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Tinjauan Mata Kuliah 
   

ata Kuliah Organisasi Informasi merupakan suatu mata kuliah yang 

memiliki muatan materi tentang informasi yang dikelola sedemikian 

rupa sehingga suatu informasi menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan 

dan didayagunakan. Oleh karena itu, mata kuliah ini perlu dipelajari oleh 

mahasiswa atau calon pustakawan atau bahkan pustakawan itu sendiri dalam 

upaya memahami konsep serta aplikasi organisasi informasi dalam lingkup 

teori maupun praktik di dalam suatu lembaga atau institusi informasi. Dengan 

mempelajari mata kuliah ini diharapkan bagi mahasiswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan aktivitas 

yang bersentuhan dengan informasi. 

Mata Kuliah dengan kode PUST4103/ORGANISASI INFORMASI ini 

bersisi pokok bahasan yang berkaitan dengan konsep pengorganisasian 

informasi di perpustakaan yang menyangkut pula dengan materi tentang 

informasi yang membahas pengertian, ilmu pengetahuan sebagai bagian dari 

perkembangan informasi. Selain konsep dasar, mata kuliah ini juga 

membahas mengenai informasi dalam dokumen, siklus transfer informasi, 

kerangka sistem informasi, pengindeksan sumber informasi, information 

decoding dan metadata pada sistem berbasis komputer. Materi organisasi 

informasi juga membahas mengenai pengelolaan bahan pustaka jenis 

monograf, dan sistem temu kembali informasi. Melalui Mata kuliah ini 

diharapkan pembaca khususnya mahasiswa S-1 Perpustakaan mempunyai 

kemampuan untuk menguasai pengetahuan dan menjelaskannya kembali 

mengenai teori-teori pengorganisasian informasi yang berbasis komputer.   

 

Selengkapnya modul ini terbagi dalam 9 modul yang berisi tentang: 

1. Modul pertama membahas tentang mengenai konsep organisasi 

informasi termasuk di dalamnya adalah pengertian organisasi informasi, 

prinsip dan tujuan organisasi informasi. 

2. Modul kedua membahas tentang ilmu pengetahuan, literatur atau sumber 

informasi serta manajemen pengetahuan. 
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3. Modul ketiga membahas tentang dokumen, jenis dokumen, kegunaan, 

ruang lingkup dan peranan dokumen, serta kerangka sistem informasi 

dan siklus transfer informasi. 

4. Modul keempat membahas tentang pengindeksan dan wakil ringkas 

dokumen yang berisi  bahasa indeks dan pengindeksan subjek. 

5. Modul kelima akan membahas pengelolaan bahan pustaka, yang berisi 

penentuan subjek dan klasifikasi bahan pustaka, serta pengolahan bahan 

pustaka terotomasi menggunakan SLiMs. 

6. Modul keenam akan membahas tentang proses klasifikasi bahan pustaka, 

sistem klasifikasi DDC, serta penentuan notasi. 

7. Modul ketujuh membahas tentang information encoding dan data 

resource management. 

8. Modul kedelapan membahas tentang pengelolaan perpustakaan digital, 

yang mencakup management in the digital library, Authority control, 

Authority file, dan pengawasan bibliografi. 

9. Modul kesembilan membahas tentang sistem temu kembali informasi 

dan perkembangan teknologi informasi perpustakaan. 
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PETA KOMPETENSI 

PUST4103/ORGANISASI INFORMASI/3 SKS 

Mahasiswa terampil tentang 
Organisasi Informasi 

Mahasiswa menjelaskan ilmu 
pengetahuan sebagai efek 
perkembangan informasi 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep dasar Organisasi Informasi 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
konsep dokumen dan kerangka 

sistem informasi 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengindeksan dan wakil ringkas 

dokumen 
 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan pengelolaan 

bahan pustaka 

 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan proses 

klasifikasi dan penentuan 
notasi 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
tentang temu kembali informasi 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan encoding 
informasi dan metadata 
dalam sistem informasi 

Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengelolaan perpustakaan digital 


