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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 
erpustakaan dan Kepustakawanan Indonesia merupakan suatu informasi 

yang perlu diketahui oleh pustakawan maupun calon pustakawan, 

khususnya di Indonesia. Dalam bahan ajar ini memberikan informasi 

mengenai pengertian perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan serta fungsi dari 

berbagai perpustakaan sampai dengan perkembangannya, organisasi 

Perpustakaan Nasional RI beserta jenjang dan kegiatan yang dibebankan 

sebagai pembina seluruh jenis perpustakaan yang ada di Indonesia, kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sampai dengan pustakawan dapat menjadi agen 

informasi sesuai dengan keinginan pemustakanya. Mata kuliah ini terbagi 

atas 6 modul dengan perincian sebagai berikut. 

Modul 1 : membicarakan tentang pengertian, perkembangan serta jenis-

jenis dan fungsi perpustakaan. 

Modul 2 : membahas tentang Perpustakaan Nasional RI dari peran, 

fungsi, struktur organisasi serta kegiatan-kegiatan 

Perpustakaan Nasional RI sebagai pembina seluruh jenis 

perpustakaan di Indonesia. 

Modul 3 : membicarakan mengenai jabatan fungsional pustakawan, 

jenjang jabatan fungsional pustakawan, angka kredit, dan 

cara pengangkatan dalam jabatan fungsional pustakawan. 

Modul 4 : membahas tentang pendidikan dan organisasi pustakawan di 

Indonesia. Pendidikan pustakawan ini diperlukan karena 

untuk menduduki jabatan pustakawan diperlukan lulusan dari 

pendidikan formal tentang perpustakaan. 

Modul 5 : membicarakan tentang bibliografi dari pengertian hingga 

jenis, serta bibliografi sebagai sarana pengawasan terbitan; 

kemandirian pustakawan di Indonesia. 

Modul 6 : membahas tentang bagaimana seorang pustakawan menjawab 

tantangan dari pemustaka untuk menjadi agen informasi 

bukan lagi sebagai penunggu informasi dan pengguna yang 

datang ke perpustakaan. 
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Setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan mempunyai kompetensi 

berikut. 

1. Memberikan pengertian tentang arti, fungsi, jenis serta perkembangan 

perpustakaan dari awal hingga munculnya perpustakaan 2.0 

2. Mampu menjelaskan tugas pokok, peran, fungsi, serta pembinaan dan 

pengembangan yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI. 

3. Menjelaskan profesi kepustakawanan, jabatan fungsional pustakawan, 

angka kredit, pembinaan dan peningkatan pustakawan, dan jenjang 

dalam jabatan pustakawan. 

4. Menjelaskan pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan serta 

organisasi profesi pustakawan  

5. Menjelaskan pengawasan bibliografi sebagai pengawasan terbitan, 

konsep kemandirian,  kemandirian pustakawan dan kepustakawanan. 

6. Menjelaskan tugas pustakawan dalam pelayanan masyarakat dan sebagai 

agen atau sumber informasi. 
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PETA KOMPETENSI

PUST2132 PERPUSTAKAAN DAN KEPUSTAKAWANAN INDONESIA

Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan 

konsep perpustakaan, perkembangan perpustakaan, hubungan 

dengan perpustakaan nasional RI, jenjang karir sebagai 

pustakawan, pendidikan pustakawan, dan fungsi pustakawan 

sebagai agen informasi.

Memberikan 

pengertian tentang 

arti, fungsi, jenis 

serta perkembangan 

perpustakaan dari 

awal hingga 

munculnya 

perpustakaan 2.0

Mampu menjelaskan 

tugas pokok, peran, 

fungsi, serta pembi-

naan dan pengem-

bangan yang dilaku-

kan Perpustakaan 

Nasional RI.

Menjelaskan profesi 

kepustakawanan, 

jabatan fungsional 

pustakawan, angka 

kredit, pembinaan 

dan peningkatan 

pustakawan, dan 

jenjang dalam 

jabatan pustakawan.

Menjelaskan 

pendidikan dan 

pelatihan bidang 

perpustakaan serta 

organisasi profesi 

pustakawan

Menjelaskan 

pengawasan bibliografi 

sebagai pengawasan 

terbitan, konsep ke-

mandirian,  kemandiri-

an pustakawan dan 

kepustakawanan.

Menjelaskan tugas 

pustakawan dalam 

pelayanan masya-

rakat dan sebagai 

agen atau sumber 

informasi.
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