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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Shalawat dan salam 

semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat-

sahabatnya, dan pengikutnya. 

Alhamdulillah Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember telah dapat 

mencetak Buku Panduan Perpustakaan, dimana tujuan utama pencetakan buku ini adalah 

sebagai upaya memberikan pemahaman tentang peranan Perpustakaan dalam menunjang 

kegiatan akademik para pengguna Perpustakaan. Selain itu juga untuk memberikan panduan 

bagi para pengguna perpustakaan bagaimana cara mendapatkan informasi atau mendapatkan 

ilmu pengetahuan yang diperlukan secara cepat, tepat dan mudah. 

Untuk meningkatkan pelayanan, saat ini UPT Perpustakaan telah melewati rangkaian 

akreditasi perpustakaan dengan Akreditaasi A. Nilai ini diharapkan dapat memacu UPT 

Perpustakaan untuk dapat melayani pengguna dengan lebih baik dimasa yang akan datang. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat. Amin. 

 

Jember, Agustus  2021 

Kepala Perpustakaan 

 

 

 Berlian Eka Kurnia, M.A. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember merupakan unit kerja yang ikut 

menunjang kemajuan dalam perkembangan lembaga induknya, karena dapat digunakan untuk 

mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan Universitas.  

1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab VIII Pasal 35, 

“Setiap satuan pendidikan, jalur pendidikan sekolah, baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar yang amat penting tapi 

bukan satu-satunya adalah perpustakaan. 

2. Perpustakaan dapat memperluas dan menghidupkan pengajaran guru, dan memberikan 

kemungkinan kepada siswa memburu informasi secara kritis. Menjaring dan mengolah informasi 

yang mereka terima, dengan kata lain, pendidikan yang tepat guna dapat berhasil guna adalah 

pendidikan yang melibatkan siswa dalam proses berpikir, mencari, menemukan, mengolah dan 

menyimpulkan sendiri melalui sumber belajar yang tersedia, yaitu salah satunya adalah 

perpustakaan. 

Mencermati penjelasan UU No. 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, 

khususnya pasal 35 ayat 1, standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, 

tempat olah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, 

tempat rekrasi dan berkreasi, dan sumber  belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi, oleh karena itu 

perpustakaan harus ditingkatkan dan dikembangkan mutunya serta perannya untuk menunjang 

pelaksanaan kurikulum. 

 

PENGERTIAN PERPUSTAKAAN 

Pengertian perpustakaan sebenarnya sudah dikenal cukup lama, sejak ditemukannya 

bahan dan cara untuk menulis pada zaman babilonia, maka sejak itu pola embrio istilah 
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perpustakaan mulai muncul. Namun demikian yang dimaksud perpustakaan pada zaman itu 

tentu saja tidak sama dengan istilah perpustakaan yang dikenal pada masa kini. Perkembangan 

pengetahuan perpustakaan itu tidak terjadi sesaat tetapi berubah secara berangsur-angsur 

sejajar dengan perjalanan sejarah. Beberapa batasan atau pengertian perpustakaan adalah 

sebagai berikut: 

1. Perpustakaan adalah suatu tempat, gedung/ruang untuk menyimpan dan memakai 

koleksi buku dan bahan bacaan lainnya. 

2. Perpustakaan adalah kumpulan buku naskah dan bahan bacaan lainnya untuk 

kepentingan belajar atau membaca, hiburan atau hal yang menyenangkan. 

3. Perpustakaan adalah unit kerja tempat penyimpanan bahan pustaka yang tercetak dan 

terekam yang dikelola dan disusun secara sistematis menurut system tertentu untuk 

digunakan oleh pemakainya sebagai sumber informasi. 

4. Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang merupakan bagian terpadu dari system 

lembaga yang berlaku dan mempunyai ruang koleksi dan tenaga pengelola yang 

professional menurut standar, serta berfungsi sebagai pusat sumber kegiatan 

pendidikan, tempat mengembangkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca, 

tempat penelitian dan rekreasi sehat. 

 

VISI DAN MISI PERPUSTAKAAN  

Visi: 

Menjadi perpustakaan yang unggul dan handal dalam mendukung kegiatan 

pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk kemajuan 

ilmu pengetahuan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. 

Misi: 

1. Menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan yang sesuai Standar Nasional 

Perpustakaan 
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2. Menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan, menyebarluaskan dan 

memberdayakan sumber-sumber informasi umum dan karya ilmiah civitas 

academica 

3. Menyediakan fasilitas layanan perpustakaan yang berorientasi kebutuhan 

pemustaka berbasis teknologi informasi 

4. Menyediakan sarana dan prasarana yang representatif, menarik, nyaman dan 

menyenangkan sebagai pusat kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan 

rekreasi 

5. Memberikan pelayanan dengan penuh semangat, komunikatif, ramah dan 

sopan (excellent service) 

6. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain yang saling memberi manfaat 

MOTTO 

“We Bring The World to You” 

TUJUAN PERPUSTAKAAN 

Pendirian perpustakaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan civitas academica 

dalam berbagai kepentingan. Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk menunjang 

pelaksanaan program Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, 

penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan dan pengamalan Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. 

 

FUNGSI PERPUSTAKAAN 

Perpustakaan mempunyai fungsi strategis sebagai berikut: 

1. Sarana pendidikan, sebagai salah satu pusat kegiatan belajar mengajar 

2. Sarana informasi dan penelitian, sebagai pusat kegiatan ilmiah bagi ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

3. Sarana kebudayaan, sebagai penyimpanan dan pelestarian produk budaya 

seluruh umat manusia. 
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4. Sarana inspirasi, sebagai salah satu pusat penulisan sebuah karangan dan karya 

ilmiah  

5. Sarana pengembangan kualitas SDM sebagai sarana pendidikan seumur hidup 

untuk kecerdasan kehidupan masyarkat. 

6. Sarana pengantar perubahan, sebagai tempat pengembangan yang terjadi di 

masyarakat melalui jasa perpustakaan. Merupakan kekuatan untuk mengubah 

taraf hidup masyarat dan kehidupannya baik dalam bidang ekonomi, sosial, 

budaya maupun politik. 
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TENAGA PERPUSTAKAAN DAN DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

No Nama Tenaga Perpustakaan Jabatan Deskripsi Pekerjaan 

1 Berlian Eka Kurnia S.IIP.,M.A Kepala Perpustakaan  Mengorganisasikan sumber daya 

dan dana. 

 Membimbing dan membina sumber 

daya manusia. 

 Mengkoordinasikan 

penyelenggaraan bidang-bidang. 

 Melakukan monitoring & evaluasi 

pelaksanaan tugas layanan teknis, 

layanan pengguna, pengembangan 

dan kerjasama, serta administrasi 

dan kerumahtanggaan. 

2 Endang Dewi Kartika S.Ptk Ka. Bidang Layanan Teknis  analisis sistem layanan teknis. 

 Melakukan kajian pengembangan 

dan kebutuhan sumber informasi. 

 Mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kegiatan stok 

opname koleksi. 

 Mengkoordinasikan kegiatan 

pemilihan, pendataan dan 

perbaikan koleksi yang rusak yang 

bisa diperbaiki. 

3 Lailatul Badriyah, A.Md Ka. Bidang Layanan Pemustaka  Analisis perkembangan layanan 

pengguna. 

 Menyusun konsep, materi dan 

pelaksanaan pendidikan pengguna. 

 Menjawab saran & masukan dari 

pengguna. 

 Mengatur dan menyelenggarakan 

seluruh kegiatan layanan antar 

perpustakaan. 
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4 Hendri Uut Fahrullah S.I.Pust Ka. Bidang Layanan Teknologi 

Informasi 
 Menganalisa dan mengkaji 

perkembangan tren dan teknologi 

informasi. 

 Analisis dan kajian kebutuhan 

sarana informasi institusi dan 

pengguna. 

 Mengkoordinasikan kegiatan 

bagian software, konten web, serta 

jaringan dan hardware. 

5 Abdullah Apriono S.IP Ka. Bidang Tata Usaha  Koordinasi persuratan, keuangan, 

aset dan kepegawaian. 

 Inventarisasi aset perpustakaan. 

 Memeriksa secara rutin kondisi 

prasarana dan sarana, serta 

gedung perpustakaan. 

 Penyusunan dan pengajuan barang 

habis pakai. 

6 Drs. Mansur Ali Pengolahan Bahan Pustaka  Kegiatan menyampul buku dengan 

plastik berdasarkan standar 

penyampulan. 

 Kegiatan finishing, berupa label, 

barcode, stampel identitas koleksi. 

 Perbaikan dan penggantian 

barcode dan label bahan pustaka 

yang dianggap usang dan rusak. 

7 Endang Eka  Layanan Pemustaka  Kegiatan pengembalian buku. 

 Sanksi denda keterlambatan 

pengembalian buku. 

 Konsultasi dan bantuan pencarian 

informasi. 

 Kegiatan pengumpulan bandel dan 

CD karya tulis Ilmiah mahasiswa 

dan dosen. 
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8 Didik Kun, SE Layanan Referensi & Karya Tulis 

Ilmiah   
 Kegiatan pengelolaan softfile karya 

Tulis ilmiah. 

 pemanduan dan pengarahan 

pemanfaatan koleksi referensi dan 

karya ilmiah. 

 penyusunan kembali koleksi serial, 

referensi, karya ilmiah mahasiswa 

dan atau tugas akhir mahasiswa. 

9 Rudi Setiyawan, SH Layanan Pemustaka  Melaksanakan kegiatan 

peminjaman buku. 

 Melakukan pendaftaran anggota 

perpustakaan. 

10 Wahidun Selfing  Melaksanakan shelfing koleksi 

buku secara rutin dan kontinu. 

 Melaksanakan kegiatan temu 

kembali dan membantu pengguna 

dalam menemukan koleksi. 

11 Sunarto Kebersihan  Membersihkan sarana dan 

prasarana seperti meja, kursi, 

komputer, rak buku di seluruh area 

perpustakaan. 

 Membuka dan menutup kantor. 
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Struktur Organisasi UPT Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Jember

Rektor 

Kepala 

 UPT Perpustakaan 

Kelompok Fungsional 

Pustakawan 

Ka. Bidang Layanan Teknis Ka. Bidang Layanan Pemustaka Ka. Bidang Layanan Teknologi 

Informasi 

Ka. Bidang Tata Usaha 

Staf Layanan Teknis Staf Layanan Pemustaka Staf Tata Usaha Staf Layanan Teknologi 

Informasi 

Bendahara 

 

WR I 

Keterangan: 

: Garis Komando 

: Garis Koordinasi 
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BAB II 

PERATURAN UPT PERPUSTAKAAN 

HARI DAN JAM BUKA PELAYANAN 

Pelayanan perpustakaan dibuka setiap hari kerja dengan perincian: 

Hari Senin s/d Sabtu : Jam 07.00 – 17.00 WIB 

 Istirahat  : Jam 11.30 - 12.30 WIB  

KEANGGOTAAN 

Semua civitas academica Universitas Muhammadiyah Jember dapat menjadi anggota 

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember, khusus bagi mahasiswa pemanfaatan 

fasilitas perpustakaan harus menunjukkan  Kartu Tanda Mahasiswa,  Kartu Tanda Mahasiswa 

sekaligus berfungsi sebagai Kartu Anggota Perpustakaan. Untuk mahasiswa dari luar civitas 

academica Universitas Muhammadiyah Jember dapat menjadi anggota dengan mendaftar pada 

layanan kartu super.   

KUNJUNGAN 

Setiap kunjungan, anggota perpustakaan diwajibkan: 

1. Melakukan presensi kedatangan pada komputer yang telah disediakan 

2. Menunjukkan kartu anggota perpustakaan setiap melakukan transaksi peminjaman dan 

pengembalian di bagian pelayanan sirkulasi perpustakaan. 

3. Ikut menjaga ketenangan, kebersihan dan kerapian perpustakaan. 

4. Mematuhi tata tertib yang berlaku di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Jember. 

LARANGAN 

Setiap kunjungan anggota perpustakaan tidak dibenarkan untuk: 

1. Membawa makanan dan minuman 



 

15 |Buku Panduan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember 

 

2. Melakukan vandalisme atau merusak koleksi perpustakaan 

3. Membawa keluar koleksi perpustakaan tidak melalui prosedur 

4. Melakukan keributan yang dapat mengganggu pengguna lain. 

5. Memakai kartu anggota milik anggota lain. 

6. Memakai jaket atau tas  

7. Membawa buku atau koleksi yang sama dengan milik perpustakaan 

8. Membawa senjata tajam 

SANKSI  

1. Bagi peminjam yang terlambat mengembalikan koleksi perpustakaan diwajibkan membayar 

denda sebesar Rp.500,- /hari per eksemplar. 

2. Bagi peminjam yang menghilangkan koleksi perpustakaan wajib mengganti dengan judul 

buku yang sama/ atau mengganti dengan 1x harga buku yang hilang. 

3. Bagi peminjam yang mengakibatkan buku sobek/ atau rusak harus memperbaiki buku 

tersebut atau mengganti buku tersebut dengan buku baru dengan judul yang sama/ atau 

mengganti dengan 1x harga buku yang rusak. 

4. Bagi anggota yang masih memiliki pinjaman buku, sedang batas waktu pengembaliannya 

telah lewat, tidak diperkenankan untuk meminjam, sebelum melunasi denda dan 

mengembalikan buku tersebut. 

BEBAS PINJAMAN 

1. Surat keterangan bebas tanggungan pinjaman diberikan setelah: 

a. Anggota perpustakaan tidak memiliki pinjaman koleksi perpustakaan 

b. Anggota perpustakaan bebas dari denda dan administrasi. 

c. Anggota perpustakaan telah mengumpulkan bendel dan CD skripsi di perpustakaan 

(khusus untuk syarat mengambil SKL dan ijazah). 

2. Surat keterangan bebas tanggungan pinjaman dapat digunakan untuk: 
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a. Mengambil SKL 

b. Mengambil ijazah 

c. Berhenti atau pindah kuliah 

d. Cuti kuliah 

Surat keterangan bebas pinjaman dapat diminta pada bagian administrasi UPT Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Jember pada saat jam buka perpustakaan. 
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BAB III 

KOLEKSI 

PROFIL KOLEKSI 

Koleksi UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember didominasi buku 

ajar dari berbagai disiplin ilmu yang disediakan khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar 

mandiri para mahasiswa. Dalam pengadaan koleksi, perpustakaan bekerjasama dengan para 

dosen untuk memilih sejumlah buku dari berbagai penerbit agar buku yang dibeli sesuai dengan 

kebutuhan mahasiswa. Selain buku ajar,  perpustakaan juga memiliki koleksi popular yang 

sangat berguna dalam mendukung pengembangan diri mahasiswa khususnya. 

Selain dalam bentuk buku, perpustakaan juga memiliki buku elektronik (E-Book), 

koleksi Koran, Majalah dan Jurnal. Koleksi e-book yang bisa diakses melalui apliaksi kubuku, 

koleksi koran terdiri dari koran lokal dan koran nasional sedangkan majalah terdiri dari majalah 

popular dan majalah politik.  Untuk memenuhi referensi penelitian, perpustakaan memiliki 

koleksi jurnal tercetak dari berbagai disiplin ilmu dan juga jurnal online (e-journal) yang dapat 

diakses dimana saja. Untuk memanfaatkan koleksi jurnal online (e-journal), mahasiswa dapat 

menghubungi Pustakawan untuk mendapatkan izin akses berupa username dan password. 

Berikut gambaran koleksi perpustakaan. 

Tabel 1. Koleksi Perpustakaan 

JENIS KOLEKSI KETERANGAN 

Buku Cetak Buku Umum (tahun 2000 sampai terbaru) 

Buku Lama (dibawah tahun 2000) 

Referensi 

Terbitan Berseri Majalah 

Koran 

Jurnal Ilmiah 

Karya Ilmiah Tugas Akhir 

Skripsi 

Tesis 
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Laporan Penelitian dan Pengabdian Dosen 

RPS 

Modul 

Digital E-Book 

E-Journal 

Audio Visual CD Buku 

CD Karya Ilmiah 

 

Tabel diatas menggambarkan data koleksi yang dimiliki oleh UPT 

PerpustakaanUniversitas Muhammadiyah Jember. Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, 

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember setiap tahunnya melakukan 

penambahan koleksi berdasarkan kebutuhan pengguna sebagai penunjang kegiatan belajar-

mengajar.  

PEMESANAN KOLEKSI 

Dalam rangka validitas dan ketepatan dalam pengadaan koleksi, sebelum melakukan 

pengadaan bahan pustaka perpustakaan dilakukan survey kebutuhan koleksi pada setiap 

fakultas dengan cara meminta informasi kebutuhan buku dan koleksi lainnya dari para dekan, 

kajur dan para dosen.  Selain itu, perpustakaan juga menyediakan fasilitas pemesanan koleksi 

yang dibutuhkan dengan cara mengisi form kebutuhan pengguna yang disediakan di bagian 

sirkulasi perpustakaan secara offline atau dapat mengisi formulir pemesanan secara online 

melalui web perpustakaan di alamat http://perpustakaan.unmuhjember.ac.id/. Dokumen ini 

kemudian akan dikumpulkan untuk dikaji lebih dalam oleh bagian pengadaan apakah sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa secara umum atau hanya untuk kebutuhan perseorangan saja.  

PENGOLAHAN KOLEKSI 

Pengolahan koleksi terdiri dari: 

1. Penomoran inventaris buku 
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Dalam penomoran ini terdiri dari delapan digit nomor. Dua digit pertama adalah merupakan 

tahun kedatangan buku, selanjutnya merupakan nomor inventaris buku. Nomor inventaris 

buku di perpustakaan saat ini sudah berbentuk barcode seperti gambar berikut ini: 

Gambar 1. Contoh Barcode Buku 

 

 

 

2. Klasifikasi  

Koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember dikelola dengan  

menggunakan sistem klasifikasi DDC edisi ke 23 dengan kelas utama sebagai berikut: 

Kelas Utama DDC 

Nomor Klas Subjek Ilmu 

000 Karya Umum 

100 Filsafat 

200 Agama 

300 Ilmu Sosial 

400 Bahasa 

500 Ilmu-Ilmu Murni 

600 Teknologi Terapan 

700 Kesenian dan Olahraga 

800 Kesusastraan 

900 Geografi dan Sejarah Umum 
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3. Katalog Online 

Buku yang sudah diklasifikasi selanjutnya akan diinput kedalam database SIMPUS. 

Data tersebut dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pemustaka melalui katalog online 

dengan alamat  www.simpus.unmuhjember.ac.id.  

Gambar 2. Tampilan Web Katalog Perpustakaan UMJ 

 

 

4. Pelabelan dan Displai Koleksi 

Pasca input, koleksi diberi label dengan sistem pelabelan sebagai berikut: 

contoh sistem pelabelan 

 

 

 

 

 

 

510 : Nomor klas DDC 

SIS : Tiga huruf pertama pengarang 

m : Satu huruf pertama judul. 

PERPUSTAKAAN UNMUH 
JEMBER 

501 

SIS 

M 
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BAB IV 

JENIS LAYANAN 

 

LAYANAN SIRKULASI 

Layanan sirkulasi adalah layanan yang diberikan kepada para pengguna untuk 

memperoleh pinjaman bahan pustaka dan penyelesaian administrasinya. Koleksi yang dapat 

dipinjam pemustaka adalah seluruh koleksi kecuali koleksi referensi dan terbitan berkala.  

Koleksi referensi dan terbitan berkala hanya dapat dibaca di dalam ruang perpustakaan, apabila 

pemustaka membutuhkan informasi di dalamnya, diperkenankan untuk fotokopi pada halaman 

yang dibutuhkan. 

Sejak tahun 2007 layanan sirkulasi UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah 

Jember sudah berbasis sistem otomasi, semua transaksi peminjaman, pengembalian dan 

perpanjangan, sehingga layanan sirkulasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Layanan 

sirkulasi diberikan kepada seluruh civitas academica Universitas Muhammadiyah Jember. 

Khusus untuk mahasiswa diwajibkan menggunanakan KTM apabila hendak melakukan 

transaksi perpustakaan. Adapun rincian peminjaman yang dapat dilakukan oleh civitas 

akademika adalah sebagai berikut:  

1. Dosen dan karyawan maksimal pinjam 4 eksemplar  

2. Mahasiswa maksimal pinjam 2 eksemplar selama 2 minggu. Khusus bagi mahasiswa yang 

sedang menempuh skripsi/tesis diperbolehkan meminjam bahan pustaka maksimal 4 

eksemplar. 

 

PROSES PEMINJAMAN  

1. Pengguna Perpustakaan mengisi formulir peminjaman yang terdapat di tempat pengisian 

formulir dengan lengkap dan benar. 
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2. Pengguna melakukan transaksi peminjaman dengan menyerahkan formulir peminjaman 

dan kartu tanda anggota atau KTM milik sendiri (tidak diperbolehkan meminjam milik orang 

lain). 

3. Apabila pengguna masih memiliki pinjaman buku yang terlambat, pengguna tidak dapat 

melakukan transaksi peminjaman sebelum buku yang terlambat dikembalikan 

4. Apabila pengguna diketahui menggunakan kartu anggota milik anggota lainnya, atau 

dengan sengaja melakukan kecurangan, maka padanya dikenai sanksi. 

5. Setelah proses peminjaman selesai, pemustaka harus memastikan telah menerima bukti 

peminjaman dari petugas. 

 

PROSES PENGEMBALIAN DAN PERPANJANGAN 

Pengembalian pinjaman harus tepat pada waktunya sesuai batas tanggal yang tertera 

pada kartu buku dan database perpustakaan. Perpanjangan bahan pustaka hanya dapat 

dilakukan satu kali, dengan syarat: 

1. Buku yang hendak diperpanjang oleh peminjam harus dibawa dan ditunjukkan ke petugas 

perpustakaan untuk diselesaikan administrasinya. 

2. Peminjam harus datang sendiri ke perpustakaan dengan menunjukkan kartu anggota 

perpustakaan atau Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). 

3. Apabila terjadi keterlambatan pemustaka wajib membayar denda sesuai data yang 

tercantum pada sistem. 

4. Setelah proses pengembalian selesai, pemustaka harus memastikan telah menerima bukti 

pengembalian dari petugas sebagai bukti telah menegembalikan buku yang telah dipinjam. 

 

LAYANAN REFERENSI 

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

buku pedoman (manual book), dan lain-lain yang hanya bisa dibaca di tempat atau di fotocopy. 

Bagian ini terletak di bagian koleksi referensi. 
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LAYANAN KORAN DAN MAJALAH 

UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember menyediakan layanan koran 

dan majalah yang selalu diperbaharui sesuai dengan jadwal terbit koran dan majalah yang 

bersangkutan. Di antara koran yang dilanggan oleh perpustakaan yaitu Kompas, Jawa Pos, 

Surya, The Jakarta Post, dan lain-lain. Sedangkan untuk majalah, saat ini perpustakaan 

melanggan beberapa judul majalah diantaranya: Trubus, Asri, Tempo, Walida, dan lain-lain. 

Semua koran dan majalah tersebut diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi up to 

date bagi pemustaka.  

Untuk koleksi koran dan majalah saat ini hanya dapat dibaca dan dimanfaatkan di 

dalam perpustakaan, artinya koleksi ini tidak dapat dipinjamkan melalui sirkulasi. Jika anda 

membutuhkan informasi yang ada pada koran dan majalah yang tersedia di perpustakaan dapat 

memanfaatkan fasilitas fotokopi untuk menduplikat dokumen yang dibutuhkan. 

 

LAYANAN REPOSITORY 

Layanan ini merupakan bentuk pengarsipan karya ilmiah dosen dan mahasiswa di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember. Setiap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen 

dan mahasiswa wajib di depositkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy di perpustakaan. 

Untuk memudahkan pengumpulan, penyebarluasan, dan pemanfaatan dari karya ilmiah 

tersebut dibuatlah sebuah platform Repository sebagai wadah deposit online. 

Universitas Muhammadiyah Jember saat memanfaatkan dua platform repository, 

diantaranya Eprints dan GDL (Ganesha Digital Library). Namun platform eprints yang paling 

banyak dimanfaatkan beberapa tahun terakhir ini. Karena dirasa paling compatible untuk saat 

ini, seperti tersedianya OAI (Open Archives Initiative), tersebarnya jaringan pengguna, dan lain 

sebagainya. Untuk itu karya ilmiah dosen dan mahasiswa terbaru (2017 s/d terbaru) saat ini 

kami deposit pada database platform eprints. Sedangkan karya ilmiah terdahulu berada pada 

database platform GDL. 

 Karya-karya tersebut dapat diakses melalui : www.repository.unmuhjember.ac.id. 

(Eprints) dan www.digilib.unmuhjember.ac.id (GDL) 
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Berikut tampilan depan Repository Eprints. 

Gambar 3. Tampilan Perpustakaan Digital Perpustakaan UM Jember 

 

 

Berikut tampilan depan repository GDL (Ganesha Digital Library). 

Gambar 4. Tampilan Repository Universitas Muhammadiyah  Jember 
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LAYANAN SOFT COPY 

Layanan soft copy merupakan layanan duplikasi hasil penelitian mahasiswa atau dosen 

dalam bentuk soft copy, data yang diberikan hanyalah BAB II dan BAB III dari hasil penelitian. 

Pemustaka dapat memanfaatkan layanan soft copy dengan mengunjungi perpustakaan pada 

bagian layanan soft copy di ruang skripsi. 

LAYANAN FOTOKOPI 

 Layanan ini merupakan layanan pendukung di dalam UPT Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Jember, setiap anggota / tamu perpustakaan dapat menggunakan layanan ini 

untuk keperluan memfotokopi bagian dari keseluruhan buku, jurnal maupun tugas akhir 

mahasiswa yang diperlukannya. Untuk menggunakan layanan ini, maka pemustaka harus 

menghubungi petugas perpustakaan bagian fotokopi.  

Prosedur Layanan Fotokopi:  

 Pengguna menyerahkan buku atau koleksi periodikal yang hendak difotokopi kepada 

petugas administrasi perpustakaan,  

 Petugas perpustakaan akan melakukan proses fotokopi dan biaya fotokopi harus 

dibayarkan oleh pengguna perpustakaan sesuai dengan tarif yang berlaku di 

perpustakaan.  

 Tarif fotokopi adalah Rp. 250 per lembar (tidak untuk fotokopi 1 buku lengkap). Tarif 

dapat berubah sewaktu – waktu. 

LAYANAN KARTU SUPER 

 Kartu Super adalah kartu yang digunakan untuk mengakses layanan seluruh 

perpustakaan yang tergabung dalam FPPTI Jawa Timur. Dengan Kartu Super, para pengguna 

perpustakaan tidak perlu lagi mengurus surat izin untuk berkunjung ke perpustakaan anggota 

FPPTI Jatim. Kartu Super ini digunakan untuk memudahkan pemakai perpustakaan dalam 

mencari kebutuhan referensi yang diperlukan. 
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Manfaat Kartu Super: 

Kartu Super merupakan sarana untuk para pemakai perpustakaan yang diterbitkan oleh 

Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur (FPPTI Jatim) untuk 

menggantikan surat izin masuk perpustakaan lain, dan bukan untuk mengganti biaya 

keanggotaan yang diisyaratkan masing-masing anggota FPPTI Jatim 

Cara memperoleh Kartu Super: 

- Kartu Super dapat diperoleh di UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember 

dan seluruh Perpustakaan Perguruan Tinggi anggota FPPTI Jatim 

- Pemilik kartu super adalah mahasiswa dari Perguruan Tinggi anggota FPPTI Jatim 

(daftar Perguruan Tinggi anggota FPPTI Jatim dapat dilihat pada website UPT 

Perpustakaan Universitas Jember). 

- Kartu Super berlaku selama 6 bulan terhitung mulai dari tanggal diterbitkannya kartu 

tersebut 

- Mengganti biaya cetak sebesar Rp 5.000,- 

Contoh Kartu Super 

  

 

LAYANAN BI CORNER  

 BI Corner merupakan salah satu fasilitas yang ada di UPT Perpustakaan UM Jember, 

merupakan bentuk kerjasama UPT 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 
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Statistik Ekonomi Keuangan Daerah, Statistik Keuangan Indonesia, Buletin Ekonomi dan 

Moneter, dsb. 

 

LAYANAN E- JOURNAL  

Saat ini UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember telah melanggan e-

journal internasional, antara lain PROQUEST dan GALE CENGAGE, dengan database 

subject kesehatan, ekonomi, humaniora, dan teknik, serta tidak menutup kemungkinan 

akan menambah database subject yang akan dilanggan beberapa waktu kedepan. Semua 

e-jurnal tersebut dapat diakses dengan gratis oleh seluruh civitas academica dengan cara 

mengunjungi website perpustakaan http://perpustakaan.unmuhjember.ac.id/ atau 

instagram @library_umjember. Selanjutnya hak akses akan dikirimkan kepada pemustaka 

secara personal melalui e-mail atau whatsapp. Hak akses yang diberikan kepada 

pemustaka tidak boleh disebarluaskan melalui media sosial, blog, youtube, atau media 

publik lain. Selain dari database yang dilanggan oleh UPT Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Jember diatas, pada website perpustakaan juga telah ditautkan database 

e-journal lain yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta 

beberapa OJS, DOAJ, DOAB, serta portal-portal direktori artikel ilmiah nasional. Adapun 

langkah-langkah untuk mengakses e-journal yang dilanggan perpustakaan dapat dilakukan 

dengan cara berikut ini: 

GALE CENGAGE LEARNING 

Gale cengage learning adalah database (pangkalan data) jurnal elektronik yang 

menyediakan sumber ilmiah dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya humaniora 

dan teknik. Langkah-langkah penelusuran: 

1. Akses melalui website perpustakaan alamat link : https://bit.ly/2sJbXCj 

Atau dapat scan QR barcode dibawah ini 

 

 

 

 



 

28 |Buku Panduan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember 

 

 

2. Atau buka alamat link: https://link.gale.com/apps/SPJ.SP02?u=fpptijwt 

3. Masukkan Password (Silahkan menghubungi pustakawan untuk mendapatkan 

password) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Silahkan ketik kata kunci, judul ataupun bidang ilmu yang diinginkan pada 

kolom basic search 

 

 

  

MASUKKAN PASSWORD 

MASUKKAN KATA KUNCI 
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6. Silahkan pilih dokumen yang diinginkan, ikon pdf di bawah menandakan 

dokumen dapat diunduh full text. Klik tanda panah untuk mulai unduh. 

 

 

7. Selain menggunakan basic search anda juga dapat melakukan pencarian 

dengan memanfaatkan fasilitas advance search. Dengan menggunakan menu 

advance search tentu anda dapat menemukan dokumen lebih spesifik sesuai 

dengan kebutuhan anda.  

 

 

 

 

 

 

MENU DOWNLOAD 
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8. Selain menu download, anda juga dapat memanfaatkan menu cetak, simpan 

dalam google drive, kirim ke email, dan menu sitasi.  

 

 

PROQUEST  

Adalah database (pangkalan data) jurnal elektronik yang menyediakan sumber ilmiah dalam 

berbagai bidang, diantaranya ekonomi dan kesehatan. Langkah-langkah penelusuran: 

1. Akses melalui website perpustakaan alamat link : https://bit.ly/2sJbXCj 

Atau dapat scan QR barcode dibawah ini 

 

 

 

 

 

2. Buka alamat link: http://search.proquest.com 

3. Masukkan Username dan Password (Silahkan menghubungi pustakawan untuk 

mendapatkan username dan password) 
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4. Ketik kata kunci atau judul atau bidang ilmu yang diinginkan pada kolom basic search.  

 

 

 

 

Untuk memudahkan pencarian pada proquest kita juga dapat memanfaatkan advance 

search dengan memanfaatkan filter melalui penggunaan Boolean logic seperti pada 

penelusuran Gale Cengage diatas. 

MASUKAN USERNAME PASSWORD 

MASUKAN KATA KUNCI 
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5. Jika dokumen yang anda cari telah diketemukan selanjutnya klik judul artikel tersebut  

 

 

Menu yang dapat anda memanfaatkan guna menunjang karya tulis atau bahan 

pembelajaran ialah menu download, simpan ke google drive, cetak, dan sitasi. 
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Dalam pencarian menu advance search, anda dapat memanfaatkan Boolean 

Logic sebagai filter dalam melakukan penelusuran dengan cara sebagai berikut: 

a) “AND” penelusuran berupa informasi yang mengandung kedua kata kunci 

yang dimaksudkan 

 

b) “OR” menghasilkan informasi yang mengandung salah satu kata kunci atau 

kedua kata kunci 

 

c) “NOT” memberikan hasil penelusuran berupa informasi yang tidak 

mengandung kata kunci yang tertulis dibelakang operator tsb 
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LAYANAN INFORMASI PERPUSTAKAAN 

Untuk lebih mendekatkan diri dengan para pengguna, perpustakaan memiliki akun 

instagram @library_umjember dan facebook yang dapat diakses di 

https://www.facebook.com/perpustakaan.unmuhjember. Atau silahkan add account facebook 

perpustakaan “Perpustakaan UM Jember”. Melalui akun media sosial tersebut perpustakaan 

akan selalu memberikan informasi terbaru seputar koleksi dan kegiatan yang ada di 

perpustakaan. Selain media sosial diatas juga menyediakan kontak whatsapp dan telegram 

dengan kontak +62 813 593 16136 untuk kontak informasi fast respon. 

 

LAYANAN BIMBINGAN PEMUSTAKA DAN LITERASI INFORMASI 

 Layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi adalah layanan untuk memberikan 

edukasi kepada pemustaka tentang bagaimana cara memanfaatkan berbagai macam informasi 

di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan informasi secara efektif dan efisien. Beberapa 

diantaranya adalah bimbingan untuk melakukan pencarian jurnal online yang dilanggan 

perpustakaan, bimbingan menulis karya ilmiah dan skripsi, bimbingan cara mengutip dan 

pengenalan berbagai jenis teknik sitasi, bimbingan penggunaan reference tools dan aplikasi 

google untuk menunjang penelitian, bimbingan cara menyusun daftar pustaka yang baik dan 

benar, bimbingan antiplagiarisme, serta bimbingan untuk memanfaatkan berbagai macam 

sumber informasi yang tersedia di perpustakaan. Dalam memanfaatkan layanan ini pemustaka 

cukup mendaftar ke petugas perpustakaan secara berkelompok minimal lima orang untuk 

dibuatkan jadwal kelas literasi informasi bersama pustakawan. Atau pemustaka juga dapat 

mengikuti kelas literasi yang diadakan secara berkala oleh perpustakaan dengan skala lebih 

besar sekitar 30-40 peserta. 
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LAMPIRAN 
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