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PANDUAN KOLEKSI 

 

JENIS KOLEKSI TERCETAK PERPUSTAKAAN UNMUH JEMBER 

BUKU TEKS 

Buku teks merupakan koleksi umum yang dapat dipinjam oleh anggota perpustakaan atau 

disebut dengan koleksi referensi. Anggota perpustakaan yang dapat meminjam koleksi ini 

hanya yang tercatat sebagai civitas akademika Unmuh Jember. Sedangkan bagi 

pengunjung/ pemustaka lain hanya dapat membacanya di ruang perpustakaan. Koleksi 

buku teks berada di lantai 1 dan 2 gedung perpustakaan. Koleksi ini meliputi semua subjek 

pengetahuan, yakni: 

Nomor Klas Kategori 
000 Karya Umum 
100 Filsafat dan Psikologi 
200 Agama 

300 Ilmu-Ilmu Sosial 
400 Bahasa 
500 Ilmu-Ilmu Alam dan Matematika 
600 Teknologi dan Ilmu-Ilmu Terapan 
700 Kesenian, Hiburan dan Olahraga 

800 Kesusastraan 
900 Geografi dan Sejarah 

 

KOLEKSI REFERENSI 

Layanan referensi menyediakan buku-buku rujukan, seperti kamus, ensiklopedi, buku 

pedoman (manual), laporan tahunan, direktori, biografi, standard, paten, terbitan 

pemerintah (Undang-Undang, Permen, Perpres, Perda, Pergub, Keppres, dll), dan lain 

sebagainya. Koleksi referensi hanya dapat dibaca di tempat atau di fotocopy. Koleksi ini 

terletak di lantai 1 gedung perpustakaan. 



 

 

KOLEKSI BI CORNER 

BI Corner merupakan salah satu fasilitas yang merupakan hasil kerjasama Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Jember dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. 

BI Corner menyediakan ruang diskusi dan membaca yang dilengkapi dengan dokumen 

dokumen terbitan Bank Indonesia seperti Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Statistik 

Keuangan Indonesia, Buletin Ekonomi dan Moneter. 

TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS 

Koleksi ini merupakan kumpulan tugas akhir mahasiswa Diploma (D3), Sarjana (S1), dan 

Pascasarjana (S2) dari semua program studi yang ada di Universitas Muhammadiyah 

Jember. Koleksi ini tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik. Pemustaka 

diperbolehkan untuk melakukan fotokopi koleksi tercetak pada bab tertentu sesuai 

dengan aturan yang berlaku.  

TERBITAN BERKALA 

Terbitan berkala yang dilanggan oleh Perpustakaan Unmuh Jember diantaranya adalah 

koran, majalah populer, majalah ilmiah, dan jurnal ilmiah. Koleksi ini selalu diperbaharui 

sesuai dengan jadwal terbit masing-masing. Koran yang dilanggan oleh perpustakaan 

yaitu diantaranya: Jawa Post, Kontan, Surya dan The Jakarta Post sedangkan untuk 

majalah, saat ini perpustakaan melanggan beberapa judul majalah diantaranya: Trubus, 

Asri, Tempo, Matan, Suara Muhammadiyah, Walida, Swasembada, dan Sakinah. Semua 

majalah tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi terkini sesuai 

dengan subjek majalah tersebut. Koleksi terbitan berkala ini hanya dapat dibaca dan 

dimanfaatkan di dalam perpustakaan, artinya koleksi ini tidak dapat dipinjamkan melalui 

sirkulasi. Apabila membutuhkan informasi yang ada di dalamnya maka dapat 

menggunakan fasilitas foto kopi untuk menduplikat dokumen yang dibutuhkan. 

KARYA ILMIAH 

Koleksi karya ilmiah merupakan kumpulan laporan penelitian, publikasi ilmiah, prosiding 

seminar, maupun laporan pengabdian masyarakat milik civitas akademika Universitas 

Muhammadiyah Jember. Koleksi ini hanya dapat dibaca di tempat atau difotokopi. 


