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IPI Dalam Sertifikasi 
Pustakawan
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Pendahuluan

 Muncul keragu-raguan orang untuk 
mengatakan bahwa “pustakawan” 
adalah profesi dan mereka bekerja 
secara profesional.

 Apresiasi masyarakat terhadap 
pustakawan masih rendah.
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Pustakawan
 Pustakawan adalah PNS yang diberi tugas, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak secara 
penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melakukan kegiatan kepustakawanan pada 
unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan 
informasi (perpusdokinfoan) di instansi 
pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

 Kepustakawanan adalah ilmu dan/atau 
profesi di bidang perpusdokinfo.

(Peraturan Kepala Perpusnas No. 2 Th. 2008)
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Pustakawan

UU No. 43 Th. 2007 BAB I Ketentuan 
Umum menyebutkan pustakawan 
adalah seseorang yang memiliki 
kompetensi yang diperoleh melalui 
pendidikan dan/atau pelatihan 
kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggungjawab untuk 
melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan.
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Profesi
 Memiliki pendidikan khusus, baik teori 

maupun praktek.
 Memiliki organisasi profesi, sebagai wadah 

mengembangkan profesi dan anggota.
 Memiliki Kode Etik sebagai pedoman 

anggota profesi dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat pengguna.

 Berorentasi kepada jasa. (Perpustakaan 
adalah lembaga jasa).
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Pengertian Kompetensi
1. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas penjelasan pasal 35 (1):

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan 
yang mencakup sikap, Pengetahuan, dan keterampilan sesuai 
dengan standard nasional yang telah disepakati

2. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan : pasal 1 (10)
Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang 
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 
sesuai dengan standar yang ditetapkan

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 
2003 Tanggal 21 Nopember 2003
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki 
seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap perilaku yg diperlukan dalam pelaksanaan tugas 
jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat 
melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien.
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Pengertian Kompetensi
4. Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang 

Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan :
Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh 
tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat 
untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam 
melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 101 Tahun 
2000, Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan pegawai 
Negeri Sipil
Kompetensi adalah kemampuan dan karateristik yang 
dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap – prilaku yang diperlukan dalam 
pelaksanaan tugas jabatannya



8

Pengertian Kompetensi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 
2004, tentang Badan Nasional Sertifikasi 
Profesi (BNSP) menjelaskan tentang 
sertifikasi kompetensi kerja sebagai suatu 
proses pemberian sertifikat kompetensi 
yang dilakukan secara sistimatis dan 
objektif melalui uji kompetensi yang 
mengacu kepada standar kompetensi 
kerja nasional Indonesia dan atau 
Internasional
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Inti Kompetensi

Mencakup penguasaan terhadap 3 
jenis kemampuan, yaitu: 

 Pengetahuan (knowledge, science).
 Keterampilan teknis (skill, teknologi).
 Sikap perilaku (attitude). 
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Lima Dimensi Kompetensi
 Task skills - mampu melakukan tugas per tugas.
 Task management skills - mampu mengelola 

beberapa tugas yang berbeda dalam pekerjaan
 Contingency management skills - tanggap 

terhadap adanya kelainan dan kerusakan pada 
rutinitas kerja.

 Environment skills/job role - mampu menghadapi 
tanggung jawab dan harapan dari lingkungan 
kerja/ Beradaptasi dengan lingkungan.

 Transfer skills - Mampu mentransfer kompetensi 
yang dimiliki dalam setiap situasi yang berbeda 
(situasi yang baru/ tempat)
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Kompetensi Dilihat dari Tiga 
Aspek

Kecerdasan manusia  harus dikembangkan 
secara utuh dan seimbang,yaitu: 

 Kecerdasan intelek/kecerdasan rasional 
(Intellectual Quotient/IQ), 

 Kecerdasan emosional (Emotional 
Quotient/EQ) dan 

 Kecerdasan spiritual (Spiritual 
Quotient/SQ) dengan SQ yang menjadi 
pondasinya. 
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Kompetensi Pustakawan
(1) Collecting of information, :Mengumpulkan tidak lagi berarti 

harus menyimpan dalam satu ruangan/gedung tertentu tetapi 
tahu dimana informasi berada dan bagaimana mengaksesnya 
sesuai yang dibutuhkan pemustaka sasaran. Pustakawan harus 
memiliki: pengetahuan tentang sumber-sumber informasi, 
pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku penelusuran 
informasi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku 
penggunaan/pengoperasian teknologi informasi dan 
komunikasi, pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku 
mengenal pemustaka sasaran dan kebutuhan informasinya. 

(2) Processing of information : Memproses atau mengolah informasi 
berarti membuat informasi yang dibutuhkan mudah ditemukan 
kembali oleh pemustaka sasaran. Sistem informasi apapun 
yang digunakan prinsipnya adalah user friendly. Pustakawan 
harus memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku 
pengolahan informasi, seperti katalogisasi, klasifikasi baik 
secara manual maupun berbasis teknologi. 
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Kompetensi Pustakawan
(3) Disseminating of information: Menyebarkan informasi berarti memberikan 

layanan informasi seperti yang diinginkan pemustaka sasaran yang 
diperoleh melalui riset pasar. Oleh karenanya pemustaka harus memiliki 
pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku melaksanakan 
penelitian/kajian/identifikasi pemustaka guna memperoleh gambaran yang 
jelas tentang karakteristik pemustaka sasaran sehingga dapat 
dirancangkan model layanan informasi yang sesuai dan tepat sasaran. 

(4) Preserving of Information: Menyelamatkan hasil pikir manusia yang 
terekam dan terdokumentasikan melalui cara-cara yang aman bagi 
kepentingan pengembangan pengetahuan dan peradaban juga menjadi 
tanggung jawab pustakawan. Mengoptimalkan usia pendayagunaan 
koleksi pustaka/informasi dari generasi satu ke generasi lain menjadi 
penting mengingat manusia mengembangkan diri melalui pengetahuan 
yang diperolehnya dari hasil pikir manusia-manusia terdahulu. Oleh 
karenanya pustakawan harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan 
preservasi preventif yang memadai mulai dari seleksi akuisisi, 
penyimpanan, dan diseminasi koleksi pustaka/informasi untuk 
menghindari atau meminimalkan kerusakan. (Damayani, 2011)
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Fungsi Organisasi Profesi Dalam 
Kompetensi

 Menentukan standarisasi pelaksanaan 
sertifikasi profesi bagi anggotanya.

 Membantu anggota untuk dapat terus 
memperbaharui pengetahuan sesuai 
perkembangan teknologi.

 Membuat kebijakan etika profesi yang harus 
diikuti oleh semua anggota.

 Mengatur keanggotaan organisasi.
 Memberi sanksi bagi anggota yang 

melanggar etika profesi.
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Peran IPI dalam Sertifikasi

 IPI sebagai fasilitator dalam sertifikasi 
pustakawan.

 Memberikan pelatihan/try out 
persiapan sertifikasi pustakawan.

 Memberikan advokasi pustakawan 
dalam proses sertifikasi.
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