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Abstrak :  

Pustakawan adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 

secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada 

unit-unit perpustakaan. Pustakawan dididik bagimana untuk mendapatkan dan mengevaluasi 

informasi, mengorganisasi dan memelihara informasi, menafsirkan dan mengkomunikasikan 

informasi, dan menggunakan komputer untuk mengolah data agar menjadi informasi. Peran 

pustakawan di era global adalah sebagai mediator, pendidik teknologi informasi, manajer 

informasi, konsultan dan teknisi komputer. Komunikasi pustakawan yang efektif akan 

memperlancar hubungan yang erat dengan pemustaka. Selain itu, pustakawan harus berkata 

dan bersikap santun dalam melayani pemustaka. Pustakawan harus dapat memaksimalkan 

teknologi untuk menyediakan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan secara cepat dan 

tepat. 

Kata Kunci : Pustakawan, Era Global, Komunikasi, Teknologi 

 

Pendahuluan 

         Berdasarkan Standar perpustakaan di Indonesia, terdapat tiga kategori pengelola 

perpustakaan yaitu : (1) tenaga administrasi, pegawai yang bekerja di unit perpustakaan tetapi 

tidak perpendidikan di bidang perpustakaan; (2) tenaga teknis perpustakaan, pegawai yang 

berpendidikan serendah-rendahnya diploma dua di bidang ilmu perpustakaan dan informasi 

atau yang disetarakan, dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit 

perpustakaan; (3) pustakawan perguruan tinggi, pegawai yang berpendidikan serendah-

rendahnya sarjana di bidang ilmu perpustakaan dan informasi atau yang disetarakan, dan 

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 

untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan. Jumlah sumber daya 

pustakawan yang dibutuhkan sesuai perbandingan satu pustakawan, dua tenaga teknis 

perpustakaan dan satu tenaga administrasi.  

 

 



2 
Teguh Yudi Cahyono, S.I.Pust 
Pustakawan Universitas Negeri Malang 
 

Pendidikan dan Keterampilan Kepustakawanan 

Malik Fajar (2002) mendefinisikan keterampilan sebagai kecakapan untuk bekerja 

selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik. Sementara itu Tim Broad-Based 

Education (2002) menafsirkan keterampilan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang 

untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga 

akhirnya mampu mengatasinya. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengertian 

keterampilan, namun esensinya sama yaitu bahwa keterampilan adalah kemampuan, serta 

kesanggupan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan dengan nikmat 

dan bahagia. 

Di era global, informasi akan mengalir secara cepat dan deras dalam berbagai 

kehidupan.  Informasi sudah menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada 

kehidupan seseorang.  Untuk itu, pustakawan perlu dibekali cara-cara mendapatkan dan 

memanfaatkan aneka ragam informasi yang ada.  Mereka harus dididik cara-cara 

mendapatkan dan mengevaluasi informasi, mengorganisasi dan memelihara informasi, 

menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi, dan menggunakan komputer untuk 

mengolah data agar menjadi informasi. Secara umum manfaat pedidikan berorientasi 

keterampilan bagi pustakawan adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan 

problem hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyrakat, maupun 

sebagai sebagai warga negara. 

Slamet PH memberikan diskripsi tentang memfaat dari pendidikan yang berorientasi 

kepada keterampilan sebagai berikut.  Pertama, pustakawan memiliki aset kualitas batiniyah, 

sikap, dan perbuatan lahiriyah yang siap untuk menghadapi tantangan sehingga yang 

bersangkutan mampu dan sanggup menjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya.  Kedua, pustakawan memiliki wawasan luas tentang pengembangan karir 

dalam dunia kerja yang penuh perubahan yaitu yang mampu memilih, memasuki, bersaing, 

dan maju dalam karir.  Ketiga, pustakawan memiliki kemampuan berlatih untuk hidup 

dengan cara yang benar, yang memungkinan pustakawan berlatih tanpa bimbingan 

lagi.  Keempat, pustakawan memiliki tingkat kemandirian, keterbukaan, kerjasama, dan 

akuntabilitas yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan 

perkembangannya. Kelima, pustakawan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk 

mengatasi berbagai permasalahan hidup yang dihadapi. 
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Sudah banyak literatur tentang pustakawan sebagai profesi, Bila menggunakan pendekatan 

karakteristik maka salah satu syarat ialah pustakawan harus lulusan pendidikan tinggi dengan 

mata kuliah yang ditentukan. Hal ini tidak mudah karena masih ada lagi pustakawan 

fungsional yang tidak selalu lulusan pendidikan tinggi. Sampai sekarang dan berdasarkan UU 

no. 43 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki 

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan. Maka di 

Indonesia ada 2 jenis pustakawan yaitu mereka yang berasal dari lembaga pendidikan formal 

dan kursus/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat PNRI. Dampaknya ialah ada dua 

kutub yang berpengaruh terhadap pekerjaan yaitu lulusan pendidikan formal cenderung 

bekerja di perpustakaan perguruan tinggi, khusus dan sekolah sedangkan lulusan Pusdiklat 

banyak bekerja di perpustakaan umum, perpustakaan badan, kabupaten, dan kota. Di sini 

nampak bahwa Perpustakaan Nasional  menggunakan pendekatan kuantitas bukannya 

pendekatan kualitas. Masalah ini ditambah dengan keluarnya Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia di bidang perpustakaan. Seharusnya organisasi profesi (IPI) yang 

menentukan kompetensi dalam pendidikan formal dengan label akreditasi sehingga lulusan 

lembaga pendidikan formal yang terakreditasi diasumsikan sudah memiliki kompetensi ssuai 

dengan jenjangnya. Ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pengajar program pascasarjana 

(Strata 2) harus berpendidikan sedikit-dikitnya doktor. Hal ini belum sepenuhnya terpenuhi 

karena kelangkaan pengajar yang bergelar doktor. Hingga saat ini Indonesia baru memiliki 

sekitar lima doktor Ilmu Perpustakaan & Informasi.  

Masalah lain menyangkut tenaga guru besar. Saat ini tidak ada guru besar Ilmu 

Perpustakaan & Informasi yang tetap, sehingga diperkirakan guru besar baru ada sekitar 

tahun 2020 [sic] dengan asumsi tenaga dosen lulusan UGM baru bergelar doktor sekitar 

tahun 2015-2016 ditambah dengan waktu empat tahun untuk menghasilkan karya tulis yang 

memenuhi persyaratan seorang guru besar. Bila ada lulusan doktor dari luar negeri 2012 atau 

2013, maka diharapkan sebelum tahun 2020 sudah ada guru besar baru dengan asumsi 

diperlukan waktu sekitar 4-5 tahun berkarya sebelum mencapai jenjang guru besar. Dampak 

dari ketiadaan program doktor ini adalah dosen yang bergelar magister atau strata 2 

melanjutkan studi ke bidang lain seperti Komunikasi Masa, Antropologi, Sejarah, Arkeologi, 

Pendidikan dan sebagainya sehingga sedikit aneh bahwa program doktor Ilmu Perpustakaan 

& Informasi diajar oleh penyandang doktor ilmu lain. Dengan banyaknya universitas 

penyelenggara pendidikan pustakawan maka diperlukan konsentrasi jenjang pendidikan. 

Perguruan tinggi semacam Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas 
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Gadjah Mada dan lain-lain memusatkan diri pada penyelenggara program pascasarjana 

sehingga konsentrasi lebih tertuju pada penelitian dan pengembangkan keilmuan. Ada pun 

perguruan tinggi lain disarankan konsentrasi pada program sarjana atau strata satu. Pada 

jangka panjang, program Diploma atau sekarang vokasi  diperkirakan  ditutup karena tenaga 

professional sudah diisi oleh lulusan S1. 

 

Keterampilan Teknologi Informasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (bahasa Inggris: Information and Communication 

Technologies; ICT) adalah seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan 

informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi 

komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, 

penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan 

teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu 

untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, 

teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak 

terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung pengertian luas yaitu 

segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan 

informasi antar media. Istilah TIK muncul setelah adanya perpaduan antara 

teknologi komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) dengan teknologi 

komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang 

pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21 TIK masih terus 

mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya.  

Menurut Shapiro dan Hughes (1996) yang dikutip oleh Pendit (2007) mensyaratkan 7 

(tujuh) kemampuan yang harus dimiliki pustakawan dalam era digitalisasi yaitu: 

1. Tool literacy, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan alat teknologi 

informasi, baik secara konseptual maupun praktikal, keterampilan menggunakan 

perangkat lunak, perangkat keras, multimedia, dsbnya. 

2. Resource literacy, yaitu kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara 

mendapatkan informasi terutama dari jaringan informasi yang selalu berkembang. 

3. Social-structural literacy, pemahaman yang benar bagaimana informasi dihasilkan 

oleh berbagai pihak dalam masyarakat. 
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4. Reserach literacy, kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi 

sebagai alat riset 

5. Publishing literacy, kemampuan menerbitkan informasi dan ide ilmiah pada kalagan 

luas dengan memanfaatkan komputer dan internet 

6. Emerging technology literacy, kemampuan terus menerus menyesuikan diri dengan 

perkembangan teknologi dan bersama komunitasnya menentukan arah pemanfaatan 

teknologi informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu. 

7. Critical literacy, kemamuan mengevaluasi sercara kritis terhadap untung ruginya 

menggunakan teknologi telematikan dalam kegiatan ilmiah. 

Sedangkan Stueart dan Moran (2002) mengatakan bahwa manajer informasi atau 

pustakawan dalam era informasi seharusnya memiliki 7 (tujuh) kemampuan juga yaitu: 

1. Technical skill, yaitu seorang manajer harus mamahami proses pekerjaan yang 

dilakukan bawahan. Adalah tidak mungkin mensupervisi, apabila tidak memahami 

seluk beluk pekerjaan yang disupervsi tsb. 

2. Political skill, seorang manajer harus mamahami masalah sosial, lingkungan 

organisasi internal dan ekternal, memiliki wawasan luas. 

3. Analytical Skills, seorang manajer harus memiliki kemampuan analisis yang baik 

sehingga dapat menjadi bagian dari agen perubahan. 

4. Problem-solving skills, seorang manajer harus memiliki kemampuan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi dengan cepat, tepat dan baik. 

5. People skills, seorang manajer harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, 

termasuk komnikasi interpersonal, memahami dan peduli orang lain. 

6. System skills, seorang manajer harus memiliki kemampuan bekerja dalam sistem dan 

menggunakan berbagai sistem jaringan dan komunikasi yang tersedia. 

7. Business skill, seorang manajer harus memiliki naluri bisnis dan semangat 

interprenurship yang baik.. Koleksi yang ada merupakan aset yang harus 

dimanfaatkan maksimal 
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Sedangkan Widodo memberikan penjelasan bahwa peran pustakawan pada era teknologi 

antara lain :  

 1.      Information Manager 

 a.       Librarian as gateway to future and to the past (pustakawan sebagai gerbang 

manajemen perpustakaan konvensional dan moderen). Ini menunjukkan bahwa, kemajuan 

perpustakaan masih dijiwai atau diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang sampai saat ini 

masih dianggap relevan. 

 b.      Librarian as knowledge/information manager (pustakawan sebagai manajer ilmu 

pengetahuan/informasi).Seiring dengan peran perpustakaannya, para pustakawan diposisikan 

sebagai sumberdaya handal dalam mengelola ilmu pengatahuan/informasi. 

 c.       Librarian as publisher (pustakawan sebagai penerbit).Ini bisa ditunjukkan dengan 

berbagai terbitan yang dihasilkan oleh perpustakaan. 

 d.      Librarians as organizers of networked resources (pustakawan sebagai pengorganisasi 

jaringan sumber informasi). Jaringan informasi tidak akan bisa berjalan sesuai yang 

diharapkan, apabila tidak dikelola dengan baik dan rapih. Karena itu, pustakawan dituntut 

untuk memahami jaringan informasi sampai belahan dunia manapun, sekaligus mampu 

mengelola jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

 e.       Librarians as advocates for information policy development (pustakawan sebagai 

penilai kebijakan pengembangan informasi). Pustakawan diharapkan mampu memberikan 

penilaian informasi mana yang layak dipublikasikan dan dilayankan, dan mana informasi 

yang perlu di-discard. 

 f.       Librarians as sifters of information resources (pustakawan sebagai penyaring sumber 

informasi). Pustakawan harus mampu memposisikan dirinya sebagai filtering informasi. 

 2.      Team Work 

 a.    Librarian as community partners (pustakawan sebagai paeter masyarakat.  Masyarakat 

mempunyai peran ganda, sebagai ”pengguna” dan ”kontributor” informasi. Oleh karenanya, 

partnership ini perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan. 

 b.    Librarian as a member of the digital library design team (pustakawan sebagai tim 

desain).User interface dan fitur-fitur akan lebih menaik dan mengena apabila 

dirancang/didesain bersama-sama antara pustakawan dengan perancang web. 

 c.    Librarians as collaborators with technology resource providers (pustakawan sebagai 

kolaborator penyedia sumberdaya teknologi). Pustakawan adalah pengguna teknologi dan 

yang mengetahui kebutuhannya akan teknologi informasi, sekaligus memahami kebutuhan 
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pengguna akan teknologi infirormasi. Oleh sebab itu, pustakawan harus mampu 

menempatkan dirinya untuk bias 

 3.      Teacher, Consultant and Researcher  

 a.       Librarian as teacher and consultant (pustakawan sebagai guru dan consultant). 

Implementasi digital library memerlukan sosialisasi dan pendidikan pengguna. Inilah saatnya, 

pustakawan yang lebih memahami content dari digital library dituntut untuk berberan sebagai 

guru, paling tidak dalam akses informasi, sekaligus sebagai konsultan untuk bisa memberikan 

alternatif, misalnya sumber-sumber informasi. 

 b.      librarian as researcher(pustakawan sebagai peneliti). Peran pustakawan tidak lagi hanya 

sebagai pengelola dan penjaja informasi, namun sebagai peneliti. Hasil penelitian dan 

pengkajian diharapkan sebagai bahan dalam pengembangan perpustakaan ke depan. 

 4.      Technicians 

a.       Librarians as technicians (pustakawan sebagai teknisi). Perpustakaan tidak bisa lepas 

dari teknologi informasi, untuk itu pustakawan diharapkan mampu memerankan dirinya pada 

hal-hal teknis di bidang teknologi informasi, misanya adanya “troubleshooting”. 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa peran pustakawan adalah sebagai mediator, pendidik 

teknologi informasi, manajer informasi, konsultan dan teknisi komputer. 

Terkait dengan peran pustakawan dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, 

Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam Hak mengemukakan: 

1. Pustakawan sebagai “agent of change” dalam masyarakat, selain memiliki kewajiban 

profesional, juga menerima panggilan moral untuk melakukan percepatan proses 

pembelajaran masyarakat. 

2. Pustakawan sebagai profesi yang mengabdi kepada kedua kepentingan, yakni warga 

masyarakat, umat manusia secara umum dan lembaga tempat bekerja, dimana mereka 

berkewajiban memelihara keseimbangan dan keserasian tugas bagi kemaslahatan 

umat. 

3. Pustakawan sebagai anggota masyarakat yang memiliki posisi sosial tersendiri yang 

bersifat khas dan unik, maka mereka diharapkan juga memerankan diri sebagai tokoh 

informasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih dipahami sebagai upaya 

pemberdayaan masyarakat. 
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Keterampilan Berkomunikasi 

Seorang pustakawan sebagai individu memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan 

secara optimal. Pengembangan diri dapat terlaksana dengan baik apabila pustakawan mampu 

menjalin komunikasi yang efektif. Melalui berbagai media komunikasi, pustakawan dapat 

mengekspresikan diri, mempengaruhi orang lain, menjalin kerjasama, dan meningkatkan 

potensi diri. Pustakawan adalah pelaku langsung kegiatan layanan, sehingga kualitas 

pustakawan akan berpengaruh pada kualitas layanan perpustakaan. Kualitas pustakawan 

ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang pendidikan yang akan menentukan 

keahliannya, kepribadiannya, dan kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi 

dalam hal ini komunikasi yang efektif sangat penting, karena dalam pekerjaannya 

pustakawan akan berhadapan langsung dengan para pemustaka. Keterampilan pustakawan 

dalam melakukan komunikasi yang efektif akan menentukan keberhasilan pustakawan 

tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya kemampuan komunikasi ini, seorang 

pustakawan akan mampu membangun konsep diri, mengaktualisasikan diri, memperoleh 

kebahagiaan, dan memupuk silaturrahim dengan sesama. 

Dalam hubungannya dengan dunia kepustakawanan, potensi diri yang berkembang 

dengan baik dalam bidang komunikasi yang efektif akan memperlancar hubungan yang erat 

dengan pemustaka. Pustakawan tersebut akan dianggap mampu, ahli di bidangnya dan bisa 

dipercaya karena dari komunikasi yang baik akan dapat mencerminkan penguasaan informasi 

di segala bidang. Bagi pustakawan, layanan merupakan ujung tombak perpustakaan. 

(Soeatminah, 1992:129). Baik tidaknya suatu perpustakaan bergantung pada bagaimana 

layanannya, karena bagian layanan inilah yang berhubungan langsung dengan para 

pemustaka. Di sisi lain, pustakawan adalah pelaku langsung kegiatan layanan, sehingga 

kualitas pustakawan akan berpengaruh pada kualitas layanan perpustakaan.  

Mengacu pada yang telah dijelaskan oleh DeVito (1992) tentang keterampilan 

komunikasi interpersonal yang efektif untuk profesi pustakawan yang harus dimiliki adalah 

sebagai berikut:  

a. Empathy, adalah pustakawan harus mampu untuk merasakan apa yang dirasakan oleh 

pemustakanya.  

b. Supportiveness, adalah pustakawan harus berusaha menciptakan suasana yang nyaman, 

yang fleksibel, dan mendukung pemustaka untuk berkomunikasi dengan dia. Tunjukkan sikap 

bahwa pustakawan siap membantu. Hindarkan sikap seolah-olah pustakawan mengawasi 

pemustaka.  
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c. Positiveness, adalah pustakawan harus memulai komunikasi dengan para pemustaka 

dengan sikap yang positif dan menganggap mereka sebagai orang penting yang harus 

diperlakukan dengan baik.  

d. Equality, adalah pustakawan harus memandang semua pemustaka merupakan orang-orang 

penting yang harus dihormati tanpa syarat. Tidak membeda-bedakan perlakuannya hanya 

karena penampilannya atau karena gelar akademisnya. Semua pemustaka perpustakaan 

merupakan pencari informasi yang harus dibantu secara proporsional, sehingga mereka puas 

atas layanan informasi yang diberikan.  

e. Confidence, bahwa dalam melayani para pemustaka, pustakawan harus memiliki rasa 

percaya diri. Melalui latihan dan berusaha tentunya confidence dapat tumbuh. 

f. Immediacy, pustakawan harus menunjukkan perhatian, rasa tertarik, dan juga senang 

terhadap permasalahan yang disampaikan oleh pemustaka. Itu dapat diekspresikan secara non 

verbal dengan senyuman dan tatapan mata yang ramah.  

g. Interaction management, adalah pustakawan harus mampu mengelola proses komunikasi 

yang berlangsung antara dia dengan pencari informasi secara efektif. Membuat percakapan 

berjalan lancar, sehingga pemustaka bisa menyampaikan dengan jelas apa yang 

dibutuhkannya, dan pustakawan pun memahaminya dengan tepat.  

Dalam komunikasi, sebaiknya pustakawan mulai belajar mengenali mood pemustaka. Selain 

itu, dibutuhkan juga keahlian berkomunikasi, bersikap jujur, tidak pandang bulu, mau mendengar, 

tidak hanya membicarakan siri sendiri, dan mau mengakui kekurangan diri sendiri. Kunci komunikasi 

efektif adalah mencoba mengerti dan melakukan tindakan untuk memuaskan keinginan pemustaka.  

 

Pustakawan Sahabat Pemustaka 

Pustakawan perlu mengetahui beberapa karakteristik pemustaka terutama dalam menunjang 

aktivitasnya. Penna (1988) mengungkapkan karakteristik tersebut adalah : 

a. Individual or group yaitu apakah pemustaka datang ke perpustakaan sebagai individu atau 

sebagai suatu kelompok 

b. Place of learning, yaitu tempat yang biasa digunakan oleh pemustaka untuk membaca buku 

atau belajar 

c. Social situation, yaitu aspek sosial dari pemustaka 

d. Leisure or necessity factor, yaitu apakah pemustaka berkunjung ke perpustakaan untuk 

sekedar mengisi waktu luang atau karena dia membutuhkan buku atau informasi tertentu 
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e. Subject of study, yaitu bidang apa yang sedang ditekuni pemustaka. Apakah dia sedang 

menulis mengenai suatu subjek tertentu yang sangat khusus, atau sedikit lebih luas 

f. Level of study, yaitu tingkat pendidikan pemustaka. Kebutuhan mahasiswa S1 tentu 

berbeda dengan kebutuhan mahasiswa tingkat S2 atau S3 

g. Motivation, yaitu sejauh mana keinginan dan antusiasme pemustaka dalam memanfaatkan 

layanan perpustakaan 

Pustakawan dituntut untuk berorientasi terhadap kebutuhan pemustaka, dalam arti 

pustakawan harus berpikir dari sudut pandang pemustaka. Hal-hal yang simpel dapat 

berlangsung dari pintu masuk perpustakaan Ketika pengguna datang ke perpustakaan mereka 

menginginkan yang lebih dikenal dengan 3S (senyum, salam, dan sapa).  

Pemustaka juga berharap pustakawan bersikap positif terhadap beragamnya dan 

bervariasinya kebutuhan informasi. Lebih dari itu dalam menciptakan hubungan baik dengan 

pemustaka, berkata dan bersikap santun adalah jalan yang terbaik. Semua orang senang 

dihargai, dan santun adalah salah satu cara menghargai orang. Berkata yang baik dan 

diucapkan dengan cara yang baik pula akan membuahkan hasil yang positif bagi pencitraan 

pustakawan. 

 

Peka Terhadap Media 

Percepatan arus informasi berimbas pada peran pustakawan  sebagai penyampai 

informasi. Ditambah dengan perkembangan berbagai peralatan teknologi informasi dan 

komunikasi seperti media massa yang dibutuhkan dalam layanan perpustakaan. Oleh karena 

itu, pustakawan harus ikut berperan di era global. Para pengguna internet atau mereka yang 

suka di dunia maya harus menjadi mitra kerja pustakawan. Pustakawan perlu aktif untuk ikut 

mencerdaskan bangsa dengan memberikan layanan terbaik kepada pemustaka. Perkembangan 

media di Indonesia saat ini sudah semakin maju. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke 

dunia digital dan elektronik. Kemajuan teknologi itu harus dijadikan sebuah langkah baru 

untuk terus membuat pemustaka betah ke perpustakaan. Salah satu caranya,yaitu dengan 

melengkapi perpustakaan dengan peralatan elektronik yang mampu mengakses informasi 

sesuai kebutuhan.  
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Beberapa hal yang dapat dilakukan terkait pemanfaatan teknologi di perpustakaan 

antara yaitu : 

a. Menilai, memilih, dan menerapkan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

di perpustakaan serta menciptakan solusi dalam hal akses dan penyediaan informasi. 

b. Menggunakan aplikasi pangkalan data, pengindeksan, meta data dan analisis 

informasi untuk meningkatkan temu kembali dan penggunaan informasi secara efektif 

di dalam organisasi. 

c. Melindungi privasi informasi pemustaka dan memelihara kesadaran serta respon 

terhadap privasi. 

d. Memelihara kesadaran akan kemunculan teknologi yang mungkin saja tidak relevan 

di perpustakaan tetapi dapat menjadi alat bantu yang efektif di masa yang akan 

datang. 

Selain harus memiliki kompetensi personal dan professional, kompetensi inti yang harus 

dimiliki oleh pekerja informasi (Abels, 2003) adalah: 

1. Berkontribusi di dunia kepustakawanan dengan berbagi “best practices” dan 

pengalaman, serta memiliki kemauan untuk terus belajar tentang produk-produk 

informasi, layanan informasi, dan praktik-praktik manajemen yang dapat diterapkan 

di perpustakaan. 

2. Berkomitmen pada kesempurnaan profesi dan etika, dan juga pada nilai – nilai 

prinsip-prinsip utama profesi kepustakawanan. 

Pustakawan akan mengekspresikan diri sebagai media informan yang berkualitas 

dengan memanfaatkan informasi dari media massa. Satu hal yang perlu diingat, akses 

informasi yang mudah tidak menjamin kualitas informasi yang didapat. Oleh sebab itu 

kemajuan teknologi bukanlah akhir dari perpustakaan, tetapi pustakawan harus dapat 

memaksimalkan pemanfaatan teknologi untuk meraih kesuksesan dengan menyediakan 

sumber-sumber informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. 
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Penutup 

Untuk membentuk pustakawan handal di era global, dapat diwujudkan melalui pendidikan 

pustakawan atau calon pustakawan. Pendidikan tersebut meliputi ilmu bagaimana 

mendapatkan dan mengevaluasi informasi, mengorganisasi dan memelihara informasi, 

menafsirkan dan mengkomunikasikan informasi, dan menggunakan komputer untuk 

mengolah data agar menjadi informasi. Peran pustakawan di era global adalah sebagai 

mediator, pendidik teknologi informasi, manajer informasi, konsultan dan teknisi komputer. 

Komunikasi pustakawan yang efektif akan memperlancar hubungan yang erat dengan 

pemustaka. Selain itu, pustakawan harus berkata dan bersikap santun dalam melayani 

pemustaka. Pustakawan harus dapat memaksimalkan teknologi untuk menyediakan sumber-

sumber informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat. Dibutuhkan pengembangan diri 

dan kesempatan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya agar kehandalan tenaga 

pustakawan bermanfaat di era global. 
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