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KATA PENGANTAR 

 
 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu didukung oleh ketersediaan 

sumber belajar yang memadai, yang memungkinkan peserta didik melakukan aktifitas 

penggalian keilmuan, pemecahan masalah, serta membangun interaksi yang produktif 

secara lebih fleksibel dan mandiri.  Hadirnya perpustakaan sekolah merupakan salah 

satu solusi dalam memberikan dukungan terhadap ketersediaan sumber belajar 

tersebut.  

Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 

Terbitnya permendiknas ini mengindikasikan pentingnya pengelolaan perpustakaan 

secara profesional untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan, sekaligus membangun budaya belajar di lingkungan 

sekolah. 

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga perpustakaan sekolah yang profesional, 

diperlukan berbagai pelatihan baik pada aspek wawasan, pengetahuan, maupun 

keterampilan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah.  Pada dimensi lain, 

pelatihan akan terselenggara jika didukung oleh tersedianya bahan ajar yang 

komprehensif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu Direktorat Tenaga Kependidikan 

berupaya menyusun materi tenaga perpustakaan sekolah yang diperuntukkan sebagai 

bahan ajar bagi tenaga kependidikan tersebut. 

Bahan ajar ini terdiri atas enam judul materi yaitu: Manajemen Perpustakaan 

Sekolah, Manajemen Koleksi Perpustakaan Sekolah, Manajemen Layanan 

Perpustakaan Sekolah, Otomasi Perpustakaan Sekolah, Literasi dan Pengembangan 

Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial dan Profesi Tenaga Perpustakaan 
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Sekolah yang secara komprehensif dirancang untuk memberikan kemudahan bagi 

peserta pelatihan dalam memahami materi sekaligus mempraktekan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan sekolah.  

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan bahan ajar 

ini diucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, November 2010 

       Direktur Tenaga Kependidikan, 
 
 
 
 
 
 
       Surya Dharma, MPA, Ph.D 
       NIP. 19530927 197903 1 001 
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PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan, secara umum, merupakan salah satu sarana pelestarian 

bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber 

informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional. Dalam dimensi persekolahan, perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada dalam suatu sekolah yang kedudukan dan tanggung 

jawabnya kepada kepala sekolah; yang melayani sivitas akademika sekolah 

yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah memiliki peran dan fungsi yang 

sangat strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik dan seluruh 

civitas akademika yang ada di lingkungan sekolah. Arif Surrachman, 

mengidentifikasi peran dan fungsi perpustakaan sekolah di dunia pendidikan, 

yaitu :  

1. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan seperti tercantum 

dalam kurikulum sekolah  

2. Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa 

mengembangkan kreativitas dan imajinasinya.  

3. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu 

luang (buku-buku hiburan)  

4. Pusat Belajar Mandiri bagi siswa  

Merujuk pada beberapa fungsi tersebut maka sudah semestinya 

perpustakaan menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran, bukan lagi 

menjadi ‘pelengkap’ saja bagi keberadaan sebuah sekolah. Oleh karena itu, 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan, pemerintah menetapkan tenaga perpustakaan sekolah sebagai 

sebuah standar tenaga kependidikan yang harus tersedia dari jenjang sekolah 

dasar, sekolah menengah, pendidikan luar biasa, bahkan untuk pendidikan 

nonformal dalam bentuk kejar paket A, B, dan C. Untuk menterjemahkan  

peraturan pemerintah ini ke ranah yang lebih operasional, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini 

mengatur standar kepala perpustakaan sekolah dan tenaga perpustakaan 

sekolah.  

Hadirnya berbagai ketentuan yang mengatur perpustakaan sekolah dan 

pengelolanya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah, seiring dengan strategisnya fungsi dan peran 

perpustakaan sebagai pusat belajar siswa.  

Dilandasi oleh pertimbangan bahwa keberhasilan pengelolaan 

perpustakaan  sangat dipengaruhi oleh wawasan, sikap, dan keterampilan 

tenaga perpustakaan sekolah, maka langkah-langkah pengembangan 

kemampuan tenaga perpustakaan sekolah harus dilakukan. Salah satu langkah 

strategis yang ditempuh adalah memberikan pelatihan kepada para guru yang 

akan diangkat sebagai kepala perpustakaan sekolah. Melalui langkah ini, upaya 

peningkatan peran dan fungsi perpustakaan sekolah, diharapkan dapat 

tercapai.  

Untuk memberikan dukungan keberhasilan pelaksanaan pelatihan, 

dibutuhkan bahan ajar yang relevan dengan tujuan pelatihan, mudah 

dipahami, dan menarik minat baca tenaga perpustakaan sekolah. Bahan ajar 

ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan 

pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah. 
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B. Tujuan  

Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk menyediakan calon kepala 

perpustakaan sekolah yang terlatih dan mampu menjalankan aktifitas 

perpustakaan sekolah secara efektif di sekolahnya masing-masing.  

Secara khusus, pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah ini 

bertujuan : 

1. Meningkatkan wawasan calon kepala perpustakaan sekolah berkenaan 

dengan dasar-dasar pengelolaan perpustakaan sekolah. 

2. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

mengelola koleksi perpustakaan. 

3. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

mengelola layanan perpustakaan sekolah. 

4. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

melakukan otomasi perpustakaan sekolah. 

5. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

literasi informasi perpustakaan. 

6. Meningkatkan wawasan calon kepala perpustakaan sekolah berkenaan 

dengan dimensi kependidikan, sosial, kepribadian, dan profesional 

perpustakaan sekolah. 

C. Manfaat 

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, hasil-hasil pelatihan ini akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.  Meningkatnya mutu pelayanan perpustakaan sekolah 
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2.  Meningkatnya minat peserta didik dalam memanfaatkan 

perpustakaan sekolah sebagai salah satu pusat sumber belajar. 

3.  Meningkatnya partisipasi aktif warga sekolah dalam memanfaatkan, 

memelihara, dan mengembangkan perpustakaan sekolah. 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4496) 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ 

Madrasah 

E. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah ini 

meliputi enam bahan ajar, yaitu : 

1. Manajemen perpustakaan sekolah 

2. Manajemen koleksi perpustakaan sekolah 

3. Manajemen pelayanan perpustakaan sekolah 

4. Otomasi perpustakaan sekolah 
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5. Literasi informasi perpustakaan sekolah 

6. Pengembangan kompetensi kependidikan, sosial, kepribadian, 

dan professional perpustakaan sekolah 

Bahan ajar yang tersaji ini merupakan satu diantara keenam bahan ajar 

pelatihan tenaga perpustakaan sekolah. 



Manajemen Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 6 

 

MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH 
 

 
 

A.  Pengertian Manajemen Perpustakaan 

Sebenarnya banyak definisi yang dikemukakan para ahli tentang 

manajemen. Dari sekian banyak definisi itu dapatlah disebutkan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi, dan penggunaan sumber-

sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara 

itu, perpustakaan dapat diartikan sebagai sebuah  institusi/organisasi yang di 

dalamnya terdapat kegiatan penghimpunan, pengolahan dan penyebarluasan 

berbagai macam informasi, baik yang tercetak maupun elektronik (digital), 

seperti buku, majalah, surat kabar, film, kaset, tape recorder, cd, tv, video,  

komputer, internet, dan lain-lain, yang dikelola berdasarkan sistem tertentu. 

Berdasarkan pengertian di atas, manajemen perpustakaan berarti 

proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan 

(directing) dan pengawasan (controlling) kegiatan-kegiatan di perpustakaan 

agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, misi dan visi yang ditetapkan 

perpustakaan. Oleh sebab itu, fungsi manajemen perpustakaan adalah untuk 

melakukan proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

pengarahan (directing) dan pengawasan (controlling) kegiatan-kegiatan di 

perpustakaan. 

Sebuah perpustakaan dikatakan memiliki sistem manajemen, bila 

seluruh kegiatan di perpustakaan dilakukan dengan terencana, terorganisir, 

terarah dan terdapat kontrol, pengawasan, serta evaluasi. Adanya sistem 

SESI 1 
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manajemen di perpustakaan, maka pembagian tugas, tanggungjawab dan 

kewenangan masing-masing personil pegawai di perpustakaan menjadi jelas. 

Kepala perpustakaan atau koordinator perpustakaan, sebagai pemimpin dalam 

organisasi perpustakaan berwenang memberikan arahan dan melakukan 

kontrol terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan para pegawainya di 

perpustakaan, sehingga dengan demikian, tujuan yang diinginkan 

perpustakaan dapat tercapai.  

Pengawasan (kontrol) mutlak dilakukan untuk memastikan seluruh 

fungsi manajemen berjalan dengan baik. Pengawasan dilakukan oleh pimpinan 

atau unsur pimpinan di perpustakaan, baik pengawasan secara rutin maupun 

berkala, baik langsung (internal) maupun melalui pihak-pihak lain (eksternal), 

misalnya dengan meminta penilaian/pendapat dari guru dan siswa tentang 

program atau kinerja para pegawai perpustakaan. Tanpa sistem manajemen 

yang baik, sulit rasanya sebuah perpustakaan dapat mencapai tujuannya. 

 
B.  Program Kerja Perpustakaan Sekolah 

Perpustakaan sekolah harus memiliki program kerja. Program kerja 

perpustakaan sekolah bersumber dari visi, misi dan tugas pokok perpustakaan 

sekolah yang biasanya meliputi: (1) program pengadaan, (2) program 

pengolahan, (3) program layanan dan (4) administrasi perpustakaan. 

1. Program Pengadaan 

Program pengadaan adalah program yang dirancang untuk melakukan 

pengadaan seluruh jenis koleksi perpustakaan. Perpustakaan sebaiknya 

membuat sebuah dokumen yang mengatur tentang pengadaan koleksi agar 

terarah, terukur, akuntabel dan dapat dievaluasi. Dokumen yang mengatur 
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tentang pengadaan koleksi di dalam ilmu perpustakaan disebut dengan 

Kebijakan Pengembangan Koleksi (Collection Development Policy). Kebijakan 

Pengembangan Koleksi (KPK) adalah sebuah istilah yang sudah baku, dan 

diterapkan di berbagai perpustakaan di dunia. Setiap perpustakaan yang 

dikelola dengan profesional memiliki Kebijakan Pengembangan Koleksi ini. 

Kebijakan Pengembangan Koleksi memuat unsur-unsur berikut: 

a. Visi, misi dan tujuan layanan perpustakaan 

b. Patron kebutuhan pengguna (siswa, guru dan pegawai lainnya) 

c. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan koleksi 

d. Prosedur pengadaan koleksi: 

1) Menyiapkan alat bantu seleksi (Selection materials tool) 

2) Melakukan survey kebutuhan pengguna (menyebar angket atau 

formulir usulan koleksi kepada siswa, guru dan pegawai) 

3) Melakukan penyeleksian koleksi yang akan diadakan berdasarkan 

kriteria penilaian koleksi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan 

Pengembangan Koleksi 

4) Melakukan pemesanan koleksi 

5) Melakukan penerimaan koleksi 

e. Kriteria penilaian koleksi: 

1) Sesuai kebutuhan pengguna (user’s need) 

2) Kemutakhiran (currency) koleksi 

3) Kualitas pengarang 

4) Kualitas isi (content analysis) 

5) Kualitas penerbit 

6) Bentuk/format koleksi 

7) Harga 
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8) Dan lain-lain bisa ditambahkan sesuai kebutuhan 

f. Pengelolaan koleksi: 

1) Kebijakan tentang jumlah item/eksemplar per judul 

2) Kebijakan tentang buku yang rusak, hilang, dan sebagainya 

 

2. Program Pengolahan Koleksi 

Setelah pengadaan koleksi dilakukan berdasarkan ketentuan yang 

termuat dalam Kebijakan Pengembangan Koleksi, maka tahap selanjutnya 

adalah pengolahan koleksi. Pengolahan koleksi dilakukan melalui dua kegiatan 

utama, yaitu katalogisasi dan klasifikasi. Katalogisasi meliputi kegiatan 

deskripsi bibliografi dan analisis subyek. 

a. Deskripsi Bibliografi 

Deskripsi bibliografi adalah kegiatan membuat data bibliografi 

berdasarkan pedoman tertentu. Biasanya yang umum dipakai adalah pedoman 

AACR (Anglo-American Cataloging Rules). Deskripsi bibliografi meliputi 

penentuan “8 daerah” pada koleksi/bahan pustaka.  Delapan daerah ( 8 areas) 

tersebut adalah: 

1) Judul dan Pengarang atau penanggungjawab 

2) Edisi  

3) Materi khusus (gambar, teks, medium) 

4) Publikasi dan distribusi (Impresum/penerbitan) 

5) Deskripsi fisik (Kolasi) 

6) Seri (Judul seri) 

7) Catatan (Anotasi) 

8) Nomor standar (ISBN, ISSN) 
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Sebuah katalog memuat deskripsi 8 daerah di atas dengan ketentuan 

seperti yang diatur dalam buku pedoman, yaitu AACR (Anglo-American 

Cataloging Rules). Buku pedoman AACR ini dapat diminta kepada 

Perpustakaan Nasional atau mencarinya di internet. AACR bisa disebut sebagai 

“kitab suci pertama” seorang pustakawan. 

Sekarang ini, AACR mengalami perubahan bentuk menjadi RDA 

(Resource Description and Access). RDA dipandang lebih akomodatif (lebih 

sesuai) dengan perkembangan saat ini yang menekankan pada pengatalogan 

berbasis komputer. 

b. Analisis Subyek  

Analisis subyek adalah kegiatan untuk menentukan subyek apa yang 

terkandung dalam sebuah koleksi/bahan pustaka. Subyek bisa disebut sebagai 

pokok pikiran/kandungan utama dari bahan pustaka (misalnya buku). Untuk 

mengetahui subyek suatu bahan pustaka (buku, misalnya), seorang 

pustakawan harus membaca dulu buku tersebut. Mulai melihat dari judul, 

daftar isi, kata pengantar, abstrak dan bahkan, bila diperlukan, membaca isi 

buku secara keseluruhan. Dengan demikian, ia sudah memahami subyek 

(pokok pikiran/kandungan utama) buku tersebut. Penentuan subyek harus 

dilakukan agar kita bisa mengklasifikasikan bahan pustaka, sebab sistem 

klasifikasi diawali dari penentuan subyek. Setelah subyek diketahui baru kita 

bisa memberikan nomor/kode klasifikasinya. 

c. Klasifikasi 

Klasifikasi adalah kegiatan untuk menentukan nomor/kode klasifikasi 

suatu bahan pustaka agar koleksi/bahan pustaka tersebut dapat disusun atau 

diletakkan di rak sesuai urutan nomor klasifikasinya. Tujuannya agar koleksi/ 
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bahan pustaka mudah ditemukan kembali oleh siapa saja yang mencarinya. 

Bayangkan, bila sebuah perpustakaan memiliki 5000 koleksi tanpa sistem 

klasifikasi, pastilah para pengguna perpustakaan kesulitan menemukan buku 

yang diinginkannya. 

Pada umumnya, pedoman yang digunakan untuk melakukan klasifikasi 

di Indonesia adalah DDC (Dewey Decimal Classification). Buku DDC dapat 

disebut sebagai “kitab suci kedua” seorang pustakawan. 

Sistem klasifikasi DDC terdiri dari sepuluh kategori utama, yaitu: 

 Kategori Utama  Nomor klas Utama 

1) Umum     000 

2) Filsafat     100 

3) Agama     200 

4) Ilmu-ilmu Sosial    300 

5) Bahasa     400 

6) Ilmu Murni    500 

7) Ilmu Terapan/teknologi   600 

8) Kesenian/olahraga   700 

9) Kesusastraan    800 

10) Sejarah/geografi    900 

 
Setiap kategori utama memiliki sub-sub kategori yang sangat banyak. 

Begitu pula, nomor klas utama diikuti oleh nomor-nomor yang banyak sesuai 

dengan sub-sub kategorinya. Semakin dunia ilmu pengetahuan berkembang 

dengan cabang-cabang barunya, semakin rumit/bertambah sub-sub 

kategorinya dan semakin rumit/panjang nomor klasifikasinya. 
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Program pengadaan dan pengolahan secara lebih rinci dibahas pada 

Bahan Ajar/Pelatihan pada Buku II. 

3. Program Layanan Perpustakaan 

Setelah melakukan pengadaan dan pengolahan koleksi/bahan pustaka, 

maka program kerja selanjutnya adalah layanan perpustakaan. Layanan 

perpustakaan adalah program penting, sama pentingnya dengan program 

pengadaan dan pengolahan. Sebab, tujuan dari seluruh proses kegiatan di 

perpustakaan adalah memberikan layanan kepada para penggunanya.  

Dalam program layanan perpustakaan memuat tentang: 

a. Sistem layanan. Misalnya sistem layanan terbuka (Open access) atau 

sistem layanan tertutup (Close Access). 

b. Jenis layanan, seperti layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan 

ruang baca, layanan audio visual, story telling (bercerita), dan layanan 

kemas ulang informasi. 

c. Keanggotaan. Mengatur tentang persyaratan menjadi anggota, hak dan 

kewajiban para anggota, serta peraturan/ketentuan tentang layanan 

keanggotaan.  

d. Bimbingan Pemakai. Memuat tentang orientasi perpustakaan, petunjuk 

pemanfaatan perpustakaan, bimbingan penelusuran informasi, dan 

bimbingan minat baca. 

e. Evaluasi layanan. Memuat tentang bagaimana mengevaluasi layanan 

perpustakaan agar layanan perpustakaan semakin hari semakin baik. 

Tujuan memberikan layanan agar orang yang dilayani merasa puas. 
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Orang yang puas adalah orang yang harapan-harapannya terpenuhi. 

Dengan kata lain, orientasi layanan perpustakaan adalah untuk 

kepuasaan para pemakainya (User satisfaction). 

Program kerja layanan perpustakaan ini secara lebih rinci dibahas pada Bahan 

Ajar/Pelatihan pada Buku III. 

 

4. Program Administrasi Perpustakaan Sekolah  

Setiap perpustakaan sekolah hendaknya memiliki program yang 

mengatur tentang administrasi/ketatausahaan di perpustakaan, seperti surat 

menyurat, perizinan, menata dan menyimpan dokumen (dokumen 

pemesanan, pembelian, dll.), pengadaan alat tulis kantor, pembuatan jadwal 

tugas/piket, menerima telepon, menerima atau mengirim fax, email, dan 

sebagainya. Pendek kata, semua program administrasi di perpustakaan perlu 

disusun sedemikian rupa, sehingga mendukung program-program lainnya. 

Ketidak-rapian tata administrasi dapat mengakibatkan terganggunya program-

program lain. Misalnya, ketika hendak mengadakan pengadaan koleksi, data 

pemesanan hilang atau tidak ditemukan, maka hal ini tentu akan mengganggu 

proses pengadaan. 

Oleh sebab itu, program administrasi di perpustakaan hendaknya 

dirancang dengan baik, dan dituangkan dalam dokumen tertulis sebagai bagian 

dari program kerja perpustakaan. Program administrasi di perpustakaan 

sekolah biasanya memuat hal-hal berikut: 

a. Surat menyurat. Mencatat surat masuk dan surat keluar, membuat 

surat dan mengirimkannya, menjawab surat, dan sebagainya. 
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b. Keuangan. Mencatat pemasukan, pengeluaran, dan pertanggung-

jawaban keuangan. Menyelesaikan pembayaran langganan surat kabar 

dan majalah. 

c. Personalia perpustakaan. Menangani perizinan tenaga perpustakaan, 

membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen kepegawaian (surat 

tugas), jadwal kegiatan, juknis kegiatan, dan sebagainya.   

d. Inventarisasi sarana perpustakaan. Mencatat jumlah koleksi, 

perlengkapan perpustakaan (meja, kursi, rak, komputer, printer, dll.), 

dan penghapusan barang atau koleksi, dan sebagainya. 

e. Penyediaan blanko penunjang kegiatan. Blanko penagihan bahan 

pustaka yang belum dikembalikan, blanko/surat bebas pustaka, 

blanko/kartu buku, dan lain-lain. 

f. Menyiapkan daftar pembelian buku. 

g. Melakukan pemeliharaan peralatan perpustakaan. 

h. Melakukan pemeliharaan kebersihan perpustakaan. 

i. Membuat laporan kegiatan ketatausahaan perpustakaan secara 

periodik 

j. Dan lain-lain, silahkan ditambahkan sesuai kebutuhan.    

Demikianlah pemaparan beberapa program kerja perpustakaan, mulai 

program pengadaan, program pengolahan, program layanan, dan program 

administrasi perpustakaan. Boleh ditambahkan dengan program-program 

lainnya sesuai dengan kebutuhan. 
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Program kerja biasanya disusun melalui mekanisme Rapat Kerja (Raker) 

yang umumnya dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran. Rapat kerja 

perpustakaan sekolah biasanya bersamaan dengan rapat kerja sekolah. Rapat 

kerja perpustakaan sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rapat 

kerja sekolah. Setiap unit atau bagian di perpustakaan hendaknya menyiapkan 

draf program kerjanya, kemudian disatukan menjadi draf program kerja 

perpustakaan. Draf program kerja perpustakaan turut serta dibahas pada 

rapat komisi dan rapat pleno, yang kemudian ditetapkan secara formal sebagai 

program kerja perpustakaan. 

Bila perpustakaan anda saat ini tidak diikutsertakan dalam agenda 

Rapat Kerja Sekolah, anda sebaiknya memperjuangkan hal ini. Berilah 

penjelasan yang sebaik-baiknya dan argumen-argumen yang kuat kepada 

kepala sekolah atau para wakilnya agar program kerja perpustakaan juga 

dibahas dan disahkan pada rapat kerja sekolah.  

Agar draf program kerja perpustakaan anda dipandang sangat penting 

dibahas dalam rapat kerja sekolah, maka anda perlu mempersiapkan diri 

dengan sebaik-baiknya untuk membuat draf program kerja yang baik. Draf 

program kerja yang baik biasanya dibuat berdasarkan pada naskah-naskah 

akademik, seperti hasil penelitian, hasil survey, melampirkan renstra yang 

telah dibuat (didalamnya ada analisis SWOT), dan data penting lainnya. 

 
C. Rencana Strategis (Renstra)  

Program kerja suatu institusi atau lembaga biasanya tertuang dalam 

sebuah dokumen yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Demikian 

pula perpustakaan, harus juga memiliki renstra. Renstra umumnya memuat 
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program kerja dalam kurun waktu minimal 5 tahun ke depan. Suatu lembaga 

biasanya membuat renstra untuk kurun waktu antara 5 tahun, 10 tahun, 15, 

tahun, 20 tahun hingga 25 tahun ke depan.  

Dengan memiliki renstra, sebuah perpustakaan berarti sudah 

merencanakan program kerjanya paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Di 

dalam renstra perpustakaan biasanya terdapat:  

1. Profil perpustakaan (Visi, misi, dan tugas pokok perpustakaan, 

profil/patron pengguna, sumber daya yang dimiliki dan sebagainya)  

 
2. Analisis SWOT perpustakaan. SWOT singkatan dari Strenght (kekuatan), 

Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang), dan Threats (ancaman/ 

kendala). Perpustakaan harus bisa mendeskripsikan apa kekuatan, 

kelemahan, peluang dan kendala yang dihadapi dirinya selama ini. 

Analisis SWOT ini sangat penting dilakukan agar kita dapat menyusun 

program kerja yang handal dan menyusun kebijakan-kebijakan yang 

strategis agar program kerja tersebut mencapai target yang ditetapkan 

dalam renstra tersebut. 

 
3. Kebijakan Strategis. Kebijakan strategis adalah deskripsi tentang 

langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar kekuatan yang dimiliki 

menjadi lebih optimal, sebaliknya kelemahan yang dimiliki dicarikan 

langkah strategisnya untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Begitu pula 

peluang yang dimiliki perpustakaan harus bisa dimanfaatkan dengan 

baik untuk sebesar-besarnya demi kemajuan perpustakaan (mencapai 

target yang diharapkan). Sebaliknya berbagai kendala yang dihadapi 

perpustakaan saat ini dirumuskan langkah-langkah strategisnya untuk 
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mengatasinya. Semua ini dituangkan dan dideskripsikan (ditulis dengan 

baik) di dalam Kebijakan Strategis ini.  

 

4. Program Kerja. Program kerja perpustakaan melingkupi seluruh 

kegiatan di perpustakaan, mulai pengadaan, pengolahan hingga 

layanan. Program kerja dibuat selengkap mungkin dan sebaik mungkin. 

Program kerja yang baik akan mendatangkan simpati banyak pihak 

untuk membantu kita memajukan perpustakaan. Program kerja yang 

baik menjadi alat yang sangat jitu untuk mendapatkan bantuan 

anggaran/pembiayaan dari pihak manapun. Salah satu sebab mengapa 

sulitnya sebuah perpustakaan mendapatkan bantuan anggaran/ 

pembiayaan adalah karena tidak memiliki program kerja yang baik. 

Program kerja ini dirancang untuk minimal 5 tahun ke depan. Setiap 

tahun harus dideskripsikan (ditulis) apa saja target yang harus dicapai, 

begitu pula tahun berikutnya, hingga 5 tahun, mencapai semua target 

yang telah ditetapkan.  Dan alangkah lebih baik lagi bila ternyata 

kurang dari 5 tahun target yang telah ditetapkan ternyata telah 

tercapai semua. 

 

5. Kegiatan. Kegiatan adalah rincian dari program kerja. Satu program 

kerja bisa saja terdiri dari lebih dari satu kegiatan, bisa dua atau tiga 

kegiatan, atau bahkan lebih. Kegiatan harus dideskripsikan (ditulis) 

dengan jelas, mulai dari nama kegiatan, maksud/tujuan, waktu dan 

tempat pelaksanaan, target yang hendak dicapai, pelaksana kegiatan/ 

penanggungjawabnya, anggarannya, dan sebagainya. Biasanya setiap 

kegiatan dibuatkan proposal atau TOR (Term of Reference). Di dalam 
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proposal atau TOR itulah dideskripsikan kegiatan itu seperti yang telah 

disebutkan di atas. 

 
6. Anggaran. Untuk melakukan setiap kegiatan pasti memerlukan 

anggaran. Buatlah anggaran yang terperinci dan lengkap, dan kalau bisa 

tidak ada yang terlewatkan. Buatlah anggaran yang rasional, logis dan 

meaningful (bermakna). Jangan menganggarkan sesuatu yang kurang 

penting, sehingga dapat membuat pihak-pihak yang akan membantu 

menjadi tidak simpatik. Jangan pernah berpikir anggaran menjadi besar 

atau membengkak. Tidak usah khawatir dengan besarnya anggaran. 

Tulis saja sesuai kebutuhan. Program kerja/kegiatan yang bagus dan 

diyakini orang mendatangkan banyak manfaat pasti akan dibantu, 

betapapun besarnya anggaran. Tapi yang harus diingat, anggaran harus 

RASIONAL, LOGIS dan BERMAKNA (Meaningful). 

 
7. Jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan atau biasa disebut schedule time 

harus juga dibuat dalam renstra ini. Sehingga setiap program kerja dan 

kegiatannya jelas waktu pelaksanaannya, misalnya dilaksanakan pada 

tahun pertama, tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Lalu tahun 

pertama di bulan pertama dan minggu ke berapa, dan sebagainya 

semuanya ditulis dengan jelas. Jadwal waktu ini yang memandu 

perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 
8. Target. Tentu saja setiap program/kegiatan memiliki target pencapaian. 

Target pencapaian dapatlah kita sebut sebagai hasil yang diharapkan 

dari sebuah kegiatan atau program. Target harus jelas dan spesifik, 

tidak boleh mengambang atau samar-samar. Harus jelas benar, apa 
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hasil yang diinginkan setelah program/kegiatan tersebut dilaksanakan. 

Bila sebuah program/kegiatan tidak mencapai target, maka bersiap-

siaplah menerima kekecewaan banyak orang/pihak yang merasa telah 

dirugikan. 

Setidaknya 8 bagian inilah isi dari Renstra Perpustakaan. Pembaca 

dapat menambahkannya sesuai dengan kebutuhan. 
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STRUKTUR ORGANISASI PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH 

 

 

A. Pengertian 

Pada bahasan sebelumnya telah dipaparkan tentang program kerja 

perpustakaan. Program kerja perpustakaan ini harus dijalankan atau 

direalisasikan. Untuk dapat menjalankan program kerja, perpustakaan harus 

mampu membagi tugas dan kewenangan masing-masing personilnya dalam 

melaksanakan seluruh program perpustakaan. 

Pembagian tugas dan kewenangan mutlak dilaksanakan oleh sebuah 

organisasi modern, termasuk perpustakaan. Setiap organisasi tentu memiliki 

pemimpin dan personil-personil yang dipimpin. Setiap personil, baik pemimpin 

maupun yang dipimpin memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. 

Pembagian tugas dan kewenangan biasanya digambarkan dalam sebuah 

struktur yang disebut dengan struktur organisasi. 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan semua 

tugas kerja, hubungan fungsi-fungsi di dalamnya, wewenang dan 

tanggungjawab setiap bagian kerja organisasi, guna mencapai tujuan 

organisasi. 

Struktur organisasi perpustakaan biasanya terdiri dari kepala sekolah, 

kepala perpustakaan, bagian administrasi, bagian teknis dan bagian layanan 

perpustakaan, sebagaimana nampak pada gambar 1 berikut. 

 

SESI 2 
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Struktur organisasi perpustakaan di atas sangat sederhana, dan dapat 

ditambah sesuai kebutuhan. Pada umumnya perpustakaan sekolah hanya 

dikelola sedikit orang, bahkan hanya satu orang. Kondisi ini memang 

memprihatinkan, sebab semestinya tidak boleh demikian, kecuali kalau 

muridnya memang sedikit. Perpustakaan sekolah haruslah dikelola oleh 

beberapa orang, karena di dalam perpustakaan terdapat beberapa bagian 

pekerjaan, sebagaimana pada gambar 1 di atas. 

Setidaknya terdapat tiga bagian utama pekerjaan di perpustakaan, 

yaitu bagian administrasi, bagian teknis dan bagian layanan. Bagian 

Kepala Sekolah 

Kepala Perpustakaan 

Bagian Layanan 

Perpustakaan 

Bagian Teknis 

Perpustakaan 

Bagian Administrasi 

Perpustakaan 

Gambar 1  

Struktur Organisasi Perpustakaan Sekolah 
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Administrasi perpustakaan meliputi pekerjaan yang berkaitan dengan 

administrasi/ketatausahaan, seperti surat menyurat, dokumentasi, 

perlengkapan, pemeliharaan fasilitas, keuangan, personalia, dan sebagainya. 

Bagian Teknis meliputi pekerjaan di bidang pengadaan dan pengolahan 

koleksi, sedangkan Bagian Layanan meliputi pekerjaan di bidang layanan dan 

promosi perpustakaan.  

 
B. Tugas dan Tanggungjawab 

Tugas dan tanggungjawab masing-masing bagian di perpustakaan 

sekolah adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah penanggungjawab seluruh kegiatan di 

perpustakaan sekolah. Kepala sekolah bertugas memberikan arahan, 

bimbingan dan pengawasan kepada kepala perpustakaan. 

b. Kepala Perpustakaan  

Kepala perpustakaan adalah pemimpin atau manajer yang 

mengelola perpustakaan sekolah. Kepala perpustakaan bertugas 

melakukan perencanaan, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan 

(kontrol) kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Kepala Perpustakaan 

bertanggungjawab kepada kepala sekolah. 

c. Bagian Administrasi Perpustakaan 

Bagian administrasi perpustakaan bertugas mengelola administrasi/ 

ketatausahaan di perpustakaan. Bagian administrasi perpustakaan 

bertanggungjawab kepada kepala perpustakaan. 
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d. Bagian Teknis Perpustakaan 

Bagian teknis perpustakaan bertugas melakukan pengadaan dan 

pengolahan koleksi. Bagian teknis perpustakaan bertanggungjawab kepada 

kepala perpustakaan.  

e. Bagian Layanan Perpustakaan 

Bagian layanan perpustakaan bertugas melakukan pelayanan 

perpustakaan dan promosi perpustakaan. Bagian layanan perpustakaan 

bertanggungjawab kepada kepala perpustakaan. 

Rincian tugas masing-masing bidang di perpustakaan nampak pada 

gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2 

Rincian tugas per bagian di perpustakaan sekolah 
 

Bagian 
Administrasi 

Bagian Teknis Bagian Layanan 

Pengadaan Pengolahan Layanan Promosi 

1. Surat 
menyurat 

1. Perencanaan 
pengadaan 

1. Katalogisasi 
1. Layanan 
koleksi 

1. Promosi 
layanan 

2. Keuangan 
2. Pelaksanaan 
pengadaan 

2. Klasifikasi 
2. Layanan 
referensi 

2. Promosi 
koleksi 

3. Personalia 
3. Pendataan 
Koleksi 

3. Perlengkapan 
buku 

3. Layanan 
penelusuran 
informasi 

3. Promosi 
minat baca 

4. Inventarisasi 
4. Pembuatan 
Desiderata 

4. Daftar buku 
4. Layanan 
minat baca 

4. Dan lain-
lain 

5. Pemeliharaan/ 
maintenance 

    
5. Layanan 
literasi 
informasi 

  

5. Pengarsipan/ 
dokumentasi 

    6. Dan lain-lain   

6. Sarana 
pendukung 

        

7. Lain-lain          
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Tenaga perpustakaan sekolah hendaknya seorang yang profesional dan 

kompetens di bidangnya. Kompetensi tenaga perpustakaan sekolah tertuang 

dalam Permen Diknas No. 25 tahun 2008 yang meliputi: (1) kompetensi 

manajerial, (2) kompetensi pengelolaan informasi, (3) kompetensi 

kependidikan, (4) kompetensi kepribadian, (5) kompetensi sosial, dan (6) 

kompetensi pengembangan profesi. Penjelasan rinci tentang standar 

kompetensi tenaga perpustakaan sekolah terdapat pada Bahan Ajar/Pelatihan 

pada Buku VI. 

Tenaga perpustakaan sekolah sebaiknya memiliki latar belakang 

pendidikan ilmu perpustakaan, atau minimal telah mengikuti beberapa kali 

pelatihan di bidang perpustakaan. Dengan kompetensi dan latar belakang 

pendidikan yang dimiliki, diharapkan tenaga perpustakaan sekolah dapat 

menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga tujuan 

perpustakaan dapat tercapai. 
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PENERAPAN KEBIJAKAN 
PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 

 

A. Pengertian 

Kebijakan (policy) secara harfiah berarti peraturan (rule), strategi 

(strategy) atau arahan pokok (guiding principle) tentang sesuatu. Kebijakan 

dapat juga diartikan sebagai upaya untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu (to choose to do or not to do). Kebijakan yang dimaksud di sini adalah 

upaya mengarahkan suatu kegiatan agar menjadi lebih baik dengan cara-cara 

tertentu, seperti membuat peraturan, menyusun strategi atau menetapkan 

arah atau prosedur. Kebijakan dibuat berdasarkan pertimbangan logis, 

argumentasi yang kuat, dan pengalaman sebelumnya.     

 
B. Kebijakan Pengembangan Koleksi 

Kebijakan pengembangan koleksi adalah cara, aturan atau strategi 

pengadaan koleksi agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan perpustakaan. 

Kebijakan pengembangan koleksi dibuat sebagai acuan atau pedoman 

pengadaan koleksi. (Lihat lebih detail pada Bahan Ajar/Pelatihan pada Buku II). 

 
C. Kebijakan Stock Opname 

Stock opname adalah kegiatan pengecekan koleksi perpustakaan untuk 

mengetahui kondisi koleksi. Melalui kegiatan stock opname, diketahui berapa 

jumlah real koleksi yang ada, berapa koleksi yang tidak ada (hilang), berapa 

koleksi yang rusak, apakah ada koleksi yang salah tempat, dan sebagainya. 

Kebijakan stock opname adalah aturan atau prosedur tentang waktu 

SESI 3 



Manajemen Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 26 

pelaksanaan stock opname (misalnya setahun sekali atau dua tahun sekali), 

bagaimana penanganan buku yang hilang atau rusak, dan lain-lain. 

 

D. Kebijakan Penyiangan (Weeding) 

Penyiangan (weeding) adalah pengeluaran atau penghapusan koleksi 

perpustakaan karena alasan-alasan tertentu, misalnya koleksi tersebut sudah 

tidak relevan lagi dengan kebutuhan pengguna perpustakaan. Kebijakan 

penyiangan adalah aturan atau prosedur tentang waktu pelaksanaan 

penyiangan (misalnya setiap 5 tahun sekali), kriteria penilaian penyiangan 

(misalnya, informasi yang terkandung di dalam koleksi tersebut sudah 

kadaluwarsa (out of date), seperti buku komputer versi lama karena sudah ada 

versi terbarunya), tim penilai (pihak mana saja yang terlibat dalam penyiangan 

ini), prosedur penyiangan (berita acara penghapusan, cap stempel, dsb.), serta 

penghapusan data. Semua itu harus dibuat prosedur atau aturan main yang 

tersendiri yang disebut dengan Kebijakan Penyiangan. 

 

E. Kebijakan Layanan Perpustakaan 

Kebijakan layanan perpustakaan adalah pedoman, aturan, strategi, 

atau prosedur layanan perpustakaan, seperti kebijakan tentang besaran denda 

keterlambatan, rentang waktu peminjaman koleksi, perpanjangan koleksi, 

jumlah item koleksi yang dipinjam, jenis-jenis keanggotaan dan haknya 

masing-masing, dan sebagainya. (Lihat lebih detail pada Bahan Ajar/Pelatihan 

pada Buku III). 

Demikianlah beberapa kebijakan yang diterapkan dalam manajemen/ 

pengelolaan perpustakaan. Kebijakan tersebut harus dibuat dan dituangkan 

dalam dokumen tertulis sebagai pedoman atau acuan bagi semua pihak yang 

terlibat atau terkait dengan kegiatan-kegiatan di perpustakaan. 
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Dengan kebijakan-kebijakan ini membuat segala sesuatu di 

perpustakaan  ada pedoman dan acuannya, sehingga setiap sesuatu jelas 

aturan mainnya. Ini tentu saja sangat diperlukan bagi siapa saja yang ingin 

berhubungan dengan perpustakaan. Dari sisi pegawai perpustakaan, kebijakan 

ini sangat bermanfaat dalam menanamkan kepercayaan diri mereka dalam 

melaksanakan tugas, menghilangkan keraguan/ kebingungan, serta 

memberikan petunjuk/arahan yang jelas.        
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STANDAR PROSEDUR KERJA    
PERPUSTAKAAN SEKOLAH 

 

 
A. Pengertian 

Standar Prosedur Kerja (SPK) atau yang populer dalam bahasa Inggris 

dengan Standard Operational Prosedure (SOP) adalah standar baku prosedur 

kerja di sebuah organisasi/lembaga/institusi/perusahaan. Standar Prosedur 

Kerja adalah suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk 

mendorong  dan menggerakkan suatu bagian kerja organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi. SPK merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan 

yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. 

Perpustakaan sebagai sebuah organisasi hendaknya memiliki Standar 

Prosedur Kerja yang baku seperti ini. Setiap bagian pekerjaan di perpustakaan 

dibuatkan Standar Prosedur Kerjanya sehingga setiap personil yang bekerja di 

bagian tersebut harus mengikuti prosedur tersebut. Pekerja yang tidak 

mengikuti SPK dapat dianggap telah melakukan suatu kesalahan yang biasa 

disebut dengan kesalahan prosedur atau kesalahan administratif. 

 
B. Tujuan SPK 

Berikut ini beberapa tujuan dibuatnya SPK, yaitu: 

1. Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai atau tim 

dalam organisasi atau unit kerja. 

2. Mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam 

organisasi  

SESI 4 
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3. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

petugas/pegawai terkait. 

4. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek 

atau kesalahan administrasi lainnya. 

5. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi dan 

inefisiensi 

C.  Fungsi SPK 

SPK memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja. 

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 

3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam 

bekerja. 

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. 

D.  Waktu Penerapan SPK 

SPK harus sudah dibuat sebelum suatu pekerjaan dilakukan. SPK 

digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan dengan 

baik atau tidak. Sebelum SPK dijalankan, sebaiknya dilakukan dulu uji coba, 

sehingga bila ditemukan kekeliruan (penurunan efektifitas dan efisiensi kerja), 

diperlukan revisi atau perbaikan. 
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E.  Manfaat SPK 

SPK yang baik menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat 

komunikasi dan pengawasan, serta menjadikan pekerjaan diselesaikan secara 

konsisten. Di samping itu, dengan adanya SPK para pegawai memiliki 

kepercayaan diri dalam bekerja dan tahu apa yang harus dicapai dalam setiap 

pekerjaan. SPK dapat menjadi alat yang digunakan untuk mengukur kinerja 

pegawai. 

 
F.  Diagram Alur Kerja 

Pembuatan SPK biasanya diikuti dengan pembuatan Diagram Alur 

Kerja. Tujuannya untuk memudahkan para pegawai/pekerja dalam mengikuti 

tahap-tahap pekerjaannya. Diagram Alur Kerja dimulai dari tahap awal (start) 

sampai tahap akhir (finish) yang menggambarkan proses sebuah pekerjaan. 

Berikut beberapa contoh Diagram Alur Kerja di perpustakaan yang dapat 

dijadikan acuan para pembaca: 

1. Diagram Alur Seleksi Bahan Pustaka (terlampir) 

2. Diagram Alur Pemesanan Bahan Pustaka (terlampir) 

3. Diagram Alur Penerimaan Bahan Pustaka (terlampir) 

4. Diagram Alur Pengatalogan (terlampir) 

5. Diagram Alur Peminjaman Buku (terlampir) 

6. Diagram Alur Pengembalian Buku (terlampir) 

7. Diagram Alur Pelayanan Surat Bebas Pustaka (terlampir) 

8. Diagram Alur Penyiangan (weeding) bahan pustaka (terlampir) 

Silahkan melihat seluruh diagram alur kerja pada daftar lampiran buku ini. 
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PENGAWASAN PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH 

 

 
A. Pengertian 

Pengawasan (controlling) adalah proses untuk mengamati secara terus 

menerus pelaksanaan program atau kegiatan sesuai dengan rencana kerja 

yang sudah disusun, dan melakukan perbaikan atau koreksi bila terjadi 

penyimpangan atau kekeliruan. 

Pengawasan perpustakaan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan 

di dalam organisasi perpustakaan. Pengawasan adalah fungsi manajemen 

untuk mengawasi peran dari personil yang sudah memiliki tugas, wewenang 

dan tanggung jawab agar berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuan 

perpustakaan. Di dalam manajemen perusahaan yang modern fungsi 

pengawasan biasanya dilakukan oleh divisi audit internal, sedangkan fungsi 

pengawasan (struktural) di perpustakaan sekolah cukup dilakukan oleh kepala 

perpustakaan dan kepala sekolah. 

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah 

pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain, tidak 

akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Oleh sebab itu, kepala 

perpustakaan sebagai pemimpin dalam organisasi perpustakaan harus 

melakukan pengawasan ini.   

Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya di 

perpustakaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien. Berikut 

beberapa tahapan dalam pengawasan: 

a. Penetapan standar pelaksanaan 

b. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 

SESI 5 
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c. Pengukuran pelaksanaan kegiatan  

d. Pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa-

an penyimpangan-penyimpangan  

e. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan. 

 

B.  Prinsip Pengawasan 

Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan (kepala perpustakaan) 

harus dimengerti oleh staf perpustakaan dan hasilnya mudah diukur. 

Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus diselesaikan 

oleh staf perpustakaan. 

b. Fungsi pengawasan harus dipahami oleh kepala perpustakaan sebagai 

pemimpin suatu kegiatan di perpustakaan yang sangat penting dalam 

upaya mencapai tujuan perpustakaan. 

c. Standar unjuk kerja di perpustakaan harus dijelaskan kepada seluruh 

staf perpustakaan, karena kinerja mereka akan terus dinilai oleh 

pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada 

mereka yang dianggap mampu bekerja. 

 

C.  Manfaat Pengawasan 

Bila fungsi pengawasan dilakukan dengan baik, maka perpustakaan 

akan memperoleh manfaat-manfaat berikut: 

a. Dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilaksanakan oleh staf 

perpustakaan, apakah sudah sesuai dengan standar (rencana kerja) 

atau belum, apakah sumberdaya telah digunakan sesuai dengan yang 

telah ditetapkan atau belum, dan sebagainya. Pengawasan akan 

meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program atau kegiatan. 



Manajemen Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 33 

b. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf 

perpustakaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pengawasan 

berfungsi mendeteksi secara cepat kekeliruan atau penyimpangan yang 

terjadi 

c. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi 

kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. 

d. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan 

e. Dapat mengetahui staf perpustakaan yang perlu diberikan 

penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan, atau 

diberikan sanksi untuk keperluan perbaikan di masa mendatang. 

 

D.  Proses pengawasan 

Terdapat tiga langkah penting dalam proses pengawasan, yaitu: 

a. Mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai oleh staf atau organisasi 

b. Membandingkan hasil yang telah dicapai dengan tolok ukur yang telah 

dibuat 

c. Memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sesuai 

dengan faktor-faktor penyebabnya, dan menggunakan faktor tersebut 

untuk menetapkan langkah-langkah intervensi. 

 

E.  Obyek Pengawasan 

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, paling tidak terdapat lima 

jenis obyek yang perlu dijadikan sasaran pengawasan: 

a. Obyek yang menyangkut kuantitas dan kualitas barang atau jasa. 

Pengawasan ini bersifat fisik. 

b. Keuangan 

c. Pelaksanaan program di lapangan 
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d. Obyek yang bersifat strategis 

e. Pelaksanaan kerja sama dengan sektor lain yang terkait. 

 

F.  Jenis-jenis Pengawasan 

Berikut beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan di 

perpustakaan sekolah, yaitu: 

a. Pengawasan fungsional (struktural). Fungsi pengawasan ini melekat 

pada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga. Kalau di 

perpustakaan, pengawasan dilakukan oleh kepala perpustakaan dan 

kepala sekolah. 

b. Pengawasan publik. Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat. Kalau 

di perpustakaan sekolah oleh siswa, guru dan karyawan sekolah. 

c. Pengawasan non fungsional. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh 

badan-badan yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan, 

seperti Komite Sekolah, Persatuan Orang tua Murid dan Guru, dan lain-

lain. 

 

 

PENUTUP 

Demikianlah fungsi pengawasan dalam manajemen perpustakaan 

sekolah. Fungsi pengawasan ini sangat penting dilakukan oleh kepala 

perpustakaan sebagai pemimpin perpustakaan. Fungsi pengawasan juga 

hendaknya dilakukan oleh unit-unit di luar perpustakaan (open management) 

seperti siswa, guru, karyawan, komite sekolah, POMG, dan komunitas sekolah 

lainnya. Dengan manajemen terbuka, manajemen perpustakaan menjadi 

akuntabel, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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Bag. Layanan Teknis Perpustakaan 1 1

2 2

3 3

4 4

5

7 7

9

10

11

12

Menyusun daftar pesan

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Memverifikasi bibliografi

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Melengkapi nomor panggil

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Memasukkan data 

bibliografi ke daftar pesan

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Memeriksa Desiderata

Memeriksa desiderata

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Paling lambat 1 hari setelah 

penerimaan bahan terpilih.

Mengecek kepemilikan di katalog

Jika ada di katalog dan 

perlu diadakan, lanjut ke 

langkah 10. Jika tidak ada 

di katalog, lanjut ke 

langkah 7.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Pengiriman dilakukan 1 

kali/semester.Mengirimkan bahan ke Tim 

Seleksi

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Diterima kembali paling 

lambat 2 minggu  setelah 

pengiriman pada langkah 2.
Menerima bahan terpilih dari Tim 

Seleksi

Katalog dihimpun dari 

berbagai sumber baik cetak 

maupun elektronik, dan 

berpedoman pada bibliografi 

yang terdapat dalam 

Mengumpulkan katalog penerbit      

dan permintaan pengguna

DIAGRAM ALUR

SELEKSI BAHAN PUSTAKA

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Katalog Penerbit, 

Lembar Permintaan 

Pengguna

Mulai

Selesai

Surat, Bukti 

Serah Terima 

 5

     Ada?

8

Ada?

6

    Diadakan?

TidakYa

Ya

Tidak

Ya

Bukti Serah 

Terima 

Daftar Periksa

Sistem 

Automasi 

Perpustakaan 

Tidak

Daftar 

Desiderata

Daftar Bibliografi

Daftar Pesan

Sistem 

Automasi 

Perpustakaan 

Sistem 

Automasi 

Perpustakaan 
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1 1

2 2

3 3

4

5 5

6

7 7

8 8

9 9

Ka. Urusan Perpustakaan

Menyetujui untuk dibeli

Ka. Urusan Perpustakaan Surat ditandatangani Kaur. 

Perpustakaan dan dilampiri 

Daftar Pesanan.Memberitahu Bagian TU

Menandatangani form per-

setujuan.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Perpustakaan mengalokasikan 

40%-60% dari anggarannya 

untuk pembelian koleksi.Memeriksa alokasi dana

Jika dana mencukupi, lanjut 

ke langkah 8. Jika tidak, 

lakukan langkah 7.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Untuk diajukan pada periode 

anggaran berikutnya.

Menyimpan di berkas desiderata

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Proforma invoice adalah 

dokumen komersial yang 

dikeluarkan agen yang 

menunjukkan jenis buku, 

jumlah dan harga yang 

disepakati.

Menerima proforma invoice

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Paling lambat dilakukan 1 hari 

setelah penerimaan invoice.
Mencocokkan proforma invoice dengan 

pemesanan

Jika sesuai, lanjut ke langkah 

5. Jika tidak, kembali ke 

langkah 1.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Pemesanan buku untuk satu 

judul ditetapkan sebanyak 

dua eksemplar, kecuali buku 

yang banyak dibaca dan buku 

wajib untuk bidang studi 

tertentu.

Mengirim daftar pesan ke agen/jobber

DIAGRAM ALUR

PEMESANAN BAHAN PUSTAKA

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Surat, Daftar 

Pesanan

Mulai

Selesai

Bukti Serah 

Terima

6

     Cukup?
Tidak

4

     Sesuai?

Ya

Ya

Tidak

Daftar Periksa 

Pesanan

Anggaran

Daftar 

Desiderata

Nota Persetujuan

Surat, Bukti 

Serah Terima, 

Daftar Pesanan
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1 1

2 2

3

4 4

5

6

6

7

7

8

9

9

10

10

Melakukan klaim ke 

agen/jobber

Dilampiri dengan daftar 

ketidaksesuaian kiriman 

dengan daftar pesanan.
Bag. layanan perpustakaan

Memeriksa fisik bahan 

pustaka

Objek pemeriksaan: 

kelengkapan jumlah halaman, 

kwalitas cetakan, keutuhan 

fisik, dsb.

DIAGRAM ALUR

Jika baik, lanjutkan ke 

langkah 9. Jika tidak, kembali 

ke langkah 6.

Bagian/lokasi bahan pustaka 

yang harus distempel minimal 

adalah: halaman awal, 

halaman 21, dan halaman 

akhir. Pemberian stempel 

pada hal. 21 merupakan ciri 

khas Perpustakaan anda 

(misalnya)

Bag. Layanan Perpustakaan.

Memberi cap/stempel di 

buku

Bag. Layanan Perpustakaan.

Melakukan pengatalogan 

bahan pustaka
Pengatalogan Sesuai 

ketentuan yang berlaku

Lakukan pengecekan 

apakah jenis, jumlah, dan 

kondisi barang sesuai 

dengan yang dipesan.

BLTP

Jika sesuai, lanjut ke langkah 

4. Jika tidak, lakukan langkah 

6.

Bag. layanan perpustakaan Berikan tanda cek pada status 

yang sesuai.Mencocokkan buku dengan daftar 

pesanan

Bag. layanan perpustakaan Bahan pustaka berasal dari 

pembelian, pertukaran, 

hadiah/ wakaf, dan deposit 

(wajib simpan).

Menerima buku beserta daftar kirim

Berikan tanda cek pada status 

yang sesuai.Mencocokkan buku dengan daftar 

kirim

Bag. layanan perpustakaan

PENERIMAAN BUKU PESANAN

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Bukti Tanda 

Terima

Mulai

Selesai

Daftar Periksa, 

Daftar Buku 

Kiriman

5

     Sesuai?

Tidak

3

     Sesuai?

Ya

Ya

Tidak

8

     Baik?

Tidak

Ya

Daftar Periksa, 

Daftar Buku 

Pesanan

Surat Retur/ 

Klaim, Bukti 

Serah Terima

Stempel

Sistem 

Automasi 

Perpustakaan 
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1 1

2

3 5

4 6

7

8

9

11

12

13

14

Menyerahkan bahan pustaka ke Bag. 

Layanan Pemakaian Perpustakaan

(DENGAN SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN)

Bag. Layanan Teknis Perpus.

Menentukan Nomor Panggil 

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Klik 'Cetak Label & Barcode' pada 

submenu PENGOLAHAN

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Memasukkan Nomor Panggil

Mengubah data buku 

yang diperlukan
Membuat analisis subjek

Bag. Layanan Teknis Perpus.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Menempelkan barcode, label, dan Slip 

Tanggal Kembali

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan

Bag. Layanan Teknis Perpus.

Menentukan tajuk subjek

Bag. Layanan Teknis Perpus.

Bag. Layanan Teknis Perpustakaan Sesuai Form Tanda Terima 

dari Bagian Pengadaan

Menerima bahan pustaka

Menentukan Nomor Klasifikasi

Jika merupakan buku 

tambahan, lakukan langkah 3. 

Jika merupakan buku baru, 

lakukan langkah 5.

Bag. Layanan Teknis Perpus. Bag. Layanan Teknis Perpus.

Klik 'Update Buku & Non 

Buku' pada submenu 

PENGOLAHAN

Klik 'Tambah Buku & Non Buku' pada 

submenu PENGOLAHAN

Bag. Layanan Teknis Perpus.

PENGATALOGAN BAHAN PUSTAKA 

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Bukti Tanda 

Terima, Bahan 

Pustaka

Mulai

Selesai

2

Tambahan 

baru?

10

     Benar?

Tidak

Ya

YaTidak

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 

Barcode, Label, 

Slip Tanggal 

Kembali

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 

Bukti Tanda 

Terima

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan 
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1 1

2

3

5 6

8

9

11

12

13

14

15

16

17Bag. Layanan Perpustakaan

Bag. Layanan Perpustakaan

Memberi stempel 'DIKELUARKAN'

Bag. Layanan Perpustakaan

Membuat daftar

BLP

Memeriksa kartu buku

Bag. Layanan Perpustakaan

Membuat berita acara

Bag. Layanan Perpustakaan

Mencoret data di Buku Induk 

Bag. Layanan Perpustakaan

Mengeluarkan/mencoret Kartu Shelflist 

dan Katalog

Bag. Layanan Perpustakaan

Menghapus data di komputer

Mengembalikan ke susunan 

koleksi

Bag. Layanan Perpustakaan

Memeriksa kondisi fisik

Yang dikeluarkan adalah 

bahan pustaka yang sudah 

rusak sekali, robek, tidak 

lengkap, huruf terlalu kecil, 

dan audio yang sudah jelek 

kualitas suara.
Bag. Layanan Perpustakaan BLP

Memeriksa kemutakhiran & 

Relevansi

Mengirim ke Bagian 

Penjilidan

BLP

Mengeluarkan dari 

koleksi

Diagram Alir Dokumen Keterangan

Bag. Layanan Perpustakaan Kriteria yang dijadikan dasar 

penyiangan: 1) kondisi fisik, 

2) isi, 3) penggunaan, 4) 

duplikasi, dan 5) pinjaman 

dari perpustakaan lain.

Menyeleksi berdasarkan kriteria

Form Kriteria 

Bahan Penyiangan

Mulai

Selesai

3

Keluarkan?
Ya

4

Dirawat?

7

Cocok?

10

Dimanfaatkan?

Ya

TidakTidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Silabus bidang 

studi

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan

Sistem Otomasi 

Perpustakaan

Sistem 

Otomasi 

Perpustakaan

Stempel

Daftar Bahan 

Pustaka 

'DIKELUARKAN'

Berita Acara

Form  Daftar Bahan 

Pustaka 'DIPERBAIKI'
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1 1

2 2

3

4 4

5 5

6 6

7 7

Men-scan kartu anggota

Jika kartu masih berlaku, 

lanjutkan ke langkah 5. Jika 

tidak, perbaharui kartu.

Bag. Lay. Pemakaian Perpus. Disesuaikan dengan 

ketentuan perpanjangan 

anggota yang berlaku di 

Perpustakaan anda.

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Diiringi dengan senyum, 

salam, dan ucapan terima 

kasih.Menyerahkan buku dan kartu anggota 

kepada peminjam

DIAGRAM ALUR PEMINJAMAN BUKU

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Untuk mengubah status buku 

(menjadi dipinjam) dalam 

Sistem Otomasi 

Perpustakaan.

Menscan barcode buku

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Untuk peminjaman, berikan 

cap bertinta warna biru 

(selain merah).Memberi cap tanggal kembali

Memperpanjang kartu 

anggota

DENGAN SISTEM OTOMASI

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Peminjam diperkenankan 

untuk mencari sendiri bahan 

pustaka yang akan dipinjam.
Menerima buku dan kartu anggota dari 

pengguna

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Untuk memeriksa identitas 

anggota, masa berlaku kartu, 

dan mengecek status 

peminjaman sebelumnya.

Bahan Pustaka, 

Kartu Anggota

Mulai

Selesai

3

  Masih 

berlaku?

Ya

Tidak

Stempel, Slip Tanggal 

Kembali

Bahan Pustaka, 

Kartu Anggota

Kartu Anggota

Kartu Anggota
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10

10 13

11

11 14 12

13

12 15 14

15

Untuk perpanjangan, berikan cap 

bertinta warna merah.

Bag. Layanan Teknis Perpus. Bag. Layanan Teknis Perpus. Diiringi dengan senyum, dan 

ucapan terima kasih.

DIAGRAM ALUR PENGEMBALIAN BUKU

Untuk mengubah status buku 

(dari sebelumnya) dalam Sistem 

Otomasi Perpustakaan.

Bag. Layanan Teknis Perpus. Bag. Layanan Teknis Perpus. Status buku diubah dari 'dipinjam' 

menjadi 'ada'Menyerahkan buku ke 

pengguna
Menyimpan buku di rak

Paling lama dilakukan 1 jam 

setelah langkah 14. Lebih cepat 

lebih baik.

Bag. Layanan Teknis Perpus. Bag. Layanan Teknis Perpus.

Memberi cap tanggal 

kembali
Menghapus data pinjam

BLPP Jika terlambat, kenakan denda 

sesuai ketentuan yang berlaku.

Denda

Jika dipesan, lakukan sesuai 

prosedur pemesanan 

Perpanjangan hanya diberikan 

satu kali.

Pembaharuan data peminjaman 

disesuaikan dengan ketentuan 

perpanjangan.
Memperbaharui data 

pinjam
Menscan buku

Bag. Layanan Pemakaian Perpus.

Mengecek fisik buku

Jika fisik buku rusak, berikan 

sanksi. Jika tetap utuh, cek 

keterlambatan.BLPP

Sanksi

Rincian jenis sanksi diberikan 

sesuai ketentuan yang berlaku.

DENGAN SISTEM OTOMASI PERPUSTAKAAN

Diagram Alur Dokumen Keterangan

Bag. Layanan Pemakaian Perpus. Diiringi dengan senyum, salam, 

dan sapaan ramah.

Menerima buku kembali

Objek pemeriksaan: keutuhan 

jumlah halaman, kebersihan, dan 

kelengkapan identitas buku.

Bahan Pustaka

Mulai

Selesai

3

  Rusak?

Tidak

5

  Terlambat?

7

  Dipesan?

9

  Perpanjang?

8

Pemesan

an

Tidak

Tidak

TidakYa

Ya

Ya

Ya

Bukti Pembayaran

Daftar Pemesanan
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