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DASAR PELAKSANAAN

• Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan

• Perpustakaan Nasional (2011). Pedoman Umum
Penyelenggaraan Perpustakaan Rumah Ibadah. Jakarta :
Perpustakaan Nasional RI



FUNGSI MASJID

• untuk memfasilitasi berbagai upaya sosialisasi
ajaran Islam melalui kegiatan komunikasi dan
penyiaran Islam.

Risalah

• Manajemen masjid dikemas sedemikian rupa
guna memfasilitasi fungsi pelayanan (khidmah)
bagi jamaah masjid

Khidmah

• pengelolaan masjid diorientasikan sedemikian
rupa untuk memfasilitasi berbagai upaya
pengembangan masyarakat Islam

Ijtima’iyah



FUNGSI PERPUSTAKAAN MASJID

• Perpustakaan masjid sebagai
penyedia sumber atau bahan
bacaan dan kajian keislaman yang
berkualitas .

Risalah

• Perpustakaan masjid bisa menjadiKhidmah & • Perpustakaan masjid bisa menjadi
fasilitator peningkatan information
literacy skill bagi masyarakat.

Khidmah &
Ijtima’iyah



ARTI PERPUSTKAAN MASJID

• Perpustakaan masjid adalah lembaga
atau unit kerja yang mengelola karya
tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam
secara professional dengan sistem baku,
yang dibentuk dan dikembangkan oleh
masjid guna memenuhi kebutuhan
penelitian, pengetahuan, informasi,
keagamaan, dan rekreasi



TUJUAN PERPUSTKAAN MASJID

•Tujuan umum adalah menyediakan layanan informasi dalam rangka memenuhi
kebutuhan informasi bagi jemaah dan masyarakat di lingkungan masjid, baik
informasi untuk kecerdasan spiritual, intelektual, maupun kecerdasan emosional.

•Tujuan khusus adalah :
•Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan•Meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan
dan pengetahuan umum lainnya.
•Menunjang dan membantu memenuhi kebutuhan informasi dalam aktivitas
ibadah.
•Mendukung pelaksanaan program masjid.
•Sebagai sarana jamaah dan masyarakat untuk mendapatkan informasi hiburan
atau rekreatif guna mendapatkat informasi lainnya.
•Berperan meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan
pengetahuan.
Mendukung pendidikan sepanjang hayat dalam kerangka mencerdaskan
kehidupan bangsa



PENGGUNA POTENSIAL

• Masjid di pusat kota atau masjid agung

• Masjid di lingkungan pusat kegiatan ekonomi

• Masjid instansi pemerintah

• Masjid kampus

• Masjid wisata

• Masjid desa atau kampung



ORGANISASI PERPUSTAKAAN MASJID

• Diselenggarakan oleh pemilik/pendiri masjid, baik
perorangan, korporasi, yayasan, lembaga masyarakat,
dsb.

• Pembentukan perpustakaan masjid dilakukan
melalui proses sebagai berikut:

• Perpustakaan diusulkan dan dibentuk oleh unit
pembina/lembaga induknya (yayasan masjid)

Penyelenggaraan Perpustakaan
Sekolah/Madrasah Struktur organisasi

Ketua Ta'mir Masjid

Tata Usaha

Layanan Teknis Layanan Pemustaka

Kepala Perpustakaan

pembina/lembaga induknya (yayasan masjid)

• Pembentukan organisasi perpustakaan dituangkan
dalam surat keputusan pimpinan lembaga induk.

• Menyiapkan sarana dan prasarana perpustakaan,
misalnya ruang/gedung, koleksi, SDM, sarana rak,
sarana baca (meja atau kursi baca, atau karpet,
dsb.), serta merencanakan anggaran operasional
untuk pengembangan perpustakaan.

• Melaporkan kepada Perpustakaan Nasional untuk
dicatat dalam pangkalan data perpustakaan

Layanan Teknis Layanan Pemustaka



SUMBER DAYA MANUSIA

Kepala Perpustakaan

• Pemimpin perpustakaan sebaiknya dijabat oleh seseorang yang sudah
pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan perpustakaan.

• Pimpinan perpustakaan Masjid dapat dijabat oleh pimpinan Masjid, tetapi
bila memungkinkan dipimpin oleh orang yang tidak merangkap jabatan.

• Tugas Pimpinan Perpustakaan Masjid:

– Menyiapkan rencana program tahunan.

– Pengorganisasian pekerjaan.

– Membimbing dan menggerakkan tenaga pengelola.

– Menjalin kerja sama dengan perpustakaan lain.

– Melakukan evaluasi program.

– Menyusun laporan kepada lembaga induk (pimpinan Masjid)



SUMBER DAYA MANUSIA

Tenaga Perpustakaan

Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

• Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai
tugas dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan perpustakaan.pelayanan perpustakaan.

• Tenaga Teknis Perpustakaan

– Tenaga teknis perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara
teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga
teknis komputer, tenaga teknis audio visual, dan tenaga teknis
ketatausahaan.

– Tugas tenaga perpustakaan menjalankan kegiatan dan fungsi perpustakaan
berdasarkan tugas dan wewenang yang diberikan oleh kepala
perpustakaan.

– Tenaga perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada kepala
perpustakaan.



KOLEKSI PERPUSTAKAAN MASJID

• Buku atau kitab (yang tercetak maupun elektronik/
digital) Gratis ebook atau ekitab: waqfeya.net,
kitabklasik.net, dll.

• Majalah, surat kabar, bulletin
• Video CD, Game (permainan yang mendidik/edukatif)

Jenis dan Bentuk Koleksi

Seleksi

• Disesuaikan dengan karakteristik pengguna perpustakaan
• Sesuai dengan anggaran yang ada
• Mengutamakan kualitas
• Perbandingan komposisi koleksi bidang keagamaan 60%,

dan bidang pengetahuan lainnya 40%

Seleksi

• Pembelian & Sumbangan
• Gerakan wakaf buku

Cara Pengadaan



PENGOLAHAN KOLEKSI

1. Inventarisasi.
2. Koleksi perpustakaan dideskripsikan, diklasifikasi,

dan disusun secara sistematis dengan
menggunakan :
pedoman deskripsi bibliografis;
bagan klasifikasi;
pedoman tajuk subjek;

Langkah Pengolahan

pedoman tajuk subjek;
pedoman penentuan tajuk entri utama.



PRESERVASI

• Perawatan koleksi perpustakaan adalah
Perawatan koleksi perpustakaan meliputi
kegiatan yang bersifat pencegahan dan
penanggulangan kerusakan.



SARANA DAN PRASARANA

Standar Penggunaan Gedung/ruang

No Area Persentase (%)

1 Koleksi 45 %

2 Pengguna/meja baca 25%

3 Staf 15%

4 Area lainnya 15%4 Area lainnya 15%



STANDAR PERABOT DAN PERLENGKAPAN

Sarana dan prasarana perpustakaan Masjid meliputi:
Gedung/ruang dan perabot, perlengkapan
perpustakaan. Lokasi gedung/ruang perpustakaan
ditetapkan berdasarkan pada kemudahan akses,
kenyamanan dan ketenangan bagi pengguna
Tata ruang ditentukan atas dasar beberapaTata ruang ditentukan atas dasar beberapa
pertimbangan, antara lain jenis layanan, sistem
keamanan, sirkulasi udara, kelancaran aktifitas
pengguna, dan pencahayaannya.



LAYANAN PERPUSTAKAAN

• Peminjaman dan akses koleksi

• Pembukaan titik layanan untuk perpustakaan
daerah atau perpustakaan kota

• Bedah buku baru

• Bimbingan belajar SD, SMP, SMA

• Penyuluhan dan pelatihan

• Pendampingan dan pembelajaran

• Dan lain-lain



PROMOSI & PUBLIKASI



SUPPORT (DUKUNGAN) ANGGARAN

• Dewan Masjid Indonesia (DMI)

• Kerjasama dengan Perpustakaan Kota atau Perpustakaan Daerah

• Kerjasama dengan perpustakaan sekolah

• Kerjasama dengan perpustakaan masjid (forum/asosiasi perpustakaan masjid)

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

• Corporate social responsibility (CSR) suatu perusahaan,

• Donatur tetap atau insidentil• Donatur tetap atau insidentil

• LSM terkait

• Kemitraan dengan perguruan tinggi atau Lembaga Pengabdian Masyarakat
(LPM)





PROMOSI & PUBLIKASI

• Situs resmi masjid

• Jejaring sosial (FaceBook, Twitter, Blog)

• SMS atau hotline

• Brosur dan selebaran

• Banner atau spanduk

• Papan pengumuman resmi masjid

• Dan saluran/media lain yang sesuai• Dan saluran/media lain yang sesuai



SOFTWARE OTOMASI PERPUSTAKAAN

• Software yang bagus, gratis dan mudah dijalankan,
yaitu Senayan Library Management System (SLiMS)Senayan

• Entri data buku dan anggota perpustakaan
Data koleksi &

anggota

• Program ini bisa menyimpan data transaksi
peminjaman & pengembalianData peminjaman

• Senayan juga dapat digunakan untuk mengelola
koleksi digital, misanya ebook, video, dan lain-lainKoleksi digital










