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PENGUMUMAN BEBAS PERPUSTAKAAN 

UNTUK WISUDA TAHUN 2020 

 

Diberitahukan bagi calon wisudawan/ wisudawati sarjana dan pascasarjana, bahwa untuk 

pendaftaran wisuda diantaranya wajib memenuhi persyaratan bebas tanggungan perpustakaan 

yang diatur sebagai berikut. 

1. Mahasiswa mendaftarkan diri secara online di siska.iainsalatiga.ac.id  

2. Upload mandiri file skripsi/ tesis di website perpus. Berikut langkah-langkahnya. 

a. Masuk website perpus (http://perpus.iainsalatiga.ac.id)  

b. Klik masuk area anggota pada area anggota, atau bisa melalui link berikut 

(http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/index.php/login/) 

c. Masukkan ID dan password. Apabila tidak bisa masuk, silahkan hubungi admin 

perpus 

d. Klik menu Upload > Skripsi > Isi form identitas skripsi > Simpan > Tambah Berkas 

(File pdf dengan ukuran maksimal 10 Mb) >  klik Save Repository 

3. Menyerahkan satu buah skripsi/ tesis yang ditandatangani dan disahkan oleh program 

studi. 

4. Menyerahkan file naskah skripsi/ tesis dalam bentuk CD dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a. Dibuat menjadi satu file (dari halaman cover depan – lampiran)  

b. Mencantumkan pernyataan originilitas dan tidak keberatan naskah skripsi untuk di 

publikasikan (pernyataan ikut dijilid dalam skripsi/  tesis dan di SCAN dalam 

CD). Adapun format pernyataan dapat dilihat di lampiran 1. 

c. File disimpan dengan format PDF dan Ms. Word dalam satu CD dan ukuran file 

maksimum 10 MB. 

d. CD diberi cover seperti halaman depan skripsi/ tesis (lampiran 2). 

5. Menyerahkan donasi buku fisik/ bukti transaksi donasi e-book Pustabiblia. 

a. Ketentuan donasi buku fisik 

1.) Menyerahkan 2 eksemplar buku dengan judul sama (bisa digunakan perorangan 

atau untuk 2 mahasiswa) 

2.) Terbitan diatas tahun 2015 

3.) Jumlah halaman minimal 200 halaman 

4.) Kualitas kertas putih/ hvs/ book paper 

5.) Buku yang  didonasikan menunjang program studi/ fakultas mahasiswa 

bersangkutan 

6.) Buku baru, bukan fotokopian 

7.) Buku yang didonasikan ke perpustakaan merupakan buku yang belum dimiliki 

oleh perpustakaan. Untuk mengecek, silahkan mengakses melalui link 

http://perpus.iainsalatiga.ac.id/index.php/katalog/  

http://iainsalatiga.ac.id/
http://www.akademik/
http://perpus.iainsalatiga.ac.id/
http://perpus.iainsalatiga.ac.id/g/index.php/login/
http://perpus.iainsalatiga.ac.id/index.php/katalog/
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b. Ketentuan donasi e-book 

1.) Install aplikasi “pustabiblia” melalui playstore 

2.) Masukkan ID dan password yang telah didaftarkan. Apabila belum mendaftar, 

klik Daftar > Isi form yang telah disediakan > klik kirim > cek kotak masuk 

email atau spam > klik tulisan aktivasi > tunggu aktivasi dari admin perpus > 

setalah diaktivasi, silahkan masuk menggunakan ID dan password yang telah 

didaftarkan. 

3.) Setelah masuk di tampilan Pustabiblia > klik menu donasi > pilih e-book yang 

menunjang program studi/ fakultas > klik judul e-book > tambahkan ke 

keranjang > klik menu akun > transaksi donasi > klik e-book yang akan 

didonasikan > lakukan pembayaran > simpan bukti transaksi 

6. Tidak memiliki pinjaman buku di perpustakaan. 

7. Menyerahkan surat keterangan bebas pinjam dari Perpustakaan Daerah Kota Salatiga 

bagi mahasiswa yang menjadi anggotanya. Selama masa pandemi Covid-19, surat 

keterangan bebas perpusda dikoordinasikan oleh pihak perpustakaan secara kolektif. 

8. Bagi mahasiswa PBA, cover judul skripsi harus disertai transliterasi judul skripsi dan 

dijilid dalam skripsi.  

9. Apabila syarat nomor 1 sampai 7 sudah lengkap maka yang bersangkutan berhak 

mendapatkan VERIFIKASI BEBAS PERPUSTAKAAN di bagian administrasi 

perpustakaan. 

 

Mengetahui, 

Kepala Perpustakaan 

 

 

 

 

Dr. Wiji Suwarno, S.Pd.I., S.IPI., M.Hum. 

 

 

 

CP Whatsapp : 

Kampus 1 : 0812 2731 0770 

Kampus 2 : 0857 4728 4878 

Kampus 3 : 0856 4022 3889  

http://iainsalatiga.ac.id/
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Lampiran 1 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DAN 

KESEDIAAN PUBLIKASI 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama  : 

NIM  : 

Jurusan : 

Fakultas : 

 

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar–benar merupakan hasil karya sendiri, 

bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam 

skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Skripsi ini diperbolehkan untuk 

di publikasikan oleh Perpustakaan IAIN Salatiga. 

 

Salatiga, ……………… 

Yang menyatakan 

 

 

 

………………………... 

  

MATERAI 

Rp 6000 

http://iainsalatiga.ac.id/
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Lampiran 2  

 

CONTOH COVER CD 

 

 

http://iainsalatiga.ac.id/

