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Kata Pengantar 

Puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga tim 

penyusun dapat menyelesaikan Buku Pedoman perpustakaan ini dengan baik. Tujuan 

disusunnya buku ini adalah sebagai panduan perpustakaan bagi mahasiswa, dosen, dan 

tendik di lingkungan Politeknik Kutaraja. 

Secara garis besar dapat disajikan isi buku ini terdiri dari tiga bab utama, yaitu 

(1) Pendahuluan, berisi tentang sejarah perpustakaan, (2) gambaran umum 

perpustakaan, berisi tentang visi dan misi perpustakaan, tujuan perpustakaan, (3) 

informasi perpustakaan, berisi tentang direktori alamat dan bangunan fisik, deskripsi 

pekerjaan pegawai perpustakaan, struktur organisasi, koleksi, fasilitas, dan layanan 

perpustakaan, (4) aturan dan tata tertib perpustakaan, berisi tentang tata tertib 

perpustakaan, keanggotaan, peminjaman, jangka waktu peminjaman buku, jangka 

waktu pengembalian dan perpanjangan buku, larangan dan sanksi. 

Dalam menyusun buku ini  kami menyadari masih ada kekurangan di sana sini. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan 

dan peningkatan dimasa yang akan datang. 

 

 

 

Banda Aceh, Februari 2022  

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I 
PENDAHULAN 

Politeknik Kutaraja merupakan pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh 

Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja. Izin Penyelenggaraan diperoleh pada tanggal 

30 Oktober 2017 melaluai SK Menteri Ristek dan Dikti Nomor 609/KPT/1/2017 dengan 

dua Program Studi Diploma Tiga dan dua Program Studi Sarjana Terapan. Saat ini 

Politeknik Kutaraja memiliki empat Program studi yang meliputi: Sarjana Terapan 

Analisis Keuangan, Sarjana Terapan Manajemen Keuangan Sektor Publik, Akuntansi dan 

D3 Administrasi Perkantoran. 

Dalam penyelenggaraan proses pendidikan, seluruh program studi 

menggunakan Kurikulum berbasi KKNI dan sistem belajar berfokus pada praktikum. 

Untuk mendukung praktikum yang sesuai dengan dunia kerja, Politeknik Kutaraja 

memiliki dosen-dosen dari kalangan praktisi. Untuk memfasilitasi lulusannya memasuki 

dunia kerja, Politeknik Kutarajajuga dilengkapi dengan lembaga penunjang CAREER 

CENTER. Selain itu fasilitas belajar yang lengkap, modern serta memiliki gedung kampus 

milik sendiri dan berada di pusat Kota Banda Aceh menjadi nilai tambah lainnya. 

Perpustakaan merupakan jantung perguruan tinggi untuk menunjang kegiatan 

Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan tugas 

utama sebuah Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan Undang- undang nomor 2003 

tentang system Pendidikan nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan 

diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.  

Perpustakaan Kampus Politeknik Kutaraja berjalan aktif pada tahun 2018 yang 

bertujuan untuk menunjang proses belajar mengajar. Disamping itu juga untuk 

menumbuh kembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca, memanfaatkan 

bacaan sebagai sumber informasi, memupuk daya kritik serta menyumbangkan 

kegemaran pribadi melalui bacaan. 
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1.1 Visi dan Misi Perpustakaan  

Visi 

Menjadikan Perpustakaan yang profesional dan kompetitif dibidang Pelayanan 

Informasi untuk Mewujudkan Civitas Akademi yang tepat terap guna, dan Berilmu 

Pengetahuan. 

Misi 

1. Memenuhi kebutuhan informasi untuk menunjang proses Pendidikan, Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat yang tepat dilingkungan Politeknik Kutaraja. 

2. Mengembangkan Layanan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi. 

3. Meningkatkan kontribusi dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk 

mendorong pengembangan efektif Informasi Perpustakaan. 

 

 1.2 Tujuan Perpustakaan 

1. Tercapainya sumber daya informasi ilmiah yang memadai; 

2. Terciptanya peningkatan pengetahuan pengguna perpustakaan; 

3. Terpenuhinya sarana prasarana dan peralatan pendukung layanan 

perpustakaan; 

4. Meningkatkan koleksi perpustakaan sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi terkini sehingga dapat memberikan manfaat bagi 

sivitas akademik; 

5. Memanfaatkan fungsi ruang di perpustakaan secara maksimal untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka dan memberikan atmosfer yang nyaman dengan 

penyediaan ruang sebagai tempat belajar, melakukan penelitian dan rekreasi; 

6. Meningkatkan pelayanan prima, memberikan kemudahan daan kecepatan dan 

ketepatan dalam melakukan akses informasi; 
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DIREKTUR

WADIR BIDANG 
AKADEMIK

KEPALA 
PERPUSTAKAAN

LAYANAN TEKNIS LAYANAN PENGGUNA

BAB II 

INFORMASI PERPUSTAKAAN 

2.1 Direktori Alamat dan Bangunan Fisik 

Politeknik Kutaraja beralamat di Jl. Syiah Kuala No. 10 Bandar Baru, Kec. Kuta Alam 

Kota Banda Aceh, Aceh (24415). Perpustakaan Politeknik Kutaraja Banda Aceh  

memiliki ukuran luas ruangan 12x4  m2 yang terdiri dari Ruang Koleksi, area baca dan 

ruang sirkulasi.  

 2.2 Struktur Organisasi Perpustakaan 

Gambar 2.1 Stuktur Organisasi Perpustakaan 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.3 Pegawai Perpustakaan 
Tabel 2.1 Pegawai Perpustakaan 

NAMA JABATAN 

ZahriatuL Aini SE, MM Wadir Bidang Akademik 

Sri Haryati, S.IP  Kepala Perpustakaan  

Safrizal, A.Md. Akun Layanan Teknis 

Siti Maghfirah, S.IP Layanan Pemustaka 
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2.4 Keanggotaan Perpustakaan 

Jenis keanggotaan Perpustakaan Politeknik Kutaraja dikelompokkan menjadi anggota 

Langsung dan tidak langsung, fungsi anggota langsung dan tidak langsung adalah 

sebagai berikut: 

1. Anggota Langsung 

Adalah seluruh sivitas akademika yang terdaftar dan berstatus aktif pada 

institute sehingga secara otomatis terdaftar menjadi anggota perpustakaan. 

Anggota langsung mempunyai hak akses untuk seluruh koleksi perpustakaan, 

memperoleh dan menggunakan seluruh fasilitas serta layanan perpustakaan 

sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku. Anggota langsung 

yaitu mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan kampus Politeknik 

Kutaraja yang berstatus aktif pada semester berjalan. 

2. Anggota tidak langsung 

Adalah masyarakat umum yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk 

menjadi anggota perpustakaan. Anggota tidak langsung yaitu masyarakat 

umum yang berasal dari Lembaga Pendidikan lain yang mendaftarkan diri 

menjadi anggota perpustakaan kampus Politeknik Kutaraja dengan mengikuti 

persyaratan yang berlaku. 

 

2.5 Koleksi Perpustakaan 

Koleksi perpustakaan adalah koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam dalam 

berbagai media yang terdiri atas fiksi dan nonfiksi. Koleksi perpustakaan kampus 

Politeknik Kutaraja terdiri dari: 

1. Koleksi buku, merupakan koleksi tercetak yang dalam pengelolaannya 

diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

a. Buku umum, yaitu koleksi buku tercetak dapat dimanfaatkan didalam dan 

diluar area perpustakaan; 

b. Koleksi khusus, yaitu koleksi buku tercetak yang dapat dmanfaatkan di 

dalam dan  di luar area perpustakaan, memiliki identitas khusus dan pada 

umumnya adalah handbook penunjang mata kuliah; 

c. Buku referensi,yaitu koleksi buku tercetak yang hanya dapat dimanfaatkan 

didalam area perpustakaan. 
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2. Koleksi terbitan berkala, yaitu koleksi tercetak yang dalam pengelolaannya 

diklasifikasikan menjadi: 

a. Majalah lepas, merupakan koleksi majalah tercetak yang dapat 

dimanfaatkan didalam dan diluar area perpustakaan; 

b. Jurnal, merupakan koleksi tercetak yang dapat dimanfaatkan didalam dan 

diluar area perpustakaan. 

3. Koleksi karya ilmiah, merupakan karya ilmiaah dari sivitas akademika kampus 

politeknik kutaraja (Tugas akhir, laporan kerja praktek, dan laporan akhir 

penelitian dosen) yang pemanfaatannya hanya dapat diakses didalam area 

perpustakaan. 

 

2.6 Fasilitas Perpustakaan 

1. Opac (Online Public Access Catalog) adalah sistem katalog terpasang yang dapat 

diakses secara umum  dan dapat dipakai pengguna untuk memperoleh informasi 

tentang  koleksi yang ada diperpustakaan seperti cover, data lengkap koleksi, 

jumlah eksemplar dan status koleksi terpinjam. Akses Opac tersebut dapat 

dilakukan pada computer katalog diperpustakaan atau melalui 

Lib.poltekkutaraja.ac.id; 

2. Ruang Baca, ruang baca dilengkapi dengan kursi dan meja ukuran lebar yang 

nyaman untuk menulis maupun berdiskusi; 

3. Wifi, perpustakaan politeknik kutaraja menyediakan akses poin untuk terhubung 

dengan internet; 

4. Area Lesehan tersedia untuk memberikan suasana yang berbeda. 

 

2.7  Layanan Perpustakaan 

Layanan perpustakaan diberikan dengan tujuan memberikan kemudian akses 

informasi dan pendayagunaan bahan Pustaka dari semua jenis karya cetak yang 

menjadi koleksi perpustakaan kampus politeknik kutaraja. 

Jam buka pada hari efektif kerja: 

 Senin- jumat : 08.00-12.00 dan 13.45- 16.30 WIB 

 Sabtu    : 08.00- 12.00 WIB 

Perpustakaan tutup layanan pada hari libur nasional dan pada hari- hari khusus 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan kampus. 
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BAB III 
ATURAN DAN TATA TERTIB 

 

Seluruh anggota perpustakaan wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. 

Petugas perpustakaan berhak untuk melarang dan meminta pengguna meninggalkan 

perpustakaan apabila pengguna terbukti melanggar. 

3.1 Tata  Tertib Pustaka 

       Aturan dan tata tertib pengunjung perpustakaan kampus politeknik kutaraja diatur 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Berpakaian sopan dan rapi 

1. Bersikap sopan santun; 

2. Membawa kartu mahasiswa (bagi yang berstatus mahasiswa) atau kartu 

pengenal lainnya (bagi yang non mahasiswa); 

3. Tidak boleh membawa pulang buku, hanya boleh difotokopi saja (mahasiswa 

luar); 

4. Tidak dibenarkan membuat keributan; 

5. Tidak dibenarkan membawa makanan dan minuman; 

6. Menyimpan tas ditempat penitipan dan  barang berharga harap dijaga sendiri, 

pihak perpustakaan tidak bertanggung jawab jikaa ada kehilangan; 

7. Tidak boleh menyoret bahan perpustakaan; 

8. Tidak boleh merusak fasilitas perpustakaan; 

9. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga kondisi bahan 

perpustakaan yang telah dipinjamkan, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan 

pada bahan perpustkaan tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa: 

menggantikannya dengan buku yang sama atau membayar uang sebesar harga 

buku tersebut; 

Adapun aturan dan tata tertib penggunaan fasilitas perpustakaan politeknik kutaraja 

adalah sebagai berikut: 

1. Keanggotaan 

Yang berhak menggunakan fasilitas perpustakaan: 

a. Mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa politeknik kutaraja; 

b. Dosen, asisten dosen, dan karyawan Politeknik kutaraja; 
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c. Masyarakat(dari instansi lain) yang telah memiliki kartu mahasiswa baik asli 

maupun sementara yang masih berlaku dan sudah mendaftar 

diperpustakaan serta telah memiliki kartu anggota perpustakaan. 

2. Peminjaman  

a. Pelayanan peminjaman hanya diberikan pada mahasiswa serta dosen, 

asisten dosen, dan karyawan yang ada dilingkungan politeknik kutaraja; 

b. Pelayanan peminjaman dibuka sesuai jam kerja’ 

c. Bagi mahasiswa wajib membawa kartu anggota perpustakaan. 

3. Jangka waktu peminjaman buku 

a. Jangka waktu untuk peminjaman bagi mahasiswa sebanyak 1 minggu; 

b. Dosen atau asisten dosen dan karyawan diberikan keistimewaan sesuai 

dengan kebutuhan (maksimal satu semester); 

c. Untuk buku buku referensi seperti kamus,jurnal,skripsi, dan lainnya hanya 

diperkenankan dibaca ditempat atau fotocopy selama jam buka pelayanan; 

d. Pengunjung dari instansi lain hanya dberikan kesempatan untuk membaca 

ditempat jaminan sesuai dengan kesepakatan. 

4. Pengembalian dana perpanjangan 

a. Peminjaman harus mengembalikan tepat pada waktunya; 

b. Buku yang akan diperpanjang harus dibawa untuk di selesaikan administrasi 

peminjamannya; 

c. Perpanjangan diizinkan hanya 2 (dua) kali oleh mahasiswa yang sama. Batas 

perpanjangan buku, 6 (enam) hari untuk sekali masa perpanjangan. 

5. Larangan  

a. Pengguna perpustakaan dilarang membuat keributan didalam 

perpustakaan; 

b. Pengguna perpustakaan dilarang menyobek, merusak dan mengotori 

koleksi perpustakaan; 

c. Pengguna perpustakaan dilarang membawa minuman, makanan, benda 

tajam, serta tidak boleh menghidupkan music di dalam perpustakaan,  

Pengguna perpustakaan dilarang memakai kartu identitas orang lain. 
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6. Sanksi 

a. Peminjaman yang terlambat mengembalikan buku- buku perpustakaan 

diwajibkan membayar denda. Rp. 1.000 (seribu rupiah) satu hari untuk satu 

buku; 

b. Peminjam yang menghilangkan atau merusak buku serta koleksi lainnya 

harus mengganti buku yang sama atau sesuai dengan harga terakhir buku 

tersebut; 

c. Peminjam yang akan melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, dan 

diteruskan ke bagian kemahasiswaan untuk diambil tindakan. 

3.2    Kewajiban peminjaman koleksi 

Setiap anggota langsung yang meminjam koleksi perpustakaan wajib melakukan 

posedur peminjaman koleksi yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib menggunakan kartu 

identitas (kartu mahasiswa) miliknya sendiri untuk melakukan transaksi 

peminjaman di petugas sirkulasi; 

2. Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib menuliskan nomor 

induk karyawan di lembar isian identitas peminjam yang telah tersedia; 

3. Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib memasukkan semua 

data koleksi yang dipinjam pada komputer; 

4. Anggota yang akan melakukan peminjaman koleksi wajib meminta stemple 

tanggal Kembali pada petugas perpustakaan setelah melakukan transaksi 

peminjaman. 

3.3   Ketentuan Perpanjangan peminjaman koleksi 

           Anggota langsung dapat melakukan perpanjangan peminjaman koleksi dengan 

ketentuan: 

1. Koleksi yang dipinjam tidak sedang dipesan pengguna lain; 

2. Tanggal pengembalian minimal 1 hari sebelum peminjaman berakhir; 

3. Koleksi yang akan diperpanjang wajib dibawa dan diserahkan kepada petugas 

sirkulasi untuk dilakukan proses perpanjangan peminjaman dan pembaharuan 

stemple tanggal Kembali; 
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4. Batas maksimal perpanjangan adalah: 

a. Mahasiswa : 2 kali perpanjangan 
b. Mahasiswa TA : 1 kali perpanjangan 
c. Karyawan/dosen : 1 kali perpanjangan 

Anggota yang sudah mencapai batas maksimal perpanjangan koleksi tidak 

dapat melakukan perpanjangan lagi kecuali dengan kondisi melakukan 

peminjaman ulang minimal 2 hari setelah koleksi dikembalikan. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Buku panduan perpustakaan Politeknik Kutaraja ini telah selesai disusun. Kedepannya, 

buku panduan ini tetap membutuhkan revisi atau tambahan jika ada perubahan ataupun 

tambahan terkait fasilitas, layanan, tata tertib dan aturan yang berlaku di perpustakaan. 

 

Tersusunnya buku panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu 

pemustaka untuk dapat memanfaatkan semua yang tersedia di perpustakaan dengan 

maksimal. 

 

 

     Banda Aceh, 31 juli 2020 

     Tim Penyusun  
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