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KATA PENGANTAR 

 
 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu didukung oleh ketersediaan 

sumber belajar yang memadai, yang memungkinkan peserta didik melakukan aktifitas 

penggalian keilmuan, pemecahan masalah, serta membangun interaksi yang produktif 

secara lebih fleksibel dan mandiri.  Hadirnya perpustakaan sekolah merupakan salah 

satu solusi dalam memberikan dukungan terhadap ketersediaan sumber belajar 

tersebut.  

Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. 

Terbitnya permendiknas ini mengindikasikan pentingnya pengelolaan perpustakaan 

secara profesional untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah dalam mencari dan 

mengembangkan pengetahuan, sekaligus membangun budaya belajar di lingkungan 

sekolah. 

Untuk mempersiapkan tenaga-tenaga perpustakaan sekolah yang profesional, 

diperlukan berbagai pelatihan baik pada aspek wawasan, pengetahuan, maupun 

keterampilan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah.  Pada dimensi lain, 

pelatihan akan terselenggara jika didukung oleh tersedianya bahan ajar yang 

komprehensif, dan mudah dipahami. Oleh karena itu Direktorat Tenaga Kependidikan 

berupaya menyusun materi tenaga perpustakaan sekolah yang diperuntukkan sebagai 

bahan ajar bagi tenaga kependidikan tersebut. 

Bahan ajar ini terdiri atas enam judul materi yaitu: Manajemen Perpustakaan 

Sekolah, Manajemen Koleksi Perpustakaan Sekolah, Manajemen Layanan 

Perpustakaan Sekolah, Otomasi Perpustakaan Sekolah, Literasi dan Pengembangan 

Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial dan Profesi Tenaga Perpustakaan 
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Sekolah yang secara komprehensif dirancang untuk memberikan kemudahan bagi 

peserta pelatihan dalam memahami materi sekaligus mempraktekan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan sekolah.  

Kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan bahan ajar 

ini diucapkan terima kasih. 

 

Jakarta, November 2010 

       Direktur Tenaga Kependidikan, 
 
 
 
 
 
 
       Surya Dharma, MPA, Ph.D 
       NIP. 19530927 197903 1 001 
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PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Perpustakaan, secara umum, merupakan salah satu sarana pelestarian 

bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai fungsi sebagai sumber 

informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan 

nasional. Dalam dimensi persekolahan, perpustakaan sekolah adalah 

perpustakaan yang berada dalam suatu sekolah yang kedudukan dan tanggung 

jawabnya kepada kepala sekolah; yang melayani sivitas akademika sekolah 

yang bersangkutan. Perpustakaan sekolah memiliki peran dan fungsi yang 

sangat strategis dalam mengembangkan potensi peserta didik dan seluruh 

civitas akademika yang ada di lingkungan sekolah. Arif Surrachman, 

mengidentifikasi peran dan fungsi perpustakaan sekolah di dunia pendidikan, 

yaitu :  

1. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk pendidikan seperti tercantum 

dalam kurikulum sekolah  

2. Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa 

mengembangkan kreativitas dan imajinasinya.  

3. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu 

luang (buku-buku hiburan)  

4. Pusat Belajar Mandiri bagi siswa  

Merujuk pada beberapa fungsi tersebut maka sudah semestinya 

perpustakaan menjadi bagian integral dari sistem pembelajaran, bukan lagi 

menjadi ‘pelengkap’ saja bagi keberadaan sebuah sekolah. Oleh karena itu, 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan, pemerintah menetapkan tenaga perpustakaan sekolah sebagai 

sebuah standar tenaga kependidikan yang harus tersedia dari jenjang sekolah 

dasar, sekolah menengah, pendidikan luar biasa, bahkan untuk pendidikan 

nonformal dalam bentuk kejar paket A, B, dan C. Untuk menterjemahkan  

peraturan pemerintah ini ke ranah yang lebih operasional, pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 

tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Permendiknas ini 

mengatur standar kepala perpustakaan sekolah dan tenaga perpustakaan 

sekolah.  

Hadirnya berbagai ketentuan yang mengatur perpustakaan sekolah dan 

pengelolanya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan 

perpustakaan sekolah, seiring dengan strategisnya fungsi dan peran 

perpustakaan sebagai pusat belajar siswa.  

Dilandasi oleh pertimbangan bahwa keberhasilan pengelolaan 

perpustakaan  sangat dipengaruhi oleh wawasan, sikap, dan keterampilan 

tenaga perpustakaan sekolah, maka langkah-langkah pengembangan 

kemampuan tenaga perpustakaan sekolah harus dilakukan. Salah satu langkah 

strategis yang ditempuh adalah memberikan pelatihan kepada para guru yang 

akan diangkat sebagai kepala perpustakaan sekolah. Melalui langkah ini, upaya 

peningkatan peran dan fungsi perpustakaan sekolah, diharapkan dapat 

tercapai.  

Untuk memberikan dukungan keberhasilan pelaksanaan pelatihan, 

dibutuhkan bahan ajar yang relevan dengan tujuan pelatihan, mudah 

dipahami, dan menarik minat baca tenaga perpustakaan sekolah. Bahan ajar 

ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kegiatan 

pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah. 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 3 

B. Tujuan  

Secara umum pelatihan ini bertujuan untuk menyediakan calon kepala 

perpustakaan sekolah yang terlatih dan mampu menjalankan aktifitas 

perpustakaan sekolah secara efektif di sekolahnya masing-masing.  

Secara khusus, pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah ini 

bertujuan : 

1. Meningkatkan wawasan calon kepala perpustakaan sekolah berkenaan 

dengan dasar-dasar pengelolaan perpustakaan sekolah. 

2. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

mengelola koleksi perpustakaan. 

3. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

mengelola layanan perpustakaan sekolah. 

4. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

melakukan otomasi perpustakaan sekolah. 

5. Meningkatkan keterampilan calon kepala perpustakaan sekolah dalam 

literasi informasi perpustakaan. 

6. Meningkatkan wawasan calon kepala perpustakaan sekolah berkenaan 

dengan dimensi kependidikan, sosial, kepribadian, dan profesional 

perpustakaan sekolah. 

C. Manfaat 

Sejalan dengan tujuan yang akan dicapai, hasil-hasil pelatihan ini akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.  Meningkatnya mutu pelayanan perpustakaan sekolah 
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2.  Meningkatnya minat peserta didik dalam memanfaatkan 

perpustakaan sekolah sebagai salah satu pusat sumber belajar. 

3.  Meningkatnya partisipasi aktif warga sekolah dalam memanfaatkan, 

memelihara, dan mengembangkan perpustakaan sekolah. 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 

78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4496) 

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ 

Madrasah 

E. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi pelatihan calon kepala perpustakaan sekolah ini 

meliputi enam bahan ajar, yaitu : 

1. Manajemen perpustakaan sekolah 

2. Manajemen koleksi perpustakaan sekolah 

3. Manajemen pelayanan perpustakaan sekolah 

4. Otomasi perpustakaan sekolah 
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5. Literasi informasi perpustakaan sekolah 

6. Pengembangan kompetensi kependidikan, sosial, kepribadian, 

dan professional perpustakaan sekolah 

Bahan ajar yang tersaji ini merupakan satu diantara keenam bahan ajar 

pelatihan tenaga perpustakaan sekolah. 
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KOMPETENSI TENAGA PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH 

 

A. Pengertian Kompetensi 

Pengertian Kompetensi menurut  Poerwadarminta adalah kekuasaan 

atau kewenangan untuk menentukan/memutuskan suatu hal. 

(Poerwadarminta, 1993:518). Sedangkan menurut Suparno (2001:27), 

Kompetensi ialah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau 

memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. 

Sementara menurut Van Looy, Van Dierdonck, and Gemmel (1998:212) 

kompetensi ialah sebuah karakteristik manusia yang berhubungan dengan 

efektifitas performa, hal ini dapat dilihat seperti gaya bertindak, berperilaku, 

dan berpikir. Selain itu kompetensi juga diartikan sebagai karakteristik yang 

mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam 

pekerjaannya. Spencer and Spencer, 1993:9). Mereka menyatakan; “an 

underlying characteristic’s of an individual which is causally related to criterion 

– referenced effective and or superior performance in a job or situation”.  

Underlying Characteristics mengandung makna kompetensi adalah 

bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta 

perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. 

Causally Related memiliki arti kompetensi adalah sesuatu yang menyebabkan 

atau memprediksi perilaku dan kinerja. Criterion Referenced mengandung arti 

bahwa kompetensi sebenarnya memprediksi siapa yang berkinerja baik, diukur 

dari kriteria atau standar yang digunakan. 

SESI 1 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2007/12/model-karakteristik-pekerjaan-job.html
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Dengan kata lain kompetensi merupakan karakteristik yang 

membedakan antara karyawan yang sangat dan yang kurang berprestasi. 

Kravetz Associates sendiri memberikan definisi “A competency is what a 

successful employee must be able to do to accomplish desired results on a job”. 

Berdasarkan beberapa sumber, karakteristik ini merupakan sekumpulan 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan. Namun Kravetz 

Associates (1999) membedakan antara pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan di satu pihak, dan kompetensi di lain pihak. Pendapat mereka, 

seseorang bisa memiliki pengetahuan dan sebagainya tentang suatu pekerjaan 

namun tidak memperlihatkan kinerja yang baik. 

Pengetahuan, keterampilan, sikap, kemampuan saja kalau tidak 

diwujudkan dalam tindakan tidak akan menghasilkan kompetensi. Karena itu, 

kompetensi sebaiknya dirumuskan dengan menggunakan kata kerja. Rumusan 

kompetensi juga sedapat mungkin menggunakan kata-kata sifat yang 

mencerminkan mutu yang tinggi, misalnya: efisien, jelas, profesional, dan 

sebagainya. Hal serupa sama dengan pendapat Richards dan Rogers yang 

menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari keterampilan, pengetahuan, sikap 

dan tingkah laku inti yang dibutuhkan bagi terwujudnya sebuah kinerja efektif 

dalam melaksanakan tugas atau  kegiatan nyata (Sulistyo Basuki) 

 

B. Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Berangkat dari pengertian kompetensi di atas dimana kompetensi itu 

terdiri atas keterampilan pengetahuan sikap dan tingkah laku yang dibutuhkan 

bagi terwujudnya kinerja yang efektif dalam melaksanakan tugas. Maka 

seseorang dapat dikatakan memiliki kompetensi apabila ia memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang diterapkan dalam 
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melaksanakan tugasnya. Sehingga kompetensi dalam dunia kerja ataupun 

pendidikan merupakan upaya untuk peningkatan mutu dan penyiapan 

angkatan hingga memiliki dasar keterampilan yang baik dan dapat bersaing di 

dunia kerja. 

Dengan demikian kompetensi bagi tenaga perpustakaan sekolah 

ataupun pustakawan sekolah adalah standar minimal yang berupa 

kemampuan dan keahlian yang harus dikuasai atau dipenuhi dalam 

melaksanakan semua kegiatan kepustakawanan di sekolah yang berorientasi 

pada kepuasan para pengguna (pemustaka) di lingkungan sekolah yang 

dilayaninya. 

Tenaga perpustakaan sekolah sendiri adalah termasuk dalam kategori 

tenaga kependidikan sebagaimana tercantum dalam UU Sisdiknas tahun 2003. 

Adapun yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota 

masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang 

penyelenggaraan pendidikan yang meliputi pengelola satuan pendidikan, 

peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. 

Sesuai dalam permendiknas RI no 25 Tahun 2008 tentang standar 

tenaga perpustakaan sekolah bahwa tenaga perpustakaan sekolah harus 

memiliki 6 kompetensi yakni ; 

1. Kompetensi Manajerial 

2. Kompetensi Pengelolaan Informasi 

3. Kompetensi Kependidikan 

4. Kompetensi Kepribadian 

5. Kompetensi Sosial 

6. Kompetensi Pengembangan Profesi 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 9 

Keenam kompetensi di atas harus dimiliki dan dikuasai oleh para 

tenaga perpustakan sekolah baik yang berperan sebagai kepala perpustakaan 

maupun staff. Mengingat kondisi tenaga perpustakaan sekolah yang masih 

beragam latar belakang pendidikan dan juga kompetensi yang dimilikinya 

maka upaya peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah harus 

terus dilakukan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.  

Pada buku/modul sebelumnya telah dijelaskan berbagai materi yang 

dapat mengarahkan atau membekali para tenaga perpustakaan sekolah pada 

kompetensi yang berkenaan dengan teknis pengelolaan perpustakaan sekolah 

yang meliputi kompetensi manajerial, dan pengelolaan informasi. Sementara 

dalam modul ini akan dibahas 4 kompetensi non teknis yang meliputi; 

kompetensi wawasan Kependidikan, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial dan kompetensi pengembangan profesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 10 

KOMPETENSI WAWASAN 
KEPENDIDIKAN 
 

 
 
 

A. Wawasan Kompetensi Kependidikan 

1. Pengertian 

 Kompetensi Kependidikan dapat diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir 

dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam 

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan. 

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap Pendidik akan 

menunjukkan kualitas pendidik yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap 

profesional dalam menjalankan fungsi sebagai pendidik. 

 Berdasarkan pengertian tersebut, Standar Kompetensi Kependidikan 

adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan 

disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan 

sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. 

Sejalan dengan penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP), menuntut para peserta didik mampu menunjukan keterampilannya 

dalam mengakses, mengolah dan memanfaatkan informasi dalam 

menyelesaikan tugas tugasnya. Perpustakan Sekolah merupakan fasilitas yang 

sangat penting bagi peserta didik  untuk  mengasah keterampilan tersebut. 

SESI 2 
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Peranan Pustakawan sekolah sebagai agen sumber dalam membimbing 

peserta didik dalam mencari informasi mempelajari proses merumuskan 

mengembangkan penelitian sederhana dan mengelolanya yang kemudian 

dapat memecahkan masalah dan ahirnya dapat menganalisa hasilnya. Dengan 

demikian Perpustakaan Sekolah merupakan media bagi peserta didik untuk 

belajar dalam arti yang sesungguhnya. 

 

Pengertiann Perpustakaan  yang tercantum dalam Keputusan Presiden 

RI nomor 11 tahun 1989, disebutkan bahwa “perpustakaan merupakan salah 

satu sarana pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya dan mempunyai 

fungsi sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional.”  

 

Perpustakaan Sekolah menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan nomor 0103/O/1981, tanggal 11 Maret 1981, mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Pusat kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan 

seperti tercantum dalam kurikulum sekolah 

2. Pusat Penelitian sederhana yang memungkinkan para siswa 

mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. 

3. Pusat membaca buku-buku yang bersifat rekreatif dan mengisi waktu 

luang (buku-buku hiburan) 

B. Pemahaman tentang Kurikulum Sekolah 

 Dalam dunia Pendidikan kedudukan pemahaman kurikulum sekolah 

sangatlah penting disebabkan dengan kurikulum, peserta didik dan Tenaga 
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Perpustakaan sekolah akan memperoleh kegunaan. Memahami kurikulum  

sangat penting bagi Tenaga Perpustakan sekolah karena perpustakaan sekolah 

harus menyediakan sumber informasi dan layanan yang mendukung kurikulum 

sekolah yang bersangkutan salah satu upaya memahami kurikulum adalah 

dengan memahami fungsi kurikulum itu sendiri maupun fungsinya bagi 

komunitas sekolah disamping kurikulum bermanfaat bagi peserta didik dan 

Tenaga Perpustakan sekolah juga mempunyai fungsi-fungsi lain, yakni; 

 
1. Fungsi kurikulum sebagi pencapaian tujuan pendidikan 

 Kurikulum pada suatu sekolah merupakan suatu alat dalam mencapai 

tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu yang dianggap cukup 

tepat dan penting dicapai sebagai ciri khas dari sekolah tersebut 

Dalam pencapaian tujuan pendidikan yang dicita-citakan dalam amanat GBHN 

(Garis Garis Besar Haluan Negara) maka fungsi dan tujuan Kurikulum tersebut 

seharusnya dapat dicapai secara bertingkat dengan saling mendukung dan 

saling melengkapi sebagai alat ukur mencapai tujuan pendidikan.  

 
2.  Fungsi kurikulum bagi peserta didik dan pendidik 

a. Fungsi kurikulum bagi Peserta didik 

 Keberadaan kurikulum sekolah merupakan suatu persiapan bagi 

peserta didik, sehingga peserta didik diharapkan dapat dikembangkan seirama 

dengan perkembangan anak dan zaman  agar dapat memenuhi bekal hidupnya 

nanti.  

b. Fungsi kurikulum bagi pendidik 

 Pendidik merupakan tenaga  profesional, dimana secara implisit telah 

merelakan dirinya untuk memikul sebagian beban tanggungjawab pendidikan 

dipundaknya. Para orangtua tatkala menyerahkan anaknya kesekolah, 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 13 

sekaligus berarti pelimpahan sebagian tanggungjawab pendidikan anaknya 

kepada pendidik, tentunya orang tua mengharapkan agar anaknya akan 

menemukan pendidik  yang baik, berkompetensi dan berkualitas dalam 

mendidik 

Adapun fungsi kurikulum bagi pendidik adalah; 

 Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman 

belajar para peserta didik. 

 Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak 

didik dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang telah 

diberikan. 

3. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah 

 Salah satu fungsi Kepala sekolah adalah  sebagai administrator dan 

supervisor yang mempunyai tanggung jawab terhadap kurikulum sekolah  

adapun  fungsi kurikulum bagi  kepala sekolah  adalah; 

 Pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yakni memperbaiki 

situasi belajar 

 Pedoman dalam melaksanakan fungsi evaluasi dalam menciptakan 

situasi untuk menunjang situasi belajar peserta didik  ke arah yang 

lebih baik. 

 Pedoman dalam melaksanakan fungsi manajerial dalam memberikan 

bantuan kepada pendidik agar dapat memperbaiki situasi mengajar. 

4. Fungsi kurikulum bagi Tenaga Perpustakaan  sekolah 

Kurikulum bagi Tenaga Perpustakaan Sekolah mempunyai fungsi agar 

Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat berpartisipasi membantu usaha sekolah 
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dalam mencapai tujuan pendidikan adapun bantuan yang dimaksud dari 

Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat berupa berkerjasama atau konsultasi 

langsung dengan Kepala sekolah, Tenaga Administrasi sekolah, dan  pendidik. 

Dalam kerjasama dengan Kepala Sekolah, Tenaga administrasi sekolah 

dan pendidik, maka Tenaga Perpustakaan sekolah ikut bertanggung jawab 

dalam pengembangan rencana dan implementasi  kurikulum di sekolah.  

Kerjasama antara Pendidik dan Tenaga Perpustakaan Sekolah 

merupakan hal penting dalam memaksimalkan potensi layanan perpustakaan 

sekolah guna pencapaian tujuan pembelajaran :  

1. Tenaga Perpustakaan sekolah dan Pendidik dapat  mengembangkan, 

melatih dan mengevaluasi pembelajaran peserta didik lintas 

kurikulum.  

2. Tenaga Perpustakaan Sekolah dan Pendidik dapat  mengembangkan 

dan mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan informasi peserta 

didik. 

3. Tenaga Perpustakaan sekolah dan pendidik dapat  mengembangkan 

rancangan pembelajaran di perpustakaan   

4. Tenaga Perpustakaan sekolah dan pendidik dapat mempersiapkan 

dan melaksanakan pekerjaan proyek khusus di lingkungan 

pembelajaran yang lebih luas, termasuk di perpustakaan. 

5. Tenaga Perpustakaan sekolah dan pendidik dapat mempersiapkan 

dan melaksanakan program membaca dan kegiatan pekan budaya. 

6. Tenaga Perpustakaan sekolah dan pendidik dapat mengintegrasikan 

teknologi informasi ke dalam kurikulum.  

7.  Tenaga Perpustakaan sekolah dan pendidik dapat menjelaskan 

kepada para orang tua peserta didik mengenai pentingnya 

perpustakaan  sekolah. 
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C. Peran Tenaga Perpustakaan Sekolah  

Ada 8 (delapan ) peran Tenaga Perpustakaan Sekolah dalam penerapan 

pada  kurikulum sekolah  yaitu : 

1.  Agen Sumber (Resource Agent) :  

a. Tenaga perpustakaan sekolah dapat menyediakan koleksi yang 

memenuhi kebutuhan kurikulum yang berlaku disekolah sehingga 

benar benar mendukung kegiatan Balajar Mengajar yang 

dilaksanakan 

b. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat menawarkan berbagai 

koleksi/informasi yang up to date dengan berbagai pilihan agar 

mendorong para peserta didik terus belajar sepanjang hayat 

c. Tenaga Perpustakaan sekolah dapat membimbing peserta didik 

dalam pencarian informasi/koleksi  

d. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat mengajarkan cara-cara 

memanfaatkan informasi/koleksi secara efektif  dan dapat menjadi 

pengguna informasi yang selektif 

 
2.  Agen Pengembangan Literasi (Literacy Development Agent) 

Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat mengajarkan peserta didik 

sebagai berikut : 

1) keterampilan mencari informasi  

2) keterampilan mengevaluasi informasi  

3) keterampilan mengolah (organize) informasi 

4) keterampilan memanfaatkan informasi untuk pemecahan 

masalah  

3. Agen Membangun Pengetahuan (Knowledge Construction Agent) 
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a. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat mendidik peserta didik 

tentang tahap-tahap mengkonstruksi (membangun) pengetahuan 

dengan  pemanfaatan literatur/koleksi dalam pembelajaran yang 

biasa disebut Information Literacy. 

b. Membimbing peserta didik mampu menemukan pengetahuan 

baru dan memahami pengetahuan baru tersebut melalui proses 

berpikir analitis dan kritis. 

 
 

4. Agen Pencapaian Belajar (Academic Achievement Agent) 

a. Tenaga Perpustakaan Sekolah sebagai motor/penggerak 

pembelajaran di perpustakaan yang memfasilitasi peserta didik 

agar mampu menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran/ 

penelitian dengan hasil yang lebih berkualitas. 

b. Tenaga Perpustakaan Sekolah yang profesional berperan aktif 

secara signifikan meningkatkan prestasi peserta didik di sekolah 

bekerjasama dengan pendidik. 

 
 

5. Agen Pengembangan Pribadi dan bebas membaca (Independent 

Reading and Personal Development Agent) 

 

a. Perpustakaan sekolah seharusnya dapat membentuk tempat 

budaya baca, sehingga tertanam dalam diri peserta didik budaya 

baca secara mandiri (Reading literacy, lifelong reader).  

b. Perpustakaan Sekolah membentuk kepribadian/kompetensi 

peserta didik, sesuai minat, bakat dan kemampuan dirinya  
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c. Tenaga Perpustakaan sekolah dapat menyediakan bahan bacaan 

variatif, mulai bahan bacaan ringan/menyenangkan (pleasure 

reading), hingga bahan bacaan serius (knowledge reading), dll. 

 

6. Agen Teknologi literasi (Technological Literacy Agent) 

a. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat mengenalkan teknologi 

informasi kepada peserta didik.  

b. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat menyediakan berbagai 

media dan software pembelajaran  

 

7. Agen Penolong (Rescue Agent) 

a. Perpustakaan menjadi rujukan (UGD) bila peserta didik  

mengalami “Information Crises” (kepanikan informasi). Misalnya:  

 Peserta didik membutuhkan informasi cepat  

 Peserta didik panik sumber yang dia cari tidak ditemukan  

 Peserta didik panik tidak bisa download sumber yang diinginkan  

 Peserta didik panik file-nya tidak bisa dibuka, dsb. 

 

8. Agen Belajar Individu (Individualized Learning Agent) 

a. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat menjadi tempat peserta 

didik bertanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya dalam 

pembelajaran di perpustakaan  

b. Tenaga Perpustakaan Sekolah dapat menjadi advisor/navigator 

(penasehat/penunjuk jalan) bagi peserta didik untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkannya, menilai informasi, dan 

memanfaatkan informasi itu untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 
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KOMPETENSI KEPRIBADIAN 

 

 

A. Integritas diri tenaga perpustakaan sekolah 

Tenaga perpustakaan sekolah dalam menjalankan tugasnya harus 

memiliki bekal kemampuan yang cukup dalam hal kegiatan teknis 

perpustakaan mulai dari manajemen, pengolahan informasi hingga wawasan 

kependidikan dalam mewujudkan layanan perpustakaan sekolah yang handal.  

Termasuk agar dapat menciptakan kolaborasi yang efektif dengan para 

pendidik sehingga mampu mewujudkan perpustakaan sebagai pusat sumber 

belajar.  

Selain kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh seorang tenaga 

perpustakaan sekolah dalam melaksanakan profesinya sebagai Tenaga 

perpustakaan  sekolah, mereka harus memiliki beberapa kompetensi lain yaitu 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi pengembangan 

diri. Sementara untuk kompetensi kepribadian meliputi dua hal yakni integritas 

diri dan etos kerja. 

Seorang tenaga perpustakaan sekolah harus memiliki Integritas diri 

yang terdiri dari beberapa sikap dan prilaku yakni; 

1. Disiplin, bersih, dan rapi 

Tenaga perpustakaan sekolah hendaknya memiliki sikap disiplin, 

bersih dan rapi. Mengingat bidang pekerjaannya akan bersinggungan 

langsung dengan seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, 

pendidik, dan orang tua bahkan masyarakat umum maka sangat 

dibutuhkan ketiga sikap tersebut. 

SESI 3 
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Tenaga perpustakaan harus disiplin agar dapat memberikan 

layanan yang bermutu. Selain itu juga harus tampil bersih dan rapi 

tentunya tidak hanya untuk dirinya sendiri namun juga lingkungan 

perpustakaannya sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi 

pengunjung. 

 
2. Jujur dan adil 

Sikap jujur dan adil sudah semestinya menjadi bagian dari sikap 

yang harus dimiliki seorang tenaga perpustakaan sekolah. Jujur dalam 

segala macam bentuk pengelolaan dan pelaporan dari perpustakaan 

sekolah serta adil dalam semua pelayanan tidak pilih kasih atau 

diskriminatif terhadap anggota (pengguna/pemustaka) adalah sikap 

yang mutlak harus dimiliki. Sehingga benar-benar dapat disebut 

akuntabel atau memiliki akuntabilitas yang baik. 

Terlebih lagi apabila ia berposisi sebagai kepala perpustakaan 

maka sikap jujur dan adil ini harus benar-benar dipegang dan 

diterapkan. Agar menjadi teladan bagi para staffnya sehingga dapat 

benar-benar terwujud akuntabilitas di perpustakaan sekolah. Sehingga 

akan senantiasa mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak. 

Saat ini sekolah senantiasa dituntut agar mampu memberikan 

layanan yang akutabilitas tinggi terutama dalam hal pengelolaan dana 

BOS yang diberikan pemerintah tak terkecuali perpustakan sekolah. 

Dimana dalam penggunaan dana BOS mendapatkan alokasi untuk 

pembelian buku paket. Karenanya dalam hal ini sikap jujur dan adil ini 

menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan tentunya 

dilaksanakan. 
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3. Memiliki integritas yang tinggi 

Tenaga perpustakaan sekolah sebagai tenaga kependidikan 

harus memiliki integritas yang tinggi. Tidak hanya pendidik yang saat ini 

didorong menjadi profesional melalui program sertifikasi guru, namun 

juga semua tenaga kependidikan pun sedang didorong agar memiliki 

kompetensi yang sesuai dengan standar. Salah satu sikap yang patut 

diperhatikan untuk ditingkatkan adalah integritas diri. Sebab selama ini 

profesi tenaga perpustakaan sekolah seringkali disalah artikan/salah 

persepsikan sebagai profesi yang tidak menguntungkan apalagi 

membanggakan. Kesan bahwa perpustakaan adalah tempat 

pembuangan bagi orang-orang yang dianggap tidak produktif atau 

bahkan yang bermasalah masih melekat hingga kini. Karenanya 

perpustakaan sekolah tidak pernah mengalami kemajuan karena 

pengelolanya bukanlah orang-orang yang memiliki integritas. 

Oleh karena itu tenaga perpustakaan sekolah haruslah orang-

orang yang memiliki integritas tinggi tidak kerja asal-asalan, tidak 

sekedar menjalani hukuman atau pembinaan dari pimpinan sekolah. 

Karena itu sekolah harus menempatkan orang-orang yang berkualitas 

dan memiliki integritas yang tinggi di perpustakaan agar mampu 

membawa kemajuan bagi perpustakaan sekolah. 

4. Sopan, santun, sabar, dan ramah 

Guna memberikan pelayaan yang bermutu dibutuhkan sikap 

yang mengedepankan  sikap sopan, santun, sabar dan juga ramah. 

Tanpa itu semua mustahil layanan perpustakaan sekolah akan 

bermutu. Oleh sebab itu tenaga perpustakaan sekolah harus mampu 

bersikap sopan, santun, sabar dan ramah. Mengingat yang dihadapi 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 21 

atau dilayani adalah seluruh warga sekolah mulai dari peserta didik, 

pendidik maupun orang tua siswa yang memilki latar belakang berbeda 

dan beragam. 

 
B. Etos Kerja tenaga perpustakaan sekolah 

Kompetensi kepribadian bagi seorang tenaga perpustakaan sekolah 

tidak sekedar integritas diri saja namun juga etos kerja. Hal ini sangat penting 

sekali mengingat pada umumnya para tenaga perpustakaan sekolah adalah 

tenaga sambilan atau bahkan sering didentikkan sebagai tempat 

“pembuangan” bagi para pendidik atau tenaga kependidikan yang dianggap 

tidak produktif maupun sebagai bentuk pembinaan. Akibatnya orang-orang 

yang diperpustakaan adalah orang-orang yang etos kerjanya dipertanyakan.  

Oleh karena itu tenaga perpustakaan sekolah harus memperhatikan 

beberapa hal berikut ini sebagai tolok ukur dalam meningkatkan etos kerja 

para tenaga perpustakaan sekolah, yaitu :. 

1. Mengikuti prosedur kerja 

2. Mengupayakan hasil kerja yang bermutu 

3. Bertindak secara tepat 

4. Fokus pada tugas yang diberikan 

5. Meningkatkan kinerja 

6. Melakukan evaluasi diri 

Etos berasal dari bahasa yunani ethos yakni karakter, cara hidup, 

kebiasaan seseorang, motivasi atau tujuan moral seseorang serta pandangan 

dunia mereka, yakni gambaran, cara bertindak ataupun gagasan yang paling 

komprehensif mengenai tatanan. Dengan kata lain etos adalah aspek evaluatif 

sebagai sikap mendasar terhadap diri dan dunia mereka yang direfleksikan 

dalam kehidupannya (Khasanah, 2004:8). 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2010/01/pengaruh-motivasi-kerja-karyawan.html
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Menurut Geertz (1982:3) Etos adalah sikap yang mendasar terhadap 

diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Sikap disini digambarkan sebagai 

prinsip masing-masing individu yang sudah menjadi keyakinannya dalam 

mengambil keputusan. 

Menurut kamus Webster, etos didefinisikan sebagai keyakinan yang 

berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok, atau 

sebuah institusi (guiding beliefs of a person, group or institution). Menurut 

Usman Pelly (1992:12), etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan 

kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap 

kerja. Dapat dilihat dari pernyataan di muka bahwa etos kerja mempunyai 

dasar dari nilai budaya, yang mandari nilai budaya itulah yang membentuk 

etos kerja masing-masing pribadi. 

Etos kerja dapat diartikan sebagai  konsep tentang  kerja atau 

paradigma kerja yang diyakini oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai 

baik dan benar yang diwujudnyatakan melalui perilaku kerja mereka secara 

khas (Sinamo, 2003,2). 

Menurut Toto Tasmara, (2002) Etos kerja adalah totalitas kepribadian 

dirinya serta caranya mengekspresikan, memandang, meyakini dan 

memberikan makna ada sesuatu, yang mendorong dirinya untuk bertindak dan 

meraih amal yang optimal sehingga pola hubungan antara manusia dengan 

dirinya dan antara manusia dengan makhluk lainnya dapat terjalin dengan 

baik. Etos kerja berhubungan dengan beberapa hal penting seperti: 

a. Orientasi ke masa depan, yaitu segala sesuatu direncanakan dengan 

baik, baik waktu, kondisi untuk ke depan agar lebih baik dari kemarin. 

b. Menghargai waktu dengan adanya disiplin waktu merupakan hal yang 

sangat penting guna efesiensi dan efektivitas bekerja. 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/teori-budaya-organisasi.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/04/pengaruh-budaya-organisasi-terhadap.html
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c. Tanggung jawab, yaitu memberikan asumsi bahwa pekerjaan yang 

dilakukan merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan 

ketekunan dan kesungguhan 

d. Hemat dan sederhana, yaitu sesuatu yang berbeda dengan hidup 

boros, sehingga bagaimana pengeluaran itu bermanfaat untuk 

kedepan. 

e. Persaingan sehat, yaitu dengan memacu diri agar pekerjaan yang 

dilakukan tidak mudah patah semangat dan menambah kreativitas 

diri. 

 
Secara umum, etos kerja berfungsi sebagai alat penggerak tetap 

perbuatan dan kegiatan individu sebagai seorang pengusaha atau manajer. 

Menurut A. Tabrani Rusyan, (1989) fungsi etos kerja adalah: 

 pendorang timbulnya perbuatan 

 penggairah dalam aktivitas 

 penggerak, seperti; mesin bagi mobil, maka besar kecilnya motivasi 

yang akan menentukan cepat lambatnya suatu perbuatan. 

 

C. Cara Menumbuhkan Etos Kerja : 

1. Menumbuhkan sikap optimis : 

a. Mengembangkan semangat dalam diri 

b. Peliharalah sikap optimis yang telah dipunyai 

c. Motivasi diri untuk bekerja lebih maju 

 

2. Jadilah diri anda sendiri : 
 

a. Lepaskan impian 

b. Raihlah cita-cita yang anda harapkan 
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3. Keberanian untuk memulai : 

a. Jangan buang waktu dengan bermimpi 

b. Jangan takut untuk gagal 

c. Merubah kegagalan menjadi sukses 

4. Kerja dan waktu : 

a. Menghargai waktu (tidak akan pernah ada ulangan waktu) 

b. Jangan cepat merasa puas 

5. Kosentrasikan diri pada pekerjaan : 

a. Latihan berkonsentrasi 

b. Perlunya beristirahat 

6. Bekerja adalah sebuah panggilan Tuhan (Khasanah, 2004) 

Aspek kecerdasan yang perlu dibina dalam diri, untuk meningkatkan 

etos kerja : 

 Kesadaran : keadaan mengerti akan pekerjaanya. 

 Semangat : keinginan untuk bekerja. 

 Kemauan : apa yang diinginkan atau keinginan, kehendak dalam 

bekerja. 

 Komitmen : perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan (janji dalam 

bekerja). 

 Inisiatif : usaha mula-mula, prakarsa dalam bekerja. 

 Produktif : banyak menghasilkan sesuatu bagi perusahaan. 

 Peningkatan : proses, cara atau perbuatan meningkatkan usaha, 

kegiatan dan sebagainya dalam bekerja. 

 Wawasan : konsepsi atau cara pandang tentang bekerja.(Siregar, 

2000, p.24) 
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KOMPETENSI SOSIAL 

 

 

A. Interaksi sosial  

Kemampuan berinteraksi dengan seluruh komunitas sekolah sangat 

penting dimiliki agar dapat berkomunikasi secara positif. Sudah sering 

dikeluhkan bahwa kedudukan tenaga perpustakaan sekolah tidak setara 

dengan guru. Namun dengan kemampuan interaksi yang baik, halangan 

psikologis seperti ini akan dapat teratasi.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tenaga perpustakaan sekolah 

yang berhasil memiliki kepribadian yang terbuka terhadap perubahan, percaya 

diri dan mampu berkomunikasi secara efektif.  

 

B. Membangun Relasi 

Membangun relasi yang dimaksud disini adalah membangun jaringan 

dengan sesama Tenaga Perpustakaan sekolah. Banyak manfaat yang bisa 

didapat dengan berjejaring ini antara lain bisa menimba ilmu atau melihat apa-

apa yang telah dengan berhasil dikerjakan oleh tenaga perpustakaan di 

sekolah lain. Membangun relasi bisa dilakukan dengan: 

1. bergabung dengan komunitas yang berhubungan dengan sastra atau 

dunia perbukuan 

2. menjadi anggota organisasi profesi. Saat ini telah terbentuk berbagai 

organisasi profesi perpustakaan sekolah, baik di tingkat wilayah 

maupun nasional. Di tingkat nasional ada ATPUSI, APISI dan FPSI 

3. aktif mengikuti berbagai seminar dan pelatihan yang ada 

SESI 4 
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C. Komunikasi 

Agar program yang telah dibuat pustakawan sekolah mendapat 

dukungan dari seluruh komunitas sekolah maka pustakawan perlu 

mengkomunikasinya dengan baik. Pustakawan perlu mengintensifkan 

komunikasi di lingkup internal maupun eksternal. 

Komunikasi internal, misalnya dilakukan dengan beberapa unsur 

sebagai berikut : 

1. Kepala Sekolah 

Dengan komunikasi yang baik dengan Kepala Sekolah diharapkan 

adanya dukungan untuk berjalannya program perpustakaan, terutama 

dalam penyediaan anggaran yang memadai. Untuk mendapat 

dukungan, pustakawan perlu menunjukkan hal-hal yang telah dicapai 

oleh perpustakaan atau manfaat dari layanan perpustakaan bagi 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Pendidik 

Adanya komunikasi yang baik dengan Pendidik sangat diperlukan agar 

kita bisa memenuhi kebutuhan informasi dalam kegiatan belajar 

mengajar. Selain itu kita bisa bekerjasama dengan pendidik untuk 

pelaksanaan beberapa program perpustakaan seperti program Literasi 

informasi. 

3. Peserta didik 

Peserta didik merupakan salah satu pengguna perpustakaan sekolah 

yang perlu kita fahami apa saja yang menjadi kebutuhan informasi 

mereka. Dengan demikian kita bisa merancang program yang sesuai 

dengan minat mereka dan pada akhirnya dapat mengarahkan mereka 

agar memanfaatkan perpustakaan secara optimal. 
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Sementara itu komunikasi eksternal dapat dilakukan dengan beberapa 

unsur sebagai berikut : 

1. Orang tua peserta didik 

Mungkin Tenaga perpustakaan tidak punya hubungan langsung dengan 

orang tua peserta didik, namun melalui POMG/Komite sekolah, 

perpustakaan bisa mengkomunikasikan program-programnya agar 

mendapat dukungan.  

2. Perpustakaan Umum di wilayah sekitar sekolah 

Perpustakaan umum dapat membantu program perpustakaan baik 

dengan penyediaan pinjaman koleksi, kegiatan yang berkaitan dengan 

minat baca maupun pengembangan profesi tenaga perpustakaan 

sekolah karena seringkali Perpustakaan Umum Daerah mengadakan 

seminar atau pelatihan. 

3. Penulis atau penerbit buku 

Membangun komunikasi dengan penulis dan penerbit buku akan 

membantu jika suatu saat perpustakaan menyelenggarakan kegiatan 

yang melibatkan peserta di luar komunitas sekolah.  
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PENGEMBANGAN PROFESI 

 

 

A. Jabatan Fungsional Tenaga Perpustakaan Sekolah 

1. Pengertian 

Jabatan fungsional Tenaga Perpustakaan sekolah  adalah kedudukan 

yang menunjukkan  tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang  dalam 

suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan apabila 

seseorang Tenaga Perpustakaan sekolah tersebut sebagai PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan  dengan angka kredit.  

Berdasarkan Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional RI No.7 tahun 

2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka 

Kreditnya, Pusat Pengembangan Pustakawan yang berada dibawah Deputi 

Pengembangan   

Sumber Daya perpustakaan mempunyai tugas melaksanakan 

pengembangan tenaga fungsional pustakawan. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, pusat Pengembangan Pustakawan menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional pustakawan. 

b. Pelaksanaan pemberian akreditasi pustakawan dan tim penilai. 

c. Pelaksanaan koordinasi dan pengkajian pengembangan pustakawan. 

d. Pelaksanaan pemasyarakatan jabatan fungsional pustakawan. 

e. Evaluasi pustakawan dan angka kreditnya serta tim penilai. 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Pengembangan 

Pustakawan selalu mengacu pada Visi dan Misi perpustakaan Nasional RI yaitu 

SESI 5 
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dengan menitikberatkan pada pengembangan karir pustakawan sebagai 

sumber daya yang menyelenggarakan layanan perpustakaan. 

 
B. Syarat-syarat pengangkatan dalam jabatan Tenaga Perpustakaan 

Sekolah 

Persyaratan-persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Pustakawan  

sekolah tingkat terampil adalah sebagai berikut : 

1. Berijazah serendah-rendahnya Diploma II perpustakaan dokumentasi 

dan informasi atau Diploma dalam bidang lain. 

2. Bagi Diploma II bidang lain harus mengikuti terlebih dahulu Diklat calon 

pustakawan tingkat terampil. 

3. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda tingkat I, 

golongan ruang II B 

4. Bertugas pada unit perpustakaan dokumentasi dan informasi sekurang-

kurangnya 2 tahun berturut-turut. 

5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3), sekurang-

kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir. 

6. Berdasarkan pada formasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.   

7. Usia maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan 

jabatan terakhir. 

Persyaratan-persyaratan untuk diangkat dalam jabatan pustakawan 

tingkat ahli adalah sebagai berikut: 

1. Berijazah serendah-rendahnya S1 ilmu perpustakaan dokumentasi dan 

informasi atau S1 bidang lain 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 30 

2. Bagi S1 bidang lain harus mengikuti Diklat calon pustakawan tingkat 

ahli. 

3. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Panitia Muda, golongan 

ruang III A. 

4. Bertugas pada unit perpustakaan dokumentasi dan informasi sekurang-

kurangnya 2 tahun berturut-turut. 

5. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurangnya-

kurangnya baik dalam 1 tahun terakhir. 

6. Berdasarkan kepada formasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 

7. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang 

jabatanya/pangkatnya. 

8. Usia maksimal 5 tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan 

jabatan terakhir. 

 
C. Pembinaan Karir fungsional pustakawan 

Jenjang jabatan fungsional pustakawan berdasarkan keputusan 

Menpan No.132/KEP/M.PAN/12/2002 terdiri dari jalur terampil dan ahli. 

Perbedaan jalur kedua ini didasarkan atas latar belakang pendidikan 

pustakawan. Jalur terampil bagi pejabat fungsional pustakawan yang berlatar 

belakang pendidikan D2/D3 Pusdokinfo atau D2/D3 Nonpusdokinfo ditambah 

Diklat yang disetarakan. Sedangkan jalur ahli adalah bagi para pustakawan 

yang memiliki latar belakang minimal S1 Pusdokinfo atau S1 Nonpusdokinfo 

ditambah dengan Diklat bagi pustakawan ahli. 

Perpustakaan Nasional RI sebagai instansi Pembina jabatan fungsional 

pustakawan mempunya tugas sebagai berikut: 
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1. Menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 

fungsional bagi pustakawan. 

2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis 

fungsional bagi pustakawan. 

3. Menetapkan standar kompetensi jabatan pustakawan. 

4. Menyusun formasi jabatan pustakawan; pengembangan sistem 

informasi jabatan pustakawan. 

5. Memfasilitasi penyusun dan penetapan etika profesi pustakawan. 

 

D. Jenis-jenis jabatan fungsional pustakawan 

Jenis-jenis jabatan fungsional pustakawan terbagi dua, yaitu: 

1. Jabatan fungsional jalur terampil meliputi: 

a. Pustakawan pelaksana : Golongan ruang II/b, II/c dan II/d 

b. Pustakawan pelaksana lanjutan : Golongan ruang III/a dan III/b 

c. Pustakawan penyelia : Golongan ruang III/c dan III/d 

 
2. Jabatan fungsional jalur ahli meliputi: 

a. Pustakawan Pertama : Golongan ruang III/a dan III/b 

b. Pustakawan Muda : Golongan ruang III/c dan III/d 

c. Pustakawan Madya : Golongan ruang IV/a, IV/b dan IV/c 

d. Pustakawan Utama : Golongan ruang IV/d dan IV/e 

 
 

E. Unsur Kegiatan Pustakawan 

Unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai terdiri atas unsur utama  dan 

unsur penunjang yang masing-masing meliputi :  
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1. Unsur Utama terdiri dari :  

a. Pendidikan; 

b. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/ 

sumber  informasi; 

c. Pemasyarakatan perpusdokinfo;  

d. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo;  

e. Pengembangan profesi.  

2. Unsur Penunjang terdiri dari :  

a. Mengajar; 

b. Melatih;  

c. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, tesis dan 

disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpusdokinfo;  

d. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana 

perpusdokinfo;  

e. Mengikuti seminar, lokakarya dan pertemuan sejenisnya di  bidang 

kepustakawanan;  

f. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan;  

g. Melakukan lomba kepustakawanan;  

h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa;  

i. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;  

j. Menyunting risalah pertemuan ilmiah;  

k. Peran serta dalam tim penilai jabatan Pustakawan.  

 

F. Pejabat yang berwenang dalam urusan Pustakawan  

Pejabat yang mengangkat, membebaskan sementara, mengangkat 

kembali, memindahkan, dan memberhentikan Pustakawan.  
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1. Pustakawan Utama, Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang 

IV/d dan Pembina Utama, golongan ruang IV/e di seluruh Indonesia 

oleh Presiden.  

 
2. Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan 

Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Madya oleh :  

 

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri/ Jaksa 

Agung/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen atau 

Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 

Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris 

Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara.  

 

b. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubernur.  

 

c. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota adalah Bupati/ 

Walikota. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Provinsi dapat  

mendelegasikan  sebagian wewenangnya atau memberi kuasa 

kepada pejabat satu tingkat dibawahnya yang menangani urusan 

kepegawaian di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, 

pembebasan sementara, pengangkatan kembali, pemindahan dan 

pemberhentian dalam dan dari jabatan Pustakawan Pelaksana 

sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama 

sampai denganPustakawan Muda sedangkan Pejabat Pembina 

Kepegawaian Kabupaten/Kota untuk Pustakawan Pelaksana 

sampai dengan Pustakawan Pelaksana Lanjutan, dan Pustakawan 

Pertama. 
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G. Pengembangan keilmuan 

1. Karya Tulis Ilmiah di Bidang Perpusdokinfo  

Karya tulis ilmiah di bidang perpusdokinfo adalah  karya tulis berupa 

laporan hasil kegiatan ilmiah atau tinjauan atau ulasan ilmiah bidang 

perpusdokinfo yang disajikan dengan menggunakan kerangka isi, aturan dan 

format  tertentu yang  membahas  suatu  pokok  bahasan  dengan  

menuangkan gagasan-gagasan tertentu melalui identifikasi dan deskripsi 

permasalahan, analisis  permasalahan dan saran-saran pemecahannya.  

2. Katalog 

Katalog adalah daftar informasi pustaka atau dokumen yang ada di 

perpustakaan atau toko buku maupun  penerbit  tertentu.  Daftar tersebut 

bisa berbentuk kartu, lembaran, buku atau  bentuk lain, yang memuat 

informasi mengenai pustaka atau kepustakaan yang terdapat  perpustakaan  

atau unit informasi.   

Dua kata kunci yang perlu dipahami dari arti katalog ini yaitu: 

 merupakan daftar buku atau dokumen;  

 buku atau dokumen yang didaftar itu harus terdapat  pada suatu  

tempat, dalam hal ini perpustakaan atau pusat informasi. 

 
3. Bibliografi 

Bibliografi  adalah publikasi yang memuat daftar dokumen baik  yang 

“diterbitkan” dalam bentuk  buku maupun artikel majalah atau sumber 

kepustakaan  lain yang  berhubungan dengan bidang, ilmu  pengetahuan atau 

hasil karya seseorang. Melalui bibliografi seseorang tidak menemukan 

dokumen pustakanya langsung, melainkan hanya memperoleh informasi  
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tentang  dokumen  pustaka yang memuat  informasi  yang tersebut, seperti 

informasi mengenai di dalam  bahan  pustaka apa informasi yang dicari 

berada.  

Data yang dicatat dalam bibliografi  antara  lain adalah  nama  penga-

rang,  nama penyunting, judul pustaka, tempat terbit, penerbit, tahun terbit 

dan edisi, volume, nomor, halaman (untuk majalah), serta keterangan fisik 

dokumen pustaka tersebut,  misalnya jumlah  halaman, tinggi  buku, ilustrasi 

dsb. 

Dokumen  pustaka yang  didaftar dalam  bibliografi  tidak perlu dijelas-

kan  keberadaannya; yang dipentingkan  adalah bahwa dokumen itu ada 

karena pernah  terbit.  

 
4. Indeks  

Sebagian besar informasi mutakhir mengenai ilmu pengetahuan dan 

teknologi dapat ditemukan dalam tulisan pada majalah atau laporan 

penelitian. Keberadaan  publikasi itu bisa  ditelusuri  melalui suatu terbitan  

lain yang disebut indeks. Jadi  bahan  pustaka berupa indeks  mendaftar artikel  

majalah, laporan penelitian, buku-buku agar dapat ditemukan kembali  apabila  

publikasi  itu diperlukan  untuk  dibaca.  Ada indeks  yang  diterbitkan  secara 

lepas, jadi terbit sendiri-sendiri; ada pula yang diterbitkan berseri seperti 

majalah, jadi terus-menerus dengan judul  seragam (sama)  pada  selang waktu 

tertentu. Kebanyakan indeks memuat informasi mengenai publikasi untuk 

bidang atau subjek yang dibatasi atau tertentu. Setiap publikasi yang dimuat 

dalam penerbitan indeks, biasanya disertai dengan informasi bibliografi  

mengenai publikasi itu. Jadi paling tidak ada keterangan mengenai  pengarang,  

penyunting, judul, penerbit, nomor/volume untuk majalah, petunjuk subjek 

dsb. Indeks  berupa  majalah merupakan alat  penelusuran  yang  paling 
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banyak  digunakan untuk mencari informasi.  Hal ini  bukan  hanya disebabkan 

oleh banyaknya dan beragamnya majalah yang diterbitkan hingga sulit 

membaca semua daftar isi majalah, akan tetapi juga karena memang 

kebutuhan orang akan informasi mutakhir tidak  bisa dipenuhi hanya oleh 

buku-buku biasa. 

 
5. Abstrak 

Bentuk bahan pustaka lain yang biasa pula digunakan untuk menelusur  

informasi mengenai bidang tertentu adalah yang disebut abstrak. Abstrak  

dalam banyak hal hampir sama dengan indeks. Satu-satunya perbedaan adalah 

bahwa abstrak, selain mencantumkan data bibliografi seperti pada indeks, juga 

mencantumkan 'ringkasan' atau 'intisari' informasi yang diuraikan dalam  

publikasi yang  didaftar. Ringkasan  ini rata-rata  berkisar  antara  150 sampai  

200 kata. Namun ada pula abstrak yang berisi  ringkasan kurang atau lebih dari 

jumlah itu. 

Ringkasan,  intisari atau disebut juga abstrak, bisa dibuat  oleh penulis  

atau pembuat tulisan ilmiah (artikel majalah) atau  oleh orang-orang  tertentu  

yang ditugaskan khusus untuk membuat abstrak. Orang-orang tertentu yang  

ditugaskan  khusus  membuat abstrak  dari  tulisan  yang akan dimuat  dalam  

majalah  abstrak disebut abstraktor. 

Sebagaimana indeks, maka abstrak pun biasanya diterbitkan secara 

berkala. Namun nama yang digunakan untuk terbitan  berkala ini sering tidak 

jelas membedakan antara indeks dan abstrak. Banyak terbitan yang berjudul  

indeks, akan tetapi menyertakan pula ringkasan untuk tiap judul yang didaftar. 

Lain dari pada itu, anda pun perlu membedakan antara abstrak sebagai 

ringkasan dengan anotasi pada bibliografi beranotasi yang telah  disinggung di 
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depan. Kedua istilah ini sesungguhnya 'setali tiga uang'. Hanya saja anotasi 

(atau catatan) pada bibliografi beranotasi  biasanya berisi pendapat seseorang 

mengenai suatu publikasi selain ringkasannya. Jadi pembuat ringkasan 

memberi sedikit penilaian mengenai tulisan itu, tidak sekadar meringkas.  

Kalau penilaian (kritik, saran, tinjauan) itu sangat panjang, dan ditulis secara 

khusus,  maka  biasa pula disebut 'timbangan  buku  atau  resensi buku'. 

 
H. Etika Profesi 

1. Pengertian Etika 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa 

yang baik dan apa yang buruk, ilmu tentang hak dan kewajiban moral (ahklak). 

Begitu juga seperti yang telah dikemukakan oleh Franz Von Magnis (1976), 

etika adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban manusia serta tentang yang 

baik dan yang buruk atau disebut bidang moral. 

Etika merupakan salah satu cabang dari ilmu filsafat praktis yang 

merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan 

pandangan-pandangan moral. Etika dibagai menjadi dua kelompok  yaitu etika 

umum dan etika khusus. Masalah dasar etika khusus adalah bagaimana 

seseorang harus bertindak dalam bidang tertentu, dan bidang tersbut perlu 

ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup  manusia. Etika 

khusus dibagi menjadi dua yaitu etika individual dan etika sosial, yang 

keduanya berhubungan dengan tingkah laku manusia sebagai warga 

masyarakat.  

Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri 

dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. 
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Sedangkan etika sosial menyangkut hubungan antar manusia baik hubungan 

yang bersifatlangsung maupun dalam bentuk kelembagaan. Contoh etika sosial 

antara lain, etika profesi, etika politik, etika bisnis, etika lingkungan hidup, dan 

sebagainya. Etika sosial berfungsi membuat manusia menjadi sadar akan 

tanggungjawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota 

masyarakat, menurut semua dimensinya (Abbas-Hamami M.). Etika sosial yang 

hanya berlaku bagi kelompok profesi tertentu disebut kode etik (Sulistio-

Basuki) 

2. Sikap Dasar Pustakawan sebagai Etika Profesi 

Sikap dasar yang harus dimiliki Tenaga perpustakaan sekoalah dalam 

melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan  diatur secara tertulis 

dalam kode etik Pustakawan Indonesia Pasal 3 yaitu : 

a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan  harapan masyarakat 

pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada 

khususnya; 

b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi 

mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan; 

c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi 

dan tugas profesi; 

d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan 

pertimbangan professional; 

e. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan 

kecuali atas jasa profesi; 

f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik 

dalam ucapan maupun perbuatan. 
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Sebagai panduan perilaku dan kinerja dalam hubungannya dengan 

pemustaka tenaga perpustakaan sekolah harus mempunyai sikap antara lain: 

1) Tenaga perpustakaan sekolah menjunjung tinggi hak perorangan 

atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil 

tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, 

gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;  

2) Tenaga perpustakaan sekolah tidak bertanggung jawab atas 

konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari 

perpustakaan;  

3) Tenaga perpustakaan sekolah berkewajiban melindungi hak privasi 

pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari; (4) 

pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual. 

 
Kode etik di atas  merupakan sistem norma, nilai dan aturan tertulis 

yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak 

benar dan tidak baik  bagi profesi Tenaga perpustakaan sekolah. Adanya kode 

etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional oleh penyandang 

sebuah profesi.   

 
3. Kebiasaan Membaca 

Kebiasaan membaca dapat dikembangkan karena membaca adalah 

suatu keterampilan yang diperoleh setelah seseorang dilahirkan, bukan 

keterampilan bawaan. Kebiasaan tersebut dapat dipupuk, dibina dan 

dikembangkan melalui proses belajar-mengajar. 



Pengembangan Kompetensi Kependidikan, Kepribadian, Sosial, Profesi Tenaga Perpustakaan Sekolah 

Bahan Ajar Pelatihan Tenaga Perpustakaan Sekolah/Dit.Tendik/2010 40 

Lingkungan merupakan basis yang sangat strategis untuk 

mengembangkan kebiasaan membaca. Kegiatan membaca sudah seharusnya 

merupakan aktivitas rutin sehari-hari masyarakat sekolah kerena tugas mereka 

menuntut hal demikian. Kegiatan belajar mengajar, membuat program 

pembelajaran, berdiskusi, dan kain sebagainya menuntut pendidik dan peserta 

didik harus selalu membaca untuk memperoleh pengetahuan dan informasi 

yang relevan dan mutakhir agar mutu hasil belajar terus meningkat. 

 

4. Menyediakan waktu  Membaca    

Bagaimanakah kondisi kegiatan membaca para peserta didik kita ?. 

Pertanyaan ini tentu hanya dapat dijawab oleh setiap pendidik karena 

merekalah yang memberi tugas dan mengetahui hasil kerja setiap peserta 

didik yang menjadi anak didik mereka. Tetapi walaupun demikian, ada 

indikator lain yang dapat memberikan gambaran secara umum tentang 

kegiatan membaca peserta didik yaitu Statistik pelayanan perpustakaan 

sekolah dan Perpustakaan Sekolah sebagai pusat sumber belajar dan 

informasi.  
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