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1. Umum
a. Sivitas Akademika Univeristas Airlangga berhak memanfaatkan sumber informasi dan

fasilitas perpustakaan dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa, Kartu Pegawai atau
kartu tanda pengenal lainnya, sesuai dengan aturan yang berlaku

b. Masyarakat umum dapat memanfaatkan sumber informasi dan fasilitas perpustakaan
dengan memenuhi persyaratan
- Alumni, menunjukkan kartu alumni Universitas Airlangga
- Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri yang tergabung dalam FKP2TN, wajib

menunjukkan kartu sakti
- Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta dan Masyarakat umum lainnya, dikenai biaya

./ Sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk satu kali kunjungan
./ Sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk jangka waktu selama

2 minggu secara berturut-turut
c. Setiap pemustaka wajib menitipkan barang bawaan (tas, jaket, jas lab, map, tas laptop)

di dalam Joker yang tersedia. Perpustakaan tidak bertanggungjawab atas kehilanggan
barang berharga selama pemustaka berada di perpustakaan, maka kami harap barang
berharga ( uang, perhiasan, laptop dll) harus dibawa

d. Setiap pemustaka wajib:
Berlaku sopan, menjaga ketertiban dan ketenangan 

- Berpakaian rapi, sopan dan bersepatu
- Tidak merokok, makan dan minum di dalam perpustakaan

2. Jam Buka dan Jam Layanan
a. Jam Buka Perpustakaan

Senin - Kamis : pukul 07.30 - 22.00 WIB* 
Jumat : pukul 07.30- 21.30 WIB 
Sabtu : pukul 08.00 - 16.00 WIB 

*Khusus layanan berbasis Electronic Library

b. Jam Layanan Administrasi
Senin - Jumat :. pukul 07.30 - 16.00 WIB 

3. Peminjaman Koleksi

' 

a. Pemanfaatan koleksi/ bahan pustaka diperkenankan bagi sivitas akademika Universitas
Airlangga, pada pukul 07.30- 19.00 WIB

b. Semua koleksi bisa dipinjam pulang, kecuali koleksi karya ilmiah (Skripsi, Thesis,
Disertasi, dan Karya Ilmiah lainnya)

c. Koleksi Majalah, Referensi, Koleksi Khusus, Koleksi Satria Airlangga bisa dipinjam
melalui proses peminjaman overnight melalui layanan sirkulasi

d. Persyaratan peminjaman koleksi/ bahan pustaka :
- Menunjukkan identitas diri

./ Mahasiswa, menunjukkan Kartu Mahasiswa
./ Dosen dan karyawan, menunjukkan kartu pegawai, NIP/ NIK

- Peminjaman koleksi umum
./ Semester 1 sampai dengan 4, maksimal sebanyak 5 eksemplar
./ Semester 5 keatas, maksimal sebanyak 8 eksemplar
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