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Tulisan ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi hubungan bersama para 

pustakawan dengan pemustaka mereka. Beberapa model yang populer dipelajari 

untuk memahami dasar-dasar membangun hubungan jangka panjang. Isu 

mengenai hubungan pustakawan-pemustaka akan dibahas bersama dengan 

langkah-langkah yang akan diambil oleh perpustakaan untuk mendapatkan 

loyalitas pemustaka mereka. Skenario perpustakaan India dibahas dalam 

kaitannya dengan perubahan kebutuhan pemustaka mereka.  

Kata kunci: Hubungan Pustakawan-Pemustaka; Kepuasan Pemustaka; 

Layanan Pemustaka 

 

Pendahuluan 

Perpustakaan adalah organisasi yang berpusat pada pemustaka. Seorang 

pemustaka adalah fokus layanan perpustakaan dan informasi abad ke 21(1). 

Apakah itu sebagai bingkai kebijakan atau untuk merancang web perpustakaan, 

perlindugan terhadap kepuasan pemustaka telah menjadi faktor utama yang 

berpengaruh. Hubungan antara penyedia informasi dan pemustaka adalah ukuran 

penting dari efektivitas layanan perpustakaan dan informasi(2). 

 

Bagi sebuah organisasi nirlaba (perpustakaan) bertindak dengan cara yang lebih 

spesifik dengan menargetkan kepuasan maksimal pemustaka dan mendapatkan 

kepercayaan dari mereka. Ini membantu perpustakaan untuk membangun ikatan 

jangka panjang dengan pemustaka. Perpustakaan adalah organisasi non-profit 

yang seharusnya memberikan informasi yang tepat kepada pemustaka yang pada 
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waktu yang tepat.  

"Informasi yang benar" menetapkan pedoman untuk kebijakan akuisisi informasi 

yang akan diambil oleh perpustakaan. "Pemustaka yang potensial" adalah mandat 

untuk mengembangkan profil pemustaka serta untuk menyediakan layanan 

personalisasi. "Waktu yang tepat" sangat penting dalam memilih dan merancang 

alat dan teknik yang membantu dalam manajemen dan mengorganisasi informasi 

dalam penyebaran informasi yang efektif.  

 

Kemajuan teknologi telah merevolusi cara orang bertindak dan berkomunikasi, 

telah menjadi alat yang sangat diperlukan bagi perpustakaan untuk membangun 

hubungan yang kuat dengan pemustaka mereka. Beberapa fakta penting tentang 

hubungan pustakawan-pemustaka dan berbagai model yang ada berdasarkan 

hubungan organisasi-pemustaka yang dibahas. 

 

Hubungan Pustakawan-Pemustaka 

Seorang pemustaka adalah pusat untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

lembaga atau organisasi perpustakaan. Secara langsung atau tidak, lembaga-

lembaga dan organisasi memformulasikan untuk melayani klien mereka. Dalam 

situasi yang ideal, pemustaka benar-benar bergantung pada seorang pustakawan 

untuk kebutuhan mereka dan pustakawan berkomitmen untuk memenuhi 

kebutuhan pemustaka, tidak peduli berapa banyak ambigu mereka. Green (3) 

menekankan pada membangun hubungan pribadi antara pustakawan dan pembaca 

di perpustakaan umum, yang menekankan pada fakta bahwa pustakawan harus 

memberikan perhatian pribadi untuk kebutuhan pemustaka.  

 

Dia menulis, "Sebuah penerimaan dan simpati hangat oleh seorang teman, dan 

pengakuan seseorang yang akan mendengarkan pertanyaan, bahkan meskipun ia 

mungkin menganggap mereka tidak penting, membuatnya mudah bagi orang-

orang tersebut untuk mengajukan pertanyaan, dan menempatkan pemustaka 

seperti di rumah sendiri". Menurut Gronroos (4), adanya hubungan antara dua 

pihak menciptakan nilai tambah bagi pemustaka juga untuk penyedia layanan. 
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Perng et.al.(5) menyadari partisipasi aktif dari pemustaka perpustakaan dalam 

meningkatkan layanan perpustakaan. Mereka mengusulkan kerangka kerja 

konseptual berdasarkan perspektif manajemen hubungan pelanggan. Hubungan 

yang sedang berjalan dapat menawarkan keamanan pelanggan, perasaan kontrol 

dan rasa percaya, risiko pembelian diminimalkan, dan pada akhirnya biaya 

pelanggan menjadi berkurang.  

 

Bunge (6) menyatakan kepercayaan sebagai elemen penting dalam hubungan 

pustakawan-pemustaka tetap memperhatikan masalah etika untuk referensi. 

Cooper dan Dempsey (7) juga menganjurkan kehandalan dan jaminan sebagai 

salah satu faktor utama sementara mengidentifikasi harapan layanan pemustaka 

oleh staf perpustakaan dan telah mengidentifikasi dua kategori untuk harapan 

layanan pemustaka : 

• Bekerja sebagai hasil akhir atau hasil yang melibatkan kehandalan atau 

kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan baik dan akurat; dan 

• Proses pelayanan, yang terdiri dari dimensi berikut - jaminan (kemampuan 

pustakawan untuk menyampaikan tingkat kepercayaan dan keyakinan yang tinggi 

berdasarkan pengetahuan dan kesopanan), daya tanggap (kemauan ditunjukkan 

untuk membantu pemustaka dalam memberikan layanan yang cepat), empati 

(memberikan kepedulian, perhatian individual kepada pemustaka), dan tangibles 

(penampilan fasilitas fisik, jumlah peralatan dan tingkat komunikasi yang terjalin 

antara penyedia layanan dan pemustaka). 

 

Sementara mendalilkan hukum kedua ilmu perpustakaan yaitu setiap pembacanya 

bukunya, Ranganathan (8) menulis : "Salah satu kondisi yang diperlukan bagi 

lembaga pelayanan sosial, seperti perpustakaan, menjadi terpercaya adalah 

pembinaan perasaan ramah dan saling tolong-menolong pemberi dan penerima 

layanan, bersama-sama merasa sederajat. Untuk tujuan ini, perpustakaan harus 

berusaha untuk mengurangi formalitas dan membuat semua pemustaka serasa di 

rumah. " 
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Dalam beberapa tahun terakhir, telah ditekankan untuk berkolaborasi dengan 

pemustaka dalam rangka meningkatkan layanan perpustakaan. Banyak ahli telah 

diamanatkan untuk peran penting dalam merancang layanan baru perpustakaan 

9.1 

 

Gashurov dan Kendrick (11) menulis, "Jika kita tidak bergabung dalam 

menciptakan masa depan, kita mungkin menemukan bahwa perpustakaan tidak 

termasuk masa depan. Kita bisa membuat diri kita merupakan bagian integral dari 

masa depan dengan bekerja bersama-sama. Kolaborasi, seperti kompetisi, di sini 

tampatnya". 

 

Jayasundara (12) telah mengidentifikasi daftar lengkap penentu kualitas jasa 

dalam kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Pustakawan diharapkan untuk 

memberikan dan meningkatkan layanan mereka untuk mencapai hasil yang 

terbaik bagi kepuasan pemustaka. 

 

Bender (13) telah membagi berbagai tahapan transformasi layanan informasi 

perpustakaan mengacu pada perpustakaan khusus: 

a."Hanya dalam kasus" pendekatan di mana tujuannya adalah untuk memperoleh 

dan mengesampingkan segala sesuatu untuk mengantisipasi permintaan. 

b. "Hanya dalam waktu" pendekatan di mana para pustakawan merespon setelah 

menerima permintaan. 

c. "Hanya untuk Anda" pendekatan di mana para pustakawan secara aktif terlibat 

dalam menganalisis, menafsirkan, mengubah, dan memberikan informasi dalam 

menanggapi permintaan. 

d. "Hanya dengan Anda" pendekatan di mana para pustakawan terlibat pada 

tingkat perencanaan strategis penelitian dan secara aktif berpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Pendekatan ini membutuhkan dukungan terus menerus 

dari informasi profesional selama proses penelitian. Dengan dimensi perubahan 

ekspektasi pemustaka dan sumber daya, pustakawan dituntut untuk membenarkan 
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peran mereka. Ini fase transformasi mencerminkan peran perubahan profesional 

perpustakaan dari menjadi responden pasif kepada orang yang secara aktif terlibat 

dalam proses penelitian dan pengajaran organisasi. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Perpustakaan dengan 

Pemustaka 

Faktor Administrasi 

Peningkatan jumlah peemustaka untuk dilayani dan penurunan anggaran 

perpustakaan serta ketersediaan staf pustakawan adalah beberapa kekhawatiran 

administrasi yang dapat menghalangi hubungan efektif antara pustakawan-

pemustaka. Sebuah perpustakaan mungkin tidak dapat melanjutkan layanan yang 

sudah ada atau memperoleh teknologi untuk memulai layanan baru  

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap 

pendekatan perilaku mencari informasi dari pemustaka. Mereka mungkin mencari 

dukungan dan layanan yang lebih disesuaikan dengan harapan memiliki informasi 

sesegera mungkin terlepas dari bentuknya, apakah digital atau cetak, akan tersedia 

di tempat. 

 

Konflik Kepentingan 

Hal ini mungkin timbul di perpustakaan ketika satu salinan buku tersedia dalam 

tumpukan perpustakaan dan dua pemustaka akan meminjamnya pada waktu yang 

sama. Hal ini penting untuk memiliki pedoman dan kebijakan yang jelas untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini dapat membantu untuk mempertahankan 

kepercayaan dari klien / pemustaka. 

Hambatan Komunikasi 

Efektivitas proses komunikasi dalam membangun hubungan masyarakat yang 

baik telah disadari oleh Public Relations Society of America. Mereka menyatakan 

"Humas adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang 

saling menguntungkan antara organisasi dan masyarakatnya" (15). Beberapa 

hambatan, namun, ada yang dapat menyebabkan hilangnya / tafsir dari pesan yang 

disampaikan pada akhir penerima. Beberapa dari mereka adalah : 
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Penghalang semantik: Distorsi dalam komunikasi karena semantik yang 

mendasari pesan yang dikomunikasikan. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan 

bahasa atau budaya antara pengirim dan penerima. Sesuai Katz (16), bahasa 

merupakan pengganti yang buruk untuk mewakili dunia nyata yang lebih 

kompleks, penuh warna, dan multidimensi.  

 

Fisik (eksternal) Barrier: hambatan fisik meliputi: 

aku m. Interferensi - gangguan, kebisingan, masalah dengan teknologi 

aku aku. Ketidaknyamanan - keadaan yang mempengaruhi konsentrasi seperti 

menjadi terlalu panas atau terlalu dingin, merasa sakit, dan lain-lain 

 

Psikologis (internal) Barrier 

Sensor diri: Self sensor oleh pustakawan dapat terjadi secara sadar, kadang-

kadang sadar ketika potensi ancaman pribadi dirasakan, seperti konflik di tempat 

kerja atau komunitas (17) dan juga jika mereka berprasangka atau menyadari 

tentang bias dan kecenderungan (18) mereka sendiri. 

 

Barrier sikap: Hambatan sikap dapat terjadi dari konflik kepribadian, manajemen 

yang buruk, dan resistensi terhadap perubahan dan kurangnya motivasi. 

 

Stereotip: Stereotip menyiratkan bahwa semua orang adalah sama. Ini membuat 

penilaian dan tidak fleksibel. Ketika kita stereotip berarti kita membuat asumsi 

tentang orang-orang karena ras, budaya atau profesi. Gender, penampilan fisik, 

preferensi seksual dan usia adalah daerah-daerah lain di mana stereotip dapat 

terjadi. 

 

Negatif subteks: subteks adalah informasi yang tersirat bukannya langsung 

dinyatakan. Sebagai contoh, jika seorang pustakawan referensi mendesah pergi 

sementara pemustaka membutuhkan dia, memberikan kesan kepada pengguna 

bahwa pustakawan tidak mendengarkan atau tertarik dalam memberikan 

pelayanan kepada pemustaka. 
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Beberapa penelitian berfokus pada penguatan hubungan pemustaka 

Hubungan dan interaksi antara layanan dan kelompok pemustaka terletak di 

jantung masalah ketika mengembangkan model manajemen terutama berbasis 

model masyarakat (19). Berbagai model yang dibahas di bawah ini yang 

menunjukkan metode untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan 

pemustaka. 

 

Model Bayles 

Bayles (20) telah mengusulkan Model Hubungan Pustakawan-Pemustaka 

berdasarkan alokasi tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan 

keputusan. 

 

Model Paternalisme 

Dalam model ini, pustakawan yang unggul dan mengambil keputusan atas nama 

pemustaka untuk kebutuhan pemustaka. Mereka perlu tergantung pada keputusan 

dan persepsi pustakawan untuk informasi yang diperlukan. Informasi mungkin 

dipilih untuk memikirkan kebutuhan pemustaka. 

 

Kontrak Model 

Di sini, alokasi tanggung jawab dan kewenangan untuk pengambilan keputusan 

merata antara pustakawan dan pemustaka. Meskipun model sesuai dengan nilai-

nilai liberal kebebasan dan kesempatan yang sama, kadang-kadang pustakawan 

mendapatkan keunggulan atas pemustaka karena kompetensi mereka dalam 

mencari informasi dan pemustaka harus puas dengan informasi yang terbatas 

yang disediakan oleh pustakawan. 

 

Model Fidusia 

Model ini mengakui pengetahuan pustakawan dan keahlian serta pentingnya 

kompetensi pemustaka, wewenang dan tanggung jawabnya. Model ini diambil 

dan lebih dapat diterima dan tanggung jawab pada pustakawan bernilai 
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kepercayaannya pemustakanya. 

Model kontrak merupakan komunikasi dua arah antara pustakawan dan 

pemustaka. Pemustaka menempatkan permintaan sebelum pustakawan dan 

informasi yang disampaikan kepada pemustaka tanpa konsultasi apapun. 

Pemustaka bertanggung jawab untuk mendefinisikan kembali atau memperbaiki 

permintaan mereka. Sebaliknya, Model fidusia pendukung dialog yang lebih baik 

dan partisipasi aktif dari keduanya dalam mendefinisikan permintaan yang tepat 

dan menemukan informasi yang diperlukan. 

 

Kerangka Layanan Terpadu  

Wang (21) mengusulkan kerangka kerja pelayanan terpadu, berdasarkan unsur 4S 

dirumuskan oleh Constantinides (22) Web Marketing Mix, bagi pengguna dari 

perspektif CRM (Customer Relationship Management) untuk melaksanakan 

konsep pemasaran ke layanan perpustakaan dan meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi. 

 

S1 (Lingkup): Arah Strategis untuk pemustaka S1 adalah karakter terutama 

strategis, yang menguraikan keputusan yang harus dibuat dalam organisasi 

perpustakaan. Seorang manajer perpustakaan harus membuat strategi CRM 

berfokus pada program pembelajaran organisasi dan pemustaka (tur perpustakaan, 

mengembangkan profil penelitian, dll). 

 

S2 (Site): Menyediakan saluran cocok untuk pemustaka. Strategi komunikasi 

yang baik adalah penting untuk hubungan perpustakaan-pemustaka yang efektif. 

Oleh karena itu saluran yang sesuai harus ditetapkan seperti website (lebih sesuai 

menjadi interaktif), layanan telepon, e-mail, layanan mobile 3G, dll Mohammed 

et al. (2002 dikutip dalam Wang Shiow- Luan) menyediakan kerangka kerja 7Cs, 

di mana desain antarmuka pemustaka dapat mencapai sukses. The 7Cs mengacu 

pada konteks, konten, komunitas, kustomisasi, komunikasi, koneksi, dan 

perdagangan. Tahap ini menetapkan untuk kegiatan nilai tambah bagi pemustaka. 
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S3 (Synergy): Keuntungan loyalitas pemustaka; Meningkatkan kepuasan 

Hal ini penting untuk mengintegrasikan proses perpustakaan dan membangun 

lingkungan yang dapat mendukung komunikasi dengan pemustaka. Organisasi 

harus memiliki pendekatan sentris kepada pemustaka dan mengambil semua 

langkah yang mungkin untuk mendapatkan kepuasan tertinggi pemustakanya. Hal 

ini akan menyebabkan loyalitas dan retensi klien. 

 

S4 (Sistem) 

Dukungan sistem perpustakaan mengacu pada kemampuan teknologi dan secara 

luas dianggap sebagai kekuatan pendorong utama di balik pertumbuhan internet. 

TIK telah membuka jalan dalam perpustakaan untuk menangani operasional 

perpustakaan serta pusat layanan pemustaka. Kegiatan Perpustakaan menjadi 

lebih baik dan lebih cepat pada setiap kerangka pemikiran. Setiap tahap 

berkorelasi dan bekerja pada umpan balik dari satu sama lainnya. 

 

Prinsip Terpusat pada Inovasi Manusia 

Harbo dan Biegel (23) telah mengusulkan tujuh prinsip inovasi manusia berpusat 

dalam kaitannya dengan perpustakaan. Prinsip-prinsip ini dapat diadopsi oleh 

perpustakaan untuk merumuskan layanan mereka dari perpustakaan pusat ke arah 

yang lebih fokus ke pemustaka.  

 

Pemustaka adalah Raja 

Pustakawan harus berpikir tentang apa yang pemustaka butuhkan. Sebaliknya, 

pustakawan juga harus fokus pada apa yang mereka inginkan dan mencoba untuk 

menafsirkannya. Ini harus menjadi titik awal untuk memulai layanan baru 

perpustakaan. 

 

Lepaskan Penutup Mata (Birokasi) 

Untuk keluar dari bias dan hambatan mereka sendiri dan memberikan perspektif 

segar di pikiran pemustaka bahwa mereka penting bagi pustakawan. Untuk ini 



Teguh Yudi C. Pustakawan Universitas Negeri Malang Page 10 
 

mereka harus menjangkau pemustaka melalui partisipasi dalam lingkaran studi 

atau program tingkat fakultas / mahasiswa untuk memikirkan kembali ide 

pemustaka. 

 

Fokus Terhadap Pertanyaan 

Pustakawan harus fokus pada permintaan pemustaka dan membuat upaya terus-

menerus untuk memperbaiki layanan. Hal ini harus dilakukan sampai mereka 

yakin bahwa mereka telah datang ke rujukan yang tepat, penting dan relevan bagi 

mereka. Hal ini membantu dalam meningkatkan presisi dan penghematan waktu 

selama pencarian dokumen / informasi. 

 

Temui Orang-orang Tanpa Membedakan Status 

Hal penting untuk memiliki perspektif yang lebih luas pada jenis layanan yang 

yang diberikan kepada pemustaka. Untuk itu, pustakawan diwajibkan untuk 

memiliki umpan balik dari pemustaka di luar segmen target mereka. Partisipasi 

dalam program orientasi dan program penyegaran akan membantu mereka untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi dalam profesi pustakawan, sehingga program 

penyuluhan perpustakaan dapat diatur. 

 

 

Fokus pada Konteks 

Sebuah studi kualitatif sebelum dan setelah efek dari kunjungan pemustaka ke 

perpustakaan bisa menjadi faktor yang berpengaruh saat merancang dan 

mengembangkan layanan baru. 

 

Meningkatkan Taraf Hidup  

Tujuan dari layanan perpustakaan harus untuk meningkatkan kehidupan 

pemustaka dan tidak boleh dikompromikan karena sumber daya atau faktor 

lainnya. 

 

Jangan Pergi ke Kebun Binatang, Pergilah ke Hutan 
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Prinsip ini panggilan untuk berinteraksi dengan pemustaka di ceruk mereka 

sendiri daripada didekte dari perpustakaan. Hal ini membuat pengguna lebih 

nyaman dan terbuka dengan pustakawan tentang kebutuhan dan persyaratan. 

 

Disarankan Membangun Hubungan Jangka Panjang  

Pemustaka sangatlah penting untuk setiap perpustakaan sambil mengembangkan 

kebijakan dan prosedur layanan. Hal ini penting bagi perpustakaan untuk bekerja 

terus-menerus untuk meningkatkan layanan. Teknologi telah menjadi sangat 

diperlukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat ilmiah, pustakawan dipaksa 

untuk memberikan perspektif yang segar pada layanan berbasis pemustaka 

sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Penekanan sumber daya 

juga membuat pemustaka berkunjung kembali dan sebagai evaluasi layanan 

perpustakaan. 

 

Berbagai penelitian yang dibahas dalam bagian di atas memberikan wawasan 

tentang bagaimana perpustakaan dapat meningkatkan kinerja mereka. Beberapa 

menyarankan langkah-langkah untuk membangun hubungan jangka panjang 

dengan pengguna, yaitu :  

1. Peran pustakawan bukan hanya seorang penjaga gerbang informasi yang dibuat 

dan dihasilkan oleh orang lain, tapi perlu mendefinisikan kembali peran mereka 

sebagai fasilitator dalam penciptaan dan penyebaran informasi ilmiah yang 

efektif. Hal ini penting untuk memperkenalkan program khusus dan program 

pelatihan bagi para pustakawan 

2. Fokus dan berinvestasi dalam mengembangkan kolaborasi antara pemustaka, 

pustakawan dan perpustakaan disarankan untuk menjadi langkah efektif untuk 

membangun hubungan jangka panjang (25,26). Kolaborasi ini bisa di blog 

perpustakaan, pengembangan konten untuk website perpustakaan, dan secara 

online. Hal ini akan mendorong administrator perpustakaan untuk fokus pada 

penyediaan konte pemustaka dan layanan yang dibutuhkan pemustaka. Mereka 

harus bekerja sama dengan komunitas ilmiah untuk menyebarkan ide mereka 

sendiri tentang "Open Access" dengan mendirikan repositori institusional. 
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Semacam ini kolaborasi akan membantu untuk memperoleh kepercayaan konstan 

serta umpan balik yang efektif dari pemustaka serta orang-orang yang saat ini 

belum menggunakan perpustakaan. 

 

3. Pustakawan harus berpartisipasi dalam memperluas dukungan dan bantuan 

dalam pengembangan dan update homepage bagi peneliti aktif. Banyak di Eropa 

(misalnya Perpustakaan Universitas Ghent) dan Perpustakaan Amerika (misalnya 

Cornell University) telah mengembangkan Profil Akademik dan 

diimplementasikan alat untuk kolaborasi yang efektif antar para peneliti. Situs 

jejaring sosial telah muncul sebagai salah satu media untuk interaksi kuat dan 

berbagi informasi, menjadi relevan bagi perpustakaan untuk membuat kehadiran 

mereka di situs jejaring sosial. Layanan perpustakaan dapat dikomunikasikan 

melalui situs ini dan pustakawan akan terlihat lebih mudah didekati. 

 

4. Deale (27) menekankan pada partisipasi dalam kegiatan kampus seperti 

menyeponsori kegiatan mahasiswa, mendukung kegiatan tingkat departemen atau 

fakultas adalah beberapa cara di mana pustakawan dapat menghilangkan stereotip 

dan jenis hambatan sosio-psikologis lainnya. Rodwell dan Fairbairn (28) 

menganjurkan untuk mengintensifkan peran dan keberlanjutan pustakawan 

sebagai penghubung Fakultas dengan informasi dan penelitian sesuai perubahan 

kebutuhan informasinya. Sebagai pustakawan penghubung fakultas, mereka harus 

berperan aktif dalam fungsi penelitian, pengajaran dan pembelajaran pada 

lembaga mereka. Ini akan bermanfaat untuk memiliki platform sosial dimana 

pemustaka perpustakaan dapat merasa istimewa dan nyaman saat berinteraksi 

dengan staf pustakawan. Banyak sekali, pemustaka merasa tidak nyaman untuk 

berinteraksi dengan staf perpustakaan di luar perpustakaan. Rasa malu, lebih 

kecenderungan terhadap privasi atau perasaan bahwa ia mungkin mengganggu 

pustakawan mungkin menjadi alasan di balik ketidaknyamanan pemustaka. 

Pengorganisasian klub buku dan komunitas sosial dengan pemustaka mereka 

sehingga mereka menjadi bagian aktif dari lingkungan pendidikan (24) mereka. 
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5. Panduan pemustaka, memberikan informasi tentang katalog online dan offline, 

dapat dimasukkan sebagai bagian dari situs perpustakaan sehingga pemustaka 

dapat mengakses informasi darinya. Mengembangkan one stop portal pencarian, 

mengembangkan rujukan kepada pustakawan dan blog perpustakaan adalah 

beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. 

 

6. Berpartisipasi dalam konsorsium perpustakaan dapat membawa perubahan 

yang signifikan untuk layanan pengguna perpustakaan itu. Beberapa manfaat 

menjadi bagian dari konsorsium adalah : 

•Pengurangan biaya sumber elektronik 

•Kemampuan untuk menegosiasikan syarat dan kondisi yang menguntungkan 

penggunaan dengan vendor 

•Perluasan layanan dan sumber daya 

•Sharing keterampilan dan keahlian untuk memperkuat eksistensi perpustakaan 

•Peningkatan efektivitas advokasi untuk perubahan kebijakan 

•Meningkatkan biaya yang efektif, mendorong layanan terhadap pemustaka 

 

Kesimpulan 

Layanan dari perpustakaan dikatakan sukses hanya jika mereka sangat 

mementingkan pemustakanya. Dengan demikian, perpustakaan perlu 

merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa mereka 

tetap berada sesuai harapan pemustaka mereka. Seorang pustakawan seharusnya 

tahu tentang pemustaka, koleksi perpustakaan dan harus aktif dalam mencari 

informasi yang diperlukan. Pustakawan harus kembali menegaskan peran mereka 

dari penyedia informasi kepada pendidik informasi. 

 

Sejauh layanan pribadi kepada pemustaka yang bersangkutan, dapat dipahami 

bahwa di perpustakaan besar, sulit bagi staf perpustakaan untuk menangani secara 

pribadi dengan banyak pembaca. Namun, jika dari karakter sehingga ia 

mengambil kedekatan dalam berhubungan dengan para pemustaka, dia bisa, 
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dengan hanya memberikan beberapa menit dalam sehari untuk melayani, untuk 

membuat pengunjung dan siswa merasa bahwa mereka mendapat layanan terbaik.  

 

Semakin bebas pustakawan berbaur dengan pembaca, dan semakin besar jumlah 

bantuan yang mereka lakukan, semakin intens, pemustaka semakin yakin bahwa 

perpustakaan adalah lembaga yang berguna (30). Namun, Ranganathan (31) 

menyatakan bahwa pustakawan perlu mencari tahu berapa banyak bantuan yang 

bisa diberikan kepada pembaca untuk menemukan informasi yang diperlukan 

tanpa melampaui batas akal sehat dan tanpa menjadi sekretaris pribadi atau guru 

privat. 

Perpustakaan di negara-negara Barat telah mengambil langkah dan 

mendefinisikan ulang peran mereka sebagai pusat komunitas. Dalam salah satu 

dokumen kebijakan ALA (32), mereka mengklaim bahwa "sejumlah perpustakaan 

telah telah menekankan mendefinisikan ulang peran mereka sebagai pusat-pusat 

komunitas dengan ruang-ruang kreatif yang cocok untuk sejumlah kegiatan, 

hanya untuk mencari dan mengakses informasi". Mereka terus berkembang untuk 

mengadopsi alat-alat baru dan teknik dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan 

pemustaka mereka yang pada gilirannya memberi mereka kepercayaan kepada 

pemustaka.  

 

Mengingat skenario perpustakaan India, pengaruh faktor "pemustaka" diketahui 

sebagai kebijakan yang bersangkutan. Namun, faktor ini banyak diabaikan ketika 

datang ke pengembangan dan memikirkan metode untuk membuat layanan yang 

efektif. Bahkan, pendekatan yang tulus hilang terhadap peningkatan layanan 

perpustakaan yang lebih terfokus pada pemustaka. Konsep "Pustakawan 

Penghubung Fakultas" atau pustakawan referensi virtual, yang telah muncul 

sebagai layanan penting dalam perpustakaan Barat, masih dalam tahap baru lahir, 

mereka sejauh penelitian perpustakaan (33) di  India kondisinya masih 

memprihatinkan dan tidak ada di lingkungan akademik. Penekanan pada sumber 

daya dan meningkatkan jumlah pemustaka secara fisik mengunjungi perpustakaan 

adalah alasan di balik kurangnya tonggak mengenai penguatan ikatan antara 
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perpustakaan dan pemustaka.  

Sebagian besar perpustakaan kehilangan infrastruktur dasar yang diperlukan 

untuk meningkatkan layanan referensi. Pustakawan referensi sebagian besar 

dipercayakan dengan pekerjaan seperti polisi lalu lintas untuk mengarahkan 

pemustaka terhadap katalog / OPAC atau dokumen perpustakaan yang menumpuk 

di daerah di mana pemustaka yang tersisa ingin mencari dan menemukan 

informasi yang diperlukan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada sutdi yang telah 

difokuskan (34,35) untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, 

kepustakawanan India memiliki jalan panjang untuk mendapatkan pembenaran 

yang tepat tentang kehadiran dan relevansi dalam penelitian dan pendidikan.  

 

Untuk memulainya, mereka perlu merancang layanan baru yang inovatif, 

menarik, berguna dan hemat biaya dan dapat menjamin kepuasan tertinggi 

pemustaka. Program pelatihan khusus dapat diselenggarakan untuk para 

pustakawan untuk memberikan pemahaman tentang memperkuat persahabatan 

mereka dengan pemustaka sehingga mereka dapat melayani secara efektif. Juga, 

ada kebutuhan mendesak untuk berkembang dan menggabungkan teknologi 

informasi untuk meningkatkan layanan referensi. Namun, intervensi teknologi 

informasi tidak harus mengarah pada depersonalisasi dari proses pelayanan. Hal 

ini penting untuk terus berkembang ke alat bantu dan teknik di mana individu 

pemustaka mendapatkan nuansa konektivitas dengan penyedia informasi mereka 

berasal. 
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