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Rangkuman Materi Narasumber Seminar Nasional
Jabatan Fungsional 2019: Pengembangan
Profesionalisme & Kompetensi Tenaga
Perpustakaan (Dra Opong Sumiati, M.Si)

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau
karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para
pemustaka.Negara Indonesia memiliki perpustakaan pusat dengan nama
Perpustakaan Nasional yang merupakan lembaga pemerintah non departemen
(LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang
berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan
deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring
perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Perpustakaan Nasional dikelola oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja
yang bekerja pada instansi pemerintah Perlu aparatur sipil negara yang memiliki
integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggaraka pelayanan publik
bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. ASN merupakan profesi
yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan manajemen ASN.

ASN memiliki jabatan fungsional sebagai arah pengembangan karirnya. Jabatan
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fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan degan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.

Prinsip dari professional ASN dengan jabatan fungsional berlandaskan kepada:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kode etik dan kode perilaku
Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
Kualifikasi akademik yang sesuai
Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
Profesionalitas jabatan

Seorang ASN wajib memiliki kompetensi untuk menghadapi persaingan global di era
revolusi industru 4.0 saat ini yang terdiri dari:

1. Kompetensi Teknis

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.

1. Kompetensi Manajerial

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur,
dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

1. Kompetensi Sosial Kultural

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan,
etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap
pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan
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Jabatan

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Paradigma Baru Lembaga/Instansi Terkait Peningkatan Profesionalitas ASN
mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Rumusan
Kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau
keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(Permenaker No. 2 dan 3 Tahun 2016). Terkait jabatan fungsional pustakawan,
kompetensinya dijabarkan berikut ini:

1. Untuk meningkatkan kompetensi dan prefesionalisme Pustakawan yang akan
naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi
2. Dikecualikan dari uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi
Pustakawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
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ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan
(Permenpan, No. 9 Th 2014, Bab X, Pasal 33)

Terkait sertifikasi kompetensi pustakawan dijabarkan berikut ini:

1. Pustakawan harus memilik sertifikat kompetensi.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
pertimbangan untuk peningkatan karier pustakawan.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh
lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional. (PP No.
24 Th 2014, Pasal 35)
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