
KOMPETENSI PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN KHUSUS  

Dalam UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007, Perpustakaan khusus adalah  perpustakaan 
yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, 
lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain 
(Perpustakaan Nasional RI 2007). Surachman (2005) juga menyatakan bahwa perpustakaan 
khusus merupakan perpustakaan yang didirikan untuk mendukung visi dan misi lembaga-
lembaga tertentu yang berfungsi sebaga pusat informasi terutama berhubungan dengan 
penelitian dan pengembangan. Biasanya perpustakaan ini berada di bawah badan, institusi, 
lembaga ilmiah atau organisasi bisnis, industri, pemerintah, dan pendidikan, misalnya 
perguruan tinggi, perusahaan, departemen, asosiasi profesi, instansi pemerintah dan lain 
sebagainya.  

Perpustakaan khusus biasanya juga mempunyai karakteristik khusus dilihat dari fungsi, 
subyek yang ditangani, koleksi yang dikelola, pengguna yang dilayani, dan kedudukannya. 
Beberapa hal yang membedakan perpustakaan khusus dengan perpustakaan umum adalah: 
o koleksi buku yang terbatas pada disiplin ilmu tertentu saja. 
o keanggotaan terbatas tergantung kebijakan perpustakaan atau kebijakan badan induk. 
o peran pustakawan melakukan penelitian untuk anggota. 
o titik berat koleksi bukan buku, melainkan pada majalah, pamflet, prosiding, laporan 

penelitan, dan abstrak. Umumnya informasi di perpustakaan khusus lebih mutakhir. 
o jasa perpustakaan lebih mengutamakan kebutuhan pengguna (user oriented).  

Pustakawan di Perpustakaan Khusus 
UU Perpustakaan No. 43 Tahun 2007 mendefinisikan Pustakawan sebagai seseorang yang 
memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan 
serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 
pelayanan perpustakaan. Definisi tersebut bersifat umum karena tidak mengacu khusus 
untuk pustakawan di perpustakaan khusus. Dalam kompetensi profesional, pustakawan di 
perpustakaan khusus diharapkan: (1) mempunyai pengetahuan atas isi sumber daya 
informasi, termasuk kemampuan mengevaluasi, (2) memiliki pengetahuan subjek khusus 
yang cocok dan diperlukan oleh organisasi induk atau pengguna jasa, (3) mengembangkan 
dan mengelola jasa informasi yang nyaman, mudah diakses dan murah (cost effective) 
sejalan dengan arahan strategi organisasi, (4) menyediakan pedoman (Prosedur Operasional 
Standar/SOP) dan dukungan untuk pengguna jasa dalam mengkaji kebutuhan informasi dan 
nilai tambah jasa informasi serta produk yang memenuhi kebutuhan, (5) menggunakan 
teknologi informasi yang sesuai untuk mengadakan, mengorganisasikan dan 
mendiseminasikan informasi, (6) menghasilkan produk informasi khusus untuk digunakan di 
dalam maupun di luar organisasi atau oleh pengguna perorangan, (7) mengevaluasi hasil 
penggunaan informasi dan melakukan kajian yang berhubungan dengan permasalahan 
manajemen informasi, (8) meningkatkan jasa informasi secara berkelanjutan untuk menjawab 
tantangan dan perkembangan, (9) merupakan anggota dan tim manajemen senior atau 
konsultan bagi organisasi tentang isu informasi.  

Selain kompetensi profesional, pustakawan di perpustakaan khusus juga harus memiliki 
kompetensi personal. Carilah kompetensi personal apa yang sebaiknya dimiliki oleh 
pustakawan di perpustakaan khusus. Selain itu tuliskan usaha seperti apa yang harus 
dilakukan jika Anda ingin mendapatkan SDM yang berkompetensi sesuai dengan yang 
disebutkan diatas lengkap dengan argumentasi dan dasar referensi Anda.  


