
52

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya SMK Batik 2 Surakarta

SMK Batik 2 Surakarta berdiri pada tahun 1989. Berdasarkan SK No.

420/103/I/1989 tanggal 1 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

SMK Batik 2 Surakarta didirikan oleh Tim Pendiri yang diketuai oleh

H. Iskiyat (Alm) dengan anggota Atmanto, BA (Alm), H. Marsydi, SH,

Sumedi, Bsc dan Abdullah Afandi (Alm). Tim pendiri SMK Batik 2 Surakarta

dibentuk atas dasar Surat Yayasan Pendidikan Batik (YPB) Surakarta No.

3636/4/YPB/10/1988 tanggal 12 Oktober 1988.

Latar belakang pendirian SMK Batik 2 Surakarta adalah semakin

meningkatkan jumlah penerimaan siswa baru di SMK Batik 1 Surakarta yang

mana dulu SMEA Batik 1 Surakarta dari tahun ke tahun meningkat sehingga

pengurus Yayasan Pendidikan Batik Surakarta memberikan pertimbangan

untuk mendirikan SMK Batik 2 Surakarta. Hal tersebut diyujukan untuk

memenuhi permintaan pasar.

Pada ajaran tahun pertama 1989/1990 SMK Batik 2 Surakarta terdiri

dari 5 kelas dengan jumlah siswa + 206 orang siswa, dengan tenaga pengajar

atau tenaga edukatif sebagaian besar dari SMK Batik 1 Surakarta. Pada tahun

ajaran pertama siswa SMK Batik 2 Surakarta menempati gedung SMK Batik 1

Surakarta dengan cara masuk siang hari karena belum memepunyai gedung

sendiri. Pada tahun 1998/1990 siswa SMK Batik 2 Surakarta sudah
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menempati gedung sendiri untuk proses belajar mengajar. Karena ruang kelas

belum mencukupi maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan cara

membagi siswa yaitu kelas 1 dan 2 masuk pagi sedangkan kelas 3 masuk

siang. SMK Batik 2 Surakarta mempunyai program keahlian yaitu akuntasnsi,

administrasi perkantoran dan penjualan.

Kepala Sekolah pertama di SMK Batik 2 Surakarta adalah Bp.

Soemedi, BA pada tahun 1990 Bapak Soemedi, BA mengundurkan diri karena

menjalankan tugas sebagai Kepala Sekolah di SMU Batik 1 Surakarta. Setelah

itu jabatan kepala sekolah dijabat oleh Drs. Sumaryatmo yang dilantik oleh

Kepala Kanwil Propinsi Jawa Tengah dengan SK Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 35239/A2.12/c/1991 tanggal 19 Juni1991.Drs Sumaryatmo

menjalankan tugas dari tanggal 17 Juli 1991 sampai dengan pensiun tanggal

7 Agustus 2003. selanjutnya jabatan Kepala Sekolah diganti oleh Bapak Drs.

Yusuf Berdasarkan SK pengangkatan dari pengurus Yayasan Pendidikan

Batik (YPB) Surakarta No. 226/F2/YPB/II/2004 tanggal 28 Februari 2004

sampai dengan sekarang.

Pada awal perjalanannya SMK Batik 2 Surakarta sudah memiliki 3

program keahlian yaitu Akuntansi, Sekretaris, Manajemen Bisnis. Dan

sekarang terjadi perubahan pada sebutan nama program Sekretaris yaitu

menjadi program keahlian administrasi perkantoran, sedankan menajemen

bisnis menjadi penjualan. SMK Batik 2 Surakarta terus mengalami

perkembangan, hal tersebut dapa dilihat dari peningkatan anemo masyarakat,

sehingga daya tampaung penerimaan siswa barunya mengalami peningkatan

mencapai 264 siswa di tahun 2006/2007. bahkan sekarang kegiatan belajar
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megajar sudah dilaksanakan dalam satu waktu yaitu kelas pagi hal tersebut

juga pengaruh adanya peningkatan dalam pembangunan yang terus

dilaksanakan penambahan gedung hingga mencapai 18 kelas, meskipun masih

dalam kondisi yang terbatas, SMK Batik 2 Surakarta terus melakukan

terobosan baru untuk meningkatkan mutu/kualitas dan juga kuantitas

siswanya. Hal tersebut ditujukan untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan

masyarakat melalui penediaan lulusan SMK Batik 2 Surakarta yang mampu

bersaing di dunia kerja.

4.2 Struktur Organisasi SMK Batik 2 Surakarta

Dengan adanya struktur organisasi maka dapat memberikan gamabaran

secara menyeluruh terhadap fungsional dan tujuan agar sumber daya yang di

miliki perusahaan dan lingkungan yang ada didalamnya ada pembagian yang

jelas. Sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam melaksanakan agenda kerja

ataupun kekosongan dalam pertanggungjawaban dapat terlihat dengan jelas.

Sehingga pelaksanaan fungsi perencanaan pengorganisasian dan pengawasan

dapat berjalan dengan baik serta untuk menentukan kebijakan perusahaan.

Struktur Organisasi SMK Batik 2 Surakarta secara umum seperti

gambar berikut ini :
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Keterangan : : Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - : Garis Koordinasi

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi SMK Batik 2 Surakarta
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4.3 Denah Lokasi SMK Batik 2 Surakarta
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Gambar 4.2 Denah Lokasi SMK Batik 2 surakarta

4.4 Sejarah Berdirinya Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta

Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta mulai didirikan pada tahun 1992

dibawah pimpinan Bapak Soekimin, BA yang menjabat sebagai guru Bahasa

Indonesia dan sekaligus sebagai pengurus harian perpustakaan SMK Batik 2

dari tahun 1989 diadakan reorganisasi kepengurusan SMK Batik 2 dari Bapak

Soekimin, BA kepada Bapak Mahfudz Wasyim dengan harapan tejadi

peningkatan kualitas terhadap pelayanan siswa yang memerlukan jasa

perpustakaan. Pada tahun 1994 masuklah Ibu Sri Kayati yang bertugas sebagai

pembantu pelaksana harian perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta.
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Karena tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat perpustakaan

SMK Batik 2 menambah personel lagi yaitu Ibu Ridong Chasanah pada tahun

1981. Sementara pengadaan literatur masih berkisar dari lingkup intern

keluarga besar SMK Batik 2 Surakarta. Dengan perkembangan/kemajuan

sekolah yang semakin pesat, perpustakaan diharapkan dapat mengimbangi

kemajuan tersebut baik dalam hal pelayanan, penambahan jenis buku,

pengadaan sarana prasarana yang sesuai maupun pengadministrasian yang

tertib. Pada tahun 1991 masuklah Ibu Dra. Sri Suwarni yang bertugas sebagai

pimpinan perpustakaan dengan harapan dapat berkembang secara optimal.

Baru pada tahun 1993 perpustakaan SMK Batik 2 dapat terlihat

perkembangannya baik dari segi sarana prasarana maupun dari jenis buku

yang ada. Hal ini berkat adanya dana yang cukup dari sekolah. Tahun 1993

ditambah Ibu Esti Suryani, S.Pd sebagai Koordinator. Karena sarana dan

prasarana sudah berkembang dengan baik, administrasi sudah tertib sehingga

minat siswa sudah berkembang dengan baik, administrasi sudah tertib

sehingga minat siswa sudah semakin meningkat untuk meminjam buku-buku

perpustakaan. Dengan kemajuan perpustakaan yang semakin meningkat, maka

perpustakaan SMK Batik 2 mengirim ke India majalah Expert, kemudian dari

India ganti mengirimkan majalah India Calling dan Warta India.

4.5 Struktur Organisasi Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta

Dengan adanya struktur organisasi Perpustakaan SMK Batik 2

Surakarta maka dapat memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap

fungsional dan tujuan agar sumber daya yang ada di Perpustakaan SMK Batik
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2 Surakarta dan lingkungan yang ada didalamnya ada pembagian tugas yang

jelas. Sehingga tidak terjadi kekacauan di dalam melaksanakan agenda kerja

dan tanggungjawab dapat terlihat dengan jelas. Sehingga pelaksanaan fungsi

perencanaan pengorganisasian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik

serta untuk menentukan kebijakan perpustakaan.

Pepustakaan SMK Batik 2 Surakarta merupakan salah satu unit

pelaksanaan teknis yang berkaitan dan berkewajiban untuk melayani kegiatan

akademik dalam bidang perpustakaan yang berada di bawah pengawasan

kepala sekolah serta tanggung jawab sepenuhnya di serahkan kepada kepala

perpustakaan, dan setiap hari pengelolaannya dilakukan oleh petugas/bagian

perpustakaan.

Gedung atau ruangan perpustakaan berada dilantai 3 gedung SMK

Batik 2 Surakarta, perpustakaan tersebut mempunyai banyak sekali koleksi-

koleksi buku, baik buku mata pelajaran atau pun buku-buku umum sebagai

media untuk membaca.

Struktur organisasi perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta sebagai

berikut :

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta
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4.6 Deskripsi Tugas dalam Perpustakaan

Tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian dari struktur organisasi

perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta perlu ditetapkan agar tidak terjadi

kesimpangsiuran dalam tugas dari masing-masing bagian. Berdasarkan

struktur organisasi tersebut, tugas masing-masing bagian adalah sebagai

berikut:

a. Kepala Perpustakaan

Kepala perpustakaan bertanggung jawab kepada kepala ssekolah

dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memberikan pengarahan dan nasehat untuk pertimbangan.

2. Mengorganisir serta mengkoordinasi tata kerja dan tata hubungan

seluruh staf perpustakaan sekolah.

3. Menyediakan sarana perpustakaan.

4. Menyelesksi dan menambah koleksi perpustakaan.

5. Merencanakan pengembangan perpustakaan.

6. Mengevaluasi seluruh kegiatan perpustakaan.

b. Bagian Teknis

Bagian teknis bertanggung jawab terhadap kepala perpustakaan, dan

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membubuhi stempel atau cap rahasia, cap inventaris, cap samping

buku dan melabeli buku.

2. Mengklasifikasikan buku dan memuat katalog.

3. Membuat kartu buku, kartu katalog, slip tanggal kembali sampai

pemasangannya pada buku.
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4. Membuat pembukuan inventaris perpustakaan.

5. Menata kerapian dan keindahan penyusunan buku.

c. Bagian Pengadaan Buku

Bagian pengadaan buku bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan,

dan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Tanggap terhadap kebutuhan buku yang di inginkan oleh pembaca.

2. Mengatur serta membuat penjadwalan pengadaan buku.

3. Melakukan evaluasi terhadap keberadaan buku.

4. Melakukan penambahan koleksi buku.

5. Membuat laporan tentang keadaan buku.

d. Bagian Sirkulasi

Bagian Sirkulasi bertanggung jawab kepada kepala perpustakaan dan

melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melakukan pendataan keanggotaan perpustaakaan dan membuat kartu

anggota.

2. Melakukan pelayanan administrasi terhadap pengunjung.

3. Memberikan pelayanan kepada para pengunjung perpustakaan yang

akan meminjam dan mengembalikan buku.

4. Memperhatikan dan tanggap dengan selera pembaca atau anggota

perpustakaan.

5. Melakukan penagihan buku kepada peminjam yang melewati batas

waktu peminjaman dan menarik denda atas keterlambatan

pengembalian buku.
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6. Merawat dan memperbaiki bahan pustaka, menjaga kebersihan dan

keindahan ruang perpustakaan.

7. Mengatur serta mengawasi para pengunjung dengan baik yang bersifat

mendidik.

8. Membuat laporan kegiatan yang terjadi didalam perpustakaan.

4.7 Aturan Bisnis

4.7.1 Prosedur menjadi anggota baru

a. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota perpustakaan.

b. Formulir disahkan petugas perpustakaan.

c. Penyerahan formulir permhonan anggota dengan menyerahkan

- Foto 3x4 sebanyak 2 lembar

- Menyerahkan biaya administrasi sebesar Rp 1000.

d. Petugas melakukan proses pengolahan data anggota dan pembuatan

kartu anggota.

e. Penyerahan kartu anggota kepada anggota baru.

4.7.2 Ketentuan keanggotaan

Ketentuan menjadi anggota perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta

adalah guru, karyawan, dan siswa-siswi SMK Batik 2 Surakarta.

Dengan ketentuan antara lain:

1. Sanggup memenuhi dan mentaati peraturan dan tata tertib

Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta.

2. Mematuhi ketentuan yang berlaku di Perpustakaan SMK Batik 2

Surakarta.
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3. Pelanggaran yang dilakukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

4.7.3 Ketentuan Peminjaman

1. Maksimal peminjaman buku sebanyak 2 buku.

2. Lama peminjaman maksimal 7 hari kerja dan dapat diperpanjang 1

kali.

3. Keterlambatan peminjaman buku akan dikenakan sanksi denda

yang besarnya telah ditentukan yaitu Rp 200 perbuku perhari.

4. Buku yang telah dipinjam hendaknya tidak dibawa kembali

kedalam ruang perpustakaan.

5. Tidak diperkenankan menggunakan kartu anggota lain.

6. Buku boleh di bawa keluar ruangan lain selain di ruang

perpustakaan apabila telah di catat oleh petugas perpustakaan.

7. Buku-buku yang rusak atau hilang adalah menjadi tanggungan

peminjam.

4.7.4 Prosedur peminjaman buku

1. Anggota memilih buku dan membawa buku yang akan di pinjam

kepada petugas perpustakaan.

2. Petugas melakukan proses pencatatan data peminjaman buku

sesuai dengan data anggota yang meminjam, dengan ketentuan:

- Tidak memiliki tanggungan pinjam buku (sudah

mengembalikan semua buku).

- Buku refrensi tidak bisa dipinjam, hanya dapat dibaca di ruang

perpustakaan.
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3. Pemrosesan data pinjam telah selesai maka petugas menyerahkan

buku yang di pinjam kepada anggota yang meminjam tersebut.

4.7.5 Ketentuan Pengembalian Buku

1. Pengembalian buku dilayani pada saat jam kerja atau pada hari

masuk sekolah.

2. Bagi anggota yang terlambat dalam pengembalian buku maka akan

di kenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Apabila tanggal jatuh tempo pengembalian tepat pada tanggal

merah atau hari libur maka peminjam tidak dikenakan denda

dengan asumsi tanggal jatuh tempo diperpanjang satu hari selain

tanggal merah atau hari libur.

4.7.6 Prosedur Pengembalian Buku

1. Anggota mendaftarkan buku yang akan di kembalikan kepada

petugas perpustakaan.

2. Petugas melakukan pencatatan data pengembalian buku sesuai

dengan data peminjaman buku, dengan ketentuan:

- Jika terjadi keterlambatan maka akan dikenakan dengan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku untuk tiap buku perhari.

- Jika buku yang dipinjam belum dikembalikan semua maka

tidak bisa meminjam lagi karena masih ada tanggungan.

3. Petugas mengesahkan pengembalian buku dengan menandatangani

kartu pinjam.
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4.8 Aturan dan Tata Tertib Perpustakaan

Selama di ruang perpustakaan pengunjung diharuskan:

1. Menaati semua aturan yang belaku.

2. Berpakaian yang sopan dan bersih.

3. Tidak boleh makan dan minum dalam ruang perpustakaan.

4. Diharap tidak mengganggu pengunjung lain.

5. Diharap tidak berteriak-teriak.

6. Dilarang merokok diruang perpustakaan.

7. Tidak boleh membawa tas/jaket, map, kedalam ruang baca/ruang

perpustakaan, barang-barang tersebut harus disimpan di tempat penitipan

yang telah disediakan.

4.9 Dana

Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta tidak lepas dari dana yang

digunakan untuk pengembangan ataupun pengadaan koleksi buku serta biaya-

biaya opersional yang digunakan demi kelancaran kegiatan, dana tersebut

berasal dari beberapa sumber antara lain:

- Sumbangan pengembangan perpustakaan setiap akhir semester yang

besarnya atas kebijakan kepala sekolah.

- Denda anggota yang terlambat mengembalikan buku.

- Sumber lain yang tidak pasti.
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4.10 Pengklasifikasian Buku

Klasifikasi merupakan pengelompokan bahan pustaka menurut system

klasifikasi tertentu yang dilaksanakan secara konsisten sehingga memudahkan

pengguna perpustakaan untuk menentukan bahan pustaka yang

dikehendakinya, klasifikasi buku yang ada di perpustakaan SMK Batik 2

Surakarta menggunakan sistem klasifikasi DCC(Dewey Desimal

Classification). DCC merupakan klasifikasi ilmu pengetahuan yang

melakukan pembagian dari umum ke khusus. DCC menggunakan prinsip

desimal yaitu membagi semua bidang ilmu pengetahuan kedalam 10 kelas

utama diantaranya sebagai berikut:

000 – 099  Karya Umum

100 – 199  Filsafat

200 – 299  Agama

300 – 399  Ilmu-ilmu Sosial

400 – 499  Bahasa

500 – 599  Ilmu-ilmu Murni

600 – 699  Ilmu-ilmu Terapan (Teknologi)

700 – 799  Kesenian dan Olahraga

800 – 899  Kesusasteraan

900 – 999  Sejarah dan Geografi

Klasifikasi secara rinci dapat dilihat di lampiran.
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4.11 Pengadaan Buku

Pengadaan buku/bahan pustaka merupakan salah satu kegiatan yang

dilakukan untuk menambah jumlah koleksi buku yang dilakukan oleh bagian

pengadaan buku. Didalam Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta pengadaan

buku/bahan pustaka sesuai dengan kebutuhan pengujung, hal ini karena

adanya usulan pengadaan buku yang diusulkan oleh para anggota atau

pengunjung (siswa, guru, maupun karyawan). Selain itu juga dengan adanya

program bantuan dari pemerintah, sumbangan dari siswa, guru maupun

karyawan.

4.12 Peralatan Perpustakaan

Peralatan yang ada pada perpustakaan dapat mendukung

perkembangan dan kelancaran perpustakaan. Peralatan yang terdapat pada

perpustakaan smk batik 2 surakarta antara lain:

Table 4.1 Peralatan Perpustakaan SMK Batik 2 Surakarta

No Peralatan Jumlah

1. Rak buku/majalah 6 unit

2. Rak surat kabar 1 unit

3. Almari katalog 1 unit

4. Meja petugas 2 unit

5. Kursi petugas 3 unit

6. Almari arsip 1 unit

7. Meja pembaca 2 unit

8. Kursi pembaca 20 unit

9. Komputer Pentium IV 3 unit

10. Meja komputer 3 unit

11. Printer Epson C90 1 unit
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No Peralatan Jumlah

12. Printer Deskjet D1360 1 unit

13. Pesawat telepon 1 unit

14. Kipas angina 1 unit

15. Figura 6 unit


