
INOVASI, KREATIVITAS PUSTAKAWAN                                          

UNTUK MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA 

MENUJU INDONESIA MAJU: PUSBEKAR                                      

(Pustakawan Berkarya) 

 

 

 

 

 

 



INOVASI, KREATIVITAS PUSTAKAWAN UNTUK MEWUJUDKAN 

SUMBERDAYA MANUSIA MENUJU INDONESIA MAJU: PUSBEKAR 

(Pustakawan Berkarya) 

Oleh: Inderiyeni, S.IP 

Pustakawan Muda Perpustakaan Kota Pekanbaru 

 

ABSTRAK 

Tulisan ini mengungkapkan Inovasi, Kreativitas Pustakawan Untuk Mewujudkan 

Sumberdaya Manusia Menuju Indonesia Maju: Pusbeker (Pustakawan Bekerja). Profesi 

pustakawan lebih banyak dilihat sebagai sebuah pekerjaan administratif yang hanya 

berhubungan dengan pinjam meminjam buku, bahkan stereotype bahwa pustakawan adalah 

penjaga buku masih banyak dijumpai di berbagai lingkungan. Pustakawan berkarya 

mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi social, dalam rangka ikut serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Kata profesi dan profesional, pertama merupakan sebuah pekerjaan 

yang dapat memberikan nafkah, kedua ada latar belakang pendidikannya dan ketiga ada 

keahlian serta ketrampilan yang diperoleh dari pendidikannya tersebut. Pustakawan hendaknya 

mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menggunakan perangkat teknologi informasi yang 

pada dasarnya pelatihan ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. 

Kata Kunci :Inovasi, Kreativitas dan Profesi pustakawan 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pustakawan merupakan sebutan untuk orang-orang yang punya kompetensi dari 

pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan. Seorang pustakawan diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan 

bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi perpustakaan, baik buku, jurnal, majalah, buletin, 

maupun dokumen lainnya seperti CD dan DVD. Pustakawan juga bertindak sebagai ahli 

referensi yang memberikan saran dalam mencari data dan informasi sesuai dengan yang 

dikonsultasikan pemustaka (pengunjung perpustakaan). Sehari-hari, dalam pelaksanaan 

pelayanan perpustakaan, pustakawan akan dibantu tenaga teknis perpustakaan. Misalnya, 

untuk mengumpulkan, menata, dan menjaga pustaka, majalah, dokumen, dan sebagainya serta 

untuk menyediakannya kepada para pemustaka.  

Profesi Pustakawan memang tidak banyak dikenal seperti halnya profesi lain yang 

ketika disinggung maka semua orang akan langsung mengenalnya. Perlu usaha keras bagi 

seorang pustakawan untuk menunjukkan bahwa profesi pustakawan adalah profesi yang 

menjanjikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi di Indonesia belum mampu secara 

signifikan mengangkat profesi pustakawan sebagai profesi yang sejajar dengan profesi-profesi 

lain yang banyak dikenal saat ini. Profesi pustakawan lebih banyak dilihat sebagai sebuah 

pekerjaan administratif yang hanya berhubungan dengan pinjam meminjam buku, bahkan 

stereotype bahwa pustakawan adalah penjaga buku masih banyak dijumpai di berbagai 

lingkungan. 

Perpustakaan yang selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat 

informasi erat hubungannya dengan sumber daya manusia atau orang yang bekerja mengelola 

perpustakaan (pustakawan), bagi masyarakat awam profesi pustakawan merupakan pekerjaan 

most unpopular job (pekerjaan paling tidak menyenangkan) tapi siapa yang tahu bahwa 



pekerjaan seorang pustakawan sangatlah complet, bergengsi dan intelek karena pekerjaannya 

bersentuhan dengan ilmu pengetahuan dan memerlukan keahlian khusus. Dikatakan 

pustakawan sebagai profesi dapat kita lihat dalam pengertian profesi dan pustakawan itu 

sendiri. Profesi merupakan suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, 

ketrampilan, kejujuran, dan sebagainya (Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik 

Pustakawan, 2010: 100) dan salah satu pengertian dari pustakawan adalah seseorang yang 

melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan 

informasi yang dimilikinya melalui pandidikan (Lasa Hs. Kamus Kepustakawanan Indonesia, 

2009: 295). Dalam pengertian ini jelas dikatakan bahwa (1). Profesi pustakawan memerlukan 

keahlian dikarenakan kegiatan perpustakaan yang terdiri dari proses collecting, proccesing, 

dessiminating, preservation and conservation. (2) Yang dikatakan pustakawan adalah orang 

yang telah menempuh pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi.  

B. Pembahasan 

Dari uraian di atas ada tiga kunci yang terdapat pada kata profesi dan profesional, 

pertama merupakan sebuah pekerjaan yang dapat memberikan nafkah, kedua ada latar 

belakang pendidikannya dan ketiga ada keahlian serta ketrampilan yang diperoleh dari 

pendidikannya tersebut. Apa yang harus dilakukan supaya menjadi pustakawan berkarya? Jika 

pustakawan ingin menjadi yang berkarya, maka mereka harus menjalankan tugasnya 

berdasarkan:  

1. Latar belakang pendidikan pustakawan. Latar belakang pendidikan pustakawan 

dapat melancarkan kegiatan kerja sehingga profesionalisme pustakawan sebagai 

tenaga fungsional tidak diragukan. Pernyataan pustakawan merupakan tenaga 

profesional yang menuntut keahlian khusus, sesuai dengan pernyataan Lasa HS 

yang mengatakan bahwa pendidikan profesionl diarahkan terutama untuk 



pengusaan keahlian tertentu. Dengan tujuan pengembangan profesi pustawakan itu 

sendiri sehingga pustakawan mampu menduduki dan melaksanakan jabatan 

fungsional dengan baik. Sehingga tidak mengganggu kelancaran kegiatan di 

perpustakaan, dengan dilakukan beberapa upaya berupa, training dan pelatihan 

secara continue sehingga pustakawan terlatih secara profesional. 

2. Kemampuan pustakawan dalam berkomunikasi dengan baik. Pustakawan dalam 

berkomunikasi harus percaya diri dan yakin dengan kemampuannya. Pustakawan 

harus menguasai bahasa dan yang lainnya. Komunikasi merupakan salah satu soft 

competency pustakawan, Sri Rohyanti Zulaikha mengatakan bahwa salah satu soft 

competency diantaranya adalah kemampuan komunikasi dan bagaimana 

berkomunikasi yang efektif karena pustakawan adalah  mitra intelektual yang 

memberikan jasa kepada pemakai. Jadi seorang pustakawan harus ahli dalam 

berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Sependapat dengan Lasa mengatakan 

bahwa seorang pustakawan yang profesional adalah seorang manajer informasi 

yang menerapkan prinsip-prinsip manajemen dalam pengelolaan perpustakaan 

terutama pada era informasi ini dimana  dituntut mampu dalam berkomunikasi ke 

segenap lapisan masyarakat.merupakan manejerial ilmu untuk itu pustakawan 

dituntut mampu berkomunikasi ilmiah secara lisan maupun tertulis. Dapat 

dismpulkan bahwa komunikasi yang baik merupakan modal utama untuk 

mendukung kelancaran interaksi yang baik pula antara pustakawan dan pustakawan 

dengan pemustaka sehingga pekerjaan sebagai penyedia jasa informasi dan 

penerima jasa informasi berjalan lancar. Seorang Pustakawan dapat melakukan 

kegiatan pelatihan dan lomba menulis artikel, pidato, story telling dengan tujuan 

pustakawan terlatih dan termotivasi untuk menulis sehingga masalah komunikasi 

dapat diatasi. Pustakawan juga bisa menguasai bahasa, terutama Bahasa Inggris. 



3. Pustakawan selalu siap sebagai penyedia jasa informasi dalam arti pustakawan tidak 

menganggap dirinya hanya duduk diam menjaga koleksi. Pustakawan harus  punya 

rasa ingin tahu dan rasa empati terhadap pekerjaan dan pengguna untuk itu perlu 

diadakannya suatu pelatihan yang mengasah emotional intelligence pusatakawan. 

Pelatihan ini bertujuan untuk memahami perasaan masing-masing dan orang lain 

sekaligus dapat memotivasi diri untuk lebih peka terhadap lingkungannya. Sri 

Rohyanti Zulaikha mengatakan bahwa ketrampilan profesi pustakawan saat ini 

bukanlah penjaga koleksi tapi penyedia informasi, dengan media informasi yang 

semakin beragam. 

4. Pustakawan harus aktif dalam perkembangan dunia informasi dan kemajuan 

teknologi informasi. Pustakawan tidak boleh ketinggalan dalam pemanfaatan 

teknologi informasi, jika pustakawan tidak mampu mengikuti perubahan dengan 

bijak maka perpustakaan dengan sendirinya kurang diminati pengguna sekaligus 

tidak dapat menyokong tujuan lembaga induknya. Untuk mengatasi hal tersebut 

dapat dilakukan pelatihan tentang bagaimana menggunakan perangkat teknologi 

informasi yang pada dasarnya pelatihan ini dilakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

5. Pekerjaan pustakawan harus terarah dalam arti dalam penguasaaan ilmu 

perpustakaan tidk setengah-setengah. Hal ini dapat melancaran kerja sekaligus tidak 

menghambat target yang telah disepakati. Dengan spesialisasi dibidang ilmu 

tertentu mampu memahami kebutuhan penggunanya, untuk mengatasi hal tersebut 

perlu dilakukan penempatan yang jelas (job descrption) dengan memperhatikan 

keahlian masing-masing pustakawan selain itu dapat dilakukan pelatihan sesuai 

dengan keahlian tersebut.  



6. Pustakawan harus asertif  terhadap pemustaka. Asertif merupakan sebuah sikap 

yang mampu memahami orang lain tampa menyinggung persaan orang tersebut. 

Jika pusatakawan mampu bertindak asertif maka dapat tercipta iklim yang kondusif 

dan bersahabat. Sebagai wujud sikap asertif pustakawan perlu memupuk rasa kasih 

sayang tanpa pamrih, mau menghargai orang lain apa adanya, mau mengakui nilai-

niai individualitas seseorang, mempunyai komitment secara mutlak untuk menjaga 

hubungan, rasa penerimaan dan memberi kesempatan kepada orang lain, dan action 

untuk menjaga hubungan agar tetap harmonis (Kalarensi Naibaho) 

7. Pustakawan yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi adalah 

kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja 

yang dapat teramati dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas sesuai dengan 

standar kinerja yang diterapkan. Seorang pustakawan juga telah mendapatkan 

sirtifikasi dan dinyatakan lulus. 

Selain itu pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang menggerakkan sumber 

daya lain dalam organisasi perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dapat berperan 

secara optimal didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pustakawan 

menjadi ujung tombak keberhasilan dalam penyebarluasan informasi di perpustakaan. Dalam 

UU No 43 tahun 2007, juga yang dikatakan bahwa pustakawan adalah seorang yang memiliki 

kompentisi yang diperoleh melalui Pendidikan dan / atau pelatihan kepustakawanan serta 

mempunyai tugas dan tangung jawabuntuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 

perpustakaan. Fenomena saat ini adalah pustakawan tidak hanya bertugas sebatas menyusun 

dan menata buku. Pustakawan juga harus mampu menerapkan suasana senyaman mungkin, 

bukan hanya dari segi fasilitas serta kelengkapan buku, namun memperlakukan pemustaka dan 

khususnya anggota perpustakaan untuk meningkatkan kemajuan perpustakaan. User needed 

diperlukan untuk membuat gerakan semakin solit dan komitmen Bersama untuk mengelola 



perpustakaan secara kreatif dan inovatif dengan tetap mengedepankan kebersamaan. 

Pustakawan harus kreatif mengembangkan berbagai aktifitas dan kreatifitas baru demi 

mengembangkan perpustakaan.  

 

C. Kesimpulan 

Jika seorang pustakawan dikatakan sebagai pustakawan berkarya, hendaknya seorang 

pustakawan memiliki beberapa hal:    

1. Seorang pustakawan harus melakukan perubahan 

2. Seorang pustakawan harus memberikan kemudahan akses informasi. 

3. Seorang pustakawan harus mengedukasikan masyarakat dalam pemanfaatan 

layanan perpustakaan dan informasi. 

4. Seorang pustakawan berperan aktif dalam meningkatkan literasi untuk 

kesejahteraan. 

5. Seorang pustakawan harus mengadvokasi masyarakat dalam pengembangan 

perpustakaan. 
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