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Tinjauan Mata Kuliah 
 

rofesi Pustakawan merupakan suatu informasi yang perlu diketahui oleh 

pustakawan maupun calon pustakawan, khususnya di Indonesia. Dalam 

bahan ajar ini dijelaskan 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 

masyarakat penggunanya. Mata kuliah ini terbagi atas 9 modul dengan 

perincian sebagai berikut. 

Modul 1 : membicarakan tentang konsep dasar profesi. 

Modul 2 : membahas tentang jabatan fungsional pustakawan. 

Modul 3 : membicarakan mengenai pengembangan dan pembinaan 

karier pustakawan.  

Modul 4 : membahas tentang pendidikan dan pelatihan pustakawan di 

Indonesia.  

Modul 5 : membicarakan tentang kompetensi pustakawan.  

Modul 6 : membahas tentang organisasi profesi pustakawan.  

Modul 7 : membahas tentang etika profesi pustakawan. 

Modul 8 : membahas tentang tanggung jawab profesi pustakawan. 

Modul 9 : membahas tentang profesi pustakawan menghadapi tantangan 

perubahan. 

 

Setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda mempunyai 

kemampuan untuk menjelaskan hal-hal berikut, yaitu: 

1. Arti dan konsep dasar profesi. 

2. Jabatan fungsional pustakawan.  

3. Pengembangan dan pembinaan karier pustakawan. 

4. Pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan bagi pustakawan. 

5. Kompetensi pustakawan. 

6. Organisasi profesi pustakawan. 

7. Etika profesi pustakawan. 

8. Tanggung jawab profesi pustakawan. 

9. Profesi pustakawan menghadapi tantangan perubahan. 

 

P 



viii 

Peta Kompetensi 
Profesi Pustakawan/PUST4207/3 sks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan, 

fungsi, organisasi pustakawan serta peran 

pustakawan dalam menjalankan kegiatannya 

Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana 

profesi pustakawan dapat menghadapi 

tantangan  

9 

Mahasiswa mampu menjelaskan tanggung 

jawab profesi pustakawan  

8 

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang etika 

profesi pustakawan  

7 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan kompetensi 

pustakawan 

5 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan organisasi 

profesi pustakawan 

6 

Mahasiswa mampu menjelaskan 

pengembangan dan pembinaan 

karier pustakawan 

4 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan pendidikan dan 

pelatihan bagi pustakawan 

3 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang jabatan 

fungsional  

2 

Mahasiswa mampu 

menjelaskan tentang konsep 

dasar profesi  

1 


