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ABSTRAK 
 

Pustakawan di era digital dituntut untuk memiliki kompetensi yang unggul sehingga mampu 

menjawab tuntutan dinamika kebutuhan informasi saat ini. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui kompetensi yang dapat dijadikan acuan oleh pustakawan dalam 

memenuhi kebutuhan informasi pemustaka di era digital. Metode penelitian yang digunakan 

adalah metode kualitatif. Hasil yang didapatkan dapat dijadikan referensi bagi pustakawan 

untuk mengembangkan kompetensi pustakawan di era digital sekaligus menjaga 

keberlangsungan profesi pustakawan 
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PENDAHULUAN 
 

Selama ini kita telah mengalami revolusi dari masa ke masa. Dari revolusi 
yang terjadi terdapat berbagai perubahan disetiap aspek kehidupan yang tidak 
dapat dihindari. Revolusi yang paling dikenal adalah Revolusi Industri. Revolusi 
industri pertama menggunakan air dan uap untuk penggunaan tenaga produksi, 
lalu revolusi industri kedua menggunakan energi listrik, sementara revolusi 
industri ketiga menggunakan elektronik dan teknologi informasi untuk melakukan 
produksi secara otomatis. “Saat ini kita telah memasuki era 4.0 yang sering 
disebut era revolusi industri dunia keempat dimana teknologi informasi telah 
menjadi basis dalam kehidupan manusia” (Kemristekdikti, 2018). 

 

Pada umumnya era ini biasa disebut era digital dimana mulai muncul 
berbagai bentuk jaringan internet dan komputer sebagai media penyebaran 
informasi yang instant. Kemudahan mendapatkan informasi inilah yang 
memungkinkan perpustakaan kehilangan eksistensi sebagai sumber informasi 
yang utama bagi masyarakat. Bila hal ini tidak ditindaklanjuti maka posisi 
perpustakaan akan tergantikan. Oleh karena itu pustakawan sebagai penggerak 
perpustakaan diharapkan mampu menangani hal tersebut. 

 

Pustakawan adalah komponen penting dari perpustakaan sehingga 
ditekankan untuk memiliki kompetensi yang memumpuni. Kompetensi yang harus 
dimiliki pustakawan ialah kemampuan untuk mengumpulkan atau menyediakan 
informasi, mengolah informasi, menyebarkan dan memberikan layanan informasi, 
serta melestarikan informasi. Namun pada era digital ini pustakawan diharapkan 
mampu memiliki kompetensi lebih, yaitu pemanfaatan teknologi pada penyebar 
luasan informasi. Pemanfaatan teknologi yang dimaksud seperti penyediaan 
koleksi dalam bentuk digital seperti yang telah dijelaskan pada UU Nomor 43 
Tahun 2007 Pasal 7 (1d). 

 
METODE PENELITIAN 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian kami kali ini adalah metode 
kualitatif. Kami memilih metode ini karena proses pemaparan materi ditekankan 
pada analisis dan landasan teori yang jelas. Didalam kegiatan penelitian penulis 
melakukan pengumpulan data melalui cara studi pustaka yaitu melakukan studi 
kepustakaan melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang ada pada 
jurnal perpustakaan di Universitas Negeri malang. 

 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Eksistensi Perpustakaan di Era Digital 
 

Saat ini kita telah memasuki era revolusi industri ke-4 atau yang lebih 
dikenal dengan era digital. Era digital terlahir dengan kemunculan digital, yaitu 
jaringan internet khususnya teknologi informasi komputer (Wawan Setiawan, 
2017) Media baru era digital memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat 
jaringan atau internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena ada 
pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. Kemampuan media era 
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digital ini lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi lebih cepat. 
Dengan media internet, media massa berbondong-bondong pindah haluan. 

 

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat perubahan besar 
terhadap dunia, lahirnya berbagai macam teknologi digital yang semkain maju 
telah banyak bermunculan. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam 
mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas 
dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. 

 

Kemudahan mengakses informasi dimana saja dan kapan saja yang terjadi 
di era digital ini menyebabkan perpustakaan semakin lama semakin jarang 
diminati oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat lebih memilih 
mendapatkan sesuatu dengan cara yang serba instan melalui media internet. Selain 
itu perkembangan sosial media juga turut mengubah gaya hidup masyarakat saat 
ini. Alasan diatas juga didukung oleh paradigma masyarakat yang menganggap 
perpustakaan sebagai tempat penyedia informasi yang terlalu kaku. 

 

 

Kompetensi Pustakawan 
 

Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang memungkinkan 
perpustakaan dapat berperan secara optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya, sehingga pustakawan menjadi pondasi dalam keberhasilan perpustakaan 
dalam penyebarluasan informasi. Seperti yang tercantum dalam UU Nomor 43 Tahun 
2007 bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan 
tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.UU 
Nomor 43 Tahun 2007 bab I Ketentuan Umum menyebutkan pustakawan adalah 
seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau 
pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk 
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. 

 

- Memiliki pendidikan khusus, baik teori maupun praktek.  
- Memiliki organisasi profesi, sebagai wadah mengembangkan profesi dan 

anggota.  
- Memiliki Kode Etik sebagai pedoman anggota profesi dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat pengguna.  
- Berorentasi kepada jasa. (Perpustakaan adalah lembaga jasa). 

 

Terkait dengan Standart Kompetensi, pemerintah telah membuat sebuah 
standart kompetensi kerja Nasional di bidang Perpustakaan yang diselenggarakan 
dan dibuat oleh Perpustakaan Nasional pada Tahun 2011. Adapun tujuan dari 
penetapan Standart kompetensi kerja Nasional di bidang perpustakaan adalah 
Meningkatkan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan perannya sebagai 
mediator dan fasilitator informasi, Menjadi tolak ukur kinerja pustakawan, 
Menghasilkan pengelompokan keahlian pustakawan sesuai dengan standardisasi 
yang telah divalidasi oleh lembaga sertifikasi, dan Pustakawan memiliki standar 
dan kode etik dalam menjalankan profesinya (Supriyo :2012). 
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Menurut Wibowo (2007:86) dalam Yuliana (2017). Kompetensi adalah 
suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 
yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja 
yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. 

 

5. Collecting of Information.  
Kompetensi pertama yang harus dimiliki oleh pustakawan adalah 
mengumpulkan informasi. Maksudnya adalah pustakawan tidak sekedar 
mengumpulkan informasi dari pengguna tapi juga dapat mengakses dan 
memiliki pengetahuan yang lebih mengenai sumber informasi yang 
dibutuhkan pemustaka 

 
6. Processing of information:  

Pustakawan dapat memproses atau mengolah informasi yang dibutuhkan oleh 
pemustaka, agar mudah untuk ditemukan kembali. Pengolahan informasi ini 
dapat berupa pembuatan katalog dan klasifiasi terhadap koleksi perpustakaan, 

 
7. Disseminating of information: Menyebarkan informasi. Maksudnya adalah 

pustakawan menganalisis berbagai kebutuhan pemustaka melalui beberapa 
tahapan analisis seperti melakukan wawancara kepada pemustaka terkait 
informasi apa saja yang dibutuhkan. Sehingga nantinya informasi yang 
disebarkan sesuai dan tepat sasaran. 

 
8. Preserving of Information: Menyelamatkan hasil pikir manusia yang terekam 

dan terdokumentasikan melalui cara-cara yang aman . Secara sederhana 
pustakawan diharapkan dapat melakukan pelestarian informasi di 
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perpustakaan.. Cara yang dilakukan adalah dengan tidak meminjamkan 
informasi yang dilestarikan kepada pemustaka guna menjaga keaslian 
informasi. 

 
 

 

Upaya Pengembangan Kompetensi Pustakawan 
 

Kita telah melihat banyak perpustakaan yang mengusung teknologi 
sebagai bagian dari layanan, Hal ini merupakan salah satu upaya 
pengembangan perpustakaan itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada 
hukum kelima Ranganathan yaitu “Perpustakaan adalah organisasi yang 
berkembang”. Berkembangnya perpustakaan ini tergantung pada kompetensi 
yang dimiliki pustakawan. Saat ini pustakawan tidak hanya bertugas 
menyusun dan mendata buku, tetapi pustakawan juga dituntut untuk memiliki 
kompetensi yang unggul sehingga mampu menjawab tuntutan dinamika 
kebutuhan informasi saat ini. Pustakawan juga harus mengikuti perkembangan 
teknologi dan mampu mengoperasikannya pada perpustakaan. Pustakawan 
juga harus mampu membantu pemustaka melakukan penelusuran secara cepat, 
tepat dan akurat. Penelusuran informasi dengan bantuan pustakawan tersebut 
diharapkan dapat membantu pemustaka mendapat informasi yang dibutuhkan 
dan mencegah pemustaka mendapatkan informasi “sampah” yang tersebar 
luas di internet. (Misrawaty Syahrir, 2009:9) 

 

Untuk mengembangkan kompetensi pustakawan, dapat dilakukan dengan 
perpustakaan mengirimkan pustakawan untuk mengikuti berbagai pelatihan 
dan workshop mengenai profesi kepustakawanan di era digita. Selain itu 
pustakawan juga perlu meningkatkan kompetensinya secara pribadi dengan 
menggali informasi di berbagai media. Pustakawan juga dapat 
mendayagunakan media sosial sebagai penyebarluasan informasi dan promosi 
perpustakaan. 

 

Kompetensi yang telah didapat ini juga membantu pustakawan bersaing di 
era digital. Dengan ini juga pustakawan diharapkan mampu melayani 
kebutuhan informasi pemustaka secara optimal sehingga perpustakaan secara 
tidak langsung mendapatkan loyalitas dari pemustaka.Hal inilah yang mampu 
menjamin keberlangsungan profesi pustakawan. 
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PENUTUP 
 

Kesimpulan 
 

Di era digital profesi pustakawan tidak lagi dipandang sebagai penjaga 
buku, melainkan distributor informasi. Dengan komptensi yang dimiliki 
pustakawan yang mengikuti perkembangan teknologi, pemustaka akan lebih 
mudah menerima keberadaan profesi pustakawan. Sehingga keberlangsungan 
profesi pustakawan dapat di pertahankan 

 
 

 

Saran 
 

Hasil pemaparan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pustakawan 
untuk meningkatkan kompetensinya sehingga keberlangsungan profesi 
pustakawan dapat di pertahankan, 
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