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PENERAPAN LAYANAN SIRKULASI DI PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG

 

• Kepala Perpustakaan
- Mengkoordinasi seluruh staff, fasilitas, dan aktivitas perpustakaan. 
- Mempertanggungjawabkan tugas kepada rektor / wakil rektor.
• Kasubag Pelayanan, 
- Mengkoordinir aktivitas staff bagian pelayanan administrasi dan pelayanan sirkulasi.
> Sirkulasi :
- Memberikan pelayanan koleksi pinjam secara langsung maupun online.
- Mengatur sistem peminjaman di Slims pada bagian sirkulasi.
> Referensi :
- Memberikan pelayanan pada koleksi referensi, tugas akhir, atau koleksi yang tidak bisa
di pinjam (hanya bisa dibaca di tempat).
- Mengatur sistem pada Slims di bagian layanan referensi, tugas akhir, atau koleksi
tandon.
• Kasubag TU dan Processing
- Membuat statistik kegiatan processing dan pelayanan 
- Mempertanggungjawabkan tugasnya kepada kepala perpustakaan
> Administrasi : 
- Memberikan pelayanan kepada pemustaka yang ingin membuat kartu peminjaman atau
anggota di perpustakaan.
- Menerima konsultasi dan masukan dari pemustaka yang berhubungan dengan
pelayanan di perpustakaan.
> Pengolahan Bahan Pustaka : 
- Mengecek dan Mengolah koleksi bahan pustaka, baik yang tersedia secara fisik
maupun digital.

STRUKTUR ORGANISASI &STRUKTUR ORGANISASI &  
DESKRIPSI TUGASDESKRIPSI TUGAS  

  

• Pengelolaan dan layanan
sirkulasi perpustakaan
Universitas Widyagama
Malang belum 100% digital.
• System (OPAC) yang
tersedia sudah menunjang
namun terkadang masih
sering eror atau tidak bisa
digunakan sehingga
pustakawan harus selalu
melakukan pengecekan.
• Dalam proses sirkulasi,
terdapat sebagian bahan
pustaka yang mengalami
data missing atau corup
akibat dari migrasi data dari
Slims versi 7 ke Slims versi
8. 

LATAR BELAKANGLATAR BELAKANG  

• Perpustakaan Universitas Widyagama
Malang berdiri pada tahun 1974 yang
bertempat di jalan Bandung Kodya Malang.
• Tanggal 15 September 1979 pindah ke
jalan Borobudur No. 12 di kampus I dengan
sistem pelayanan tertutup.
• Pada tanggal 23 Mei 1990 gedung
Perpustakaan Pusat diresmikan oleh
Walikota Malang yaitu Bapak Susanto yang
berlokasi di Kampus II Jalan Borobudur No.
35 Malang.

NAMA DAN SEJARAH LEMBAGANAMA DAN SEJARAH LEMBAGA  

• Untuk melayani pemustaka dalam
proses sirkulasi serta membantu
pemustaka dalam pembuatan kartu
anggota di perpustakaan Universitas
Widyagama Malang
• Untuk mengimplementasikan
layanan sirkulasi melalui sistem
Slims Akasia 8.3.1
• Untuk memberikan informasi
kepada pemustaka terkait buku baru
di perpustakaan UWG melalui media
sosial.
• Untuk memberikan kemudahan
pemustaka dalam proses temu
kembali informasi di perpustakaan
UWG.

TUJUANTUJUAN
Jam Buka

Senin-Kamis : 08.00-14.00
Jum’at : 08.00-11.00
Sabtu : 08.00-13.00 

27 Juni 2022 - 26
Agustus 2022

 

• Migrasi pada Slims Akasia 8.3.1
Tahap processing mensinkronkan koleksi fisik terhadap jumlah eksemplar yang
ada pada sistem Slims yang disediakan di perpustakaan Universitas
Widyagama Malang. 
• Menentukan Klasifikasi pada Buku
Buku baru yang akan dijadikan koleksi di perpustakaan baik dari pembelian
(PB) maupun hadiah (HD), harus dilakukan klasifikasi pada buku berdasarkan
DDC sebelum diletakkan pada rak. Klasifikasi pada buku ini digunakan untuk
mengelompokkan jenis buku yang membunyai subjek atau tema yang sama.
• Memberikan Label pada Buku
Di perpustakaan Universitas Widyagama Malang, label buku dibedakan menjadi
2 yaitu label putih koleksi yang boleh di pinjam dan label merah koleksi yang
tidak boleh dipinjam (Koleksi Tandon). Serta mengganti label yang sudah rusak
dengan label yang baru.
• Bagian Administrasi 
Melayani pengunjung perpustakaan Universitas Widyagama Malang ketika akan
membuat kartu anggota perpustakaan, yaitu dengan memberikan data
identitas diri secara lengkap. Pemustaka dapat meminta bantuan pada bagian
administrasi di lantai 1 yang akan melayani dalam proses pembuatan kartu
anggota.
• Layanan Sirkulasi
Layanan sirkulasi terdapat di lantai 2 perpustakaan UWG. Melayani pemustaka
dalam melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi. Proses sirkulasi dapat
dilakukan ketika pemustaka telah mempunyai kartu anggota perpustakaan.
Untuk denda berlaku ketika pemustaka terlambat melakukan pengembalian
buku dan terhitung Rp.500 perhari.

PELAKSANAAN PKL DALAM BIDANG PROFESIPELAKSANAAN PKL DALAM BIDANG PROFESI  
MAUPUN PENGEMBANGAN PROFESIMAUPUN PENGEMBANGAN PROFESI

  

• Menyediakan koleksi yang dibutuhkan para civitis
akademika dalam menyelesaikan study-nya.
• Menyediakan fasilitas yang dapat memudahkan
para pemustaka dalam mengakses informasi di
perpustakaan Universitas Widyagama Malang
secara cepat dan tepat.
• Mengikuti perkembangan kurikulum dengan
menyediakan koleksi terbitan terbaru berupa cetak
maupun non cetak.
• Membantu para civitis akademika di Universitas
Widyagama Malang dalam mempublikasikan karya
hasil penelitian dan membantu mengembangkan
kreatifitas pemustaka. 
• Berfungsi sebagai penyedia sumber pendidikan,
informasi, hasi penelitian, rekreasi, deposit,
interpretasi dan publikasi koleksi.

DESKRIPSI POKOK DAN FUNGSI LEMBAGADESKRIPSI POKOK DAN FUNGSI LEMBAGA

Kesimpulan :
- Layanan sirkulasi di perpustakaan Universitas
Widyagama Malang sudah cukup sesuai dengan
standard pelayanan di perpustakaan universitas
pada umumnya.
- Dengan menggunakan Slims dalam pelayanan
sirkulasi dapat memudahkan pustakawan dalam
mengetahui data peminjam, koleksi yang dipinjam
serta keterlambatan dalam pengembalian.
- Ruang baca dan ruang sirkulasi yang cukup
santai sehingga dapat memberikan kesan yang
tenang kepada pemustaka.

Saran : 
Sebaiknya kartu anggota perpustakaan disamakan
dengan kartu tanda mahasiswa (KTM) sebagai
bukti transaksi dalam melakukan sirkulasi di
perpustakaan agar lebih mudah diingat dan tidak
selalu melakukan pembaruan pada kartu anggota
perpustakaan. Dan perlu melakukan evaluasi
kembali dalam preservasi dan konservasi bahan
pustaka.

KESIMPULANKESIMPULAN    DAN SARANDAN SARAN
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