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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik yang sudah diperoleh selama
perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi selama beberapa bulan.
Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, terutama
kendala atau masalah dan usulan sosial terhadap kendala atau masalah yang
dihadapi di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung selama 2 bulan
yaitu pada 16 April 2018 sampai 8 Juni 2018.
Penempatan PKL pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi
Lampung dibagi menjadi beberapa divisi dengan bidang kerja yang berbeda.
Pelaksanaan kerja pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung
yang dilakukan secara rutin yaitu di bagian deposit, bagian akuisisi, bagian
pengelolahan bahan pustaka, dan bagian layanan. Di Bagian Deposit yaitu
terdapat kumpulan-kumpulan buku-buku yang berisi tentang konten lokal ataupun
luar di wilayah Bandar lampung.
Bagian Akuisisi yaitu bagian yang berfungsi untuk menyampulkan bukubuku agar terlihat rapih dan tidak rusak, memberikan lebel buku yang telah dibuat
dan sesuai dengan judul buku terserbut. Bagian Pengelolahan Bahan Pustaka yaitu
tempat untuk input semua buku yang teelah di seleksi sebelumnya agar tidak
terjadi kesalahan karena input buku yang telah dilakukan satu kali. Bagian
Pelayanan yaitu berfungsi untuk meminjam buku dan mengembalikan buku yang
telah di pinjam oleh pemustaka, tetapi sebelum meminjam dan mengembalikan
buku-buku tersebut setiap pemustaka wajib mempunyai kartu identitas anggota
perpustakaan. Karena untuk mengetahuai buku tersebut di pinjam siapa, dan untuk
mengatasi hilangnya buku.
Kata Kunci : PKL, Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan Provinsi Lampung, Bagian
Deposit, Bagian Akuisisi, Bagian Pengelolahan Bahan Pustaka, Dan Bagian
Pelayanan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan

yang menerapkan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dimana Praktik Kerja
Lapangan ini bertujuan agar Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dapat
menerapkan kemampuan belajar yang telah di peroleh selama perkuliahan ke
dalam dunia kerja.
Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi kegiatan belajar
yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia.
PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. PKL
juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada setiap mahasiswa
Universitas Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia kerja yang nyata.
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung yang berlokasi di jalan Robert Wolter Monginsidi
No. 107 Bandar Lampung. Penulis meakukan Praktik Kerja Lapangan di Instansi
terkait guna untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa sistem yang sedang
berjalan dan yang diterapkan pada Instansi terkait. Ilmu yang di peroleh di
perkuliahan dapat di terapkan ke instansi tersebut di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung.

1.2.

Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Maksud Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan PKL

di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung antara lain :
1. Praktik Kerja Lapangan memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai salah satu
penerapan disiplin dan pengembangan karier. Ketika di lapangan
melaksanakan praktik kerja, mahasiswa dapat menilai tentang
pengembangan dari ilmu yang mereka miliki.
2. Agar Praktik Kerja Lapangan menjadi media pengaplikasian dan teori
yang diperoleh dari bangku kuliah ke tempat kerja.

3. Meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan
instansi. Praktik Kerja Lapangan dapat menjadi media promosi
lembaga terhadap institusi kerja. Kualitas lembaga perguruan tinggi
dapat terukur dari kualitas para mahasiswa yang melaksanakan praktik
kerja lapangan tersebut. Selain itu praktik kerja lapangan juga
membantu institusi kerja untuk mendapatkan tenaga kerja akademis
yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dimilikinya.
4. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan.
Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di
kelas dengan yang ada di lapangan. Praktik Kerja Lapangan sangat
membantu

mahasiswa

dalam

meningkatkan pengalaman kerja

sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional nantinya.
5. Lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja.
Praktik Kerja Lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika
kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain.

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan
PKL di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung antara lain :
1. Memperoleh wawasan tentang pekerjaan yang dilakukan di Dinas
Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Lampung.
2. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang
sesuai dengan teori yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai dengan
latar belakang pendidikannya).
3. Membantu pengelohan sistem agar lebih sistematis, terstruktur dan
terarah sehingga dapat digunakan oleh

Dinas Perpustakaan dan

Kerasipan Provinsi Lampung untuk mengatasi sistem manual yang
digunakan saat ini.

1.3.

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan antara lain :

1. Mahasiswa
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa calon
lulusan agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja nantinya dan dapat
memberikan gambaran nyata dengan membandingkan penerapan
langsung ke lapangan. Kegiatan PKL ini dapat memberikan kesiapan
secara dini kepada para Mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja
pada nantinya. Dengan kegiatan PKL ini Mahasiswa dapat
menerapkan dan mengembangkan semua ilmu yang telah di dapat
selama di perkuliahan.
2. FTIK Universitas Teknokrat Indonesia
Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerjasama yang
baik

antara

Universitas

Teknokrat

Indonesia

dengan

setiap

Perusahaan/Instansi yang bersangkutan.
3. Perusahaan/Instansi
Dengan ada nya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja
yang ada dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang
ada di setiap perusahaan/instansi yang terkait.

1.4.

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Provinsi Lampung. Jalan WR. Monginsidi No. 107 Bandar Lampung.
Dengan jarak tempuh sekitar 27 menit dari Universitas Teknokrat Indonesia.
Sehingga tidak terlalu jauh dengan jarak kampus, dan Dinas Perpustakaan dan
Kearpisan Provinsi Lampung berada di tengah kota Provinsi Lampung.

Gambar 1.1 Gedung Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Lampung

Gambar 1.2 Gedung Halaman Depan Kantor Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Lampung

Gambar 1.3 Denah Lokasi Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung

1.5.

Jadwal Waktu Pelaksaan PKL
Pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester genap tahun

2018/2019 kurang lebih selama 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16April 2018
sampai dengan 9Juni 2018. Selama melaksanakan PKL penulis tetap melakukan
perkuliahan. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap hari Senin
sampai dengan Jumat, Senin sampai Kamis di mulai pukul 07.40 sampai dengan
15.30 WIB hari Jum’at di mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Dan
selama bulan suci ramadhan mengikuti jam kerja kantor di mulai pukul 08.00
sampai dengan 15.00 WIB.

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi
Lampung
Hari

Jam Kerja

Jam Istirahat

Senin

07.40 – 15.30

12.00 - 13.00

Selasa

07.40 – 15.30

12.00 - 13.00

Rabu

07.40 – 15.30

12.00 - 13.00

Kamis

07.40 – 15.30

12.00 - 13.00

Jum’at

08.00 – 16.00

12.00 – 13.30

Sabtu

Libur

Libur

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
No
1

Tanggal Pelaksanaan
29 Januari - 17 Februari

Kegiatan Akademik
Pendaftaran dan Pendataan Peserta PKL

2018
2

19 - 28 Februari 2018

Pembayaran Biaya PKL

3

19 - 28 Februari 2018

Pengisian dan Pengembalian Form
Permohonan PKL

4

6 Februari - 23 Maret 2018 Permohonan Surat Pengantar PKL

5

21 Februari 2018

Sosialisasi PKL

6

5 - 23 Maret 2018

Pembekalan dan Ujian Pembekalan PKL

7

24 Maret 2018

Pengumuman Hasil Ujian Pembekalan PKL

8

26 Maret- 7 April 2018

Ujian Ulang Pembekalan PKL (Bagi yang
Belum Lulus)

9

10 April 2018

Pengumuman Hasil Ujian Ulang
Pembekalan PKL

10

12 April 2018

Pengambilan Perlengkapan PKL &
Pelepasan PKL

11

16 April - 9 Juni 2018

Pelaksanaan PKL

12

11 - 18 Juni 2018

Penyerahan Nilai PKL

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1.

Sejarah Instansi
Awalnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ini disebut

Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pembinaan
Depkdibud. Dengan terbitnya Keppres RI No. 11 tahun 1989 tentang
Perpustakaan, Perpustakaan Wilayah berubah nomenklatur menjadi Perpustakaan
Daerah Lampung.
Selanjutnya, untuk mengoptimalkan tugas dan fungsinya dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka terbit Keppres RI No. 50 tahun 1997
tentang Perpustakaan Nasional sebagai dasar peningkatan status Perpustakaan
Daerah Provinsi Lampung (Eselon III) menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi
Lampung (Eselon II).
Kemudian

dengan

diberlakukan

Otonomi

Daerah,

kelembagaan

Perpustakaan Nasional Provinsi Lampung berubah lagi menjadi Perpustakaan
Daerah Provinsi Lampung yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Dinas Pendidikan Propinsi Lampung sesuai dengan Keputusan Gubernur No. 03
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD).
Sedangkan Kantor Arsip Daerah Provinsi Lampung sendiri terbentuk
melalui Peraturan Daerah Lampung No. 2 Tahun 1996 tentang pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Tingkat I
Lampung tanggal 8 Mei 1996 dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1997 tanggal 14 Januari 1997.
Tugas pokok Kantor Arsip Daerah adalah menyelenggarakan sebagian
kewenangan Rumah Tangga Provinsi (Desentralisasi) dalam bidang kearsipan
yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tugas
dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah kepada
Gubernur.

Sedangkan fungsi Kantor Arsip Daerah meliputi pengaturan perencanaan
dan penetapan standar/ pedoman, pembinaan, akuisi, pengelolaan, penyimpanan,
perawatan, layanan arsip in-aktif dan

statis, pengendalian, pengawasan dan

koordinasi sumberdaya manusia dan sistem kearsipan,

pelestarian,

layanan

informasi, dan penerbitan naskah sumber arsip.
Berdasarkan Keputusan Gubernur

No,

10 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi
Lampung, tanggal 12 Desember 2007 ditetapkan bahwa UPTD Perpustakaan
Daerah dan Kantor Arsip Daerah digabung menjadi satu dengan nomenklatur
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung (BPAD).
Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No.18 Th.2016 Tentang
Perangkat Daerah ( Lembaga Negara RI Th.2016 No.114 tambahan lembaran
Negara RI. No.5887), dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung No. 8 tahun 2016, Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah
Provinsi Lampung berubah lagi dengan nomenklatur Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung.
2.1.1.

Visi dan Misi
Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah :
“Terwujudnya Masyarakat Lampung Yang Berbudaya, Cerdas, dan Sadar

Informasi serta Terwujudnya Tertib Arsip di Provinsi Lampung.”
Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah :
1. Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan
sistem dan sumber daya manusia (SDM).
2. Meningkatkan layanan perpustakaan dan informasi.
3. Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai sumber
informasi dan bahan pertanggungjawaban serta pelestarian karya cetak
dan karya rekam dan karya tulis hasil budaya bangsa.
4. Pengelolaan arsip dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan
dan

kemasyarakatan

serta

pengelolaan

mencerdaskan kehidupan bangsa.

bahan

pustaka

guna

2.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Lampung
Saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memiliki
pegawai sebanyak 117 orang dengan perincian sebagai berikut :
Tabel 2.1 Data Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan
No

Status

Tingkat Pendidikan

Jumlah

SD

SMP

SMA

D3

S1

S2

1

Struktural

-

-

-

-

12

13

25

2

Pustakawan

-

-

5

4

3

1

13

3

Arsiparis

-

-

-

-

-

-

4

JFU/Staff

2

8

31

9

16

5

71

5

PTHL

-

1

3

1

3

-

8

Jumlah

2

9

39

14

34

19

117

Keterangan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin :
Tabel 2.2 Data Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin
No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

Laki-laki

52

2

Perempuan

69

Jumlah

117

2.1.3. Koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
Jumlah koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
sampai dengan tahun 2014 berdasarkan golongan, jumlah judul buku dan jumlah
eksemplar adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Data Koleksi Buku
No

Golongan

Jumlah
Judul

Jumlah Eks

1

000 - Karya Umum

5.499

13.432

2

100 – Filsafat

3.943

11.304

3

200 – Agama

5.111

13.855

4

300 – Ilmu Sosial

12.416

27.818

5

400 – Bahasa

3.863

8.509

6

500 – Ilmu Murni

4.096

10.022

7

600 – Ilmu Terapan

9.951

39.210

8

700 – Kesenian/Olahraga

2.461

7.213

9

800 – Kesusasteraan

2.605

9.629

10

900 – Sejarah /Geografi

4.292

12.245

11

F – Fiksi

5.943

13.628

12

Monograf

-

-

13

Lain-lain

1.653

1.653

14

Berkala

21

548

Jumlah

61.854

169.085

2.1.4. Data Pengguna
Data pengguna perpustakaan yang meliputi data anggota, peminjam, dan
pemustaka adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Data Pengguna
No

Status

Anggota

Peminjam

Pemustaka

1

Umum

15.490

5.514

9.862

2

Mahasiswa

35.599

11.221

26.534

3

Pelajar

23.638

7.544

38.332

4

Jumlah

74.727

24.279

74.728

2.2.

Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

2.2.1. Uraian Kerja dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Lampung
1.
Kepala Dinas
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai
tugas pokok membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan,
pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pelestarian

hasil

budaya,

menyelenggarakan

pelayanan

informasi

ilmu

pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum
daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masingmasing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat,
serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan
dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan.
b. Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan,
pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan.
c. Pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan kearsipan, dengan
lembaga lain.
2.

Sekretaris
Sekretaris

Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan

mempunyai tugas

memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di
lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi monitoring
dan pelaporan.
b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga,
kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat.
c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan
perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan
hasil laporan, dan perlengkapan.

3.

Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan,
koordinasi, perencanaan dan penyusunan program, pengumpulan dan analisis
data, evaluasi program dan pelaporan.
Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan adalah :
a. Merumuskan kebjakan teknis sub bagian perencanaan.
b. Melaksanakan penyusunan dan penyerasian rencana program.
c. Melaksanakan penyusunan dan penyerasian rencana anggran.
4.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah

tangga, kepegawaian, mengembangkan website dan jaringan internet, hukum dan
organisasi, hubungan masyarakat dan perlengkapan.
Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis sub bagian tata usaha dan kepegawaian.
b. Melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga,
kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat.
c. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan, pengadaan, dan
mutasi pegawai.
5.

Sub Bagian Keuangan
Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan

meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut
laporan hasil pemeriksaan.
Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis sub bagian keuangan.
b. Melaksanakan urusan keuangan.
c. Melaksanakan administrasi pembayaran belanja pegawai dan belanja
lainnya.
6.

Bidang Deposit,Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya

rekam dan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan
Pengembangan Bahan Pustaka.
Fungsi Bidang Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Bahan Pustaka :
a. Penyususnan kebijakan teknis di bidang deposit.

b. Pengolahan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi
daerah dan katalog induk daerah.
c. Pelaksanaan pengembangan koleksi, pendistribusian bahan pustaka
dan pengembangan koleksi indonesia.
7.

Seksi Deposit
Mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang deposit,

pengolahan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi daerah dan
katalog induk daerah.
Rincian tugas Seksi Deposit adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi deposit.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan karya cetak dan
karya rekam hasil budaya daerah.
c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan bibliografi daerah.
8.

Seksi Akuisisi
Mempunyai

tugas

melaksanakan

pengembangan

bahan

pustaka,

pendistribusian bahan perpustakaan dan pengembangan koleksi.
Rincian tugas Seksi Akuisisi adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi akuisisi.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan survey bahan pustaka.
c. Melaksanakan seleksi bahan pustaka.
9.

Seksi Pengolahan Bahan Pustaka
Mempunyai

tugas

melaksanakan

verifikasi

bahan

perpustakaan,

katalogisasi, klasifikasi, dan pemasukan data ke pangkalan data (entry data).
Rincian tugas Seksi Pengolahan Bahan Pustaka adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi pengolahan bahan pustaka.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan registrasi dan inventarisasi
bahan pustaka.
c. Melaksanakan pengolahan bahan pustaka, dokumentasi melalui
katalogisasi dan klarifikasi.

10.

Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestaria, dan
Kerjasama.
Mempunyai tuugas menyelenggarakan kegiatan yang berkenan dengan

layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Rincian tugas Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi,
Pelestarian dan Kerjasama adalah :
a. Pelaksanaan layanan koleksiumum, rujukan, terjemahan dan konsultasi
perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrif, buku langka, dan audio
visual.
b. Pengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan
jaringan internet.
c. Pelaksanaan pelestaria

kandungan informasi bahan perpustakaan

melalui alih media digital ke media baru, pemeliharaan serta
penyimpanan master informasi digital.
d. Pelasanaan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan dan
pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan penjilidan bahan
perpustakaan.
e. Penyimpanan bahan dan melakukan kerjasama semua

jenis

perpustakaan
11.

Seksi Layanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mempunyai tugas melaksanakan layanan koleksi umum , rujukan,

terjemahan dan konsultasi perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrif, buku
langka, dan audio visual, serta mengembangkan otomasi perpustakaan.
Rincian tugas Seksi Layanan, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
adalah :
a. Merumuskan kebijakan Teknis Seksi Layanan dan TIK.
b. Melaksanakan layanan koleksi umum.
c. Melaksanakan

layanan

rujukan,

terjemahan

dan

konsultasi

perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrif, buku langka dan audio
visual.
d. Melaksanakan layanan perpustakaan keliling dan Layanan Terpadu
Perpustakaan Sekolah/Umum (LTPS/U).

e. Mengembangkan otomasi perpustakaan.
f. Menyiapkan bahan lapora kegiatan Seksi Layanan dan TIK.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
12.

Seksi Pelestarian
Mempunyai tugas melaksanakan pelestarian kandungan informasi bahan

perpustakaan melalui ahli media digital ke media baru, pemeliharaan serta
penyimpanan master informasi digital, dan melaksanakan teknis konservasi dalam
perawatan, perbaikan dan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan
penjilidan bahan perpustakaan.
Rincian tugas Seksi Pelestarian adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi pelestarian.
b. Melaksanakan pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan
melalui media digital ke media baru.
c. Melaksanakan pemeliharaan serta penyimpanan master informasi
digital.
d. Melaksanakan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan dan
pengawetan bahan perpustakaan.
e. Melaksanakan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan
penjilidan bahan pustaka.
f. Menyiapkan bahan laoran kegiatan Seksi Pelestarian.
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
13.

Seksi Promosi dan Kerjasama
Mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan promosi dan

melakukan kerjasama semua jenis perpustakaan.
Rincian tugas Seksi Promosi dan Kerjasama adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi promosi dan kerjasama.
b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan promosi perpustakaan.
c. Melaksanakan kerjasama layanan perpustakaan.
d. Menyiapkan bahan laporan kegiatan seksi promosi dan kerjasama .
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

14.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan
Mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pembinaan pada semua

jenis perpustakaan, dan melaksanakan pengembangan jabatan fungsionak
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, serta pengembangan budaya baca.
Rincian tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan adalah :
a. Pelaksanaan pemberia bimbingan, pengembangan dan pembinaan
perpustakaan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah di wilayah
provinsi dan perpustakaan khusus meliputi perpustakaan lembaga
pemerintah tingakat provinsi (SKPD Provinsi dan BUMD Provinsi),
pengumpulan,

pengelolahaandan

penyebaran

informasi

tentang

perpustakaan.
b. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga
teknis perpustakaan, pemasyarakatan, dan evaluasi pustakawann dan
angkat kreditnya.
c. Pelaksanaan pengakajian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran
informasi budaya baca serta koordinasi dan promosi budaya baca.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
15.

Seksi Pengembangan Perpustakaan
Mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan, pengembangan

dan pembinaan perpustakaan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah di
wilayah provinsi lampung dan perpustakaan khusus meliputi perpustakaan
lembagapemerintah tingakat provinsi (SKPD Provinsi dan BUMD Provinsi), serta
pengumpulan, pengelolahaan, dan penyebaran informasi tentang perpustakaan.
Rincian tugas Seksi Pengembangan Perpustakaan adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Perpustakaan.
b. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembangunan, dan pembinaan
perpustakaan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah di
wilayah

provinsi

lampung

dan

perpustakaa

khusus

meliputi

perpustakaan lembaga pemerintah tingkat provinsi (SKPD Provinsi
dan BUMD Provinsi).

c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi
tentang perpustakaan.
d. Menyiapkan

bahan

laporan

kegitan

Seksi

Pengembangan

Perpustakaan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
16.

Seksi Pengembangan Tenaga Perpustakaan
Mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jabatan fungsioanl

pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, dan koordinasi pengembangan
pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, kemasyarakat dan evaluasi
pustakawan dan angka kreditnya.
Rincian tugas Seksi Pengembangan Tenaga Perpustakaan adalah :
a. Merumuskan

kebijakan

Teknis

Seksi

Pengembangan

Tenaga

Perpustakaan
b. Melaksanakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan.
c. Melaksanakan

pembinaan

dan

pengembangan

tenaga

teknis

perpustakaan.
17.

Seksi Pengembangan Budaya Baca
Mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan, pengelohan,

dan penyebaran informasi budaya baca serta koordinasi dan promosi budaya baca.
Rincian tugas Seksi Pengembangan Budaya Baca adalah :
a. Merumuskan kebijakan Teknisi Seksi Pengembangan Budaya Baca.
b. Melaksanakan pengkajian budaya baca.
c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi
budaya baca.
18.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
Mempunyai tugas memberikan pembinaan dan pengawasan kearsipan

pada organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat atau organisasi politik
serta lembaga pendidikan
Rincian tugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan adalah :
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan
b. Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada organisasi perangkat
daerah.

c. Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada perusahaan, ormas atau
orpul dan masyarakat.
d. Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada lembaga pendidikan.
19.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Perangakt daerah
Mempunyai tugas melaksanakan bimibingan,supervise, dan konsultasi

pelaksanaan kearsipan pada organisasi perangkat daerah dan lembaga kearsipan
daerah kabupatenkota serta melaksanakan sosialisasi kearsipan pada organisasi
perangkat daerah atau lembaga kearsipan daerah kabupaten kota.
Rincian tugas seleksi Pembinaan organisasi perangkat daerah adalah :
a. Merumusakan kebijakan teknis seksi pembinaan dan pengawasan
Organisasi Perangkat Daerah
b. Melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan pada Organisasi Perangakt Daerah dan lembaga kearsipan
daerah kabupaten atau kota serta melaksanakan sosialisasi kearsipan
pada Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga kearsiapan daerah
kabupaten atau kota.
c. Melaksanakan

bimbingan

supervise,dan

konsultasi

pelaksanan

kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah dan lembaga kearsipan.
20. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan,Ormas atau Organisasi
Politik dan Masyarakat.
Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan supervisi, dan konsultasi dan
sosialisasi pelaksanaan kearsipan pada perusahaan, ormas atau orpol dan
masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan kearsipan.
Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Ormas atau
Organisasi Politik dan Masyarakat adalah :
a. Merumusakan kebijakan teknis seksi pembinaan dan pengawasan
perusahaan, Ormas atau Organisasi politik dan masyarakat.
b. Melaksanakan

bimbingan,supervisidan

konsultasi

pelaksanaan

kearsipan pada organisasi masyarakat atau organisasi politik

dan

masyarakat.
c. Melaksanakan sosialisasi kearsipan pada ormas atau ORPOL atau dan
masyarakat.

21.

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pendidikan
Mempunyai tugas melaksanakan bimibingan, supervisi, dan konsultasi

serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada lembaga pendidikan.
Rincian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pendidikan
adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi pembinaan dan pengawasan
lembaga pendidikan.
b. Melaksanakan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
kearsipan pada lembaga pendidikan.
c. Melaksanakan sosialisasi kearsipan pada lembaga pendidikan.
22.

Bidang Pengelolaan Arsip
Mempunyai

tugas

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

teknispengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan danpemanfaatan
kearsipan.
Rincian tugas Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai fungsi:
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengolaan arsip
dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan.
b. Pengelolaan arsip vital dan asset nasional.
c. Pengolaan arsip inaktif.
23.

Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis
Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis

serta layanan dan pemanfaatan

kearsipan, pengelolaan arsip vital dan asset nasional dan pengelolaan arsip
inaktif.
Rincian tugas Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi pengelolaan Arsip Dinamis
b. Melaksanakan Identifikasi arsip vital dan arsip asset nasional.
c. Melaksanakan perlindungan dan pengamananarsip vital dan arsip aset
nasional.

24.

Seksi Pengelolaan Arsip Statis
Mempunyai tugasmelaksanakan monitoring penilaian dan verifikasi

terhadap fisik arsip dan daftar arsip dan melaksanakan persiapan penetapan
status arsip statis.
Rincian tugas Seksi Pengelolaan Arsip Statis adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi pengelolaan arsip statis.
b. Melaksanakan monitoring penilaian dan verisifikasi terhadap fisik
arsip dan daftar arsip.
c. Melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis.
25.

Seksi Akuisisi dan Layanan Kearsipan
Mempunyai tugas melaksanakanmonitoring, penilaian dan verisifikasi

terhadap fisik arsip dan daftar arsip.
Rincian tugas seksi Akuisisi dan layanan kearsipan adalah :
a. Merumuskan kebijakan teknis seksi Pengelolaan arsip statis
b. Melaksanakan monitoring, penilaian dan verisifikasi terhadap fisik
arsip dan daftar arsip
c. Melaksanakan persiapan penetapan status arsip statis

2.3.

Kegiatan Umum Instansi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai tugas

pokok

membantu

pendayagunaan,

Gubernur

pembinaan

dalam
semua

menyelenggarakan
jenis

perpustakaan

pengembangan,
sesuai

dengan

kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan
pelayanan

informasi

ilmu

pengetahuan,

teknologi

dan

kebudayaan,

menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung
pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya
masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di
lingkungan Provinsi Lampung.

2.3.1. Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
1. Jam Buka Layanan Informasi
Perpustakaan dibuka setiap hari, kecuali hari libur nasional, dengan
ketentuan sebagai berikut :
Hari Senin s.d Kamis : Pukul 08.00 – 15.30 WIB
Hari Jumat

: Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Hari Sabtu & Minggu : Pukul 08.00 – 12.30 WIB

2. Jenis Pelayanan
Jenis Layanan Perpustakaan yang diberikan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung adalah antara lain :
1.

Layanan anggota atau informasi
Layanan anggota atau informasi merupakan tempat layanan untuk

pengunjung yang ingin mengetahui tentang pelayanan informasi yang berada di
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung, serta untuk mengetahui
bagaimana syarat untuk menjadi anggota peminjaman buku di Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Gambar 2.2 Ruang layanan keanggotaan dan informasi

2.

Layanan Pembaca ( Ruang Anak atau Story Telling)
Layanan ini merupakan tempat ruangan anak-anak membaca buku

dongeng, buku bermain, serta buku lainnya. Dimana ruangan ini design dengan
baik yang bertujuan untuk membuat anak-anak tidak bosan dan menikmati baca
buku.

Gambar 2.3 Ruang baca anak-anak
3.

Layanan sirkulasi (Ruang Umum)
Layanan ruang umum ini merupakan ruang buku dengan berbagai jenis

dan judul buku untuk SMP, SMA, Mahasiswa, serta lainnya. Dan di ruangan ini
jika pengunjung ingin meminjam buku, maka mereka harus menunjukan kartu
keanggaotan yang meraka buat di bagian pelayanan informasi.

Gambar 2.4 Ruang Umum

4.

Penelusuran Informasi atau Referensi
Di ruangan referensi ini banyak sekali koleksi buku-buku yang dengan

berbagai judul buku untuk bahan penelitian, khususnya untuk mahasiswa/i tingkat
akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir mereka.

Gambar 2.5 Ruang Informasi atau Referensi bagian depan

Gambar 2.6 Ruang Refrensi

5.

Layanan Audio Visual
Layanan audio visual ini merupakan tempat khusus anak-anak yang

sedang berkunjung di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung,
untuk mendapatkan ilmu dan bertujuan untuk menghibur mereka agar tidak bosan
dalam pembelajaran.

Gambar 2.7 Ruang layanan audio visual
6. Layanan Perpustakaan keliling
Layanan perpustakaan keliling ini bertujuan untuk membantu semua
masyarakat, jika mereka tidak sempat mengunjungi perpustakaan yang ada di
Dinas Perpustakaan Dan Kerasipan Provinsi Lampung. Dan untuk memberikan
informasi belajar kepada anak-anak jalanan secara gratis.

Gambar 2.8 Perpustakaan Keliling

7.

Layanan Terpusat Perpustakaan Sekolah (LTPS)
Layanan ini merupakan layanan yang bertujuan untuk mendatangkan

langsung layanan perpustakaan ke tempat sekolah-sekolah yang berada di bandar
lampung,

dan memberikan buku kepada siswa/i untuk mereka baca agar

memperoleh ilmu yang sangat banyak.

Gambar 2.9 Layanan terpusat sekolah
8.

Layanan Pusat Peragaan Iptek

Layanan Pusat Peragaan Iptek ini merupakan tempat icon utama yang berada di
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung. Disini banyak pusat
peragaan dari masing-masing kabupaten yang berada di provinsi lampung.

Gambar 2.10 Ruang pusat peragaan iptek

2.3.2. Ketentuan Umum Dan Keanggotaan
1. Ketentuan Umum
a. Perpustakaan adalah milik masyarakat dan layanannya juga terbuka
untuk seluruh lapisan masyarakat.
b. Koleksi Referensi dan Deposit hanya boleh dibaca di tempat atau
difotocopy dan tidak boleh dibawa pulang.
2. Persyaratan Menjadi Anggota
a. Mengisi formulir pendaftaran
b. Menyerahkan pasphoto berukuran 2x3, 3x4atau 4x6 cm sebanyak 2
(dua) lembar.
c. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
d. Menyerahkan fotocopy KK bagi yang belum mempunyai KTP
e. Masa berlaku keanggotaan 5 (lima) tahun.
3. Persyaratan Berhenti Menjadi Anggota Perpustakaan
a. Mengembalikan koleksi yang di pinjam, kartu anggota dan kantong
peminjaman
b. Minimal telah menjadi anggota selama 12 (dua belas) bulan.
4. Peminjaman
a. Buku hanya bisa dipinjam oleh anggota dengan memperlihatkan kartu
anggota yang bersangkutan.
b. Kartu anggota tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk meminjam
buku.
c. Setiap anggota diberikan 2 (dua) kantong buku peminjaman, satu
kantong untuk satu buku.
d. Buku yang dipinjam hanya dapat diperpanjang selama 3 x (tiga kali)
perpanjangan secara berturut-turut.
e. Buku yang dipinjam maksimal 2 (dua) eks dengan waktu peminjaman
1 (satu) minggu.
f. Apabila buku terlambat dikembalikan, peminjam dikenakan denda
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)/buku/hari.

g. Apabila buku hilang, menjadi tanggung jawab peminjam dengan
ketentuan mengganti buku dengan buku yang sama atau dengan uang
seharga dua kali lipat buku yang hilang.
5. Tata Tertib Pemustaka
a. Pemustaka diwajibkan mengisi buku tamu.
b. Berpakaian rapi (baju dimasukkan ke pinggang celana).
c. Menitipkan tas atau jaket di tempat titipan tas kecuali barang
berharga(uang, perhiasan, dll), kehilangan atas barang berharga
tersebut diatas, menjadi tanggung jawab masing-masing.
d. Buku yang selesai di baca diletakkan saja di atas meja karena akan
dihitung dan dicatat.
e. Menjaga kesopanan, ketenangan dan kebersihan ruangan baca dan
buku-buku.
f. Di larang merokok, makan dan minum di ruang baca.
g. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL :
AYU DEWI DIANA, NPM 15311571

3.1.1 Bidang Kerja
Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung penulis di tempatkan pada

Bagian Deposit,

Akuisisi, dan Pengelolahan Bahan Pustaka di bawah bimbingan Bapak Drs. Hi.
Tibransyah, MM sebagai Kabid Deposit.
Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian deposit :
1. Melakukan shelving pada buku.
2. Membantu pemustaka mecari buku yang di cari.
3. Merekap semua data pemustaka perbulan.
4. Menerima laporan surat masuk subbid pengelolahan bahan pustaka.
5. Mencatat daftar buku pada buku surat masuk.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian akuisisi :
1. Melakukan seleksi buku pengadaan anggaran.
2. Menyampulbuku-buku untuk diserahkan ke subbid pengelolahan
bahan pustaka.
3. Menempelkan lebel kode buku ke buku yang telah diseleksi.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pengelolahan bahan pustaka:
1. Input data katalog buku.
2. Membuat laporan buku untuk diserahkan ke ruang deposit.
3. Melakukan penulisan registrasi pada buku.
4. Membuat laporan buku untuk diserahkan ke subbid layanan ruang
referensi.

5. Membuat jadwal pegawai lembur sabtu-minggu untuk layanan deposit.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis terlebih
dahulu melakukan Apel pagi bersama karyawan yang dilakukan setiap hari, Apel
pagi bertujuan untuk mendiskusikan tentang kendala yang di hadapi para pegawai
ataupun pengumuman setiap hari. Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan
ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki seperti dapat mengoperasikan
Microsoft Office, Setting Printer. Hal terpenting dalam melaksanakan Praktik
Kerja Lapangan adalah kedisiplinan, karena untuk mencapai prestasi kerja yang
tinggi di butuhkan tingkat kedisiplinan yang baik. Adapun proses praktik kerja
lapangan yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan sistem kerja yang
terstruktur dimana pekerjaan tersebut diberikan oleh salah seorang karyawan
sekaligus menjadi pembimbing yang telah ditetapkan oleh kepala bagian sistem
informasi.
Berikutini merupakan daftar kegiatan dibidang deposit, akuisisi, dan
pengelolahan bahan pustaka selama Praktekkerjalapangan berlangsung sebagai
berikut :
Bagian Deposit
1. Melakukan shelving pada buku
Setiap pemustaka telah selesai meminjam buku ataupun membaca buku,
yaitu melakukan shelving buku yang sesuai dengan judul buku maupun konten
lokal dan lain sebagainya. Agar tidak terjadi penyelipan buku-buku yang tidak
sesuai dengan daerah asalnya, akibatnya itu bisa membuat pemustaka tidak
menemukan buku yang mereka cari untuk bahan tugas ataupun lainnya.

Gambar 3.1 Melakukan shelving pada buku

2. Membantu pemustaka mencari buku yang di cari
Pemustaka terkadang tidak mengetahui buku yang mereka cari berada
dimana walaupun di tempat buku-buku sudah ada nama-nama bukunya dari sesuai
daerah ataupun sejarah, pakaian adat, adat budaya. Karena pemustaka sebelumnya
meletakan buku tidak sesuai dengan nama daerah ataupun sejarah lainnya.
3. Merekap semua data pemustaka perbulan
Merekap data pemustaka perbulan sangatlah penting karena untuk laporan
yang akan diberikan kepada kepala dinas, dan mengetahui buku mana yang sering
banyak di baca ataupun dipinjem dengan pemustaka. Baik dari pemustaka
mahasiswa, pelajar ataupun umum. Jika buku yang banyak di pinjam dan dibaca
oleh pemustaka, maka buku tersebut akan di tambahkan ke ruang deposit agar
pemustaka lain dapat membaca buku dengan judul yang sama.

Gambar 3.2 Merekap semua data pemustaka perbulan

4. Menerima laporan surat masuk subbid pengelolahan bahan pustaka
Yaitu agar tidak terjadi kesalahan dalam masuknya buku ke ruang deposit,
dan mengecek kembali buku yang masuk sesuai dengan laporannya atau tidak.
Kemudian menyusun buku-buku tersebut ke tempat buku yang berada di ruang
deposit dengan rapih.

Gambar 3.3 Menerima laporan surat masuk subbid pengelolahan
bahan pustaka

5. Mencatat daftar buku pada buku surat masuk
Daftar buku pada surat masuk di wajidkan untuk mengisi karena berfungsi
sebagai bukti bahwa buku telah masuk ke ruang deposit.

Gambar 3.4 Mencatat daftar buku pada buku surat masuk
Bagian Akuisisi
1. Melakukan seleksi buku pengadaan anggaran
Seleksi anggaran berfungsi untuk memilih katalog mana saja yang telah di
seleksi yang akan dibeli dengan melihat terlebih dahulu judul buku, penerbit,
nama pengarang, harga. Setelah semua itu telah di seleksi maka bidang akuisisi
menyerahkan semua data seleksi buku pengadaan anggran untuk di serahkan
kepada bidang pengelolahan bahan pustaka. Bidang pengelolahan bahan pustaka
mengecek kembali apakah ada kesalahan atau tidak pada saat seleksi buku
anggran tersebut. Jika terjadi kesalahan pada saat seleksi maka akan
mengakibatkan kerugian nantinya, oleh karena itu bidang pengelolahan bahan
pustaka harus lebih teliti dalam seleksi buku.

Gambar 3.5 Melakukan seleksi buku pengadaan anggaran

2. Menyampul buku-buku untuk di serahkan ke subbid pengelolahan
bahan pustaka
Semua buku yang telah selesai di seleksi, kemudian untuk menyampul
buku-buku tersebut agar buku tidak mudah rusak dan membuat buku lebih
menjadi rapih. Dalam menyampul buku tidak boleh asal, karena dapat
mengakibatkan buku itu rusak dan membuat kerugian dalam sampul buku itu
sendiri. Maka menyampul buku haruslah sangat teliti.

Gambar 3.6 Menyampul buku-buku untuk di serahkan ke subbid

pengelolahan bahan pustaka
3. Menempel lebel kode buku ke buku yang telah diseleksi
Lebel kode buku berfungsi untuk mengetahui buku tersebut sudah di
seleksi. Dalam membuat lebel kode buku tersebut harus melihat dari judul buku
dan nama pengarangnya kemudian sistem akan memberikan kode terserbut. Pada
setiap punggung buku ditempelkan label buku yang berisi nomor panggil (call
number), 3 (tiga) huruf pertama nama pengarang, dan 1 (satu) huruf pertama judul
buku.

Gambar 3.7 Menempel Lebel

0.025 ----- Nomor panggil
Yus ----- 3 (tiga) huruf pertama nama pengarang (Yusuf)
P

----- 1 (satu) huruf pertama dari judul buku

Bagian Pengelolahan Bahan Pustaka
1. Input data katalog buku
Data katalog buku di input setelah buku tersebut sudah di sampul dan di cap oleh
bagian akuisisi. Dan bagian akuisisi pun memberikan buku-buku tersebut pada
bagian pengelolahan bahan pustaka untuk di input data katalog buku untuk
memberitahukan bahwa ada buku baru yang masuk untuk di input. Kemudian
setelah selesai di input data katalog buku maka akan muncul nomor barcode,
tanggal pengadaan, nomor induk, data bibliografis.
a. Nomor Barcode yaitu di dapatkan setelah buku di input data katalog
buku.

b. Tanggal Pengadaan yaitu di dapatkan setelah buku di inputdata katalog
buku pada hari itu juga, tetapi jika di input data katalog esok hari maka
tanggal akan berubah.
c. Nomor Induk yaitu di isikan dengan /DPK/APBD-P/2017 karena untuk
mengetahui bahwa buku tersebut di seleksi pada tahun 2017.
d. Data Bibliografis yaitu data untuk mengetahui bahwa buku-buku
mempunyai daftar isi dan daftar pustaka dalam isi buku tersebut.
Tetapi jika dalam isi buku pada buku memiliki isi yang bernama
indeks yaitu tidak termasuk katagori bibliografis. Karena indeks
merupakan suatu kumpulan abjad yang sesuai dengan isi buku.

Gambar 3.8 InputData Katalog Buku

2. Membuat laporan buku untuk diserahkan ke ruang deposit.
Setiap pembuatan laporan yang akan diserahkan ke ruang deposit
merupakan laporan buku-buku yang sudah di input dan mendapatkan nomor
barcode serta lainnya. Agar buku tersebut dapat di baca oleh semua pemustaka.

Gambar 3.9Membuat laporan buku untuk diserahkan
ke ruang deposit
3. Melakukan penulisan registrasi pada buku
Penulisan nomor registrasi sangatlah penting karena berfungsi untuk
mengenali buku bahwa buku telah di input, setelah di input semua kode pun
muncul. Kemudian setelah nomor registrasi itu telah di tulis maka buku tersebut
harus di barcode terlebih dahulu karena itu proses yang di jalankannya.

Gambar 3.10 Melakukan penulisan registrasi pada buku

4. Membuat laporan buku untuk diserahkan ke subbid layanan ruang
referensi
Laporan buku berfungsi untuk mengetahui jumlah buku berapa saja, nama
pengarang, serta pernerbit, yang akan di serahkan kepada subbid layanan ruangan
referensi. Setelah di serahkan ke subbid layanan ruang referensi, maka mereka
pun mengeceknya satu persatu sesuai atau tidak jumlah buku yang ada di laporan
tersebut.

Gambar 3.11 Membuat laporan buku untuk di serahkan ke subbid
layanan ruang referensi
5. Membuat jadwal pegawai lembur sabtu-minggu untuk layanan deposit
Jadwal lembur sabtu-minggu ini untuk pegawai yang berada di ruang
deposit, karena pada hari sabtu banyak pengunjung yang menjungi ruang deposit
untuk mencari buku-buku ataupun skripsi. Kebanyakan yang mengunjungi ruang
deposit adalah mahasiswa-mahasiswi, pelajar, dan umum.

Gambar 3.12Membuat jadwal pegawai lembur sabtu-minggu untuk
layanan deposit ( Pada Bulan April 2018)

Gambar 3.13Membuat jadwal pegawai lembur sabtu-minggu untuk
layanan deposit( Pada Bulan Mei 2018)
3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama pkl berlangsung di dalam pekerjaan, penulis ditempatkan pada Bidang
Deposit, Akuisisi, dan Pengelolahan Bahan Pustaka, Dinas Perpustakaan dan
Kerarsipan Provinsi Lampung. Adapun kendala yang di hadapi yaitu sebagai
berikut :

a. Bagian Deposit
Pada saat melakukan shelvingbuku penulis terkadang tidak mengetahui
untuk meletakkan buku yang telah di pinjam pemustaka.Karena buku
tersebut kode bukunya hilang dan penulis harus mencatat buku
tersebut.
b. Bagian Akuisisi
Ketika menyampul buku penulis kurang rapih karena ukuran buku
yang sangat besar sehingga sampul buku yang telah di ukur pada buku
tersebut tidak sesuai.Pada bagian buku belakang ketika mengunting
dan mengelemkan buku terkadang buku tidak bisa tertutup dengan
rapih.
c. Bagian Pengolahan Bahan Pustaka
Pada saat melakukan input data katalog buku penulis harus membaca
terlebih dahulu buku tersebut dan penuliss membutuhkan waktu lama
untuk input semua buku agar tidak terjadi kesalahan.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Untuk mengatasi kendal di atas, penulis melakukan langkah-langkah perbaikan
sebagai berikut:
a. Bagian Deposit
Untuk shelvingbuku seharusnya diberikan kode yang berada di dalam
buku dan di tempelkan di bagian rak buku tersebut agar memudahkan
mencari buku dan tidak membutuhkan waktu yang sangat lama.
b. Bagian Akuisisi
Penulis menyarankan setiap meyampulan buku sebaiknya harus lebih
teliti dalam pengukuran buku yang akan di sampul. Agar tidak
terjadinya kerugian sampul buku yang tidak sesuai dengan buku.
c. Bagian Pengolahan Bahan Pustaka
Kendala pada bagian pengelolahan bahan pustaka ini penulis tidak
menemukan kendala, tetapi penulis menyarankan dengan adanya
membaca buku terlebih dahulu penulis dapat megetahui tidak mudah

untuk inputdata katalog buku, dan membutuhkan ketelitian, ketekunan,
dan serta keuletan

3.2.

PELAKSANAAN PKL :
POPY NABILA NAINGGOLAN,NPM 15311612

3.2.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan dimulai
dari tanggal 16 April 2018 sampai tanggal 09 Juni 2018. Selama melakukan
kegiatan PKL di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, di
tempatkan diBidang Deposit,Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka.
Mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam
dan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Pengembangan
Bahan Pustaka.
Bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi sebuah buku,
hal tersebut meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, dan jumlah
halaman.
Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau
lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. Pustakawan adalah
seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu pemustaka menemukan
buku, majalah, dan informasi lain,
Fungsi Bidang Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Bahan Pustaka :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang deposit.
2. Pengolahan karya cetak dan karya rekam, penyusunan bibliografi
daerah dan katalog induk daerah.
3. Pelaksanaan pengembangan koleksi, pendistribusian bahan pustaka
dan pengembangan koleksi indonesia.
4. Pelaksanaan verifikasi bahan perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi,
dan pemasukan data ke pangkalan data.
5. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Kegiatan penulis yang dilakukan pada bagian Deposit :
1. Shelving buku.
2. Membuat formulir pinjaman buku.
3. Memverifikasi data formulir pinjaman buku.
4. Membantu pemustaka mencari buku yang di cari.
Kegiatan penulis yang dilakukan pada bagian Akuisisi :
1. Pengecapan buku.
2. Menempel label buku.
3. Menyampul Buku
4. Mengentri data seleksi buku tahun anggaran 2018.
5. Mengisi buku induk koleksi perpustakaan.
Kegiatan penulis yang di lakukan pada bagian Pengolahan Bahan Pustaka :
1. Mengentri data laporan buku untuk koleksi ruang anak, ruang
referensi, ruang umum, dan ruang deposit.
2. Mengisi kolom inventarisasi.

3.2.2. Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang di lakukan penulis selama
kurang lebih dua bulan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
adalah sebagai berikut :
Bagian Deposit :
1. Shelving Buku
Shelving adalah kegiatan penjajaran koleksi ke dalam rak atau tempat
koleksi berdasarkan nomor panggil buku, judul buku dan lain sebagainya.
Kegiatan ini dilakukan agar buku mudah di temukan oleh pustakawan dan
pemustaka. Penulis melakukan kegiatan shelving saat pemustaka selesai membaca
buku. Dalam kegiatan ini penulis harus memahami judul buku, kode buku dan
nomor panggil untuk dapat shelving buku secara benar. Agar mudah membantu
pemustaka mencari buku yang mereka inginkan. Dan penulis harus merapikan
buku tersebut ketika buku telah selesai di pinjam oleh pemustaka, maka penulis
harus meletakan dan merapikan buku sesuai dengan nomor panggil, judul buku,

dan sebagainya. Berikut gambar rak koleksi buku yang ada di ruang deposit Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung :

Gambar 3.14 Rak tempat shelving buku koleksi deposit

Gambar 3.15 Rak tempat shelving buku koleksi deposit

2. Membuat Formulir Peminjaman

Pelayanan di ruang deposit belum memiliki kartu resmi peminjaman buku,
oleh sebab itu penulis membuat formulir peminjaman menggunakan kertas Hvs di
gunting menyesuaikan ukuran dan menuliskan format formulir peminjaman.
Berikut gambar formulir peminjaman yang penulis buat :

Gambar 3.16 Formulir peminjaman deposit

3. Memverifikasi data formulir pinjaman buku
Dalam kegiatan ini penulis melakukan verifikasi data ketika ada
pemustaka yang akan mengajukan peminjaman buku. Verifikasi data dengan
mencocokan KTP dan judul buku yang akan di pinjam dengan formulir
peminjaman yang telah di isi oleh pemustaka. Penulis harus teliti dalam
melakukan kegiatan tersebut, yang harus di perhatikan dalam mencocokan KTP

pemustaka dengan formulir yang telah di isi, karena apabila penulis tidak teliti
bisa saja pemustaka memalsukan identitas KTP dengan memberikan yang sudah
tidak berlaku. KTP di gunakan sebagai syarat jaminan untuk peminjaman buku.
Buku yang ada di pelayanan deposit hanya dapat di pinjam untuk di fotocopy
tidak dapat di bawa pulang berhari-hari. Berikut gambar formulir peminjaman
buku yang telah penulis buat :

Gambar 3.17 Formulir peminjaman yang telah di isi untuk memverifikasi

4. Membantu pemustaka mencari buku yang di cari
Melakukan pelayanan ketika ada pemustaka yang tidak tahu letak buku
yang ingin di baca, penulis membantu pemustaka mencari buku dengan
menanyakan kategori buku yang ingin di baca. Dalam kegiatan ini penulis harus
selalu aktif dalam membantu setiap pemustaka yang berkunjung agar mudah
menemukan buku.
Bagian Akuisisi :
1. Menstempel buku.
Penulis melakukan stempel dengan dua jenis stempel yaitu, stempel
perpustakaan dan stempel inventarisasi. Stampel perpustakaan di bubuhkan pada

judul buku, halaman tertentu di tengah-tengah buku dan halaman terakhir.
Sedangkan satu stempel inventaris di bubuhkan pada setiap halaman judul awal
buku. Dalam melakukan kegiatan ini penulis harus memperhatikan tinta stempel
jangan sampai kering, karena jika tinta stempel kering akan mempengaruhi hasil
stempel seperti hasil stempel ada yang hilang sebagian dan tidak jelas bacaan pada
stempelnya. Berikut gambar hasil kegiatan stempel perpustakaan dan stempel
inventarisasi :

Gambar 3.18 Stempel perpustakaan dan stempel inventarisasi

Gambar 3.19 Stempel perpustakaan dan stempel inventarisasi

2. Menempel label buku
Dalam kegiatan ini penulis menempelkan label pada setiap punggung buku yang
berisi nomor panggil (call number), 3 (tiga) huruf pertama nama pengarang, dan
1(satu) huruf pertama judul buku.

Gambar 3.20 Menempel Lebel Buku
0.025 -- Nomor panggil
Yus -- 3 (tiga) huruf pertama nama pengarang (Yusuf)
P -- 1 (satu) huruf pertama dari judul buku.
3. Menyampul Buku
Penulis melakukan kegiatan menyampul buku dengan sampul plastik
(mika) dan di rekatkan dengan isolatif. Berikut gambar buku yang telah di sampul
oleh penulis :

Gambar 3.21 Menyampul buku

4. Mengentri data seleksi buku tahun anggaran 2018.
Penulis mengentri seleksi data buku tahun anggaran 2018 menggunakan
aplikasi Microsoft Excel di buat berbentuk tabel berisikan atribut nomor, judul
buku, pengarang, penerbit, isbn, ukuran, halaman, harga. Berikut gambar hasil
mengentri data seleksi buku yang di buat oleh penulis :

Gambar 3.22 Hasil entri data pengadaan buku tahun 2018

5. Mengisi buku induk koleksi perpustakaan
Menulis data koleksi buku ke dalam buku induk koleksi perpustakaan
sebelum di serahkan ke ruang deposit. Berikut gambar data koleksi buku yang
penulis lakukan :

Gambar 3.23 Buku induk koleksi perpustakaan
Bagian Pengolahan Bahan Pustaka :
1. Mengentri data laporan buku untuk koleksi ruang anak, ruang
umum, ruang referensi dan ruang deposit.
Penulis mengentri data laporan buku untuk koleksi ruang anak, ruang
umum dan ruang deposit menggunakan aplikasi Microsoft Excel di buat berbentuk
tabel. Berikut gambar hasil mengentri data seleksi buku yang di buat oleh penulis
:

Gambar 3.24 Hasil entri data laporan buku ruang referensi

2. Mengisi kolom inventarisasi

Mengisi kolom inventarisasi dengan menuliskan tanggal terima, nomor
registrasi, bib id, dan item id. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan data bahan
perpustakaan yang di terima, baik dalam bentuk buku, majalah, audio visual dan
lain-lainnya. Sebagai bahan bukti bahwa pencatatan buku tersebut telah selesai di
seleksi. Berikut gambar kolom inventarisasi yang telah di isi :

Gambar 3.25 Kolom inventarisasi

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Selama Praktik Kerja Lapangan berlangsung kurang lebih dua bulan tidak begitu
banyak kendala secara signifikan yang di hadapi di Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Provinsi Lampung, di antaranya adalah :
a. Bagian Deposit
1. Pada saat shelving buku penulis salah menempatkan buku karena tidak
paham dengan judul buku dan tidak hapal nomor panggil buku sesuai
dengan kelompoknya. Hal ini mengakibatkan ketika ada pemustaka
mencari buku dan buku tersebut terselip di kelompok buku yang lain
harus mencari terlebih dahulu dan memerlukan waktu lama.

2. Dalam

pembuatan

formulir

peminjaman

buku

penulis

harus

menggunting kertas Hvssecara manual menggunakan gunting dan
menuliskan format dengan manual. Formulir ini kurang baik untuk di
jadikan formulir peminjaman karena format yang di buat kurang
lengkap dan bentuk formulir peminjaman tidak simetris karena di
gunting tidak di ukur sama rata terlebih dahulu.
3. Pada saat memverifikasi buku ada pemustaka yang memberikan
jaminan Ktp yang sudah tidak berlaku, ada pula yang tidak membawa
jaminan sehingga tidak dapat meminjam buku.
b. Bagian Akuisisi
1. Pada saat penyampulan buku penulis kurang rapih pada saat
pengeleman buku karena sampul buku yang tidak simetris karena saat
menggunting sampul tidak di ukur dengan rata.
2. Pada saat mengisi buku induk koleksi perpustakaan harus di isi secara
manual dengan menggunakan buku besar foliodan membuat garis tabel
manual menggunakan pena dan penggaris. Jika kegiatan ini terus di
lakukan secara

manual

di khawatirkan buku

induk

koleksi

perpustakaan bisa saja hilang tanpa di sengaja dan data buku instansi
akan hilang.
c. Bagian Pengolahan Bahan Pustaka
Pada saat mengisi kolom inventarisasi harus di isi secara manual,
sedangkan buku yang harus di isi sangat banyak jadi penulis
membutuhkan waktu banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Adapun solusi untuk menghadapi kendala yang terjadi selama PKL berlangsung
sebagai berikut :
d. Bagian Deposit
1. Untuk shelving buku sebaiknya di beri label nomor panggil di bagian
rak koleksi buku.
2. Penulis menyarankan agar pihak instansi membuat kartu secara khusus
dari instansi agar kartu terlihat baik dan layak untuk di jadikan
formulir peminjaman.

3. Pada kendala ini penulis dan pustakawan instansi harus bertindak tegas
dengan tidak mengizinkan pemustaka untuk meminjam buku jika
pemustaka tidak memiliki jaminan dan masa berlaku jaminan sudah
habis batas pakai nya.
e. Bagian Akuisisi
1. Pada kegiatan ini sebaiknya instansi membeli sampul plastik (mika)
yang sudah ada ukuran menyesuaikan buku yang akan di sampul,
jangan membeli sampul plastik (mika) yang berbentuk gulungan (roll).
2. Pada kegiatan ini sebaiknya instansi merubah cara kerja dengan
merubah kegiatatan secara terprogram agar perkerjaan menjadi mudah
dan mengurangi resiko data buku akan hilang.
f. Bagian Pengolahan Bahan Pustaka
Untuk kendala pada bagian ini penulis tidak memiliki solusi, hanya
saja penulis menyimpulkan pada kegiatan ini setiap orang yang
mengisi kolom inventarisasi harus memiliki ketelitian yang cukup dan
motivasi kerja yang baik untuk cepat menyelesaikan pekerjaan
tersebut.

3.3

PELAKSANAAN PKL
LIA NOVITA, NPM 15311669

3.3.1 Bidang Kerja
Tugas

pokok

melaksanakan

penyusunan

dan

pelaksanaan

kebijakandaerah bidang Perpustakaandan Kearsipan
Pelaksanaan ini dilakukan pada Dinas perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Lampung, Jalan WR Monginsidi No 10/144
Lampung Telp (0721) 484892. Posisi

35215 Bandar

Praktikan Dibidang Pelayanan,

Berikut ini kegiatan yang dilakukan selama PKL:
1. Shelving
2. InputBuku Peminjaman
3. Input Buku Pengembalian
4. InputBuku Perpanjangan
5. Input daftar Buku Tamu Pengunjung
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama 2
(bulan) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
Berikut ini merupakan daftarkegiatan selama
Lapangan berlangsung sebagai berikut:

Praktik Kerja

1. Shelving
Apabila buku yang telah dikembalikan akan di susun kembali di
masing masing rak yang sudah disediakan.

Gambar 3.26Shelving Buku
2. Input Buku Peminjaman
a. Buku hanya bisa dipinjam oleh anggota dengan memperlihatkan
kartu anggota yang bersangkutan.
b. Kartu anggota tidak bisa digunakan oleh orang lain untuk
meminjam buku.
c. Setiap anggota diberikan 2 (dua) kantong buku peminjaman, satu
kantong untuk satu buku.

d. Buku yang dipinjam hanya dapat diperpanjang selama 3 x (tiga
kali) perpanjangan secara berturut-turut.
e. Buku yang dipinjam maksimal 2 (dua) eks dengan waktu
peminjaman 1 (satu) minggu.
f. Apabila buku terlambat dikembalikan, peminjam dikenakan denda
sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)atau buku atau hari.
g. Apabila buku hilang, menjadi tanggung jawab peminjam dengan
ketentuan mengganti buku dengan buku yang sama atau dengan
uang seharga dua kali lipat buku yang hilang.

Gambar 3.27 Input Buku Peminjaman
.
Prosedur Peminjaman Buku
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Di mulaidariPengunjungmengisi form bukutamuuntuk peminjamanbuku
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Gambar 3.28 Badan Alir Dokumen Peminjaman Buku

a) Persyaratan Menjadi Anggota
1. Mengisi formulir pendaftaran
2. Menyerahkan pasphoto berukuran 2x3, 3x4atau 4x6 cm
sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
4. Menyerahkan

fotocopy

KK

bagi

yang

mempunyai KTP
5. Masa berlaku keanggotaan 5 (lima) tahun.

Gambar 3.29 Syarat dan cara membuat Kartu Perpus

Gambar 3.30 Kartu Perpus yang sudah jadi

belum

3. Input Buku Pengembalian
Apabila jika pengunjung Mengembalikan buku yang telah dipinjam di
perpustakaan, maka harus diinputkan dikomputer melalui kode
barcode dan akan keluar nama dan nik pengunjung dan denda, Buku
yang dipinjam hanya dapat diperpanjang selama 3 x (tiga kali)
perpanjangan

secara

berturut-turut.Apabila

buku

terlambat

dikembalikan, peminjam dikenakan denda sebesar Rp. 1000,- (seribu
rupiah) 1 hari.

Gambar 3.31InputBuku Pengembalian

Prosedur Pengembalian Buku
1. Di mulaidariPengunjungmengisi form bukutamuuntukPengembalianbuku
2. Pengunjungmenunjukankartuanggotaperpustakaan
3. PetugasmencarikantongbukuPengunjung
4. SelanjutnyaPetugasmengecekbuku , jikapengunjungtelatmakaakan di
denda, jikatidakmemberikanrak/outnerbuku

Pengunjung

Petugas

1
mulai

Kartu
mengisi buku
tamu

mengecek
Kartu

menunjukan kartu
anggota

Tidak
Kartu
denda

memberikan kantong
buku.

Ya
1
selesai

Gambar 3.32Badan Alir Dokumen Pengembalian Buku
4. InputBuku Perpanjangan
Apabila pengunjung mengembalikan

buku di perpustakaan maka

harus di masukan dikomputer melalui kode barcode,apabila buku ingin
diperpanjang akan dimasukan komputer dan akan keluar nama dan nik
pengunjung, buku yang dipinjam hanya dapat diperpanjang selama 3 x
(tiga kali) perpanjangan secara berturut-turut. Apabila buku terlambat
dikembalikan, peminjam dikenakan denda sebesar Rp. 1000,- (seribu
rupiah)atau buku atau hari.

Gambar 3.33Input Buku Perpanjangan

5. Input daftar Buku Tamu Pengunjung
Input NIK pengunjung dan akan keluar nama didalam daftar buku
tamu pengunjung.

Gambar 3.34Inputdaftar Buku Tamu Pengunjung

3.3.4 Kendala yang dihadapi
1. Selama melakukan kegiatan di bagian pelayanan, penulis menemukan
permasalahan dalam melakukan suatu pekerjaan dalam Instansi
Pemerintahan atau Perusahaan kita harus mengetahui terlebih dahulu
sistem dan cara kerja dari Instansi atau Perusahaan tersebut agar kita
dapat bekerja lebih terarah dan maksimal. dan dalam pekerjaan,
penulis ditempatkan dibidang kerja Bagian Pelayanan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Adapun kendala yang
dihadapi penulis yaitu: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi
Lampungsudah menggunakan sistem yang terkomputersisasi namun
sistem yang berjalan saat ini masih tergolong baru, dan masih dalam
proses pengembangan lebih lanjut. Hal tersebut dibuktikan dari masih
seringnya terjadi server eror.

2. Sering Terjadi kesalahan dalam kehilangan kartu buku yang dipinjam.

3.3.5 Cara Mengatasi Kendala
1. Dengan memanfaatkan jaringan komputer yang ada di Dinas
perpustakaan dan kearsip di Provinsi Lampung dan lebih meningkat
lagi jenis jaringanan yang di gunakan maka akan memudahkan para
staf untuk penginputan buku peminjaman dan pengembalian sehingga
tidak terjadi kesalahan dalam penginputan buku peminjaman dan
pengembalian apabila terjadi mati listrik semua data yang dinputkan
akan hilang dan melakukan penginputan ulang
3. Untuk mengatasi kendala supaya tidak terjadi kehilangan kartu
buku,untuk mengatasinya sehingga memakan waktu yang lama,
seharusnya kartu dibuat didatabase jadi pengunjung menyerahkan
kartu,staf tinggal mengecek di sistem kode pengunjung.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Simpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Dinas
Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Lampung telah terlaksana dengan baik.
Dari hasil Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil
beberapa kesimpulan bahwa PKL ini dapat:
a. Pada bagian Deposit, penulis dapat mengetahui bagaimana proses
shelving
buku-buku dan membedakan buku mana yang termasuk konten lokal atau
tidak di Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Lampung.
b. Pada bagian Akuisisi, penulis dapat mengetahuai bagaimana proses dalam
penyampulan buku-buku yang akan diserahkan ke ruang deposit dan
pelayanan.
c. Pada bagian Pengelolahan Bahan Pustaka, penulis dapat membantu
pengelolahan sistem yang akan di input buku menjadi lebih sistematis,
terstuktur dan terarah sehingga dapat digunakan Dinas Perpustakaan dan
Kerarsipan Provinsi Lampung.
d. Pada bagian Pelayanan, penulis dapat mengetahui bagaimana proses
shelving buku, menyusun kartu buku yang di pinjam, dan mengetahui
bagaimana cara input data buku pengembalian, peminjaman,
perpanjangan, dan pengembalian.
4.2

Saran
Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan saran
sebagai berikut :
a. Pada bagian Deposit, penulis harus lebih teliti dalam shelving buku-buku
sehingga tidak terjadinya kesalahan untuk menempatkan buku yang berada
di ruang deposit.
b. Pada bagian Akuisisi, penulis menyarankan kepada karyawan Dinas
Perpustakaan dan Kerarsipan Provinsi Lampung untuk lebih menyiapkan
sampul buku yang sesuai dengan ukuran buku dan agar tidak sulit jika
sampul buku telah habis.
c. Pada bagian Pengelolahan Bahan Pustaka, penulis menyarankan untuk
sistem input buku dengan menambahkan penomoran pada setiap buku
yang akan di input agar tidak terjadi kesalahan dalam setiap input buku
dan memudahkan untuk dalam pencarian buku yang telah input.
d. Pada bagian Pelayanan, penulis menyarankan untuk tidak terjadi adanya
kehilangan kartu peminjaman buku agar pelayanan mudah.
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