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ABSTRAKSI
Pustakawan seharusnya menjalankan tugasnya sebagai pelayan informasi
dan sebagai pembimbing terhadap pengguna yang membutuhkan informasi.
Tindakan pustakawan tersebut terbagi dalam tiga elemen yakni: nilai, sikap, dan
perilaku yang masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Kinerja
organisasi perpustakaan dipengaruhi oleh tiga hal tersebut. Sikap yang
ditempilkan oleh pustakawan bisa berupa sikap yang buruk atau sikap yang baik.
Sikap yang menyenangankan maupun sikap yang tidak menyenangankan. Apabila
sikap dan perilaku pustakawan buruk maka pelayanan yang diberikan
perpustakaan ikut buruk. Sedangan di perpustakaan, yang merupakan pusat segala
kegiatan adalah pelayanan. Untuk itu pustakawan perlu memberikan palayanan
yang terbaik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pada masa silam, kegiatan perpustakaan diartikan sebagai kegiatan untuk
mengumpulkan, mengatur, meminjamkan dan menerima kembali pinjaman buku.
Karena itu, banyak orang dengan mudah mengatakan telah memiliki
perpustakaan, walaupun koleksi bahan pustakanya tidak seberapa. Demikian pula,
karena sifat pekerjaannya yang dianggap ringan atau tidak berbobot, maka siapa
sha dapat ditugaskan jadi pustakawan. Tidak jarang terjadi pustakawan dipilih dari
tenaga yang agaknya tidak dapat berprestasi lagi dalam kegiatan lain. Akhirnya,
tidaklah aneh kalau fungsi sebenarnya dari perpustakaan tidak dapat dijalankan
dengan baik.
Waktu dan sejarah telah menunjukkan bahwa perpustakaan yang dikelola
dengan baik oleh tenaga pustakawan yang memiliki keahlian, keterampilan dan
pengetahuan yang luas meupakan sumber informasi dan sumber ilmu
pengetahuan yang tidak ternilai. Perkembangan dunia yang mensyaratkan
penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah ikut menuntut pengelolaan
perpustakaan sebaik-baiknya, oleh tenaga yang benar-benar memiliki kemampuan
di bidang perpustakaan. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan jabatan
pustakawan

yang

Pendayagunaan

dituangkan

Aparatur

dalam Surat

Negara

nomor

Keputusan

18/MENPAN/1988

diperbaharui dengan SK Menpan Nomor 132 tahun 2002.
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Menetri
dan

Negara
telah

Pertimbangan tersebut lengkapnya menyebutkan “bahwa dalam rangka
usaha meningkatkan mutu dan manfaat perpustakaan dan dokumentasi sangat
diperlukan adanya pustakawan yang ditugaskan secara penuh pada perpustakaan
dan dokumentasi”
Surat keputusan tersebut merubah status pustakawan yang semula dapat
dijabat siapa saja, menjadi suatu jabatan yang mensyarakatkan kemampuan di
bidang perpustakaan, Kegiatan perpustakaan harus dilakukan seseorang yang
secara profesional melakukan kegiatan perpustakaan.
Di Indonesia, profesi pustakawan masih sering dilihat sebelah mata oleh
sebagian masyarakat kita, bahkan oleh kalangan terpelajar sekalipun. Masyarakat
belum banyak memerlukan jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan
pustakawan. Bahkan ada yang belum mengetahui eksistensi profesi pustakawan.

Tampaknya profesi ini masih sering dianggap lebih rendah dari profesiprofesi lain. Selain masyarakat yang belum mengetahui eksistensi pustakawan,
kadang kitapun masih menemukan pustakawan yang enggan atau malu mengakui
dirinya sebagai pustakawan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para pustakawan, diantaranya adalah
merumuskan

kode

etik

lokakarya-lokakarya

dll

pustakawan,

menyelenggarakan

di

upaya

dalam

seminar-seminar,

menyempurnakan

prosedur

penyelenggaraan perpustakaan dan meningkatkan teknik-teknik pelayanan
informasi. Namun mengapa keprofesionalan dan profesi pustakawan masih
kurang mendapat pengakuan yang wajar di masyarakat.
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Pada tahun 80 puluhan orang yang bekerja diperpustakaan dan profesi
sebagai pustakawan selalu dianggapkan sebagai orang buangan alias orang tidak
memiliki keahlian. Mungkin dulu seperti itu tapi sekarang jangan pernah
beranggapan bahwa pustakawan jargon adalah tentang buku-buku. Sungguh salah
dan batal , malah sekarang pustakawan adalah profesi yang begitu memiliki
competity (berkompetensi) ingin menduduk jabatan sebagai pustakawan.
Berbangga menjadi pustakawan jangan pernah merasa minder, dan ditanya kerja
apa jawab saja sejujurnya bahwa “Saya adalah pustakawan” biarlah orang
beranggap remeh karena mereka tidak tahu bahwa pekerjaan pustakawan
sebenarnya hari-hari bergelut dengan informasi, bagaimana meliterasi masyarakat
luas, selalu bekerja berdampingan teknologi, software, psikologi, public relations,
dan masih banyak lagi kegiataan seorang pustakawan. Pustakawan bukan pekerja
sebagai pelayan atau membersih buku yang hitam dan tidak dipinjam.

Profesi pustakawan merupakan jenis pekerjaan tetap dan penuh. Artinya
profesi merupakan pekerjaan yang layanannya diperlukan oleh masyarakat atau
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau memenuhi kebutuhan mereka
secara terus menerus. Tanpa layanan tersebut anggota masyarakat akan terganggu
kehidupannya. Dalam kode etik pustakawan disebutkan bahwa pustakawan adalah
seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan
ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui
pendidikan.
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B. TUJUAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa topik pelayanan menjadi ujung tombak
keberhasilan dari suatu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
(public services). Oleh sebab itu peningkatan fungsi perpustakaan sebagai
penyelenggara jasa informasi diperlukan pada era persaingan bebas sekarang ini.
Perpustakaan dapat meningkatkan fungsinya sebagai penyelenggara jasa
informasi dengan cara memberikan pelayanan secara optimal dari berbagai
informasi yang dikoleksi perpustakaan . Harapannya, kemudahan yang diperoleh
para pengguna perpustakaan akan memberikan citra yang lebih baik bagi
perpustakaan dan tentu hal ini sebagai wujud dari peningkatan pelayanan kepada
masyarakat pengguna.
Perpustakaan diharapkan mampu memberikan citra yang positif agar
selalu sukses dalam berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya. Citra negatif
dapat memperlemah serta merusak strategi yang telah dibangun secara efektif.
Sedangkan citra yang positif bisa didapatkan dengan mengkomunikasikan
keunikan dan kualitas terbaik yang dimiliki perpustakaan itu kepada pemakainya.

Seperti ilmu lainnya, ilmu perpustakaan berkembang dari suatu seni
menjadi sains. Objek ilmu perpustakaan adalah mengenai bahan pustaka – dalam
pengertian fisik dan isinya, metode pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan
penyajiannya kepada para pemakai jasa perpustakaan untuk keperluan
kehidupannya. Objek ilmu perpustakaan kemudian dikembangkan sehingga juga
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meliputi identifikasi dan penyajian informasi, perilaku pustakawan dan para
pemakai jasa perpustakaan.

C. RUMUSAN MASALAH
Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat
menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Menurut Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tidak ada
satu pasalpun yang menuliskan kata perpustakaan. Padahal menurut UNESCO,
pendidikan untuk semua (education for all), dapat lebih berhasil jika dilengkapi
dengan keberadaan perpustakaan.
Di perpustakaan ada strategi yang ditawarkan untuk membangun citra
perpustakaan itu sendiri. Strategi yang ditawarkan yaitu membangun citra
perpustakaan,

meningkatkaan

citra

perpustakaan

dan

mengembangkan

perpustakaan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi.
Sesuai dengan perkembangan jaman, maka perpustakaan kemudian
melahirkan sistem baru di bidang informasi. Walaupun namanya berbeda-beda
(pusat dokumenatsi, data bank, pusat data, dsb), namun pada intinya lembagalembaga ini melakukan pekerjaan yang sama, yaitu pengadaan, pengolahan,
pelayanan, administrasi.
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BAB II
PEMBAHASAN

Dalam makalah ini akan dibahas 3 hal yang mendasari citra perpustakaan,
terutama peran pustakawan dalam pembentukan citra perpustakaan di Indonesia
menuju perpustakaan berstandar atau bertaraf internasional.
A. Membangun Citra Perpustakaan.
Perpustakaan sekarang ini masih menjadi tempat yang menjemukan dan
ditempatkan pada posisi yang semakin terasing di lingkungannya sendiri. Oleh
karena itu banyak perpustakaan di sekolah menengah mulai berbenah untuk
meningkatkan citra diri baik dari hal yang kecil sampai pembenahan yang
berskala besar.
Peningkatan citra yang berskala kecil dapat dilihat dari pemberian nama
perpustakaan mulai berubah atau diganti dengan istilah yang menarik. Dengan
perubahan nama mau tidak mau perpustakaan ingin meningkatkan citra dimata
pengguna baik dilingkungannya sendiri maupun di masyarakat.
Peningkatan citra yang berskala menengah, dapat kita lihat perpustakaan
mulai membangun website perpustakaan sampai dengan membenahi koleksi dan
ruangan. Pembenahan website dapat kita kenali dengan beberapa homepage yang
diakses melalui internet.
Peningkatan citra berskala besar, dapat kita lihat beberapa perpustakaan
mulai berbenah dengan membangun gedung perpustakaan sesuai dengan standar
yang dibutuhkan

oleh perpustakaan. Bangunan gedung
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perpustakaan

yang

dirumuskan berdasarkan konsep yang sistematik, yaitu sebagai kesatuan sistem
keandalan bangunan gedung dengan lingkungannya.
Tujuannya adalah guna terwujudnya pemanfaatan ruang perpustakaan
yang bepihak kepada kepentingan pemakai terutama sivitas akademik
(mahasiswa, staf pengajar, peneliti) yang berlandaskan asas kemanfaatan yang
menampung

nilai-nilai

kemanusiaan

dan

keadilan,

asas

keselamatan,

keseimbangan, dan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.
Adapun rumusan sistem keandalan bangunan gedung perpustakaan, yang
terdiri aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan
gedung telah diarahkan untuk dapat memandu harmonisasi standar, yang
berpedoaman pada pengembangan standar-standar teknis nasional yang harmonis
dengan standar teknis negara lain, sebagaimana dituntut dalam rangka persiapan
mengahadpi era globalisasi.
Dengan adanya suatu jaringan kita dapat menemukan puluhan ribu
pustaka, sehingga koleksi dapat di-sharing atau diakses oleh banyak pengguna
melalui katalog gabungan yang mudah dicari, lengkap, dan interaktif. Dari satu
katalog online, setiap orang menemukan bukunya ke berbagai perpustakaan, dan
membaca komentar serta ulasan pembaca lain. Karena kita tahu bahwa kondisi di
lapangan menunjukkan tidak

ada satupun perpustakaan dan pusat informasi,

perpustakaan dan atau dokumentasi yang mampu melayani pemakainya dengan
hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tentu saja kerjasama itu perlu
disusun berdasarkan prinsip saling menolong, saling membutuhkan dan
memanfaatkan dalam mekanisme kerja yang
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saling

jelas, transparan, dan sinergis

dalam kesejajaran peran. Kerjasama itu akan menghasilkan apa yang disebut
dengan jaringan informasi dan komunikasi antar perpustakaan.
Dengan adanya peningkatan citra perpustakaan diharapkan perpustakaan
tidak lagi menjemukan dan terasing di lingkungannya sendiri.

B. Meningkatakan Citra Pustakawan
Tenaga pustakawan merupakan jabatan karir dan jabatan fungsional yang
telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan terbitnya
Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) nomor 18
Tahun 1988 dan telah diperbarui dengan SK Menpan nomor 132 Tahun 2002.
Melihat permasalahan tersebut mau tidak mau perpustakaan mulai
berbenah dengan membekali tenaga pengelolanya baik tenaga administratif
maupun fungsional pustakawannya bersikap profesional dalam memberikan
pelayanannya. Untuk dapat bersikap profesional banyak perpustakaan mulai
melakukan pengembangan sumber daya manuisa (SDM) khususnya melatih
tenaga pengelola perpustakaan atau pustakawan dalam bidang layanan komputer,
bahasa inggris, studi banding ke berbagai perpustakaan yang lebih maju,
mengikutsertakan dalam seminar maupun magang di bidang ilmu perpustakaan,
serta teknologi informasi dan komunikasi, mengikutsertakan pendidikan S2
bidang ilmu perpustakaan dan informasi, serta peningkatan kualitas /mutu
layanannya dengan pembekalan prima bagi tenaga pengelola perpustakaan /
pustakawan.
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Untuk menjadi tenaga profesional yang perlu diperhatikan adalah
kepribadian, kompetensi dan kecakapan. Selain itu tenaga pengelola perpustakaan
dituntut bersikap SMART, yaitu siap mengutamakan pelayanan, menyenangkan
dan menarik dalam memberikan pelayanan. Ramah dan menghargai pemakai
perpustakaan, serta tabah ditengah kesulitan yang dihadapi.
Dengan adanya peningkatan citra perpustakaan baik melalui peningkatan
kualitas diri maupun peningkatan mutu layanan yang berbasis pada standar mutu
nasional maka berbagai persoalan perpustakaan bisa ditangani. Sebab hanya
dengan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan
dan tenaga fungsional pustakawan yang berkualitas kita bisa membangun
perpustakaan yang bertaraf nasional.
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BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Untuk meningkatkan mutu dan manfaat perpustakaan diperlukan
pustakawan yang profesional yang lebih menekankan pada keahlian, tanggung
jawab, pengabdian dan pengembangan keahlian serta kemampuannya. Untuk
menjamin pengembangan profesi pustakawan telah disediakan jenjang jabatan
pustakawan yang disusun sesuai dengan tingkat profesionalisme pustakawan.

B. Saran
Agar pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan berjalan dengan
normal, maka sebagai pustakawan, harus memotivasi dan merangsang pengguna
perpustakaan (masyarakat, mahasiswa, staf pengajar, peneliti) dalam pertumbuhan
dan perkembangan untuk mencintai buku supaya keingintahuan tentang dunia dan
memberantas kebodohan. Supaya generasi yang akan datang lebih optimal dalam
berbagai bidang sehingga dalam era globalisasi ini bangsa kita tidak tertinggal
perkembangannya dalam berbagai bidang.
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BAB IV
PENUTUP

Sudah bukan jamannya perpustakaan di “klaim” sebagai “tempat gudang
buku” yang berdebu dan “tempat buangan” bagi orang-orang yang terkena
punishment. Perpustakaan mempunyai peran yang sangat berarti, yang bila
dikelola dan dikembangkan dengan baik akan memberikan dampak positif bagi
kecerdasan dan kehidupan bangsa. Ketersediaan berbagai macam pengetahuan di
perpustakaan dengan bentuk yang lebih modern (digital), memberikan kesempatan
pada pemakai untuk mengembangkan pengetahuannya secara mandiri.
Dengan menerapkan dua citra utama yaitu membangun citra perpustakaan,
dan meningkatkan citra pustakawan dalam mengembangkan perpustakaan, kita
berharap perpustakaan di Indonesia dapat disejajarkan dengan perpustakaan yang
ada di Negara-negara maju.
Akhirnya segala sesuatu tidak akan menjadi kenyataan sebelum kita
mengalami sendiri, demikian juga kreasi dan inovasi akan menjadi coretan tidak
bermakna diatas kertas sebelum direalisasikan di dunia nyata.
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