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 Pedoman Perpustakaan 

 

A. Jam Buka Layanan 

 Perpustakaan dibuka pada tiap hari kerja 

Senin s/d Kamis : Pukul 07.30-15.00 WIB 

Istirahat  : Pukul 12.00-13.00 WIB 

Shelving Koleksi : Pukul 15.00-16.00 WIB 

 

Jum’at  : Pukul 07.30-15.30 WIB 

Istirahat  : Pukul 11.00-13.00 WIB 

 

B. Keanggotaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Perpustakaan 

Masyarakat kampus 
IAIN Madura 

(Mahasiswa, Dosen 
dan Karyawan IAIN 
Madura yang masih 

aktif) 

Masyarakat umum 
(Pihak yang 

diperlakukan sebagai 
pengunjung atau 

tamu) 
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 Pedoman Perpustakaan 

C. Persyaratan Menjadi Anggota 
 

 

Bagi Mahasiswa 
IAIN Madura 

 

a. Mengikuti kegiatan User 
Education (Pendidikan 
Pengguna) 

b. Memiliki Kartu Tanda 
Mahasiwa (KTM) 

c. Melakukan aktivasi KTM 

sebagai KTA Perpustakaan 
 

 
Bagi Dosen dan 

Karyawan IAIN 
Madura 

 
a. Mengisi formulir 

pendaftaran 
b. Menyerahkan 1 lembar 

foto berwarna ukuran 3x4 

cm 
c. Membayar biaya 

pembuatan KTA 

 

 
Bagi Pengunjung 
Umum 

 
a. Mengisi formulir 

pendaftaran 

b. Menyerahkan 2 lembar 
foto berwarna ukuran 3x4 
cm 

c. Menyerahkan fotokopi 
identitas diri 

d. Membayar biaya 

pembuatan KTA 
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 Pedoman Perpustakaan 

D. Kewajiban anggota/ pengunjung 

Anggota perpustakaan berkewajiban: 

1. Mentaati peraturan perpustakaan. 

2. Memindai KTA ketika memasuki perpustakaan. 

3. Menunjukkan KTA saat meminjam, 

mengembalikan bahan pustaka atau proses 

administrasi lainnya. 

4. Berbusana Islami dan bersepatu. 

5. Menyimpan barang bawaan pada tempat atau 

locker yang telah disediakan. Anggota  harus 

memastikan keamanan barang berharganya 

sebab kehilangan barang tidak menjadi 

tanggung jawab petugas perpustakaan. 

6. Menjaga ketenangan, ketertiban dan 

kebersihan di dalam maupun luar ruangan 

perpustakaan. 

7. Memperlakukan buku/ koleksi perpustakaan 

dengan baik. 

8. Mengembalikan koleksi khusus (koleksi tendon, 

koleksi referensi, jurnal, skripsi, tesis, disertasi 
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 Pedoman Perpustakaan 

dan laporan penelitian) yang telah dibaca ke 

rak semula. 

 

E. Hak anggota/ pengunjung 

Anggota perpustakaan berhak: 

1. Menggunakan dan memanfaatkan jasa layanan 

perpustakaan sesuai dengan status 

keanggotaannya. 

2. Memperoleh layanan dari petugas 

perpustakaan. 

 

F. Peminjaman 

 Layanan peminjaman koleksi perpustakaan 

hanya diberikan kepada anggota yang memiliki 

KTA Perpustakaan pada hari dan jam buka 

layanan perpustakaan. 

 Peminjaman bahan pustaka menurut jenisnya. 
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 Pedoman Perpustakaan 

Jenis Bahan 

Pustaka 

Keterangan 

 

Koleksi umum 

 

Dipinjamkan bagi mahasiswa, 
dosen dan karyawan dengan 

ketentuan berikut: 
- Mahasiwa : maksimum 4 

eksemplar selama 7 hari 

- Mahasiswa ujian akhir : 
maksimum 15 eksemplar 
selama 2 hari 

- Dosen : maksimum 5 
eksemplar selama 14 hari 

- Karyawan : maksimum 5 

eksemplar selama 14 hari 
 

 
Koleksi 
referensi dan 

terbitan 
berkala 
 

 
Hanya boleh dibaca dan dicopy di 
perpustakan 

 
Koleksi 

khusus 
(skripsi, tesis, 
disertasi) 

 
 
 

 

 
Hanya boleh dibaca di tempat 
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 Pedoman Perpustakaan 

 

Koleksi karya 
ilmiah 

(laporan 
penelitian, 
diktat atau 

makalah) 
 
 

 

Hanya boleh dibaca di 
perpustakaan 

 
 

Koleksi 
tendon (C1) 

 
 

Hanya boleh dibaca di 
perpustakaan (dengan 
mendapatkan ijin dari petugas 

bagian administrasi 
 

 
Koleksi BI 
corner 

 
Tidak dipinjamkan dan hanya 
dapat dibaca di area corner 
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 Pedoman Perpustakaan 

G. Pengembalian dan perpanjangan 

Semua peminjam wajib mengembalikan koleksi/ 

bukju pinjaman tepat waktu 

1. Perpanjangan waktu peminjaman hanya bisa 

dilakukan maksimal 1 kali 

2. Buku yang akan diperpanjang harus dibawa 

oleh peminjamnya sendiri (tidak boleh 

diwakilkan kecuali dengan surat kuasa 

bermaterai) 
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 Pedoman Perpustakaan 

Alur Rotasi Buku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baca Buku Di ruang Baca 

Lantai 1, 2 Maupun 3 

Serahkan Buku dan Kartu 
kepada Petugas 

Peminjaman 

 

Selesai Baca di Tempat 
Transaksi Diproses 

dengan Komputer 

Kembalikan ke Rak 

Semula 

Buku dan Kartu 

Diserahkan kepada 

Peminjam 

Menelusuri/Mencari Buku di 

Komputer OPAC 

Mengambil Buku di Rak 

BACA PINJAM 
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 Pedoman Perpustakaan 

Alur Pengembalian dan Perpanjangan Buku 

Perpustakaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serahkan Buku dan 

KTA kepada Petugas 

MULAI 

Perpanjangan 

Terlambat Tidak 

Terlambat 
Tidak 

Terlambat 

Isi Form Denda 

Bayar Denda 

Diproses oleh 

petugas 

Diproses oleh 

Petugas 

Diproses oleh 

Petugas 

Selesai 

Pengembalian 



 

  

PERPUSTAKAAN IAIN MADURA 10 

 

 Pedoman Perpustakaan 

H. Bebas Pustaka 

 Surat keterangan bebas pustaka dapat 

diperoleh dari petugas di bagian administrasi 

perpustakaan. 

 Persyaratan untuk mendapat surat pernyataan 

bebas pustaka antara lain: 

1. Menunjukkan KTA. 

2. Tidak memiliki tanggungan pinjaman 

koleksi dan denda. 

 

I. Larangan 

Anggota perpustakaan dilarang: 

1. Meminjamkan KTA kepada orang lain. 

2. Meminjam atau menggunakan KTA milik orang 

lain. 

3. Merokok, membawa makanan dan minuman 

atau membawa buku dari luar perpustakaan ke 

dalam raung baca. 

4. Melipat, mencoret, merobek, merusak dan 

mencuri bahan pustaka. 

5. Berisik atau gaduh di perpustakaan. 
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 Pedoman Perpustakaan 

6. Memakai sandal, selop, jaket, jas almamater, 

kaos oblong dan topi ke dalam ruangan 

perpustakaan. 

 

J. Sanksi 

 Peminjam yang terlambat mengembalikan 

koleksi perpustakaan dikenakan denda Rp 

1.000/ hari untuk setiap eksemplar bahan 

pustaka. 

 Peminjam yang menghilangkan koleksi 

perpustakaan wajib mengganti buku yang 

sama. 

 Peminjam yang lalai sehingga mengakibatkan 

buku/ lembar dalam buku robek atau rusak 

wajib memperbaiki buku tersebut atau 

menggantinya dengan buku baru. 

 Anggota yang memiliki tanggungan pinjaman 

buku dan terlambat mengembalikan tidak 

diperbolehkan meminjam buku lagi sebelum 

melunasi denda dan mengembalikan buku 

yang dipinjam sebelumnya. 
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 Pedoman Perpustakaan 

 Anggota yang dengan sengaja memiliki KTA 

lebih dari satu dikenai sanksi tidak boleh 

meminjam buku selama 1 (satu) semester. 

 Anggota yang diketahui meminjamkan KTA 

kepada orang lain atau menggunakan KTA milik 

orang lain dikenai sanksi pemblokiran 

keanggotaannya selama 1 (satu) semester. 

 Anggota yang diketahu mengambil koleksi 

secara sengaja ataupun tanpa sengaja 

dikenakan sanksi: (a) sanksi akademik oleh 

pimpinan berupa skorsing (berdasarkan kode 

etik mahasiswa), (b) pencabutan keanggotaan 

perpustakaan, dan/ atau (c) penyerahan 

kepada pihak yang berwajib. 
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 Pedoman Perpustakaan 

K. Syarat dan ketentuan berkunjung bagi tamu 

Syarat dan ketentuan berkunjung bagi tamu: 

1. Melapor kepada petugas. 

2. Menyerahkan surat rekomendasi instansi/ 

pejabat yang berwenang dari tempat asal. 

3. Menitipkan tanda pengenal yang masih berlaku 

kepada petugas sebagai jaminan selama 

berkunjung. 

4. Mengisi buku daftar pengunjung. 

5. Tamu hanya diperbolehkan membaca dan 

memindai buku koleksi perpustakaan dan tidak 

diperbolehkan meminjamnya. 

6. Tamu tidak mendapatkan KTA Perpustakaan. 

 

 

 


