
Peraturan Umum
1. Tidak diperkenankan masuk ke ruang perpustakaan selama jam KBM berlangsung tanpa

seijin dari Bapak/Ibu Guru.
2. Alas kaki dilepas dan diletakkan di rak yang telah disediakan
3. Mengisi daftar pengunjung yang sudah disediakan.
4. Tas, map, jaket dan sejenisnya diletakkan di rak yang telah disediakan.
5. Menjaga  ketenangan/kerapihan/kebersihan/keamanan  ruang  perpustakaan  &  bahan

pustaka.
6. Tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman di ruang perpustakaan.

Peraturan  Peminjaman  Bahan
Pustaka

I. Prosedur Peminjaman
1. Siswa peminjam wajib memperlihatkan kartu OSIS yang masih berlaku.
2. Siswa peminjam tidak diperkenankan menggunakan kartu OSIS milik orang lain
3. Khusus Jenis buku Referensi hanya dapat dibaca didalam ruang perpustakaan, tidak

dapat dipinjam 
(kecuali seijin dari Bapak/Ibu Guru pengampu).

4. Jumlah koleksi buku yang dipinjam sebanyak 3 buku.
5. Setiap peminjaman diharuskan memeriksakan keutuhan buku yang akan dipinjamnya

kepada petugas.
6. Masa  pinjam  paling  lambat  dikembalikan  7  (tujuh)  hari  terhitung  mulai  tanggal

peminjaman.
7. Buku yang telah habis  masa pinjamannya harus dikembalikan  tepat  waktunya dan

dapat diperpanjang 1 (satu) x masa pinjam.

II. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peminjam
1. Peminjam bahan pustaka wajib memperhatikan jangka waktu masa peminjaman sesuai

struk peminjaman yang sudah diberikan.
2. Peminjam diwajibkan memelihara buku yang dipinjamnya dengan baik dan dilarang

membuat tulisan, coretan atau merusak/merobek halaman buku.
3. Kerusakan buku yang dipinjam yang disebabkan oleh peminjam, sepenuhnya menjadi

tanggung jawab peminjam.
4. Kehilangan buku perpustakaan yang sedang dipinjam sepenuhnya menjadi tanggung

jawab peminjam dan diharuskan mengganti dengan buku yang sama dalam keadaan
utuh.

5. Pelanggaran dalam point kewajiban ini akan diberikan sanksi

III. Sanksi
1. Pelanggaran dalam peraturan tata tertib perpustakaan akan diberikan peringatan dan

atau point kedisiplinan sebagai berikut :
a. Pelanggaran  peraturan  umum  diberikan  peringatan  1  dan  2,  untuk  selebihnya

diberikan point kedisiplinan  : 1 (satu) point
b. Pelanggaran  kewajiban  dan  tanggung  jawab  peminjam  diberikan  point

kedisiplinan  : 2 (dua) point
2. Setiap peminjam yang mempunyai  buku pinjaman dan telah melewati  batas waktu

peminjamannya  tidak  diperkenankan  meminjam  buku  lain  sebelum  buku  tersebut
dikembalikan.

3. Tidak  diperkenankan  menggunakan  haknya  sebagai  anggota  perpustakaan  untuk
sementara waktu

4. Tidak diberikan Kartu Bebas Pustaka (KBP)
5. Dicabut tanda keanggotaanya dari perpustakaan Taman Ilmu SMAN 1 Geger Madiun

IV. Ketentuan Khusus
1. Setiap siswa yang akan mengambil raport, ijazah, legalisir diharuskan mendapatkan

Kartu Bebas Pustaka (KBP) dari perpustakaan.


