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Kata Kunci: Kompetensi dan Proses Kompetensi Sertifikasi Pustakawan 

 

Penelitian ini mengemukakan tentang kompetensi pustakawan yang 

sudah sertifikasi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan 

fokus penelitian sebagai berikut kompetensi pustakawan yang sudah 

sertifikasi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan proses 

yang ditempuh oleh pustakawan yang sudah sertifikasi di Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan sertifikasi pustakawan. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran tentang kompetensi pustakawan yang sudah 

sertifikasi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan proses 

yang ditempuh oleh pustakawan yang sudah sertifikasi di Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin untuk mendapatkan sertifikasi pustakawan. 

Subjek penelitian ini adalah empat orang pustakawan yang sudah 

sertifikasi di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Objek 

penelitian ini adalah kompetensi pustakawan yang sudah sertifikasi di 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin serta proses mendapatkan 

sertifikasi pustakawan. Jenis penelitian ini adalah lapangan (field research) 

untuk mengumpulkan data penulis menggunakan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan data menggunakan 

editing, klasifikasi data, interprestasi data. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa ada empat 

orang pustakawan di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang 

sudah memiliki kompetensi sertifikasi pustakawan. Ibu Laila Rahmawati 

dengan kompetensi pengatalogan bahan pustaka, Bapak Ahmad Syawqi 

dengan kompetensi pelayanan sirkulasi dan referensi dan kompetensi literasi 

informasi dan promosi perpustakaan, Ibu Hamsinah dengan kompetensi 

pengatalogan bahan pustaka serta Bapak Moch. Isra Hajiri dengan 

kompetensi pengadaan bahan pustaka.Adapun proses yang ditempuh oleh 

keempat pustakawan yang sudah sertifikasi pustakawan saat mngikuti uji 

kompetensi mulai dari pengajuan permohonan, memilih klaster sekaligus 

melengkapi pengadministrasian, melakukan uji kompetensi, keputusan 

sertifikasi sampai penggunaan sertifikat tersebut, diselenggarakan serta 

diatur pelaksanaan kegiatan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan 

yang diturunkan langsung oleh Perpustakaan Nasional RI. 

 

 

 




