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Latar Belakang  

 
Perpustakaan SMK Negeri 4 Malang Merupakan
perpustakaan sekolah milik SMK Negeri 4 Malang
yang memiliki tujuan sebagai pendukung kegiatan
belajar mengajar dari segi koleksi ataupun
tempat. Perpustakaan SMK Negeri 4 Malang ini
memiliki nama yaitu Perpustakaan Sumber
Belajar SMK Negeri 4 Malang. Perpustakaan ini
telah terakreditasi kategori A oleh Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia pada tahun 2015.
Selain itu perpustakaan inipun telah tersertifikasi
ISO 9001:2015. yang membuat perpustakaan
menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain.

Tujuan

 
Mengembangkan pengetahuan
ilmu dan kemampuan sebuah
profesi mahasiswa dalam bidang
perpustakaan sekolah, ini pada
perpustakaan SMKN 4 Malang.
Melatih kemampuan mahasiswa
dalam menghadapi praktik
lapangan di lingkungan nyata
perpustakaan.

Pelaksanaan PKL

 

Layanan Sirkulasi

Layanan Pengguna

Layanan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem Layanan Terbuka (Open Access)

Layanan Tertutup (Close Access)

Dalam kegiatan di perpustakaan SMK Negeri 4 Malang ini melayani
peminjaman, perpanjangan dan pengembalian buku. Kegiatan
sirkulasi dapat dilakukan sesudah buku-buku selesai diproses
lengkap dengan label-labelnya (ada kartu buku, kantong kartu buku,
lidah buku dan Nomor DDC yang terdapat dibuku).

 Pada perpustakaan SMKN 4 Malang merupakan perpustakaan
yang telah terotomasi, maka dari itu untuk layanan penelusuran
koleksi yang tersedia di Perpustakaan SMKN 4 Malang merupakan
layanan penelusuran koleksi berbasis online menggunakan catalog
online atau yang lebih dikenal dengan istilah OPAC (Online Public
Access Catalogue). Katalog Online Perpustakaan SMKN 4 Malang
dapat diakses pemustaka mealalui perpuslokal.smkn4-mlg.sch.id.
Perpustakaan SMKN 4 Malang merupakan merupakan
perpustakaan yang menerapkan sistem jaringan lokal atau LAN
(Local Area Network), maka dari itu OPAC hanya dapat dikunjungi
oleh pemustaka jika berada dalam lingkungan SMKN 4 Malang.

Layanan Internet dan Wifi pada Perpustakaan SMKN 4 Malang
dapat dengan mudah diakses melalui Wifi yang disediakan oleh
perpustakaan SMKN 4 Malang. Layanan internet dapat digunakan
bebas dan gratis hanya pengguna atau pemustaka adalah anggota
perpustakaan SMKN 4 Malang. Namun, terdapat sebuah
peraturan dari Perpustakaan, yakni semua siswa-siswi
diperbolehkan memakai internet, dengan syarat "hanya untuk
mencari literature atau bahan pustaka". Kegiatan mahasiswa
dalam program kerja ini adalah pengolahan bahan pustaka yang
mana melakukan inventarisasi, input data, labeling secara digital.

        Dalam sistem layanan terbuka, perpustakaan SMK Negeri 4
Malang memberi kebebasan kepada pengunjungnya untuk dapat
masuk dan memilih sendiri koleksi yang diinginkannya dari rak.

Layanan tertutup ini memiliki arti pengguna tidak boleh langsung
mengambil  koleksi bahan pustaka yang diinginkannya di rak buku,
akan tetapi harus bertanya melalui petugas perpustakaan terlebih
dahulu. 

Denah Lokasi PKL Struktur Organisasi 

Deskripasi Tugas instansi 

- Pustakawan
1.Menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, serta menyusun petunjuk
pelaksanaan dan rencana anggaran keuangan.
2.Mengorganisasi tugas-tugas tenaga perpustakaan dan menyiapkan rencana kebutuhan tenaga
serta sarana dan prasarana yang diperlukan.
3.Membimbing, menggerakkan, dan memotivasi tenaga perpustakaan.
4.Melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas, penggunaan anggaran serta
perlengkapan atau peralatan lainnya.
5.Melakukan evaluasi program, penggunaan sarana dan prasarana, serta anggaran, dan
Menyiapkan laporan hasil kerja, pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan semua sarana
kerja, serta memberikan masukan untuk perbaikan dan peningkatan.

-  Asisten Pustakawan yakni  sebagaian besar tugas asisten pustakawan membantu tugas
pustakawan, terutama untuk jenis pekerjaan yang bersifat profesi. Menurut jenjang jabatan
pustakawan asisten merupakan jenjang yang terendah. Dari segi tingkatan kualifikasi. Asisten
Pustakawan dimasukan ke dalam tingkat semiprofessional.

 
 

Waktu dan Tempat
Pelaksanaan PKL

 

01 Juli 2022 – 26 Agustus 2022.
 Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan

dilaksanakan pada hari senin-jumat. Terkecuali
hari sabtu ada kegiatan pusja(pustawakan
remaja) ini biasanya mengadakan literasi

camping kebeberapa tempat bersejarah dan
kegiatan lainnya. Dan pada hari minggu libur.

Jam kerja menyesuaikan pada jam kerja
perpustakaan SMKN 4 Malang yakni pada pukul
08.oo wib hingga pukul 15.15 wib sampai hari

jumat.
 

Dokumentasi

lidah buku pengklasifikasian bahan pustaka

shelving buku
penyampulan pelabelan

perbaikan buku
pemberian

stempel
kesimpulan & saran

 

Dengan dilaksanakannya kegiatan PKL di Perpustakaan SMK
Negeri 4 Malang tahun 2022 ini mampu memberikan banyak
manfaat. Dalam hal ini Mahasiswa mendapat banyak
manfaat dalam melaksanakan program PKL sebagai
pengalaman nyata di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga
mampu mengasah kreativitas dikarenakan mahasiswa
diharuskan membuat sebuah inovasi dan kegiatan selama
program magang mandiri berlangsung. Pihak sekolah mitra,
yakni Perpustakaan SMK Negeri 4 Malang.

kepada SMK Negeri 4 Malang adalah untuk lebih membuat
mahasiswa berkontribusi dalam berbagai kegiatan-kegiatan
perpustakaan sekolah. Diharapkan pula perpustakaan SMK
Negeri 4 Malang mampu mempertahankan dan meningkatkan
kualitas dan pelayanan dan teknologi informasi di
perpustakaan SMKN 4 Malang.

Oleh :
Febriansyah - 19680003
Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi


