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Abstrak 

Era informasi membuat lembaga pendidikan ini semakin diperlukan. Yang dituntut dari 

perguruan tinggi, adalah keluaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, baik kini maupun di 

masa mendatang. Pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi berusaha merespon kebutuhan 

informasi dengan menawarkan matakuliah yang lebih modern untuk itu kurikulum pendidikan 

perpustakaan yang ada harus dirancang secara baik. Dibutuhkan pembaruan kurikulum jika 

ingin keberhasilan program-program ini sebanding dengan apa yang telah dicapai di negara-

negara lain. Untuk itu penelitian ini berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan terkait 

dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan ilmu perpustakaan; peluang dan tantangan yang 

dihadapi pendidikan perpustakaan dan memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif 

kualitas serta kebutuhan di masa depan 

 

Kata Kunci: Pendidikan, Ilmu Perpustakaan dan Informasi. 

 

 

Latar Belakang Masalah 

 Dr. Patricia Oyler dalam pidatonya di Konggres Pustakawan se Asia Tenggara 

(CONSAL 14) di Ha Noi Vietnam 2009 mengatakan bahwa pendidikan adalah sarana 

yang sangat penting untuk memajukan kepustakawanan. Agaknya pernyataan Oyler 

tersebut tidak berlebihan, mengingat dari sekian penelitian yang berkaitan dengan 

pendidikan perpustakaan, kualitas lulusan dan dunia kerja menghasilkan kesimpulan 

bahwa kompetensi yang diberikan pada saat menempuh pendidikan perpustakaan sangat 

berguna dalam menjalankan pekerjaan dibidang kepustakawanan. Hal yang sama juga 

pernah diutarakan oleh Lily K. Somadikarta dalam Julitasari (2003) bahwa suatu 

program pendidikan secara ideal harus dapat menanggapi keperluan yang nyata untuk 

masa kini, meskipun demikian perencanaan untuk masa depan tidak boleh diabaikan. 

Pendidikan seharusnya menjadi pelopor untuk masa depan. 

 Saat ini kita memasuki suatu era yang membawa perubahan besar dalam 

peradaban manusia. Era yang kita sebut sebagai era globalisasi memunculkan dampak-

dampak perkembangan baru dalam berbagai macam aspek kehidupan. Globalisasi yang 

tengah bergulir seolah menawarkan sebuah konsep keleluasaan, dunia tanpa dinding 

sehingga pertukaran gagasan dalam berbagai bentuk mulai dilakukan. Dengan 

keunggulan teknologi, nyaris tidak ada lagi penghalang dalam bertukar informasi. 

 Informasi yang merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat 

postmodern menjadi sesuatu yang sangat mudah disebarkan, dikemas ulang bahkan 

diperjualbelikan untuk kepentingan apapun. Kenyataan ini merupakan tantangan yang 

menyadarkan dunia akademik akan pentingnya penyempurnaan orientasi pendidikan 

ilmu informasi dan perpustakaan untuk menghadapi perubahan jaman. Orientasi 

pendidikan sebenarnya tidak hanya bertumpu pada keahlian dalam mengumpulkan dan 

mengolah informasi tetapi diarahkan pada kemampuan pengemasan informasi, 

pengetahuan manajerial sampai dengan penyebaran informasi dengan kekuatan 

marketing disertai dengan dukungan teknologi informasi. Dengan penyempurnaan 
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orientasi ini diharapkan mampu bersaing dalam pasar informasi dengan perluasan 

jangkauan penyebarannya. 

 Menyadari pentingnya hal diatas, sudah selayaknya pemerintah dan masyarakat 

menempatkan perpustakaan dan pendidikan keilmuan perpustakaan sebagai bagian yang 

penting dalam menyiapkan SDM yang terampil dan mumpuni. Semua jenis 

perpustakaan dikembangkan secara terpadu yang mencakup hardware, software dan 

brainware agar selalu responsif dan adaptif terhadap kemajuan jaman dan peradabannya 

serta tuntutan manusianya. Seperti yang dikatakan oleh Sumarningsih dan Zen (1992) 

bahwa Era informasi membuat lembaga pendidikan ini semakin diperlukan. Yang 

dituntut dari perguruan tinggi, adalah keluaran yang sesuai dengan tuntutan zaman, baik 

kini maupun di masa mendatang. Dengan tersedianya berbagai jenjang pendidikan 

perpustakaan, pembagian pekerjaan antara teknisi, manajer dan pemikir dalam bidang 

perpustakaan akan semakin jelas. Orang tak lagi menyama-ratakan pustakawan. 

 Hasil tracer study yang dilakukan oleh Departemen Informasi dan Perpustakaan 

FISIP Universitas Airlangga.  Pada tahun 2006/2007, profil lulusan berdasarkan tahun 

lulus dan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan adalah sebanyak satu orang yang 

langsung mendapatkan pekerjaan. Kemudian pada tahun berikutnya, tahun 2007/2008 

jumlah lulusan sebanyak 17 orang dengan waktu tunggu kurang dari 3 bulan sebanyak 

11 orang dan waktu tunggu antara 3 sampai dengan 6 bulan sebanyak 4 orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun kedua program studi ini meluluskan mahasiswanya, 

rata-rata mereka menunggu pekerjaan selama 3, 4 bulan. Selanjutnya pada tahun 

2008/2009, hampir semua lulusan mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan. Dengan 

melihat pada data tersebut, waktu tunggu kira-kira hanya tiga bulan adalah waktu yang 

tidak terlalu lama untuk mendapatkan pekerjaan 

 Data selanjutnya menunjukkan satu lulusan pertama bekerja sebagai dosen pada 

program studi ilmu perpustakaan dan pada tahun 2007/2008, 80 persen lulusan bekerja 

sebagai pustakawan perpustakaan sekolah ataupun perguruan tinggi serta pada tahun 

2008/2009, sebanyak 66,67 persen bekerja pula di perpustakaan. Secara keseluruhan 

bahwa sebanyak 82.22 persen menunjukkan bahwa bidang pekerjaan pertama lulusan 

mencapai 82.22 persen berkerja di dunia pendidikan yaitu di perpustakaan sekolah, 

lembaga kursus ataupun perguruan tinggi. Artinya, lulusan pada program studi ini 

sesuai dengan bidang studi yang dipelajari yaitu ilmu perpustakaan. Berkaitan dengan 

pendapatan, gaji pertama yang diperoleh lulusan di atas satu juta sebanyak 1 orang. 

Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2007/2008, lulusan dengan gaji pertama 

pada kisaran 500 ribu sampai dengan satu juta sebanyak 6 orang  (40 %) dan selebihnya 

sebanyak 9 orang (60 %) di atas satu juta rupiah. Akan tetapi pada tahun 2008/2009, 

gaji pertama yang di peroleh lulusan untuk yang di atas satu juta rupiah mengalami 

penurunan yaitu hanya sebanyak 2 orang (28,57 %) dari total lulusan 7 orang. Gaji 

pertama yang diperoleh lulusan masih tergolong rendah yaitu pada kisaran 1 juta rupiah 

perbulan. Hal ini mencerminkan bahwa pengakuan yang kurang dari stakeholder selaku 

pengguna lulusan program studi ini. Walau ada beberapa lulusan yang mendapatkan gaji 

lebih dari satu juta akan tetapi tidak mencerminkan bahwa lulusan kita mendapatkan 

gaji yang tinggi. Karena itulah, para lulusan masih perlu untuk menaikkan posisi tawar 

dalam  mendapatkan gaji pada pekerjaannya. 

 Data diatas kiranya cukup melegakan, disaat pendidikan tinggi Indonesia 

menghadapi persoalan seperti tingginya angka pengangguran kalangan terdidik, dalam 

konteks ini pendidikan ilmu perpustakaan memiliki posisi yang penting dan strategis 

untuk melahirkan lulusan yang berkualitas menjawab peluang dan tantangan. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mirmani (2000) tentang kompetensi kinerja 

pekerja informasi: suatu tinjauan ulang terhadap kurikulum pendidikan bidang 

informasi dan perpustakaan, menyebutkan bahwa berdasarkan kompetensi yang 

dibutuhkan dan kesesuaian isi atau materi kurikulum yang diberikan cenderung belum 

cukup terpenuhi dalam pembagian kelompok mata kuliah yang diberikan. Kompetensi 

yang saat ini mendesak adalah kompetensi teknologi informasi seseuai dengan 

perkembangan teknologi komputer agar dapat menyediakan dan memberikan informasi 

untuk pengguna. 

Hambatan penyelenggaraan pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia tidak 

hanya terletak pada satu masalah. Jika selama ini dana ditenggarai sebagai faktor utama 

yang menghambat perkembangan pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi ternyata 

ditemukan faktor-faktor penting lainnya yang menghambat. Kurangnya koordinasi antar 

program pendidikan perpustakaan di Indonesia menyebabkan penetapan standar 

pendidikan sulit dilakukan, dan hingga saat ini Ikatan Pustakawan Indonesia tidak 

mempunyai otoritas untuk memberikan akreditasi program pendidikan perpustakaan di 

Indonesia (Sulistyo-Basuki, 1993, 44). Lebih dari itu, program-program yang berusaha 

merespon kebutuhan informasi dengan menawarkan matakuliah yang lebih modern 

menemui kenyataan bahwa kurikulum pendidikan perpustakaan yang ada belum 

dirancang secara baik (Zain, 2001). Dibutuhkan pembaruan kurikulum jika ingin 

keberhasilan program-program ini sebanding dengan apa yang telah dicapai di negara-

negara lain. Masalah ini perlu segera diatasi sebab akan membantu dalam memecahkan 

problem-problem yang lain. Jika kurikulum pendidikan telah dirancang dengan baik, 

staf fakultas dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menjalankan program, seperti 

berapa banyak staf fakultas yang dibutuhkan dan apa saja fasilitas pendidikan yang 

dibutuhkan untuk mendukung penerapan kurikulum tersebut. Untuk merancang 

kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan di era ekonomi global membutuhkan 

perencanaan yang didasarkan pada apa yang terjadi secara luas. Apakah lulusan 

program ini tidak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pengetahuan dan 

keterampilan yang mereka peroleh di sekolah dengan kebutuhan-kebutuhan di tempat 

kerja dimanapun? Kompetensi ini tercermin pada terpenuhinya standar kualifikasi yang 

diharapkan untuk jenis perpustakaan tertentu dan dapat ditunjukkannya keterampilan 

dan kemampuan oleh mereka yang mempunyai kualifikasi tersebut. Penelitian mengenai 

masalah ini perlu dilakukan agar dapat menentukan standard kompetensi tingkat 

nasional. 

 

Rumusan masalah 

 Berdasarkan pemaparan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan ilmu perpustakaan? 

2. Mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan 

3. Memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas serta 

kebutuhan di masa depan 

 

Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan ilmu perpustakaan? 
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2. Untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan 

perpustakaan 

3. Untuk memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas serta 

kebutuhan di masa depan 

 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu perpustakaan dan 

informasi 

2. Sebagai masukan bagi lembaga-lembaga pengelola program studi ilmu               

perpustakaan untuk meningkatkan kualitas dengan mengidentifikasi peluang dan 

tantangan yang dihadapi. 

3. Memberikan masukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut tentang 

pendidikan ilmu perpustakaan. 

 

Metode Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Umumnya 

penelitian kualitatif, antara lain, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu, 

membangun atau menemukan teori baru, menguji atau memperkuat teori yang sudah 

ada, mengadakan penilaian terhadap produk atau proses dan merumuskan kebijakan 

(Komarudin, 2005) 

 Lebih lanjut Moleong (2000) juga mengatakan  bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi pada suatu konteks 

khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

 Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus tampak sebagai 

suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan pelbagai aspek seseorang, suatu 

kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu situasi kemasyarakatan. Suatu 

kasus dalam studi kasus itu merupakan situasi khusus yang dipilih oleh peneliti. Maka 

peneliti perlu berupaya untuk menelaah sebanyak dan sedalam mungkin data yang 

bersangkutan dengan subyek yang akan diteliti. (Komarudin, 2005). 

 Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu “strategi jika 

seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih 

tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua 

kasus seperti itu”. Peneliti menggunakan purposive sampling untuk meningkatkan 

kegunaan informasi yang diperoleh dari sample yang sedikit. Sampling bertujuan 

membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan 

data awal mengenai variasi di antara sub-subunit sebelum sampel dipilih.  

 Kualitas pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling 

mempengaruhi hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data ini berkenaan dengan 

ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun metode 

pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara 

dan kajian kepustakaan. 

 Analisis data dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap data yang 

diperoleh secara apa adanya, baik yang berupa data dari hasil observasi maupun 

wawancara. 
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 Lokasi penelitian adalah Departemen Informasi dan Perpustakaan FISIP 

Universitas Airlangga Surabaya, penelitian berlangsung dari bulan Mei – Juli 2010.

  

Tinjauan Literatur 

Sejarah Pendidikan Perpustakaan 

 Pendidikan formal untuk pustakawan dimulai tahun 1876 oleh Melvil Dewey di 

Universitas Columbia, namun tidak berlangsung lama. Pendidikan pustakawan untuk 

tingkat universitas dengan gelar akademis, sebenarnya baru dimulai tahin 1926 oleh 

Universitas Chicago (Sulistyo-Basuki, 1992). Kemudian, pada tahun 1933 Linda 

Morley meresmikan pendidikan perpustakaan di Universitas Columcia yang kemudian 

dianggap sebagai pendidikan formal pertama di bidang perpustakaan khusus. Tak lama 

kemudian langkah tersebut diikuti oleh Rose Volmelker di Western Reserve (Sherra, 

1965) 

 Pendidikan perpustakaan di Indonesia dimulai pada tanggal 20 Oktober 1952, 

yaitu dengan didirikannya Kursus Pendidikan Pegawai Perpustakaan (KPPP) oleh 

kementrian Pendidikan dan Pengajaran. Syarat memasuki kursus ini adalah tamat 

SLTA, terutama bagi pegawai perpustakaan departemen yang belum pernah menjalani 

pendidikan kepustakawanan. Kursus berlangsung selama 2 tahun dan berlangsung 

sampai tahun 1955. KPPP berubah namanya menjadi Pendidikan Ahli Perpustakaan 

(PAP) antara tahun 1955-1959. PAP berlangsung selama 2,5 tahun. Tahun 1960 

namanya berubah lagi menjadi Sekolah Perpustakaan (SP) dengan lama pendidikan 3 

tahun. 

 Sekolah perpustakaan memasuki pendidikan akademik pada 5 Agustus 1961 

dengan diintegrasikannya ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Indonesia (FKIP-UI) Jurusan Ilmu Perpustakaan (JIP). Mahasiswa yang diterima adalah 

tamatan SLTA dan lulusannya adalah setingkat “Sarjana Muda” (BA) dengan lama 

pendidikan 3 tahun. 

 Pada tahun 1963, FKIP memisahkan diri dari Universitas Indonesia menjadi 

Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), sedangkan Jurusan Ilmu Perpustakaan 

(JIP) berintegrasi dengan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (FSUI). Selama tahun 

1963-1969, JIP-FSUI menerima mahasiswa tamatan SLTA yang lulus ujian masuk 

dengan lulusan setingkat ‘Sarjana Muda’. Pola ini berubah pada tahun 1969 tatkala 

syarat masuk JIP adalah sarjana muda semua bidang dan lulusannya adalah setingkat 

sarjana. 

 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan peraturan baru tentang 

jenjang pendidikan pada tahun 1982 yaitu jenjang Progam Diploma (S0), Sarjana (S1), 

Magister (S2) dan Doktor (S3). Dengan perjenjangan tersebut praktis tidak dikenal lagi 

istilah sarjana muda, dan syarat masuk menjadi mahasiswa yaitu memiliki ijasah SLTA. 

Demikian halnya dengan Di FISIP Unair, cikal bakal program studi ilmu informasi dan 

perpustakaan dimulai dari program Diploma Dua (D2) yang didirikan sejak 1981. 

Program tersebut, pada tahun 1989 berkembang menjadi Program Studi D3 Teknisi 

Perpustakaan. Ketika informasi yang berkembang di masyarakat makin rumit dan 

kebutuhan akan informasi yang tertata makin meningkat maka mulai tahun 2003 

program D3 Teknisi Perpustakaan kemudian dikembangkan menjadi Program Studi S1 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan. 

 Pada Seminar kurikulum Pendidikan Perpustakaan, 2-3 Desember 1988 di 

Surabaya diputuskan bahwa keberadaan JIP di dalam fakultas manapun tidak menjadi 

masalah, yang penting adalah keberadaan Mata Kuliah Keahlian (MKK) yang menurut 
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standar baku dan sepenuhnya dalam disiplin ilmu perpustakaan (Zen, 1992). Walaupun 

diperlukan adanya kurikulum yang standar dan baku dalam bidang ilmu perpustakaan di 

Indonesia, yang lebih penting adalah adanya kurikulum yang selalu dapat mengikuti 

perkembangan jaman. Pendidikan ilmu perpustakaan harus mampu menyiapkan sumber 

daya manusia dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang handal, siap dan 

tanggap terhadap perkembangan teknologi informasi dan tuntutan dunia kerja.  

Pendidikan Formal dan Non-Formal Perpustakaan 

 Pendidikan formal adalah pendidikan perpustakaan yang diselenggarakan 

institusi pendidikan tinggi yang dapat berupa politeknik, sekolah tinggi, institut atau 

universitas dengan rencana pendidikan berupa bobot kredit yang jelas. 

 Menurut SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0314/U/1994 tentang 

Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Sastra dan Filsafat 

yang menjadi dasar pendidikan perpustakaan di Indonesia. Kemudian pendidikan 

perpustakaan dikenal mempunyai dua jalur akademis dan jalur profesional. 

 Pendidikan non-formal adalah pendidikan perpustakaan jangka pendek yang 

berlangsung kurang dari satu tahun. Lamanya pendidikan bervariasi tergantung dari 

lembaga yang menyelenggarakan. Tujuan pendidikan jangka pendek ini adalah untuk 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia –pengelola perpustakaan-- yang mendesak 

(Sumarningsih dan Zen, 1992). 

 Pendidikan non-formal dapat berupa pelatihan, penataran, kursus penyegar dan 

lainnya. Tekanan pendidikan non-formal yaitu pada pengenalan dasar ataupun 

ketrampilan (Sulistyo-Basuki, 1994). Pendidikan ini lebih bersifat orientasi atau hanya 

sekedar kursus penyegar (Refeshing Course) (Sumarningsih dan Zen, 1992). 

 Lama waktu dan kurikulum pendidikan non-formal sangat bervariasi tergantung 

pada lembaga penyelenggara. Kurikulum yang diberikan cenderung komprehensif --

meniru kurikulum pendidikan formal pustakawan-- mencakup semua aspek 

kepustakawanan yang diberikan dalam waktu 3 bulan atau kurang (Sulistyo-Basuki, 

1998). 

 Selama ini beberapa instansi yang menyelenggarakan pendidikan non-formal 

diantaranya Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah, Pusat Pembinaan 

Bahasa, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Perhimpunan Keluarga 

Berencana Nasional, IAIN, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen 

Perindustrian, Direktorat Pendidikan Tinggi Swasta, Perpustakaan IKIP Yogyakarta, 

Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada dan lainnya (Sulistyo-Basuki, 1998). 

Struktur Pendidikan Perpustakaan  

 Struktur pendidikan perpustakaan adalah pendidikan perpustakaan dilihat dari 

jenjang pendidikan, yaitu akademis atau bergelar dan pendidikan profesional atau non 

gelar.  Pendidikan jalur akademis terdiri dari tiga jenjang pendidikan yaitu program 

sarjana (S1), Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3).  

 Lulusan Program Sarjana Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi 

diharapkan mempunyai kemampuan untuk:  

1. Memahami individu dan komunitas yang dilayani dalam konteks mereka 

menciptakan, merekam, mengorganisasi, menyebarkan, menelusur, menggunakan, 

dan menciptakan kembali informasi dan pengetahuan.  

2. Mendayagunakan informasi dan pengetahuan secara fungsional untuk kepentingan 

individu dan komunitas yang dilayani, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 

komunikasi dan informasi, sesuai dengan dinamika konteks kegiatan serta 

perkembangan informasi dan pengetahuan.  
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3. Melaksanakan butir 1 dan 2 di atas dengan menjamin hak setiap orang untuk 

mengakses dan menyampaikan informasi dan pengetahuan untuk berkarya dan 

pengembangan diri, dengan memperhatikan asas kerahasiaan informasi, privasi, hak 

cipta, toleransi, dan kemerdekaan berpikir.  

 Pendidikan profesional dikenal pula dengan program diploma karena 

lulusannya memperoleh gelar diploma dan lamanya pendidikan tergantung apakah 

program D1, D2, dan D3. Tujuan Program diploma adalah menyiapkan tenaga yang 

siap pakai dibawah pimpinan seorang pustakawan yang lebih tinggi kualifikasinya. 

Dengan mengacu pada kemampuan lulusan program diploma maka perbandingan antara 

praktek dan teori adalah 60 : 40 (Sulistyo-Basuki, 1994) 

 Tujuan pendidikan profesional, menurut Sulistyo-Basuki (1994), adalah 

menghasilkan lulusan yang: 

1. Terampil dalam pekerjaan teknis perpustakaan didasari pemahaman mengenai 

fungsi dan jasa yang diberikan 

2. Terampil bekerja dengan alat-alat khusus dan memahami prinsip pemeliharaan 

bahan pustaka, khususnya yang berhubungan dengan penyimpanan dan pengawetan 

bahan pustaka. 

3. Bekerja sampai peringkat menengah dalam berbagai kegiatan perpustakaan dan 

dokumentasi di instansi-instansi pemerintah maupun swasta. 

Pendidikan Ilmu Perpustakaan hanyalah salah satu unsur dari satu sistem yang 

lebih besar yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Demikian pula dengan perencanaan 

pendidikan Ilmu Perpustakaan pun tidak terpisah dari perencanaan Sistem Pendidikan 

Nasional.  

Penelitian Nadarajah (1975) dalam Suhada (2004), menyatakan bahwa 

kurikulum pendidikan perpustakaan di Asia Tenggara mengikuti pola pendidikan 

perpustakaan di negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Hal ini 

dilihat sebagai konsekuensi dari proses sejarah dan kebanyakan konsultan awal 

pendidikan perpustakaan di Asia Tenggara berasal dari Amerika Serikat dan Ingrris. Ini 

juga yang menyebabkan pendidikan perpustakaan kurang mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat setempat. 

Dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang berbeda antara negara maju dan 

negara-negara di Asia Tenggara, maka kebutuhan akan kurikulum pendidikan 

perpustakaan pun berbeda. Disinilah diperlukan kurikulum pendidikan perpustakaan 

untuk mengakomodasi kebutuhan lokal. Studi Griffiths dan King (1986) dalam 

Luwarsih (1994) membahas tentang bekal yang perlu dikuasai oleh SDM dalam bidang 

perpustakaan dan informasi, yaitu: ketrampilan, sikap dan pengetahuan. Masalahnya 

sejauh mana unsur-unsur tersebut akan tercermin pada kurikulum baik pada program 

sarjana, diploma, pelatihan maupun riset. 

Kurikulum Pendidikan Perpustakaan 

 Awalnya Kurikulum program sarjana di UI untuk mereka berbasis Sardjana 

Muda non Ilmu Perpustakaan didisain sepenuhnya oleh dosen JIP FSUI dibantu oleh 

tenaga pengajar dari University of Hawaii yang dipimpin oleh Harold Stevens. 

Keberadaan tenaga pengajar asing ini dimungkinkan berkat bantuan The Asia 

Foundation. Keberadaan mereka pada tahun 1969 juga dimaksudkan untuk membuka 

program serupa di Universitas Gadjah Mada dan Universitas Airlangga. Ketika 

Universitas Padjadjaran membuka program sarjana (1985) dan UI pada tahun 1986, 

waktu itu dikeluarkan kurikulum Ilmu Perpustakaan oleh Departemen Pendidikan dan 

kebudayaan. Kurikulum tersebut kemudian diubah lagi pada tahun 1992 selanjutnya 
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pada tahun 1996. Kurikulum yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan merupakan kurikulum wajib yang harus diikuti oleh penyelenggaran 

program sarjana ilmu perpustakaan. Untuk mengatur kurikulum, besarnya, cakupannya, 

pihak Dep. P&K membetuk Konsorsium beranggotakan pakar bidang ilmu. Untuk Ilmu 

Perpustakaan dimasukkan pada Konsorsium Sastra dan Filsafat. Dengan tumbangnya 

kekuasaan orde baru pada tahun 1998 diikuti dengan tuntutan reformasi dan 

pembentukan Badan Hukum Milik Negara muncul tuntutan agar perguruan tinggi 

diperbolehkan menyusun kurikulum sendiri tanpa campur tangan terlalu besar dari Dep. 

Pendidikan Nasional. Sementara itu mulai tahun 1998 dibentuklah Komisi Disiplin Ilmu 

sebagai pengganti Konsorsium Sastra dan Filsafat. Untuk Ilmu Perpustakaan tetap 

dimasukkan pada Komisi Disiplin Ilmu Sastra dan Filsafat walaupun di kalangan 

anggota ada upaya untuk mengubahnya menjadi Komisi Disiplin Ilmu Budaya namun 

hingga tahun 2001 usulan tersebut belum dipenuhi. 

 Seiring dengan munculnya konsep pendidikan yang diajukan oleh Unesco serta 

diterima oleh banyak negara mengenai 4 pilar pendidikan, maka Dep. Pendidikan 

Nasional menerima konsep pilar pendidikan yaitu “learning to know, learning to do, 

learning to live together, learning to live with others anf learning to be (Learning 1998, 

86-97). Konsep tersebut kemudian dijabarkan pada kurikulum yangdikembangkan oleh 

KDI Sastra dan Filsafat pada bulan November 2001. Sebelum itu pada bulan Mei 2001 

The British Council melangsungkan Seminar Benchmarking Curriculum in Library and 

Information Science in Indonesia dengan menghadirkan dua pembicara yaitu Prof. 

Patricia Ward [Inggeris] dan Prof. Sulistyo-Basuki (Indonesia). Dari hasil penggodogan 

itu disusunlah (rancangan) kurikulum nasional iIlmu Perpustakaan.  

Karena pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi di beberapa perguruan 

tinggi berbeda, maka penyelenggara harus menyesuaikan diri dengan situasi pada 

masing-masing perguruan tinggi. Misalnya di Universitas Indonesia berada di bawah 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka mata kuliah fakultas ISIP menjadi mata 

kuliah wajib fakultas untuk mahasiswa jurusan ilmu perpustakaan. Hal serupa dengan 

IAIN Sunan Kalijaga yang berada di bawah Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri 

pada Fakultas Tarbiyah atau Fakultas lain, Univ. Islam Nusantara pada Fakultas Ilmu 

Komunikasi dll.  

Setelah hampir 20 tahun kurikulum ilmu perpustakaan diatur oleh Dep. 

Pendidikan dan Kebudayaan muncul suara yang menyatakan bahwa kurikulum nasional 

ilmu perpustakaan tidak diperlukan, terserah pada masing-masing universitas 

penyeleng-gara untuk mendisain sendiri kurikulum masing-masing. Pendapat tersebut 

memang benar di satu sisi mengingat keanekaragaman penyelenggara pendidikan ilmu 

perpustakaan serta kondisi setempat yang mempengaruhi pendidikan. Namun di segi 

lain ada yang berkeberatan dengan alasan sebagai berikut : (a) bila tidak ada kurikulum 

nasional maka universitas penyelenggara mengalami kesulitan kurikulum mana yang 

akan digunakan sebagai patokan; (b) sebagai sebuah profesi, pendidi-kan pustakawan 

perlu menentu-kan syarat untuk dapat berkarya dalam bidang kepustakawanan dan 

informasi. Di beberapa negara maju kurikulum ilmu perpustakaan tidak diatur oleh 

negara melainkan oleh asosiasi profesi; itupun asosiasi profesi hanya mengakreditasi 

lembaga pendidi-kan, bukannya mengatur kurikulum. (c) Dengan berlakunya Asean 

Free Trade Area, dirasakan perlunya suatu kurikulum baku yang menghasilkan 

pustakawan yang mampu menghadapi pustakawan asing bahkan berkarya di negara 

lain. Maka di Indonesia ada dua kutub, satu kutub menganggap kurikulum nasional 

tidak perlu sedangkan di kutub lain menganggap kurikulum nasional masih perlu. 
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Dalam hal demikian, KDI Sastra dan Filsafat mengambil jalan tengah hanya 

menentukan kurikulum nasional seminimum mungkin (Sulistyo-Basuki, 2002) 

 Kurikulum nasional sebagaimana disusun oleh KDI sastra dan Filsafat sudah 

diserahkan kepada Ditjen Pendidikan Tinggi pada tahun 2001 untuk selanjutnya 

ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sebagai kurikulum nasional. Namun 

hingga saat ini hal tersebut belum diputuskan oleh Menteri, bahkan ada rencana untuk 

meniadakan kurikulum nasional. Bagi penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan, 

rancangan kurikulum nasional dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun 

kurikulum masing-masing. Bila setiap penyelenggara pendidikan ilmu perpustakaan 

berpatok pada kurikulum di atas, maka sedikit-dikitnya sudah ada kesamaan dalam mata 

kuliah dasar untuk kepustakawanan. Langkah selanjutnya ialah menjabarkan isi masing-

masing mata kuliah sehingga materi yang diajarkan di Sumatera misalnya sama dengan 

materi yang diajarkandi daerah lain. Sebagai contoh Pengantar Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi berbobot 4 SKS memerlukan penjabaran seperti konsep dasar perpustakaan; 

jenis perpustakaan;sejarah perpustakaan; prinsip dan filsafat kepustakawanan; 

kerjasama dan jaringan; perpustakaan dan masyarakat; manajemen perpustakaan; 

pengolahan data bibliografis; organisasi informasi; Aplikasi teknologi informasi 

termasuk automasi perpustakaan; Internet; komunikasi ilmiah; sebaran informasi; temu 

balik informasi dll. 

Peningkatan mutu lembaga pendidikan  

 Menurut Zen (1992) Saat ini lembaga pendidikan dituntut untuk menyediakan 

sarana dan prasarana serta kurikulum/ silabus yang sesuai dengan tuntutan zaman, jadi 

jangan asal mendirikan lembaga pendidikan perpustakaan. Bagaimana kinerja 

pustakawan di lapangan, almamaternya sangat berperan dan bertanggung jawab secara 

moral. Apalagi sekarang ini jumlah peminat pendidikan ilmu perpustakaan pada semua 

jenjang juga meningkat. 

 Meskipun peminat meningkat secara signifikan, namun penerimaan mahasiswa 

baru, jumlah staf pengajar dan fasilitas yang tersedia harus menjadi pertimbangan yang 

utama. Apabila menerima mahasiswa dengan jumlah banyak, sedangkan fasilitas 

terbatas, hasilnya tentu kurang bermutu, yang pada gilirannya merusak citra profesi itu 

sendiri. Pemerintah dan organisasi profesi dalam hal ini dituntut untuk membentuk 

badan ‘akreditasi’, sehingga ada pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan 

perpustakaan. 

 Data menunjukkan, sampai saat ini kebutuhan pasar terhadap pustakawan masih 

menggembirakan. Tamatan pendidikan Ilmu Perpustakaan tidak sulit mendapatkan 

pekerjaa, meskipun diakui bahwa imbalan yang diterima masih belum memuaskan. 

Penyebaran pustakawan terdidik masih belum merata, kebanyakan mereka bekerja di 

kota-kota besar. Untuk membantu upaya mencerdaskan bangsa tentu diperlukan 

penyebaran yang merata, terutama untuk perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. 

Meskipun belum diteliti dengan seksama, dapat dikatakan bahwa tamatannya juga 

menumpuk di pulau jawa, terutama kota Jakarta. Tenaga pustakawan terididik di 

Indonesia semakin diperlukan, siapa lagi yang mengelola informasi di perpustakaan, 

kalau bukan pustakawan terdidik. 

 Kendala yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pendidikan perpustakaan 

adalah: 

1. Jumlah tenaga pengajar yang belum memadai 

2. Belum bakunya kurikulum yang sesuai dengan tuntutan zaman 
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3. Literatur ilmu perpustakaan masih sebagian besar dalam bahasa asing, terutama 

bahasa inggris 

4. Belum tersedianya dengan cukup fasilitas untuk praktik, misalnya untuk praktik 

buku rujukan, praktik pengatalogan, praktik teknologi informasi, dan sebagainya 

5. Gedung dan perlengkapan belajar mengajar yang masih kurang.  

6. Tantangan era informasi. Citra profesi pustakawan yang belum bagus, kurang 

bergengsi atau kurang dikenal juga berpengaruh pada pendidikan ilmu perpustakaan. 

Sedangkan potensi atau peluang yang dimiliki oleh pendidikan perpustakaan di 

Indonesia sebagaimana diutarakan oleh  Sumarningsih dan Zen (1992) antara lain: 

1. Kebutuhan tenaga 

Untuk mendidik bangsa yang berkualitas, perpustakaan adalah sarana yang mutlak 

diperlukan. Dengan demikian peranan lembaga pendidikan perpustakaan pada 

dilirannya sangat menentukan dalam memainkan peranannya yang penting tersebut. 

Kebutuhan tenaga perpustakaan akan selalu meningkat, apalagi saat ini informasi 

sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Semua jenis perpustakaan baik 

itu perpustakaan umum, sekolah, khusus maupun perguruan tinggi memerlukan 

pustakawan terdidik. 

2. Minat menjadi pustakawan 

Seperti diutarakan diatas bahwa saat ini jumlah peminat dari tahun ke tahun 

meningkat dan hal tersebut merupakan peluang. 

3. Kemauan politik pemerintah 

Sejak tahun 1988 profesi pustakawan telah diakui sebagai fungsional. Profesinya 

sudah sejajar dengan jenis profesi lain. Terbitnya Undang-Undang Perpustakaan No 

43 tahun 2007 yang mewajibkan semua lembaga pendidikan harus mempunyai 

perpustakaan atau lembaga informasi dan staf pekerjanya harus lulusan Program 

Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan merupakan peluang bagi lulusan ilmu 

perpustakaan untuk bisa terserap dalam lapangan pekerjaan di bidang perpustakaan 

sekolah. Dengan adanya UU ini sudah bisa dipastikan bahwa beberapa tahun ke 

depan lembaga informasi dan perpustakaan membutuhkan lulusan Program Studi 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Dengan keadaan ini ada keoptimisan bahwa 

beberapa tahun ke depan minat pada Ilmu Informasi dan Perpustakaan akan semakin 

meningkat serta keterserapan lulusan dalam pasar kerja akan tinggi.  Semua 

kebijakan pemerintah ini secara langsung atau tidak langsung akan membawa 

dampak bagi lembaga pendidikan perpustakaan. 

4. Pendidikan lanjutan 

Dalam profesi apapun, untuk mengikuti perkembangan dalam bidangnya, diperlukan 

sarana pendidikan lanjut. Di bidang perpustakaan, pendidikan dapat berupa 

pendidikan formal atau non formal. adanya tuntutan terhadap pendidikan lanjuta, 

maka akan membawa dampak terhadap lembaga pendidikan perpustakaan untuk 

menawarkan berbagai jenis dan macam bentuk pendidikan.  

Lapangan Kerja Informasi 

 Menurut Sulistyo-Basuki (1998) ruang lingkup profesi-profesi yang masuk 

dalam lapangan kerja informasi yaitu arsiparis, pustakawan, rekords manager, on-line 

specialist, information broker, kurator, information specialist, web specialist. 

 Era informasi membuat lembaga pendidikan perpustakaan semakin diperlukan. 

Yang dituntut dari perguruan tinggi, adalah keluaran yang sesuai dengan tuntutan 

jaman, baik kini maupun di masa mendatang. Dengan tersedianya berbagai jenjang 

pendidikan perpustakaan, pembagian pekerjaan antara teknisi, manajer dan pemikir 
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dalam bidang perpustakaan akan semakin jelas. Orang tidak lagi menyama-ratakan 

pustakawan (sumarningsih dan Zen, 1994) 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suhada (2004) antara lain menyimpulkan bahwa: 

(1) Kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja sangat tergantung pada konteks jenis 

pekerjaan, jenis lembaga tempat bekerja, unit tempat bekerja dan situasi dan kondisi 

tempat kerja, (2) Kompetensi yang paling banyak dibutuhkan oleh ahli informasi yaitu 

kemampuan untuk menguasai peraturan dan kebijakan, mempunyai pengetahuan 

tentang cara belajar kembali di dunia kerja, sistem manajemen informasi, sistem temu 

kembali informasi, sarana temu balik informasi, sistem operasi, hardware dan software, 

sistem pangkalan data, internet, sumber-sumber informasi, layanan informasi, 

mempunyai jiwa kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan organisasi, kemampuan 

menulis, menggunakan bahasa inggris dan lain-lain. 

 

Temuan Data  

Bab ini menguraikan temuan dari berbagai permasalahan pendidikan ilmu perpustakaan 

seperti upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan ilmu 

perpustakaan, peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan dan 

memetakan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas serta kebutuhan di masa 

depan. 

 Dalam penelitian ini terdapat 7 (tujuh) informan yang diharapkan bisa 

memberikan informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan 

ilmu. Ke tujuh informan ini adalah lulusan Departemen Informasi dan Perpustakaan dari 

berbagai angkatan yang datanya di ambil melalui proses focus group discussion (FGD). 

Peningkatan Mutu Pendidikan Ilmu Perpustakaan 

 Dalam kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan ilmu perpustakaan dalam 

hal ini informan mengatakan bahwa peningkatan mutu bisa diraih dengan memberi 

semua kompetensi tentang kepustakawanan dan informasi dengan sentuhan teknologi 

atau IT. Hampir semua informan menyatakan bahwa kompetensi di bidang TI sangat 

diperlukan ketika memasuki dunia kerja, karena pekerjaan pustakawan tidak hanya 

sebagai penjaga buku, tetapi juga harus bisa melayani pengguna dengan bantuan TI.  

Sebenarnya departemen sudah lama menginginkan ada penyempurnaan 

kurikulum agar lulusan mampu dan memiliki kompetensi yang diharapkan pada 

dunia kerja, apalagi perkembangan teknologi informasi kian pesat, proses 

penyempurnaan kurikulum sudah dilakukan dan sedang diimplementasikan pada 

mahasiswa baru tahun masuk 2009 

 Sebagai institusi dengan pendidikan sebagai core bussiness-nya,  Program Studi 

Ilmu Informasi dan Perpustakaan, tidak hanya memusatkan perhatiannya pada 

lingkungan internal organisasi saja, tetapi juga  lingkungan eksternal yang berpengaruh 

pada eksistensi dan pengembangan program studi. Perubahan-perubahan yang sangat 

dinamis yang terjadi pada lingkungan eksternal pengaruhnya tidak bisa diabaikan begitu 

saja. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan dituntut untuk 

selalu  mampu memprediksi, mengantisipasi dan merespon hal-hal yang berkaitan 

dengan perkembangan dan perubahan sosial budaya masyarakat, politik, sains dan 

teknologi. Dengan kemampuan ini, prodi diharapkan selain sanggup membekali lulusan 

dengan kompetensi yang memberikan peluang untuk terserap dalam pasar kerja juga 

bisa menghasilkan lulusan berkemampuan pada bidang-bidang yang terkait dengan 

kebutuhan masyarakat serta stakeholder.  
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 Menyangkut perubahan masyarakat,  telah diprediksikan bahwa abad 21 adalah 

era yang membawa perubahan besar dalam peradaban manusia. Era yang kita sebut 

sebagai era informasi ini memunculkan dampak-dampak perkembangan baru dalam 

berbagai macam aspek kehidupan, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi 

informasi. Dengan fenomena ini, informasi menjadi salah satu kebutuhan masyarakat 

yang tidak terhindarkan. Perkembangan yang terjadi selanjutnya adalah semakin massif-

nya informasi sehingga terjadi ledakan informasi serta munculnya kesulitan-kesulitan 

dalam penemuan informasi tersebut. Oleh karena itu menjadi sangat mendesak 

dibutuhkan upaya-upaya untuk dapat mengumpulkan serta mengolah informasi yang 

terus berkembang itu agar dapat ditemukan kembali. Perkembangan masyarakat modern 

yang sering disebut dengan masyarakat post-industrial ini, menjadikan informasi 

menjadi makin penting dan strategis, dan dengan demikian merupakan tantangan yang 

menyadarkan prodi akan pentingnya untuk membekali lulusan dengan kompetensi agar 

siap menghadapi perubahan jaman. Oleh karena itu kompetensi yang dikembangkan 

pada calon lulusan ditujukan tidak hanya bertumpu pada kemampuan dalam 

menciptakan sistem pengumpulan, pengolahan, serta penemuan kembali informasi 

tetapi diarahkan juga pada pengemasan informasi, penyebaran informasi dengan 

dukungan teknologi informasi serta kemampuan managerial dan marketing.  

 Saat ini di Indonesia, kota-kota besar dan menengah di Pulau Jawa khususnya 

dalam instansi negeri/pemerintah dan swasta, organisasi swasta, LSM serta organisasi 

masyarakat dan politik telah diketahui bahwa dukungan pada kegiatan operasional serta 

pengambilan keputusan tidaklah bisa dilepaskan kaitannya dengan pengelolaan 

informasi, arsip maupun dokumentasi. Oleh karena itu dengan kompetensi di bidang 

ilmu informasi dan perpustakaan akan dihasilkan lulusan profesional yang mampu 

mengelola dan menghasilkan sistem pengumpulan, pengolahan dan penemuan 

informasi, dokumentasi dan kearsipan serta mempunyai kemampuan menganalisis 

berbagai problem masyarakat dan pasar, sehingga dapat menghasilkan gagasan-gagasan 

konstruktif dan inovatif dalam pengembangan informasi, dokumentasi dan kearsipan 

untuk  kelancaran program-program pembangunan maupun tuntutan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan jaman. 

 Selain itu terbitnya perkembangan Undang-Undang Perpustakaan No 43 tahun 

2007 yang mewajibkan semua lembaga pendidikan harus mempunyai perpustakaan atau 

lembaga informasi dan staf pekerjanya harus lulusan Program Studi Ilmu Informasi dan 

Perpustakaan merupakan peluang bagi lulusan prodi IIP untuk bisa terserap dalam 

lapangan pekerjaan di bidang perpustakaan sekolah. Dengan adanya UU ini sudah bisa 

dipastikan bahwa beberapa tahun ke depan lembaga informasi dan perpustakaan 

membutuhkan lulusan Program Studi Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Dengan 

keadaan ini ada keoptimisan bahwa beberapa tahun ke depan minat pada Ilmu Informasi 

dan Perpustakaan akan semakin meningkat serta keterserapan lulusan dalam pasar kerja 

akan tinggi.  Namun di sisi lain ada persepsi negatif sebagian masyarakat tentang citra 

perpustakaan sekolah yang berimplikasi pada minat mendaftar pada prodi IIP. 

Terbentuknya citra ini sebenarnya konsekwensi logis dari perhatian masyarakat dan 

pemerintah pada perpustakaan. UU tentang perpustakaan dibuat, tetapi dalam 

prakteknya tidak ada jaminan pelaksanaannya. Dua hal ini tentunya merupakan hal yang 

bertolak belakang, di satu sisi ada peluang tetapi ada tantangan bagi prodi yang harus 

dihadapi.  

 Kurangnya perhatian pemerintah dan berbagai pihak yang terkait sebenarnya 

merupakan penyebab kondisi perpustakaan dan taman bacaan juga menyedihkan. Hal 
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ini yang berimplikasi pada citra perpustakaan dan pengelolanya secara umum menjadi 

negatif dan faktor inilah yang secara tidak langsung juga mempengaruhi minat pada 

ilmu informasi dan perpustakaan. Data akurat yang mendukung dugaan ini belumlah 

ada, namun dari  pengamatan yang dilakukan memang ada persepsi negatif di kalangan 

masyarakat tentang perpustakaan dan pustakawan. Padahal kesempatan terserap dalam 

lapangan pekerjaan untuk lulusan IIP dalam bidang perpustakaan juga sebenarnya 

terbuka lebar. Dari studi yang dilakukan salah satu dosen IIP, didapatkan data tentang 

jumlah Taman Bacaan yang tersebar di Surabaya yang memerlukan pengelolaan yang 

profesional. Jumlah Taman Bacaan di Kota Surabaya cukup banyak. Untuk saat ini, 

paling-tidak sudah ada 13 Taman Bacaan yang tersebar di berbagai wilayah.  

 

Peluang dan tantangan yang dihadapi pendidikan perpustakaan 

 Secara lebih rinci, dari hasil kajian dan identifikasi yang dilakukan, di Prodi IIP 

permasalahan utama yang dihadapi dan akar permasalahan yang menjadi penyebabnya 

adalah:  

Pertama, kendati jumlah absolut lulusan SMA/SMK yang mendaftar ke Prodi 

IIP naik, tetapi tingkat keketatannnya umumnya masih longgar, sehingga 

mempengaruhi kualitas input mahasiswa yang diterima. Akibat pesimisme masyarakat 

tentang prospek kerja lulusan IIP masih belum terandalkan, seringkali menyebabkan IIP 

bukan merupakan pilihan pertama mahasiswa, sehingga ujung-ujungnya kualitas input 

mahasiswa yang diterima tidak selalu seperti yang diharapkan. 

Kedua, pekerjaan yang ditekuni lulusan IPP umumnya di bidang pendidikan, dan 

belum banyak merambah ke bidang industri dan jasa yang membutuhkan keahlian 

pengelolaan informasi. Dalam banyak kasus, kualitas professional lulusan IIP seringkali 

belum terlalu mampu menjawab kebutuhan pasar kerja karena selama perkuliahan 

kurang mengambil mata kuliah kompetensi pendukung dan kompetensi khusus. Di 

samping itu, harus diakui bahwa dukungan fasilitas IT untuk tempat praktek mahasiswa 

masih kurang. 

Ketiga, jumlah lulusan IIP yang tepat waktu umumnya masih sangat 

kurang/rendah di mana waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi 

umumnya lebih dari 1 semester, bahkan lebih dari 2 semester. Akibat kurangnya 

pengalaman mahasiswa terlibat dalam kegiatan penelitian dosen, serta karena 

kemampuan Bahasa Inggris mahasiswa acapkali lemah, menyebabkan sebagian besar 

mahasiswa IIP umumnya kesulitan mengakses jurnal/literatur bidang IIP yang sebagian 

besar masih dalam Bahasa Inggris 

Keempat, kendati waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan setelah lulus 

tergolong cepat, namun penghargaan/gaji yang diterima umumnya belum banyak 

menjanjikan, karena kebanyakan lulusan IIP masih belum mampu memperlihatkan 

kompetensi mereka untuk mengelola informasi secara profesional sesuai kebutuhan 

pasar kerja.  

Kelima, publikasi dan karya ilmiah dosen untuk menunjang proses pembelajaran 

masih tergolong kurang. Akibat beban mengajar dosen IIP yang terlampau berat dan 

jumlah dosen yang kurang, menyebab waktu bagi dosen untuk menulis dan melakukan 

berbagai kegiatan penelitian menjadi kurang.  

Keenam, prestasi mahasiswa IIP dalam berbagai event atau lomba akademik 

umumnya sangat kurang, karena peluang mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan 

kuliah lapangan masih relatif kecil, di samping karena dukungan dana yang terbatas. 
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 Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan kompetensi 

lulusan IIP yang benar-benar memenuhi kebutuhan serta tuntutan pasar kerja, sudah 

barang tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan. Namun, untuk tiga tahun ke depan 

beberapa alternative solusi yang perlu memperoleh prioritas perhatian adalah: (1) 

Sosialisasi dan promosi IIP ke siswa SMA dan publik; (2) Perbaikan dan singkronisasi 

relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja; (3) Peningkatan kompetensi 

pendukung dan kompetensi khusus bagi lulusan IIP, (4) Optimalisasi proses 

pembimbingan penyusunan proposal dan penulisan skripsi; (5) Pengadaan literatur dan 

jurnal di bidang informasi dan perpustakaan; (6) Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa 

IIP dalam kegiatan lomba karya tulis ilmiah; (7) Penambahan dosen baru di Prodi IIP; 

(8) Peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian, serta bantuan dana hibah 

penelitian bagi dosen IIP. 

 Merespon peluang ini prodi telah merencanakan melakukan upaya-upaya 

sosialisasi dan promosi untuk menarik minat pendaftar, salah satunya dalam bentuk 

program Road Show ke berbagai sekolah menengah atas di Jawa Timur. Sedangkan 

untuk mempercepat terserapnya lulusan dalam pasar kerja, prodi perlu meningkatkan 

upaya-upaya kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri dan sebagainya. 

 Masukan dari pengguna lulusan lebih terfokus dari hasil didikan departemen 

atau program studi, selama ini lulusan sebagai output dari proses pendidikan program 

studi ilmu informasi dan perpustakaan rata-rata pihak pengguna merasa puas dengan 

hasil kerja lulusan yang selama ini diperlihatkan pada tempat kerja masing-masing. 

Hanya saja dari hasil wawancara para pengguna lulusan menyarankan agar ke depan 

lulusan program studi ilmu informasi dan perpustakaan diberikan ketrampilan softskill 

di samping kemampuan dari sisi akademis dan praktisnya yang sudah terbukti baik. 

 

Pemetaan Pendidikan Perpustakaan dari perspektif kualitas sertakebutuhan di masa 

depan 

 Berkaitan dengan tujuannya, pada dasarnya implementasi rancangan dan isi 

kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: 

1. Relevan dengan tuntutan dan kebutuhan stakeholders.  

2. Mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja yang mengelola informasi, 

perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan. 

Berdasarkan paparan diatas maka untuk melihat Pendidikan Perpustakaan dari 

perspektif kualitas serta kebutuhan di masa depan dapat dipetakan dalam 3 isu yaitu: 

1. Membentuk konsorsium penyelenggara pendidikan tinggi bidang perpustakaan dan 

informasi. 

2. membentuk ikatan sarjana bidang perpustakaan dan informasi sebagai sebuah 

himpunan yang akan ikut menggerakkan kesadaran dan persepsi masyarakat tentang 

Ilmu Perpustakaan dan nformasi  

3. merumuskan kompetensi profesi informasi sebagai acuan umum bagi semua  

penyelenggara pendidikan tinggi bidang ini, agar jelas batas-batas  

keahlian dan keterampilan yang dapat ditawarkan oleh para lulusan  

kepada dunia kerja dan dunia industri, baik di swasta maupun di  

negeri. Sangatlah penting bagi semua penyelenggara pendidikan tinggi  

untuk membuat rumusan yang mudah dipahami orang lain tentang siapa  

yang disebut: Pustakawan, Ahli informasi, Dokumentalis, Arsiparis, Manajer 

informasi, Pialang informasi, manajer rekod, Pengelola pengetahuan, Peneliti 

informasi, Pustakawan sekolah dan sebagainya 
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Kesimpulan 

 Temuan-temuan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan tantangan yang 

menyadarkan prodi akan pentingnya untuk membekali lulusan dengan kompetensi 

agar siap menghadapi perubahan jaman. Oleh karena itu kompetensi yang 

dikembangkan pada calon lulusan ditujukan tidak hanya bertumpu pada kemampuan 

dalam menciptakan sistem pengumpulan, pengolahan, serta penemuan kembali 

informasi tetapi diarahkan juga pada pengemasan informasi, penyebaran informasi 

dengan dukungan teknologi informasi serta kemampuan managerial dan marketing. 

Seperti yang diungkapkan oleh informan pada proses FGD. 

2. Peluang dan tantangan yang dihadapi jurusan ilmu perpustakaan mulai direspon 

dengan melakukan berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas pembelajaran dan 

menghasilkan kompetensi lulusan IIP yang benar-benar memenuhi kebutuhan serta 

tuntutan pasar kerja, sudah barang tentu ada banyak hal yang perlu dilakukan. 

Namun, untuk tiga tahun ke depan beberapa alternative solusi yang perlu 

memperoleh prioritas perhatian adalah: (1) Sosialisasi dan promosi IIP ke siswa 

SMA dan publik; (2) Perbaikan dan singkronisasi relevansi kurikulum dengan 

kebutuhan pasar kerja; (3) Peningkatan kompetensi pendukung dan kompetensi 

khusus bagi lulusan IIP, (4) Optimalisasi proses pembimbingan penyusunan 

proposal dan penulisan skripsi; (5) Pengadaan literatur dan jurnal di bidang 

informasi dan perpustakaan; (6) Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa IIP dalam 

kegiatan lomba karya tulis ilmiah; (7) Penambahan dosen baru di Prodi IIP; (8) 

Peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian, serta bantuan dana hibah 

penelitian bagi dosen IIP. 

Merespon peluang ini prodi telah merencanakan melakukan upaya-upaya sosialisasi 

dan promosi untuk menarik minat pendaftar, salah satunya dalam bentuk program 

Road Show ke berbagai sekolah menengah atas di Jawa Timur. Sedangkan untuk 

mempercepat terserapnya lulusan dalam pasar kerja, prodi perlu meningkatkan 

upaya-upaya kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, industri dan 

sebagainya. 

3.  Untuk meningkatkan kualitas pendidikan ilmu perpustakaan maka kebutuhan 

mendesak dipetakan dalam 3 isu yaitu 1) membentuk konsorsium penyelenggara 

pendidikan tinggi bidang perpustakaan dan informasi, 2) membentuk ikatan sarjana 

bidang perpustakaan dan informasi sebagai sebuah himpunan yang akan ikut 

menggerakkan kesadaran dan persepsi masyarakat tentang Ilmu Perpustakaan dan 

Informasi, 3) merumuskan kompetensi profesi informasi sebagai acuan umum bagi 

semua penyelenggara pendidikan tinggi bidang ini, agar jelas batas-batas keahlian 

dan keterampilan yang dapat ditawarkan oleh para lulusan  

kepada dunia kerja dan dunia industri, baik di swasta maupun di negeri.  

 

 

 

5.2 Saran 

 Saran-saran yang dapat diberikan antara lain: 

1.  Terus meningkatkan kualitas lulusan dengan memberikan semua kompetensi baik 

kompetensi utama, pendukung dan khusus kepada mahasiswa agar mampu bersaing 

di era global. Kompetensi tersebut diantaranya adalah kemampuan untuk menguasai 
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peraturan dan kebijakan, mempunyai pengetahuan tentang cara belajar kembali di 

dunia kerja, sistem manajemen informasi, sistem temu kembali informasi, sarana 

temu balik informasi, sistem operasi, hardware dan software, sistem pangkalan data, 

internet, sumber-sumber informasi, layanan informasi, mempunyai jiwa 

kepemimpinan, komunikasi interpersonal dan organisasi, kemampuan menulis, 

menggunakan bahasa inggris dan lain-lain. 

2.  Memotivasi pengajar-pengajar di jurusan ini untuk terus meningkatkan 

profesionalismenya dengan mengupayakan setiap dosen untuk melanjutkan 

pendidikan sampai S3 di bidang perpustakaan. Hal ini dikarenakan diantara semua 

faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan tinggi, maka dosen merupakan faktor 

yang paling dominant. Dalam banyak hal dosen akan sangat mewarnai wujud dari 

output 
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