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Karakteristik Pekerjaan Teknis Perpustakaan 
Dampak Negatif Yang Ditimbulkan Oleh Formalisasi Yang Tinggi
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Abstrak 

 

Tujuan tulisan ini adalah memberikan pemahaman lebih dalam mengenai 

karakteristik pekerjaan perpustakaan yang hingga saat ini masih sering dianggap 

sebagai pekerjaan ‘tukang’, birokratis dan eksklusif. Akibatnya, eksistensi 

perpustakaan yang membawa misi pendidikan ini di mata masyarakat kurang 

dihargai. Pekerjaan di bagian layanan teknis yang dimaksud adalah pengadaan, 

pengolahan dan pelayanan. Bagian pengolahan, yang merupakan kelompok tugas 

terpenting dibanding yang lain dan dapat mencerminkan pola berpikir dan cara 

bekerja pustakawan, akan dibahas lebih banyak. Pembahasan karakteristik mencakup 

prinsip-prinsip dasar pekerjaan teknis perpustakaan, formalisasi tinggi, birokrasi dan 

dampak negatif yang muncul, seperti kurangnya inovasi, dehumanisasi pekerja, 

buruknya layanan, dan sebagainya. Tulisan ini ditutup dengan pertimbangan revisi 

pekerjaan teknis perpustakaan dan beberapa usulan alternatif. 

 

  

Pengantar 

 
Pekerjaan teknis perpustakaan yang dimulai dari kegiatan pengadaan, 

pengolahan hingga layanan, merupakan aktivitas yang sifatnya mekanis, berjalan 

berurutan dari titik awal hingga titik terakhir dan kembali ke titik awal. Bermula dari 

penyeleksian koleksi, verifikasi, pembelian, pengkatalogan, pemberian perlengkapan 

fisik buku, pengerakan hingga peminjaman dan pengembalian koleksi kepada/oleh 

peminjam. Seluruhnya dilakukan dengan metode-metode dan peraturan tertentu. 

Prosesnya seperti putaran mesin  yang  teratur  dan  repetitif.  Langkah-langkah  setiap 

 

 

Pekerjaan Teknis Perpustakaan 

Pengadaan Seleksi, pengadaan (pembelian atau pemesanan koleksi), 

penerimaan koleksi, memberi stempel. Jika pustaka rusak atau 

tidak sesuai pesanan, pustakawan klaim ke pemasok  

Pengolahan Prakatalogisasi : Inventarisasi, deskripsi bibliografi. Katalogisasi : 

klasifikasi, penentuan tajuk subjek, pembuatan abstrak, kemas 

ulang, kliping. Pascakatalogisasi : memberi label, perlengkapan 

peminjaman, menyampul, menyusun koleksi di rak, layanan, 

perawatan koleksi. 

Layanan Peminjaman / pengembalian, pemberian layanan lainnya seperti 

informasi kilat, layanan referens, dsb. 
Bloomberg, Marty. Introduction to tehcnical services for library technicians. Hlm. 13 
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pekerjaan umumnya dituangkan dalam manual tertulis, yaitu yang dikenal sebagai 

standard operational procedure (SOP). SOP tidak hanya mengatur para pekerja yang 

diumpamakan sebagai spare parts atau komponen/elemen mesin, tetapi juga 

kebijakan dan standardisasi dalam sarana dan prasarana, baju seragam, cara melayani  

pelanggan, hingga cara berfikir. Gambaran sederhana dapat dilihat contoh di bagian 

pengolahan : pustakawan menerima buku, memberi stempel, mencatat data di buku 

induk, membuat cantuman bibliografi, menentukan nomor kelas, dan seterusnya. 

Ketika buku baru datang kembali, pekerjaan tersebut diulang. Situasi tersebut tidak 

hanya terjadi di perpustakaan, tetapi dalam berbagai organisasi modern dewasa ini. Di 

pabrik-pabrik, dengan menerapkan sistem shift, pekerjaan teknis memungkinkan 

dilakukan selama dua puluh empat jam penuh tanpa hari libur. 

Sifat pekerjaan yang demikian terspesialisasi dan teratur dalam kerangka 

prosedur baku menimbulkan anggapan-anggapan negatif pada masyarakat bahwa 

pekerjaan perpustakaan sama dengan pekerjaan tukang, birokratis dan eksklusif. 

Pekerjaan ‘tukang’ karena bisa dikerjakan seolah-olah tanpa berfikir, seperti memberi 

stempel, registrasi pustaka, menyampul buku, memberi nomor kelas (dengan asumsi 

bisa dicontoh dari katalog online), menyusun pustaka di rak dan melayankannya. 

Kemudahan bekerja seperti itu, banyak orang berpikir bahwa orang awam pun dapat 

melakukannya dengan mudah. Disebut ‘birokratis’ – dalam makna konotatif – alur 

kerja kelihatan berbelit-belit dan sangat prosedural. Sementara itu, sebutan ‘ekslusif’ 

menggambarkan seakan-akan pekerjaannya tidak dapat diintervensi dari luar seperti 

jalannya mesin robot. Anggapan-anggapan negatif tersebut perlu ditanggapi serius 

sebab dampaknya akan menjadi bumerang pada pustakawan dan juga ilmu 

perpustakaan dan terjebak dalam dikotomi science dan non-science.  

 

 

Syarat, Prinsip dan Pola Berpikir  
 

Suatu pekerjaan dapat berjalan dengan baik jika memenuhi syarat dan 

komponen tertentu. Syarat pertama, harus ada pekerjaan yang langsung bisa 

dilakukan. Pekerjaan mengelola pustaka hampir setiap hari tidak pernah selesai. Buku 

dan non buku hampir selalu ada, pekerjaan kliping setiap hari dan setiap saat bisa 

dilakukan, demikian pula layanan terhadap pemakai. Bahkan kebanyakan manajemen 

perpustakaan kewalahan dan mengeluh mereka kekurangan tenaga untuk melakukan 

pekerjaan rutin. Syarat kedua, mekanisasi bisa dilakukan jika lingkungan stabil 

sehingga output yang diharapkan dapat segera diproduksi. Lingkungan yang stabil 

adalah jika input, proses dan output tetap terkontrol. Nomor kelas sebuah buku 

mengenai politik, apabila diklasir dengan menggunakan DDC, akan menghasilkan 

kelas 320. Demikian pula dengan lingkungan pemakai. Perpustakaan sekolah, 

perguruan tinggi atau perpustakaan khusus memiliki pemakai yang sudah pasti, 

dengan kata lain, lingkungannya adalah stabil. Syarat ketiga, konsumen 

mengharapkan produk yang sama dari waktu ke waktu. Misalnya, sistem katalog 

dengan format yang universal. Jika menggunakan sistem kartu katalog, ukuran kartu 

yang standar adalah 125 x 74 milimeter, baik untuk kartu utama maupun kartu 

tambahan, dan dicetak dengan format yang diatur dalam AACR (Anglo American 

Cataloguing Rules). Jika perpustakaan menggunakan sistem digital, maka format 

katalog akan berbeda. Keempat, jika ketepatan sangat dihargai. Dalam pekerjaan 

perpustakaan, mengklasifikasi dan pemberian tajuk subjek harus dilakukan dengan 

tingkat ketepatan yang tinggi (precise and precision). Nomor kelas yang tidak tepat 

akan mengacaukan sistem temu kembali dan dengan demikian pemakai tidak akan 
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menemukan koleksi yang dicari. Syarat terakhir, jika pekerja yang bersangkutan, 

sebagai ‘spare part mesin’, tunduk dan berperilaku sebagaimana mereka dirancang. 

Standarisasi dalam mekanisasi menuntut pekerja melakukan apa yang harus dilakukan 

dan yang tidak boleh dilakukan sesuai disain pekerjaan. 

Dasar lain mengenai standarisasi pekerjaan teknis perpustakaan ini dilandasi 

oleh pemikiran bahwa layanan informasi kepada pemakai merupakan tujuan utama 

jasa perpustakaan. Slogan tersebut tercermin pada lima prinsip Ranganathan sebagai 

landasan hukum bagi ilmu perpustakaan.  

Prinsip pertama adalah information is for use. Prinsip ini mencerminkan 

bahwa informasi adalah untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Informasi yang 

tidak digunakan adalah mubasir. Semua hal yang mendukung diseminasi informasi 

seperti gedung, lokasi, pengadaan, pengolahan, layanan hingga perawatan koleksi 

yang memuat informasi dilakukan oleh pustakawan. Prinsip kedua ialah every 

information user his/her information maintenance. Informasi adalah untuk semua 

orang tanpa membedakan ras, suku bangsa, warna kulit, usia, latar belakang dan 

pendidikan. Sementara itu, prinsip ketiga yang masih tetap mendukung pernyataan 

bahwa layanan informasi kepada pemakai adalah penting, berbunyi : every piece of 

information its user. Pengguna informasi berhak mendapatkan informasi. Oleh karena 

itu pustakawan hasru mempromosikan koleksinya. Informasi menjadi komoditi dalam 

masyarakat informasi. Prinsip keempat, save the time of information user. Dewasa ini 

semakin banyak masyarakat menganggap waktu adalah uang, sehingga mereka yang 

memperoleh informasi pertama dapat bergerak jauh lebih cepat dibanding mereka 

yang tidak memiliki informasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi canggih, 

pustakawan dapat mengolah informasi dengan mudah. Terakhir adalah prinsip the 

universe of information is ever-growing. Pusat informasi seperti perpustakaan dan 

pemakainya tumbuh dan berubah. Pemakai yang berubah menuntut layanan yang 

lebih canggih, menuntut pula pustakawan yang berpengetahuan luas. 

Perpustakaan memerlukan prosedur dan kontrol yang ketat dalam mengelola 

seluruh pustaka yang dimiliki, termasuk mengelola kerjasama dengan perpustakaan 

lain, agar layanan kepada pemakai sesuai dengan kelima prinsip tersebut. Dengan 

bantuan teknologi tinggi saat ini, menyatakan ‘buku tidak ada’, atau meminta agar 

pemakai datang sendiri ke perpustakaan agar lebih puas mencari pustaka yang 

dibutuhkan, atau bahkan meminta pemakai agar ‘besok menelepon lagi’ adalah tabu. 

Karena formalisasi akan semakin tinggi dengan penggunaan teknologi, pekerjaan 

pengelolaan informasi menjadi lebih mudah dan cepat, demikian pula dengan 

diseminasi informasi. 

Pola berpikir juga mempengaruhi perilaku dalam melakukan pekerjaan. Dalam 

proses katalogisasi, yaitu pendeskripsian bibliografi dan menentukan nomor kelas, 

menggunakan formula atau pola baku yang telah disepakati yang sifatnya mnemonik 

(sifat atau pola dari suatu hal agar mudah diingat), yaitu. Dalam manual AACR2, 

kode peraturan dibuat dengan formula gabungan angka dan huruf. Misalnya peraturan 

untuk menentukan cara penulisan penerbit adalah 1A1a. Artinya, 1 menunjukkan .... 

Sementara itu, dalam penentuan nomor kelas, digunakan pula kode kelas angka 

persepuluhan yang sifatnya hierarkis. Pola berpikir mnemonik tersebut, berirama, 

berulang dan mudah diingat, akan tercermin dalam perilaku bekerja, yang salah 

satunya berupa formalisasi pekerjaan rutin.  
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Formalisasi  
 

Formalisasi
2
 ialah proses melakukan pekerjaan rutin berdasarkan pada 

peraturan dan prosedur yang mengatur perilaku para pekerjanya. Yang dimaksud 

dengan prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berkaitan dan yang secara 

kronologis berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan utamanya adalah 

untuk memperoleh hasil kerja paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-

rendahnya. Berkaitan dengan hal itu, beberapa perpustakaan membuat SPO (standards 

procedur opeartional). Seluruh level manajemen melakukan formalisasi, tetapi 

umumnya formalisasi dilakukan oleh manajer level bawah, yang umumnya disebut 

sebagai paraprofesional, dibanding manajer level puncak yang lebih banyak 

melakukan fungsi manajerial. Berbeda dengan perpustakaan kecil yang umumnya 

dikelola oleh satu atau lebih dari dua, biasanya mereka melakukan seluruh pekerjaan. 

Kepala perpustakaan sebagai manajemen level atas tidak hanya mengelola pekerjaan 

rutin, tetapi juga membuat perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan 

pekerjaan manajerial lainnya. 

Tujuan dibuatnya formalisasi pekerjaan perpustakaan yang terstruktur yang 

paling utama adalah melakukan efisiensi administrasi semaksimal mungkin. Prinsip 

tersebut dilandasi oleh teori manajemen ilmiah (scientific management) yang 

dipelopori oleh Frederick Taylor. Mahzab yang mulai populer pada tahun 1930 dan 

1940-an – yang sangat mempengaruhi perkembangan manajemen perpustakaan – 

menekankan disain pekerjaan di mana para pekerja melakukan pekerjaannya secara 

efisien untuk meningkatkan produk dengan biaya yang serendah mungkin. Pekerjaan 

rutin tersebut dalam ilmu manajemen disebut dengan istilah terstruktur atau semi 

terstruktur.  

Riset yang dilakukan oleh Paul H. Spence
3
 untuk disertasinya menemukan 

bahwa struktur pekerjaan perpustakaan yang sangat teratur dan terspesialisasi 

memperlihatkan karakteristik birokrasi, seperti yang telah disebutkan di atas. Hal 

tersebut tercermin pula dalam sejarah evolusi administrasi perpustakaan sejak akhir 

abad 19 yang cenderung statis, tidak berubah, dan ‘berorientasi kepada proses’ yang 

tinggi. Bloomberg
4
 pun menyatakan bahwa umumnya di perpustakaan besar, lebih 

dari 60% staf melakukan pekerjaan tersebut, dan dampaknya tampak pada anggaran 

perpustakaan. Karena sebagian besar pengeluaran terserap pada unit pekerjaan teknis, 

maka efisiensi adalah mutlak. Perpustakaan Nasional yang memiliki sekitar tujuh 

puluhan lebih pekerja dengan lingkup pekerjaan mengolah seluruh terbitan nasional di 

Indonesia dan melayani masyarakat ibukota, yang semuanya dilakukan secara 

mekanis, tentulah menuntut standarisasi pada sejumlah besar pekerjaannya. 

Keuntungan yang dapat diperoleh dari sistem ini adalah keseragaman, 

koordinasi yang baik, serta penghematan biaya dan tenaga. Model mekanis yang 

dapat membuahkan hasil baik tersebut dapat dilihat pada restauran cepat saji 

McDonald. Perusahaan ini memberlakukan standard bagi seluruh organisasi franchise 

di seluruh dunia menjadi, sehingga semuanya menghasilkan produk yang seragam. 

Mereka memiliki target masal yang dilayani dengan cara yang regular dan konsisten 

dan juga cita rasa hamburger yang sama. Contoh lain model mekanis terdapat dalam 

                                                 
2
 Robbins, Stephen P. Teori organisasi. Hlm. 6 

3
 Paul H. Spence Ph.D dissertation, University of Illinois, 1969,  “A Comparative study of university 

library organizational structure.” In McClure, Charles R. Strategies for library administration. Hlm. 42 
4
 Bloomberg, Marty. Introduction to tehcnical services for library technicians. Hlm. 1 
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tata kerja di ruang operasi rumah sakit, pemeliharaan pesawat terbang, kantor 

keuangan, perusahaan kurir, dan sebagainya. 

 

 

Birokrasi  

 
Sosiolog Jerman Max Weber menyodorkan gagasan bahwa untuk mengatur 

organisasi diperlukan suatu bentuk tata kerja yang rasional dan efisien. Dengan 

mengamati karakteristik organisasi mekanis yang memiliki sifatnya yang paralel 

dengan karakteristik birokrasi, Weber menekankan pada ketepatan, kecepatan, 

kejelasan, keteraturan, keandalan dan efisiensi. Karakteristik tersebut adalah 

pembagian kerja ditetapkan dengan jelas; hierarki kewenangan yang jelas, di mana 

posisi yang lebih tinggi mengontrol posisi di bawahnya; tingkat formalisasi yang 

tinggi untuk memastikan keseragaman perilaku pekerja melakukan pekerjaannya; 

tidak ada keterlibatan pribadi antara pekerja dan pimpinan (impersonal) dan juga 

dalam hubungannya dengan aktivitas organisasi yang bersifat rasional; seleksi pekerja 

dan promosi berdasarkan kemampuan, kualifikasi teknis dan prestasi pekerja; para 

pekerja diberi kesempatan untuk berkarier dalam organisasi, sebagai imbalan atas 

komitmen mereka. 

Dengan demikian, makna birokrasi yang oleh sebagian orang dipersepsikan 

buruk adalah salah satu struktur organisasi. Dalam sistem birokrasi seluruh kegiatan 

berjalan sesuai pembagian tugas yang sudah tetap, pengawasan berjenjang, dan 

berbagai peraturan rinci secara rutin dan berulang-ulang, seperti sistem mesin 

melakukan proses produksi.  

Banyak ahli manajemen berpendapat bahwa antara birokrasi dan 

profesionalisme memiliki kesamaan
5
. Keduanya memerlukan kompetensi teknik yang 

khusus dan bekerja berdasarkan standar yang rasional. Bedanya, birokrasi dilandasi 

oleh kekuasaan atasan dan bawahan (struktural), sementara profesionalisme dilandasi 

oleh keahlian dan pengetahuan. Weber menyatakan bahwa gabungan mekanisasi dan 

profesionalisme dikenal sebagai birokrasi profesional. Birokrasi jenis ini merupakan 

modifikasi dari yang pertama, bahwa diperlukan dasar pengetahuan untuk mendukung 

ketrampilan teknis, hubungan dengan kolega, standar profesional untuk berpraktek 

dan perilaku berdasarkan kode etik. 

Organisasi masa depan, seperti yang dinyatakan oleh Peter Drucker dan Tom 

Peters
6
, akan bersifat lebih adokratis, yaitu lebih mendatar (flat), hierarkis berkurang, 

dan lebih banyak desentralisasi. Mereka menggambarkan organisasi masa depan 

sebagai orkes simfoni. Dipimpin oleh seorang konduktor, para musisi akan 

memainkan alat musik berdasarkan spesialisasi masing-masing secara terintegrasi 

untuk mengalunkan lagu yang disetujui bersama secara harmonis. Mereka 

mengarahkan kinerja mereka sendiri melalui umpan balik yang terorganisir dari 

kolega dan konsumen. Lebih jauh, pekerjaan dalam organisasi masa depan dilakukan 

berdasarkan informasi (information-based). Dengan bekal informasi yang memadai, 

organisasi akan mampu bertahan dari lingkungan yang terus berubah secara 

revolusioner dan tidak pasti. Dengan teknologi tinggi, beberapa perpustakaan di 

Inggris bekerjasama dengan penerbit untuk memperoleh cip – cataloguing in 

publication – secara lengkap beserta kartu katalog yang sudah rapi dan menerima 

buku yang dibeli dengan perlengkapan peminjaman sekaligus. Cara seperti itu dalam 

                                                 
5
 McClure, Charles R. Strategies for library administration. Hlm. 45 

6
 Robbins, Jusuf P. Teori organisasi. Hlm. 383 
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akuisisi sangat memperingan pekerjaan rutin perpustakaan, sehingga pustakawan 

dapat melakukan pekerjaan inovatif. Tetapi sebagian ahli menolak kemungkinan 

manajemen adokratis, dan masih tetap mempercayai bahwa birokrasi mekanis akan 

tetap dominan. 

 

 

Dampak Negatif 
 

Di Indonesia, karakteristik birokrasi Weber yang membentuk organisasi 

‘ideal’ kemungkinan besar sulit diterapkan 100%. Contoh nyata sangat jelas terlihat 

pada birokrasi pemerintah. Dengan sistem sosial yang patrimonial, birokrasi yang 

muncul bersifat otoriter dan sentralistik, bisa dikatakan bersifat kaku, personal dan 

emosional. Dampak sosial yang muncul adalah bahwa sistem tersebut memiliki 

potensi mengikis semangat dan kapasitas untuk bertindak secara spontan dan penuh 

empati. Yang ingin dipermasalahkan dalam hal ini adalah munculnya dehumanisasi. 

Masalahnya bukan hanya ‘manusia yang dirobotisasi’, sehingga tidak memiliki 

perasaan, tetapi juga masalah pengupahan. Seperti yang terjadi di banyak organisasi 

di Indonesia yang mempertanyakan ketimpangan upah antara level manajer, dalam 

hal ini disebut birokrat, terhadap paraprofesional dan klerikal
7
. Pekerja di posisi 

subordinat, yaitu mereka yang mengerjakan tugas administratif, seperti memberi 

stempel pada buku, menyampul, mengelem kantong buku, menyusunnya di rak dan 

melayani langsung pemakai perpustakaan – meminjamkan dan menerima 

pengembalian koleksi --, seharusnya diberi penghargaan yang memadai alih-alih 

diberi upah jauh lebih kecil dan tanpa wewenang. Dalam hubungan tersebut tidak ada 

demokrasi, tetapi cenderung bersifat patron-client. Konflik yang muncul diselesaikan 

berdasarkan kekuasaan yang berjenjang.   

Dampak pertama adalah munculnya kesulitan dalam berdaptasi dengan 

lingkungan yang berubah. Dalam sebuah proses, tidak ada yang statis, umumnya 

semua proses bersifat dinamis. Lingkungan selalu berubah. Pemakai perpustakaan 

saat ini lebih kritis dan mununtut layanan yang cepat dan tepat. Pendekatan mekanis 

tidak mengizinkan fleksibilatas atau pun inovasi, kecuali didisain ulang untuk 

menghadapi situasi yang berubah. Bahwa perpustakaan tidak dapat memenuhi 

kebutuhan pemakainya telah lama dikritik sebagaimana pernyataan yang dikutip oleh 

Stueart dari Joanne R. Euster dalam A matrix model of organization for a university 

public services division, 1984, yaitu : 

 

“Libraries have been criticized for their inability to krrp up with social and  

individual expectations and their failure to change quickly enough to meet  

competitive challenges.” 

 

Kedua adalah dehumanisasi pada pekerja, terutama pada tingkatan bawah 

(paraprofesional dan klerikal) di luar hierarki piramida organisasi. Pekerja bekerja 

dengan tidak berpikir dan hanya patuh terhadap birokrasi. Umumnya komunikasi dan 

koordinasi antar bagian sangat kurang. Masing-masing pekerja hanya memikirkan 

pekerjaan dan unitnya sendiri, saling melempar tanggungjawab, dan tidak ada 

inisiatif. Mereka menjadi pasif dan sangat tergantung pada pengawas. Pengawas 

bukan hanya mengontrol apakah pekerjaan mereka sudah dilakukan atau belum, tetapi 

tanggungjawab pekerja juga ditanggung oleh mereka pada saat menghadapi situasi 

                                                 
7
 //home.earthlink.net . A Philosophy for professional librarians like liberated librarians ....   
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yang berubah. Selain itu, para pekerja juga menjadi apatis, sembrono, dan harga diri 

mereka turun. Mekanisasi pekerjaan teknis perpustakaan, apalagi yang tertulis dalam 

manual, akan dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh mereka yang baru masuk 

bekerja di perpustakaan tanpa latar belakang perpustakaan sekalipun. 

Ketiga, birokrasi dapat menyebabkan penyimpangan tujuan. Peraturan 

menjadi lebih penting dari tujuan organisasi. Kewajiban pustakawan untuk 

memberikan dokumen atau informasi dengan cepat dan tepat terabaikan. Buku yang 

datang di tempat pengolahan dan yang sedang dibutuhkan oleh pemakai seharusnya 

langsung diolah sehingga dapat diteruskan kepada pemakai tersebut. Tetapi karena 

peraturan mengharuskan koleksi melalui prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu 

diinventarisasi dahulu, distempel, lalu ditentukan tajuk subjek dan nomor kelas, data 

diinput ke komputer, terakhir buku diberi kelengkapan peminjaman. Alur kerja yang 

panjang demikian tidak memungkinkan pemakai untuk segera dapat 

menggunakannya. Selain itu, tujuan organisasi kemungkinan tidak tercapai karena 

pekerja menganggap peraturan adalah standar minimum dalam memenuhi tugas. 

Sistem birokratis mekanis juga membatasi perkembangan kapasitas kemampuan 

pekerja. Rutinitas yang berulang-ulang dan yang cenderung tanpa perubahan dengan 

lingkungan yang sama, membuat kemampuan pekerja sangat terspesialisasi sehingga 

tidak berkembang.  

 Masalah terakhir adalah munculnya konsentrasi kekuasaan pada manajemen 

lini tengah dan atas. Pengambilan keputusan dan wewenang terletak pada tangan 

mereka. Selain itu, pada manajer senior akan timbul perilaku biropatik (bureauphatic 

behavior). Peraturan dan prosedur digunakan sebagai alat untuk melindungi diri 

mereka dari berbuat salah. Dalam pekerjaan perpustakaan, manajer tidak perlu 

berperilaku demikian karena akibat yang ditimbulkan tidak sampai melukai 

seseorang. Sebaliknya, perilaku tersebut seringkali didapati pada organisasi kepolisian 

dan rumah sakit, seperti peristiwa tabrakan di jalan tol yang dikatakan “sudah sesuai 

prosedur”. Seluruh permasalahan di atas kemungkinan menjadi alasan mengapa 

hingga saat ini pekerjaan perpustakaan masih sering dianggap sebagai pekerjaan 

‘tukang’, bersifat birokratis dan eksklusif. 

 

 

Penutup 

 
Dampak dehumanisasi dalam sistem birokrasi seperti yang dipaparkan di atas, 

selain kelihatan jelas pada paraprofesional dan klerikal, tampak juga kerugian yang 

diderita pada masyarakat. Perpustakaan yang termasuk organisasi jasa – yang 

dibentuk untuk memberikan manfaat bagi pemakai jasa – seperti yang telah 

disebutkan di atas bahwa perpustakaan tidak memiliki hubungan yang harmonis 

dengan pemakainya. Umumnya, konsumen diidentifikasikan memiliki kemampuan 

untuk memahami sistem birokrasi untuk memperoleh hak dan kepentingan mereka 

dan juga dipaksa untuk menerima perilaku yang ditentukan oleh organisasi. Dengan 

demikian konsumen atau pemakai perpustakaan dianggap sebagai individu sekaligus 

obyek. Sebagai individu, ia akan memperoleh layanan yang dibutuhkan, tetapi sebagai 

obyek, ia akan menjadi ‘korban’ terakhir dari mata rantai birokrasi. 

Formalisasi dalam struktur organisasi mengatur pengambilan keputusan 

berlangsung dari atas ke bawah. Kondisi ini membuat parapropfesional dan klerikal 

yang langsung berhubungan dengan ‘konsumen’ tidak akan dapat berbuat apapun 

pada waktu ‘konsumen’ merasa tidak terpenuhi kebutuhannya. Padahal, merekalah 
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yang lebih tahu tentang karakteristik pemakai. Tujuan perpustakaan, sesuai dengan 

tujuan organisasi jasa, untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, seharusnya 

manajemen lini atas merespon inisiatif dari paraprofesional dan klerikal dan 

memberikan dukungan kepada mereka.  

Hambatan dalam membina hubungan yang nyaman antara perpustakaan 

dengan pemakai muncul dari sifat birokrasi itu sendiri. Salah satu sikap seorang 

‘birokrat’ adalah duduk di belakang meja referensi ketika berbicara dengan ‘rakyat 

biasa’ yaitu pemakai. Di dalam budaya birokrasi, konsep yang berhubungan dengan 

status, kontrol, kepatuhan pada aturan sangat kental. Pustakawan merasa tidak perlu 

untuk menerapkan nilai kedekatan, persahabatan atau kepedulian terhadap pemakai. 

Masalah hubungan perpustakaan dengan pemakai tidak hanya dapat dipahami secara 

harfiah, tetapi perlu dianalisis pula dari simbol, konsep dan proses budaya dalam 

pembentukan organisasi.   

Hakekat pekerjaan perpustakaan menurut Ranganathan adalah layanan kepada 

pemakai sebagai sesuatu yang vital, pustakawan dituntut untuk bekerja secara 

profesional. Tidak ada yang salah dengan sistem birokrasi maupun SOP di 

perpustakaan, tetapi keliru jika birokrasi tersebut berlebihan dan kaku. Hanya sistem 

birokrasi yang sesuai dengan lingkungan organisasi yang bersangkutan dapat 

menghasilkan keluaran yang andal.  

Perpustakaan yang mengalami dehumanisasi dapat melakukan beberapa 

alternatif. Manajemen partisipatif dapat mengurangi kekakuan antara manajemen 

level atas dan bawah serta paraprofesional dan klerikal. Pimpinan yang demokratis 

dapat mendelegasikan tugas dan wewenang dengan ikhlas kepada bawahannya. Bisa 

juga dilakukan melalui organisasi matriks yang berkerja lewat interaksi fungsional. 

Birokrasi yang profesional kiranya dapat membantu pustakawan dan juga masyarakat 

membentuk opini bahwa pekerjaan teknis perpustakaan, yang seperti ‘tukang’, tetap 

memerlukan landasan pengetahuan dan profesionalisme untuk mendukung pekerjaan 

‘mudah’ tersebut. Tanpa azas, falsahah dan prinsip yang kuat, pekerjaan perpustakaan 

akan kehilangan orientasi, akibatnya informasi akan terbengkalai. Yang dirugikan 

adalah manusia dan perdabannya.  

Terakhir, perlu ditekankan bahwa cara berpikir dan memandang sesuatu 

tergantung pada individu. Sebaiknya, dalam melihat masalah standarisasi ini tidak 

seperti kisah dari India enam orang buta yang mendeskripsikan gajah. Laki-laki 

pertama yang memegang taring mengira gajah seperti tombak, yang memegang 

dinding perut mengira gajah seperti dinding, yang memegang kaki mengira gajah 

seperti pohon, yang memegang belalai mengira gajah seperti ular, yang memegang 

telinga mengira gajah seperti kipas angin, yang memegang ekor mengira gajah seperti 

tali tambang yang besar. Memandang dengan jernih baik dan buruknya formalisasi 

tata kerja teknis di perpustakaan setidaknya dapat memperbaiki tudingan profesi 

perpustakaan sebagai ‘tukang’ yang birokratis dan eksklusif. 
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