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 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH 
JAKARTA 

 
Jalan Minangkabau RT.001 RW.001 No. 60 

Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi 
Jakarta Selatan  

 
IDENTITAS JABATAN 

Nama Karyawan :  

Nama Jabatan : STAFF PERPUSTAKAAN 

Golongan / Departemen :  

Bertanggung Jawab Kepada :  

Updated : Desember 2020  

 

 

TANGGUNG JAWAB UTAMA 

Membantu Kepala Perpustakaan dalam mengelola dan mengembangkan kegiatan operasional 

serta pembinaan perpustakaan secara keseluruhan. 

 

 

SPESIFIKASI TUGAS 

1. Bersama Kepala Perpustakaan menyusun kebijakan pengembangan koleksi tertulis 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan 

2. Mempersiapkan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan, seperti stempel 

perpustakaan serta alat bantu informasi dalam pemilihan bahan pustaka berupa 

katalog penerbit, brosur-brosur dan referensi buku serta jurnal-jurnal ilmiah. 

3. Menjalin hubungan aktif dengan seluruh civitas STIE Muhammadiyah Jakarta 

berkaitan dengan informasi dan koleksi yang dibutuhkan 

4. Mengeksplorasi berbagai bahan pustaka yang ada di pasaran dan disesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna 

5. Menyampaikan informasi bahan pustaka terbaru kepada berbagai kelompok pengguna 

6. Mengumpulkan usulan-usulan pengadaan koleksi yang diajukan oleh pengguna 

7. Menindaklanjuti usulan dengan : 



 

2 

 

a. Mencocokan setiap usulan yang masuk dengan koleksi yang dimiliki perpustakaan 

b. Memutuskan untuk membeli atau tidak atau menunda usulan tersebut 

c. Mengkomunikasi usulan tersebut kepada Kepala Perpustakaan dan Pengusul 

8. Menginventarisikan koleksi (entry data koleksi) 

9. Mengklasifikasikan koleksi dengan menentukan golongan berdasarkan subyek 

tertentu 

10. Melakukan pelebelan, penyampulan, dan penjilidan koleksi 

11. Melakukan perbaikan terhadap koleksi yang rusak 

12. Membuat laporan secara tertulis mengenai kegiatan pengadaan serta statistic 

pengadaan koleksi secara rutin 

13. Melaksanakan kegiatan administrasi peminjaman, pengembalian, perpanjangan, 

penarikan denda, dan keterangan bebas pustaka serta memberikan peringatan terhadap 

anggota perpustakaan yang terlambat mengembalikan koleksi 

14. Melakukan pengawasan terhadap koleksi baik dalam ruang koleksi maupun dalam 

proses buku ke luar 

15. Penempatan koleksi di rak yang telah ditentukan 

16. Menginventariskan karya ilmiah dari dosen dan mahasiswa 

17. Mengkelompokan karyawan ilmiah berdasarkan program studi dan jenis penelitian 

18. Membuat dan menyusun abstrak koleksi karya ilmiah   

19. Menyediakan data keterpakaian koleksi 

20. Mencetak daftar katalog judul dan subyek koleksi karya ilmiah yang masuk 

21. Melakukan pengawasan terhadap keamanan koleksi 

22. Melakukan shelving koleksi karya ilmiah 

 

 

HUBUNGAN KERJA 

INTERNAL EKSTERNAL 

1. Seluruh karyawan 

2. mahasiswa 

1. Perpustakaan Nasional, Perpustakaan 

PTMA, dan Perpustakaan PTS dan PTN 

Lainnya.  
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Dengan ini Saya sebagai karyawan yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bersedia untuk 

bekerja sesuai dengan job description yang ada. Dan bersedia untuk dievaluasi oleh atasan 

langsung guna untuk meningkatkan kemampuan Saya sehingga memenuhi standar kualifikasi 

yang diharapkan. 

 

Karyawan Atasan Langsung HRD 

 

( ........................ ) ( ........................ ) ( …………………………. ) 

 

 


