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I. PENDAHULUAN 

Kehadiran perpustakaan tidak hanya sebagai penghias kampus, masjid atau 

lembaga apapun yang memiliki perpustakaan, akan tetapi adalah faktor penentu 

yang memberi arah kemajuan kegiatan masyarakat atau sumber daya manusia 

di dalamnya. Tidak ada sekolah atau unit yang berhasil melahirkan  lulusan 

yang hebat tanpa membaca informasi yang tersedia di perpustakaan baik dari 

bahan pustaka tercetak, bahan pustaka elektronik maupun yang dapat ditelusuri 

melalui internet. Perpustakaan dihadirkan dengan harapan menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas tinggi. 

Di dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2007: 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 rekereasi para pemustaka.  

Selain tersebut di atas, Undang-Undang No.43 Tahun 2007 tentang 

perpustakaan jelas sekali mewajibkan pada perpustakaan untuk memberi 

layanan prima kepada pemustaka. Sebagaimana tertera dalam Pasal 32 ayat a 

berbunyi: “Tenaga pustakawan berkewajiban memberikan layanan prima 

terhadap pemustaka”. 

Tugas perpustakaan adalah melayani masyarakat pengguna. Tugas ini  

dilaksanakan oleh seorang pustakawan. Menurut Undang-Undang No.43 

Tahun 2007,  pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang 

diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta 

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan. 

Masyarakat akan bersimpati dalam mencari informasinya tergantung dari 

pelayanan pustakawan masing-masing perpustakaan. Pelayanan di 
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perpustakaan merupakan tulang punggung perpustakaan dalam eksistensinya 

untuk memenuhi kebutuhan informasi para pengguna. Pengguna akan puas jika 

pelayanan pustakawan seperti yang diharapkannya, tetapi pengguna akan 

kecewa jika pelayanan pustakawan tidak memenuhi apa yang diinginkannya. 

Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengeluh  terhadap 

pelayanan di perpustakaan. Diantaranya adalah beranggapan pustakawan 

kurang ramah, kurang kreatif, tidak memiliki program kerja, keterampilan 

teknis dan Bahasa Inggris terbatas, serta tidak mampu mengoperasikan 

komputer dengan baik dan sebagainya.  

Penilaian masyarakat lainnya, rata-rata pustakawan jarang tersenyum, 

dalam pelayanan tidak menunjukkan antusiasme yang tinggi, cenderung 

bermalas-malasan, memilih pekerjaan di sudut-sudut ruangan sambil ngerumpi 

bersama, dan ketika pengunjung bertanya tentang koleksi yang dibutuhkan, 

jawaban yang sering muncul adalah:”silahkan cari sendiri, atau mungkin 

koleksi sedang dipinjam, dan lain-lain dengan tidak berusaha mencari solusi 

yang tepat.” (Irkham: 2010). Hal ini tentu saja tidak terjadi pada semua 

perpustakaan, tapi masih terjadi pada banyak perpustakaan. 

Kenyataan demikian merupakan tantangan bagi pustakawan untuk bisa 

menjadi lebih baik dengan kompetensi-kompetensi yang handal yang 

diharapkan masyarakat. Sosial skill atau ketrampilan sosial sangat dibutuhkan 

dan harus dimiliki oleh seorang pustakawan, mengingat pustakawan adalah 

makhluk sosial yang selalu berhubungan dan berinteraksi dengan orang lain, 

sehingga pustakawan tidak hanya melayani masyarakat memenuhi kebutuhan 

informasi, tapi pustakawan dapat menjadi provider, sumber informasi bagi 

masyarakat. Keterampilan sosial sangat penting bagi pustakawan, karena 

kemajemukan dan keragaman masyarakat sekitar dengan kebutuhan informasi 

yang beragam  pula dan menjadi keharusan untuk dihadapi oleh pustakawan. 

Berkaitan dengan pernyataan di atas, pustakawan yang sudah mempunyai 

wadah yakni  Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) hendaknya sudah menjadi 

pustakawan yang profesional. Organisasi IPI ini mempunyai anggaran dasar dan 

anggaran rumah tangga lebih-lebih tercermin dalam kode etik pustakawan 
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sehingga dapat menjadi landasan untuk melangkah. Namun IPI sendiri dalam 

kondisi statusquo tidak ada kiprah dan belum mandiri karena keuangannya 

masih banyak bergantung pada subsidi dan bantuan instansi di bidang 

perpustakaan dan badan-badan lain, baik pemerintah maupun swasta. 

Sedangkan pustakawan Indonesia belum mandiri. Inilah tantangan bagi 

pustakawan. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. Pustakawan Sebagai  Pekerja Profesional 

Professionalism: the skill or qualities required or expected of member of a 

profession. (Oxford and Advance Dictionary, 2006: 924). Artinya 

profesionalisme adalah keterampilan atau kualitas yang dibutuhkan atau 

diharapkan dari anggota suatu profesi.  

Pustakawan merupakan profesi, maka untuk menjadi pustakawan perlu 

kriteria tertentu yang berkaitan dengan bidang tugas yang akan dikerjakan. 

Menurut Sulistyo Basuki (1993:147) pengertian profesi merupakan suatu 

pekerjaan yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus yang 

diperoleh dari teori dan bukan saja praktek dan diuji dalam bentuk ujian dari 

sebuah universitas atau lembaga yang berwenang serta memberikan hak dan 

kepada yang bersangkutan untuk berhubungan dengan pengguna.  

Seorang pustakawan ideal dan profesional perlu juga dibuktikan dengan 

berbagai sikap dan nilai yang melekat pada dirinya. Dalam Lokakarya 

Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan perpustakaan di 

Indonesia, yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar IPI, The British Counsil 

dan Perpustakaan Nasional di Jakarta tanggal 9-11 Agustus 1994, merumuskan 

profil pustakawan Indonesia sebagai berikut:  

1. Aspek Profesional 

Pustakawan profesional selain berpendidikan formal ilmu perpustakaan, 

juga dituntut gemar membaca, trampil, kreatif, cerdas, tanggap, berwawasan 

luas, berorientasi ke depan, mampu menyerap ilmu lain, objektif 

(berorientasi pada data), generalis di satu sisi, tetapi memerlukan disiplin 
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ilmu tertentu dipihak lain, berwawasan lingkungan, mentaati etika profesi 

pustakawan, mempunyai motivasi tinggi, berkarya di bidang 

kepustakawanan, dan mampu melaksanakan penelitian serta penyuluhan. 

2. Aspek Kepribadian dan Perilaku 

 Pustakawan Indonesia harus bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 

bermoral pancasila, mempunyai tanggung jawab sosial dan kesetiakawanan, 

memiliki etos kerja yang tinggi, mandiri, loyalitas tinggi terhadap profesi, 

luwes dan simpatik, terbuka terhadap kritik dan saran, selalu siaga dan 

tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan ilmu dan teknologi, 

berdisiplin tinggi dan menjunjung tinggi etika pustakawan Indonesia. (Aziz, 

2012: 34) 

Pustakawan sebagai sumber daya manusia dituntut menghadapi kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mulai berbenah diri serta 

meningkatkan kemampuannnya untuk menghadapi perubahan serta persaingan 

dalam menjalankan profesinya secara professional. Namun tidak semua 

memiliki kesiapan yang sama terhadap tuntutan untuk bekerja secara 

profesional, sebab terbatasnya pemahaman masyarakat maupun pustakawan 

terhadap profesi pustakawan. Hal ini berdampak pada penempatan sumber 

daya manusia. 

Profesional atau tidaknya seseorang dapat dilihat dari kompetensi sebagai 

alat pembinaan. Menurut Hermawan dan Zen (2006: 182) ada beberapa 

komponen yang dapat menunjang  profesionalisme pustakawan, yakni: 

1. Komponen kompetensi, terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. 

2. Tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada pustakawan. 

3. Jenis dan sifat pekerjaan yang dilaksanakan. 

4. Hak dan kewajiban. 

5. Prosedur dan mekanisme kegiatan 

6. Pembinaan, peningkatan kualitas melalui pendidikan formal dan non 

formal. 

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, seorang pekerja profesional 

dituntut memiliki kompetensi. Baik kompetensi berupa pengetahuan, 
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keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi tersebut. Demikian 

pula seorang pustakawan, agar dalam melaksanakan tugas berjalan dengan 

lancar perlu didukung dengan seperangkat kompetensi-kompentensi tertentu 

yang diperoleh melalui kualifikasi jenjang pendidikan keahlian untuk 

memperoleh suatu keahlian sesuai amanat Undang-Undang No. 43 Tahun 

2007. 

 Kompetensi personal, seorang pustakawan setidaknya memiliki: 

a. Pustakawan dapat melakukan layanannya secara prima. 

b. Pustakawan hendaknya selalu mencari tantangan dan melihat peluang   

     tidak terbatas di dalam perpustakaan tetapi  juga di luar perpustakaan. 

c. Dapat membaca permasalahan dengan wawasan yang luas. 

d. Selalu mencari mitra kerja dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. 

e. Menciptakan lingkungan yang saling menghargai dan mempercayai. 

f. Memiliki keterampilan berkomunikasi. 

g. Dapat bekerja sama, baik dengan pustakawan maupun pihak lain dalam  

    satu tim. 

h. Menyiapkan kepemimpinan. 

i. Membuat perencanaan dan skala prioritas dalam pekerjaan. 

j. Secara terus menerus meningkatkan dan memperbaiki layanan informasi  

     untuk merespon perubahan-perubahan informasi. 

k. Komitmen atau setia pada pembelajaran seumur hidup dan perencanaan  

     karir pribadi. 

l. Memiliki keterampilan bisnis dan menciptakan peluang baru. 

m. Mengakui nilai professional kerja sama dan kesetiakawanan. 

n. Bersifat fleksibel, luwes dan bersikap positif. (Murphy, 1991; 5-6) 

 

Sedangkan kompetensi profesional yang melekat dengan profesi 

pustakawan diwujudkan dalam kemampuan antara lain: 

a. Mempunyai pengetahuan atas isi sumber daya informasi, termasuk 

kemampuan mengevaluasi. 
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b. Memiliki kemampuan subjeks khusus yang cocok dan diperlukan oleh 

organisasi induk atau pengguna jasa. 

c. Mengembangkan dan mengelola jasa informasi yang nyaman, mudah 

diakses dan murah (cost effective) sejalan dengan arahan strategi 

organisasi. 

d. Menyediakan pedoman SOP (Standart Operating Prosedure) dan 

dukungannya untuk pengguna jasa dan mengkaji kebutuhan informasi. 

e. Menggunakan teknologi informasi yang sesuai untuk mengadakan, 

mengorganisasi dan mendesiminasikan informasi. 

f. Menghasilkan produk informasi khusus untuk digunakan maupun di luar 

organisasi atau pengguna perorangan. 

g. Mengevaluasi hasil penggunaan informasi dan melakukan kajian yang 

berhubungan dengan permasalahan manajemen informasi. 

h. Meningkatkan jasa informasi secara berkelanjutan untuk menjawab 

tantangan dan perkembangan. 

i. Merupakan anggota dan tim manajemen senior atau konsultan bagi 

organisasi tentang isu informasi. (Rufaidah, 2009; 9) 

 

B. Peran Pustakawan Sebagai Anggota Profesi 

Harapan pustakawan Indonesia menjadi sosok pustakawan yang ideal 

sebagaimana yang tertuang dalam rumusan Profil Pustakawan Indonesia masih 

perlu dipertanyakan. Hampir setiap Rapat Kerja dan Seminar Ilmiah masalah 

tersebut mencuat kepermukaan, bahkan penataan organisasi pun selalu menjadi 

isu utama.  

Dalam kata pengantar yang ditulis oleh Zulfikar Zen dikatakan bahwa 

dewasa ini citra profesi pustakawan yang dianggap kurang menarik masih saja 

ada. Pustakawan dianggap sebagai “ tukang jaga buku”  yang tidak mengerti 

apa-apa tentang isinya, pasif, menunggu orang datang dan tidak dapat 

mengikuti irama kebutuhan informasi pengguna perpustakaan. (Sutarno, 2006: 

278) 
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Untuk itu sebaiknya pustakawan tidak boleh tinggal diam berpangku 

tangan. Haruslah melihat ke dalam (inner side), introspeksi untuk 

mengevaluasi apa kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Menarik atau 

tidaknya profesi pustakawan itu kembali pada pustakawan sendiri. 

Pustakawan sendiri telah memiliki wadah yang menampung, merespon, 

membela, menyalurkan, membina dan mengembangkan anggotanya. Diantara 

kegiatan organisasi profesi tersebut adalah mengadakan berbagai kegiatan 

ilmiah dan profesi dan kerjasama lainnya. Organisasi profesi tersebut bernama 

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dalam skup nasional, Congress of South 

East Asean Librarians (Consal) untuk tingkat regional, dan International 

Federation of Library Association (Ifla) untuk tingkat internasional. Di 

samping itu masih banyak organisasi yang lain, yang mempunyai misi dan 

tujuan memajukan perpustakaan.. 

Perjalanan organisasi memang terkadang mengalami banyak kendala dan 

rintangan atau problematika. Seperti yang disampaikan Sulistyo-Basuki 

(193:183), berbagai kendala yang sulit diatasi, antara lain: 

1. Pencatatan jumlah anggota IPI. Sebagai organisasi profesi belum 

mengetahui secara pasti jumalah anggotanya. Hal ini tidak dialami 

oleh organisasi profesi lainnya seperti dokter, pengacara dan akuntan. 

2. Belum adanya standar pendidikan pustakawan. Yang ada baru 

pembakuan kurikulum untuk tingkat sarjana. Untuk program pelatihan 

belum ada. 

3. Belum berfungsinya kantor Sekretariatan Umum IPI, korespondensi 

belum berjalan sepenuhnya. 

4. Keterikatan organisasi pada badan birokrasi. Pemilihan ketua lebih 

dipertimbangkan pada kemampuan dana calon. Di daerah pemilihan 

ketua pengurus wilayah lebih banyak terpaut pada perpustakaan 

wilayah sehingga pengurus daerah identik dengan perpustakaan 

wilayah. 

Organiasasi profesi pustakawan ini harus kita dukung, sehingga sejajar 

dengan profesi lainnya yang sudah maju.  Ada 3 (tiga) kewajiban seorang 
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pustakawan sebagai anggota profesi, sesuai dengan yang  tercantum  dalam 

kode etik pustakawan Indonesia tahun 2006 sebagai berikut : 

a.    Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin 

Salah satu tanggung jawab sebagai anggota sebuah profesi adalah disiplin 

membayar iuran yang telah ditentukan. Besarnya iuran dan tata cara 

pembayaran di atur dalam anggaran dasar dan rumah tangga IPI, terhitung 

sejak menjadi anggota. (IPI, 2006) 

b.  Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh rasa 

tanggung jawab.Setiap organisasi memiliki program sebagai indikator 

kehidupan suatu organisasi. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan 

pengejawantahan ide-ide anggotanya yang telah disepakati dan dipahami 

bersama demi tercapainya tujuan sebuah organisasi 

c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi 

Sebagai seorang yang bekerja dalam naungan sebuah profesi berkewajiban 

mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. 

 

C. Peran Pustakawan Sebagai Makhluk Sosial 

Manusia adalah mahluk hidup yang selalu tumbuh dan berkembang, 

dimulai dari kelahiran sampai kematian. Terlepas dari fase-fase pertumbuhan 

manusia, sudah kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk 

bermasyarakat, selain itu diberikan akal, pikiran yang berkembang serta dapat 

dikembangkan. Dalam hubungannya dengan peran pustakawan sebagai 

makhluk sosial, pustakawan juga manusia yang selalu hidup dengan  manusia 

lainnya.  

Pustakawan tidak hanya berhubungan benda mati, seperti dokumen, buku, 

komputer, dan peralatan lainnya. Pustakawan juga harus berhubungan dengan 

orang lain dalam lingkungan kerjanya, yakni hubungan pemustaka, dengan 

atasan, dengan bawahan, dan  sesama pustakawan. Dalam hubungan sosial 

tersebut melibatkan kepribadian yang terus tumbuh dengan dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Untuk dapat mengembangkan hubungan sosialnya di 

perpustakaan, maka pustakawan harus dapat menjalin hubungan interpersonal 
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yang baik dengan orang-orang yang berada di perpustakaan, agar kerjasama 

dapat berjalan dengan lancar. 

Sosial skill merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi 

yang berhubungan dengan orang lain, baik individu atau kelompok, sehingga 

dapat terjalin suatu interaksi sosial dan komunikasi yang baik dan efektif. 

Menurut Suherman, kualitas dan keterampilan mendasar yang diharapkan dari 

seorang pustakawan dalam hal keterampilan sosial adalah: 

a.       Kemampuan berkomunikasi secara positif dan efektif. 

Seorang pustakawan diharapkan dapat menguasai tehnik komunikasi 

sederhana, tapi efektif, yang akan menimbulkan sikap saling pengertian 

dan saling menuntungkan (simbiosis mutualisme) antara kedua belah 

pihak, pustakawan dan pemustaka. Kunci komunikasi efektif adalah 

mencoba mengerti dan melakukan tindakan yang bisa memberikan 

kepuasan keinginan pemakai perpustakaan, dengan demikian dapat 

menambah jumlah pemustaka yang datang. 

b.      Kemampuan memahami kebutuhan pemustaka 

Puskawan diharapkan cepat tanggap dalam merespon pertanyaan tentang 

informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, dapat memberikan 

penelusuran informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat, mampu 

membedakan antara hal yang penting dan tidak penting tentang informasi. 

c.       Mampu bekerja sama dengan perorangan, kelompok atau dengan lembaga 

lain. 

Hendaknya seorang pustakawan bisa menjadi jembatan kerja sama antara 

perpustakaan dengan lembaga-lembaga lain ataupun dengan kerjasama 

dengan perorangan atau kelompok. 

d.      Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai keanekaragaman budaya 

Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman keanekaragaman budaya, 

pustakawan akan dapat memberikan pelayanan yang baik pada pemustaka 

yang datang dari mana saja, dengan budaya bagaimanapun.  Fleksibel 

adalah karakteristik pokok pustakawan. Ini semua dilakukan untuk 



10 
 

memberikan kepuasan kepada para pemustaka atau siapa saja yang datang 

ke perpustakaan. (Suherman, 2009: 34-35) 

Selain kemampuan-kemampuan di atas, pada era ini pustakawan harus 

mempunyai keahlian di bidang teknologi informasi, literacy informasi. Dan 

dituntut mampu mengajarkannya baik kepada rekan sesama pustakawan dan 

kepada pengguna perpustakaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, 

pengguna yang datang ke perpustakaan untuk  memenuhi kebutuhan 

informasinya harus mendapatkan pelayanan yang baik dari pustakawan, seperti 

mendapat sambutan yang baik, diperhatikan dan merasa nyaman ketika 

mengkomunikasikan kebutuhannya. 
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