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Pemberdayaan Pustakawan Berbasis Teknologi lnformasi untuk 
Perpustakaan Masa Depan 

SriAnawati 
Pustakawan Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta 

A. La tar Belakang 
Ledakan informasi merupakan petanda peluang dan tantangan yang akan 

dihadapi manusia di masa depan. Pada masa itu, manusia berada dalam tatanan 
masyarakat baru, yakni masyarakat informasi. Informasi menjadi media komunikasi, 
bahan sumber penelitian, dan pengembangan bidang-bidang yang memudahkan 
penelusuran bagi manusia. Dalam era ini, pekerja informasi tidak lagi hanya 
pus taka wan, namun juga pialang informasi, pekerja di bidang penerbitan, pangkalan 
data bibliografis, jasa pengindeksan khusus, dan manajemen media (Sulistyo
Basuki, 1997: 2). Ledakan informasi yang melibatkan seluruh infrastruktur 
informasi tersebut membuat pustakawan mempunyai saingan. Persaingan ini 
menjadikan pustakawan kurang berarti, terlibat untuk menjadi ujung tombak dalam 
penyebaran informasi. Kalah atau menang dalam persaingan, pustakawan mestilah 
berupaya melaksanakan tugasnya di bidang informasi, terutama dalam rangka 
menjalankan fungsi pendidikan yang melekat pada perpustakaan (Barus, 1998: 165-
167). 

Kendala utama yang dihadapi saat ini adalah seberapa banyak informasi yang 
dapat dikemas dan disajikan secara profesional oleh pustakawan. Karena secanggih 
apapun sarana yang tersedia apabila tidak dimanfaatkan secara optimaldikarenakan 
ketidakmampuan dalam pengemasannya maka sarana ini tidak dapat berfungsi 
sebagaimana mestinya. Apabila hal ini tidak diantisipasi secara cepat dan tepat maka 
informasi yang dapat diakses oleh pengguna belum tentu sesuai dan bermanfaat bagi 
pengguna yang ingin mengetahui, memperdalam dan mengkaji sesuai dengan 
minatnya. 

Di Indonesia pustakawan yang menguasai teknologi informasi masih sangat 
terbatas, keterbatasan ini menjadi hambatan dalam pengelolaan dan pendayagunaan 
teknologi informasi, hal ini disebabkan latar belakang pendidikan pustakawan 
umumnya tidak berbasis teknologi komputer. Keadaan inilah yang menjadi masalah 
utama bagi pengelola perpustakaan dalam menerap~n teknologi informasi dalam 
pelayanan informasinya sehingga dapat diakses secara luas oleh pemakainya. Oleh 
karena itu perlu adanya pemberdayaan pustakawan berbasis teknologi informasi 
untuk dapat memberi pelayanan yang optimal kepada pemustaka. 
B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan/ fokus kajian yang akan 
dibahas yaitu bagaimanakah pemberdayaan pustakawan berbasis teknologi 
informasi pada abad 21 untuk perpustakaan masll depan. 
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· C•· Pelltballasaa 
Tekrt(}logi infonnasi dan perpustak:aan dapat diibaratkan sebagai "dua sisi dari 

satu filata uangyang sama". Keberadaan teknologi informasi akan memudahkan 
perpustakaah dalam mengaplikasikan konsep manajemen ilmu pengetahuan. 
Teknologi . informasi akan memudahkan perpustakaan dalam melakukan 
pengembangan pangkalan data, penelusuran informasi, transformasi digital, dan 
promosi. Perpustakaan berperan meletakkan dasar yang kuat untuk membentuk 
masyarakat yang selalu membutuhkan informasi. 

Dalam menghadapi tuntunan kebutuhan pengguna perpustakaan yang semakin 
tinggi dan beraneka ragam, maka perpustakaan perlu mempersiapkan pustakawan 
profesional. Jika pustakawan ingin disebut profesional, maka pustakawan perlu 
memiliki "skilr', "knowledge", kemampuan (ability), serta kedewasaan psikologis. 
Namun dalam prakteknya sampai sejauh ini pustakawan Indonesia belum bisa 
dikatakan mampu untuk menjadi profesional (ideal pun belum) bahkan masih sangat 
jauh dari konsep ideal. Sebagai pustakawan profesional, kita perlu mengikuti 
perkembangan dan informasi mutakhir dalam bidang pusat dokumentasi dan 
informasi. 

Implementasi teknologi informasi di perpustakaan dapat mengubah citra 
perpustakaan. Dahulu kita sering mengenal istilah "perpustakaan adalah tempat 
buangan", "pustakawan adalah hanya seorang penjaga rak saja", dan sejenisnya, 
namun dengan adanya teknologi tersebut citra perpustakaanjadi berubah, dalam hal 
ini, kondisi perpustakaan dulu (tradisional) lambat laun berubah menjadi 
perpustakaan modem, dimana teknologi informasi menjadi pilar utama operasional 
perpustakaan, sehingga akhimya kita mengenal istilah perpustakaan modem seperti 
electronic library, digital library, cyber library, komputerisasi perpustakaan dan 
perpustakaan maya (virtual library). 

1. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam pengembangan perpustakaan 
Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan semua bidang 

pekerjaan perpustakaan tidak ada lagi tanpa sentuhan "keajaiban" teknologi 
informasi. Keilmuan perpustakaan pun saat ini dituntut mampu mengikuti 
perubahan sosial pemakainya. Hanya dengan sumber daya manusia (SDM) 
dalam hal ini tenaga pengelola perpustakaan dan tenaga fungsional pustakawan 
yang berkualitas (melalui keilmuannya) akan dapat membangun paradigma 
kepustakawanan Indonesia. 

Pustakawan dengan modal yang dimilikinya juga dapat merubah diri 
menjadi seorang ilmuwan. Sebagai ilmuwan, pustakawan hams mampu 
memberdayakan informasi bukan sekadar melayankan informasi. Andy 
Alayyubi (200 1) mengungkapkan bahwa pustakawan yang ideal selain: 
profesional ia juga seorang ilmuwan. Selama ini, khususnya di lembaga
lembaga riset, pekerjaan pustakawan hanya menyediakan informasi bagi para 
ilmuwan. 
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Keberhasilan perpustakaan sangat ditentukan layanan yang diberikan 
kepada pemakai. Layanan perpustakaan sebenarnya mempakan suatu proses 
aktivitas yang mencakup perencanaan, implementasi dan monitoring. 
Efektifitas layanan hams diukur dalam konteks sejauh mana layanan dapat 
memuaskan pemakainya bukan sekedar seberapa banyak yang dapat di raih 
(Bawden, 1990: 49). Pada umumnya, pemakai akan merasa puas jika kebutuhan 
informasinya terpenuhi (Wilard, 1983 : 41 ). Kehadiran perpustakaan digital 
sebagai sumber informasi dan pengetahuan contohnya, adalah upaya 
pustakawan dalam rangka memuaskan pemakai dalam hallayanan kebutuhan 
informasi yang lebih cepat dan jangkauan yang luas. Untuk itu menjadi 
tantangan bagi pustakawan untuk memaksimalkan perkembangan teknologi 
informasi. Tantangan pustakawan dalam era teknologi informasi dalam tiga hal 
yakni: kemampuan mengembangkan layanan perpustakaan digital, 
kemampuan peka terhadap perkembangan teknologi informasi dan 
kemampuan menjalin kerja sama dengan stakeholder diluar perpustakaan. 

Upaya pustakawan dalam mengembangkan layanan perpustakaan digital, 
dengan jalan selalu meng up grade tren teknologi perpustakaan terkini yang 
selalu berkembang dinamis melalui pelatihan-pelatihan aplikasi dari teknologi 
informasi dan internet. Sedangkan kemampuan kerja sama dengan pihak-pihak 
diluar perpustakaan memberi peluang sharing informasi yang menunjang 
pengembangan perpustakaan digital. Pustakawan perlu mengikuti 
perkembangan dan informasi mutakhir dalam bidang pusdokinfo. 

2. Peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan keterampilan 
teknologiinformasi · 

Pada era informasi global, seperti dikemukakan oleh Blasius Sudarsono 
dalam tulisannya yang berjudul "Sistem Informasi Menanjemen Perpustakaan 
Menuju Era Globalisasi Informasi" bahwa pada tahun 2010 perangkat kerja 
sudah akan memiliki kemampuan "hypertech" dan "hypermedia". Kemampuan 
simpannya, pencarian, penanganan, serta penggabungan informasi bempa teks, 
suara, dan gambar sudah dirnungkinkan dengan perangkat kerja tersebut. 
Demikian pula penggunaan multi media dalam dunia pendidikan dan berbagai 
presentasi mempakan hal yang biasa. Respon terhadap era globalisasi 
informasi, terdapat dua kelompok pustakawan yang dibagi berdasarkan 
sikapnya terhadap sistem automasi (Bichteler, 1987: 282). Kelompok pertama 
adalah pustakawan yang menerima sistem automasi secara antusias, 
memperlihatkan minat mereka dengan memperlajari sistem, dan terlibat dalam 
program-program pelatihan. Kelompok kedua adalah pustakawan yang 
menolak sistem automasi, biasanya pustakawan yang lebih senior (Barns, 1998 
167). Charles A.Bunge & Richard E mengatakan bahwa pustakawan hams 
vibrant yaitu hams energik dalam bertindak, atraktif dalam melayani dan 
responsive terhadap pembahan masyarakat dan perkembangan teknologi. 
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Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ranganathan, bahwa 
pustakawan professional adalah berperan penting untuk menghubungkan 
an tara petnbaca dan sumber bacaan. 

Perpustakaan berbasis teknologi informasi menuntut sumber daya 
manusia, dalam hal ini pustakawan memiliki keterampilan di bidang database, 
aplikasi perpustakaan, internet, jaringan serta pengelolaan komputer. Untuk 
menjaga kualitas sumber daya manusia, maka pustakawan sebagai pengelola 
perpustakaan harus mempunyai persepsi dan meyakini bahwa teknologi 
informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan perpustakaan. 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka pemberian pendidikan dan 
pelatihan (diklat) tentang teknologi informasi sangat perlu dilakukan. Tujuan 
pendidikan dan pelatihan implementasi teknologi informasi di perpustakaan 
adalah untuk memberikan informasi tentang pentingnya teknologi informasi 
bagi perpustakaan, menyediakan akses informasi yang diperlukan bagi 
kegiatan pendidikan dan penelitian di perpustakaan, mengimplementasikan 
sis tern informasi perpustakaan, dan meningkatkan pelayanan dan fungsi tenaga 
perpustakaan dengan pemberian pelatilian atau lokakarya diharapkan staf 
perpustakaan mengenai teknologi informasi menjadi meningkat. Di samping 
itu, dengan adanya pelatihan atau lokakarya itu, minat para staf terhadap 
aplikasi teknologi informasi menjadi tinggi, serta adanya citra (image) 
pustakawan modem meningkat. 

Sasaran teknologi informasi dalam perpustakaan adalah meningkatkan 
mutu layanan berupa kemudahan akses, kecepatan dan akurasi melalui jaringan 
telekomunikasi (LAN, WAN, internet). Di samping itu juga penyediaan sumber 
elektronik berupa teknologi digital bagi pemakai akan mempercepat 
terbentuknya masyarakat informasi. Menurut Siregar (2000: 6), isu-isu 
managemen teknologi informasi penting dalam peningkatan mutu layanan 
perpustakaan adalah skill telemanaging koleksi, hindari kepemilikan data 
sendiri, kemitraan, lisensi, intellectual property dan pengembangan sistem. Ke 
semua isu manajemen tersebut hendaknya dijadikan pedoman untuk 
pengembangan teknologi informasi perpustakaan. 

D. Penutup f 
Pada era informasi dan digital, pustakawan bukan sebagai tenaga administrasi I 

tetapi seseorang yang menyediakan kebutuhan informasi, fasilitas layanan tanpa 
dibatasi tempat, waktu, dan bentuk. Masalah utama yang dihadapi yaitu seberapa 
banyak informasi yang dapat dikemas dan disajikan secara profesional oleh 
pustakawan. Karena ketidakmampuan dalam pengemasan berdampak pada sarana 
ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, informasi yang diakses belum tentu sesuai 
dan bermanfaat bagi pengguna. 
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··.. . ~kawanharus meitjduri\~Uan tantangan dalam tigahal: kemampuan 
meng~bangkan layanan. perpustakaan digital, kemampuan peka terhadap 
perkembangan teknologi infonnasi. dan kemampuan menjalin kerja sama dengan 
stakeholder· diluar perpustakaan. Untuk: menghadapi tantangan zaman maka 
perpustakaan akan menuju ke pamanfaaatan sarana dan prasarana yang lebih canggih 
untuk: · membantu pengguna dalam penelusuran informasi dan para pustakawan 
dalam mengelola perpustakaan, sehingga memerlukan persiapan peralatan yang 
mutakhir serta peningkatan kompetensi sumber daya man usia (pus taka wan) 
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