
URAIAN SINGKAT 

 

MENGAPA MENJADI PUSTAKAWAN 

 

Menjadi Pustakawan adalah bukan pilihan saya. Ini ungkapan pertama saya yang dalam 

bentuk tulisan. Berawal dari saya jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di Sekolah 

Menengah Atas (SMA). Inginnya setamat SMA, melanjutkan ke jurusan yang terkait dengan 

IPA. Mata pelajaran yang saya suka sejak Sekolah Dasar (SD) adalah Matematika. Maka 

ketika mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) tahun 1994, saya memilih 

Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC) yaitu campuran antara IPA dan IPS (Ilmu Pengetahuan 

Sosial), dimana diperbolehkan memilih 3 (tiga) jurusan. Saya milih jurusan Matematika, 

Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Perpustakaan yang kalau tidak salah ingat, ketiganya saya 

pilih yang di Universitas Indonesia (UI). Saya memilih Jurusan Ilmu Perpustakaan (JIP) 

karena memenuhi keinginan Bapak. Selain UMPTN, saya ikut pula ujian masuk di Akademi 

Gizi (Akzi) Jakarta Selatan dan Akademi Ilmu Statistik (AIS) Jakarta Timur. 

 

Saya yang lebih dekat dengan Bapak, ke tempat mana pun yang belum pernah saya kunjungi, 

pasti akan ditemani oleh Bapak. Dua atau tiga hari menjelang UMPTN, saya diantar Bapak 

untuk melihat lokasi UMPTN. Agar saya mengetahui jalan menuju ke lokasi dan tidak 

terlambat pada hari H. Lokasi UMPTN saya di sebuah sekolah (yang saya lupa tingkatannya) 

di daerah Percetakan Negara Jakarta Pusat. Sebelum sampai di lokasi, kami melewati Fakultas 

Kedokteran UI Salemba, dimana di pintu masuknya terpasang spanduk Program Diploma III 

(D III) Fakultas Sastra UI (FSUI). Bapak yang melihat duluan dan sambil menujuk, Bapak 

berkata “Itu Jurusan Ilmu Perpustakaan”. Saya melihat ke spanduk yang ditunjuk Bapak. 

Jurusan tersebut ada di nomor 2 (dua) dari bawah sebelah kanan. Jujur, saat itu pasti kesal. 

Kenapa sih harus jurusan itu? Tetapi saya pun menuruti kemauan Bapak untuk ikut ujian 

masuk yang di D III JIP FSUI. Saat mendaftar disini, sempat ada kendala di waktu. Layanan 

pembelian formulir baru dibuka siang, Bapak dengan sabar menemani saya sampai siang dan 

memang jarak rumah juga tidak dekat jika harus kembali lagi. 

 

Satu per satu saya ujian dan menunggu hasilnya. Dan satu per satu pun tidak ada yang lolos 

kecuali yang D III JIP FSUI. Tambah kesal hati saya. Saya tidak merasa senang dengan 

kelulusan ini. Andung (pangilan untuk nenek orang Bengkulu) berkata “UI bagus. Banyak 

anak yang ingin masuk UI. Anak sebelah saja masuk UI”. Aduh… Andung tidak mengerti. 



Anak sebelah yang dipanggil Mas Uuk, yang belajar mengajinya sama Bapak itu, diterima 

jurusan Metalurgi Fakultas Teknik UI (FTUI). Wow keren deh. Saya? Di JIP. Ya walaupun 

sama-sama di UI. Sampailah pada hari hampir mendekati batas akhir daftar ulang, saya 

mendengar Bapak yang sedang membantu Mama mencuci pakaian, berkata “Terserah”. Saya 

mendengar mereka sedang membahas saya yang belum mau mendaftar ulang. Jika sudah 

mendengar Bapak berkata seperti itu, saya pun takut dan sebagai anak saya harus patuh juga. 

Akhirnya saya mendaftar ulang dengan ditemani Bapak.  

 

Bagaimana pun saya sadar. Saya dibesarkan dalam keluarga yang sederhana dengan Bapak 

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Mama hanya ibu rumah tangga. Keinginan 

saya untuk kuliah di swasta yang terkenal sesuai dengan jurusan yang saya ingini pun sirna. 

Keinginan untuk ikut Ronin di Bimbingan Belajar Nurul Fikri (Bimbel NF) pun sirna. Ronin 

adalah kelas alumni Bimbel NF. Kenapa ingin ikut Ronin? Karena dengan pendalaman 

materi, saya berharap lulus UMPTN di jurusan yang saya ingini. Saat itu kesempatan 

mengikuti UMPTN masih 2 (dua) kali lagi. Tetapi semua sudah sirna karena keterbatasan 

biaya. Untuk kuliah di DIII JIP ini pun, ada bantuan dari Andung.  

 

Semester 1 (satu) saya jalani dan saya kost di Desa Kukusan dekat FTUI. Hanya pelajaran 

Bahasa Inggris yang saya sukai di semester ini. Dan kebetulan saya masih kursus di Lembaga 

Bahasa LIA. Jadi seminggu 2 (kali) sebelum kuliah, saya ke Jakarta untuk ikut kursus dan 

siangnya balik ke Depok untuk kuliah. Akhir semester pun tiba dan mendapat nilai. 

Alhamdulillah saya mendapat nilai yang lumayan baik. Hampir di akhir semester 3 (tiga), 

Andung meninggal dunia. Semakin berpikir tentang biaya kuliah dan lainnya, kesedihan 

Mama yang baru ditinggal ibunya serta bertambahnya bus jurusan Jakarta - Depok, sehingga 

saya memutuskan untuk tidak kost lagi. Khusus untuk biaya kuliah dan lainnya, saya semakin 

kasihan dengan Bapak. Sehingga saya memantapkan hati untuk menyelesaikan kuliah D III 

tepat waktu dan meneruskan ke jurusan yang sama, sehingga saya mendapat gelar Sarjana 

tanpa membuang waktu. 

 

Dalam melanjutkan ke jenjang Sarjana, Bapak lagi yang mempunyai peran besar. Bapak yang 

mencari dimana anaknya ini bisa melanjutkan kuliah. Terpilihlah Universitas Padjadjaran 

(Unpad), tetapi JIP Unpad berada di bawah Fakultas Komunikasi (Fikom). Dan saya masuk 

ke kelas khusus. Yaitu kelas kerjasama antara Perpustakaan Provinsi di Seluruh Indonesia 

dengan Fikom Unpad. Sehingga mempunyai persyaratan yang tidak saya miliki. Yaitu 

pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun atau telah lulus 2 (dua) tahun dari D III kalau tidak 



salah ingat. Padahal saat itu, saya belum lulus dari D III. Sehingga ketika pengumuman 

kelulusan di Unpad dan saya dinyatakan lulus, Bapak berpesan “Banyak-banyak berdo’a. 

Nasib kamu bagai telur di ujung tanduk”. Kelanjutan bisa atau tidaknya saya melanjutkan 

kuliah di Unpad, masih menunggu keputusan. Alhamdulillah saya diperbolehkan kuliah 

dengan syarat sudah mendapat surat kelulusan dari D III. Alhamdulillah lulus di Unpad pun 

tepat waktu walau sempat kena Cacar Air di saat mulai menyusun Skripsi. 

 

Masuklah ke masa mencari kerja. Di beberapa perusahaan swasta yang saya pikir besar dan 

terkenal, saya coba untuk memasukan lamaran. Jawabannya belum ada lowongan. Mama 

ingin saya menjadi PNS di DPR, mengingat Andung juga PNS di DPR, tetapi Mama tidak. 

Mama pernah diterima di Telkom, namun tidak diperbolehkan kerja oleh Bapak. Makaya saya 

terpaksa mengikuti kemauan Mama, walaupun terjadi pertentangan bathin. Sebelum ujian 

masuk di DPR, Mama sempat mengancam “Awas ya dibolong-bolongin”. Maksudnya soal 

ujian tidak saya jawab supaya tidak lulus. Tidak mungkinlah saya lakukan itu. Saya harus 

tunjukin kalau saya mampu bersaing dengan yang lain. Makanya kalau belajar untuk 

persiapan ujian ini, saya bersembunyi di kamar. Malulah saya kalau hasil ujiannya tidak 

bagus. Apalagi Bapak saya pun PNS di DPR. Saya tidak ingin masuk DPR karena tidak ingin 

dibilang ada unsur nepotisme.  

 

Tahapan demi tahapan saya lalui dan dengan berbekal ilmu yang saya dapat dari ujian masuk 

Bank Negara Indonesia (BNI), saya sampai di tahap wawancara. Di BNI saya gugur di tahap 

psikotes. Pertanyaan akhir wawancara, saya ditanya kesungguhan untuk menjadi PNS di 

DPR. Mengingat pewawancara mengetahui juga kalau saya sedang menjalani ujian masuk di 

BNI. Saya menjawab “Bagai makan buah simalakama. Saya terima bekerja, saya yang sakit 

hati, tetapi jika saya tidak terima, Mama saya yang sakit hati”. Hampir menangis saya. 

Alhamdulillah diterima juga. Beberapa tahun kemudian, saya diberitahu oleh teman baik, 

bahwa sebenarnya kami berdua awalnya tidak diterima di DPR. Kepala bagian teman saya ini 

adalah teman baik kepala bidang saya. Jadi teman saya ini mendapat informasi dari kepala 

bagiannya.  

 

Saya berusaha bekerja dengan sebaik mungkin dan jujur. Walaupun kadang saya dikenal 

sebagai anak Bapak. Sampai suatu hari di tahun 2005, saya kena serangan jantung dan kena 

Stroke pula. Sehingga separuh badan saya tidak bisa digerakan dan memerlukan sekitar 4 

(bulan) untuk penyembuhan dan terapi. Sepanjang itu pula saya harus izin tidak masuk kerja 

dan setelah masuk pun saya belum bisa bekerja maksimal. Disinilah saya merasa bersyukur 



sekali karena masih diperbolehkan melanjutkan kerja. Mungkin jika di perusahaan swasta, 

saya sudah diberhentikan. Umur pun bertambah sehingga saya lebih bisa mengendalikan diri 

dari keegoisan diri. Berangsur-angsur kondisi kesehatan lebih baik, semakin berusaha juga 

untuk menunjukan kinerja yang lebih baik. Sampai akhirnya memutuskan diri untuk menjadi 

Pustakawan karena ilmu yang dimiliki dan penempatan sudah sesuai dengan ilmu serta 

keberadaan saya pun waktu diterima, untuk menggantikan Pustakawan yang telah pensiun. 

 

PANDANGAN TENTANG PROFESI PUSTAKAWAN 

 

Menurut saya, profesi Pustakawan sekarang ini sudah menjadi salah satu pilihan anak muda. 

Terbukti dengan bertambahnya jurusan yang terdapat unsur Ilmu Perpustakaan, Dokumentasi 

atau Kearsipan, baik di universitas negeri maupun di universitas swasta. Jumlah mahasiswa 

untuk 1 (satu) kelas bertambah dan jenjang atau tingkatan kuliah yang lebih tinggi pun 

bertambah. Lulusan dari jurusan ini, tidak hanya bekerja di tempat yang ada unsur tersebut di 

atas, atau sebutan lain seperti pusat informasi, sumber data, atau pusat data dan sebagainya. 

Tetapi lulusan dari jurusan ini bisa bekerja di bidang perbankan, pertelevisian, perteknologian 

atau perteknikan dan sebagainya, baik di perusahaan atau instansi atau lembaga negeri dan 

swasta. 

 

Oleh karena itu, lulusan dari jurusan ini akan lebih mendapat nilai tambah jika memiliki 

keahlian atau kemampuan lain yang mendukung pekerjaan. Terutama bahasa, misal Bahasa 

Inggris, ilmu lain seperti komputer, multi media atau info grafis dan harus bisa mengikuti 

tuntutan di tempat kerja. Jadi harus bisa dan mau mengikuti pendidikan dan pelatihan lain 

yang dibutuhkan di tempat kerja. 

 

Profesi Pustakawan pun sudah mempunyai organisasi seperti halnya profesi lain, baik yang 

umum seperti Ikatan Pustakawan Indonesia. Ada pula yang mengkhususkan bidangnya seperti 

Forum Perpustakaan Khusus Indonesia (F-PKI) untuk kementerian/lembaga pemerintah dan 

swasta, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (F-PPTI), Asosiasi Tenaga 

Perpustakaan Sekolah Indonesia (ATPUSI) dan lain sebagainya. Kegiatan seminar atau 

konferensi baik di dalam dan luar negeri pun banyak pilihannya sebagai ajang pertemuan para 

Pustakawan, menambah ilmu, wawasan dan perkembangan baru di dunia Perpustakaan dan 

Kepustakawanan serta membuat jaringan kerja sama antar perpustakaan.  

 



Pustakawan di kementerian/lembaga pemerintah, mempunyai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Republik Indonesia dan Peraturan Kepala 

Perpustakaan Nasional Republik Indoneia yang mengatur Jabatan Fungsional Pustakawan. 

Yang tidak kalah pentingnya, profesi Pustakawan mendapat tunjangan jabatan dan tunjangan 

kinerja seperti profesi lainnya yang ada di kementerian/lembaga pemerintah.  

  

RENCANA UNTUK MEMAJUKAN PROFESI PUSTAKAWAN 

 

Saya sebagai Pustakawan di salah satu lembaga negara yang bernama Dewan perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mempunyai rencana yang tidak jauh atau ada kaitannya 

dengan lembaga saya. Yaitu: 

1. Membangun dan mengembangkan Repositori DPR sebagai satu pintu pencarian 

informasi di DPR, seperti judul tulisan saya. 

2. Membangun website tokoh Parlemen Indonesia dari masa ke masa. Disertai dengan 

biografi singkatnya.  

3. Menjadi pembina Perpustakaan DPRD di seluruh provinsi di Indonesia dalam rangka 

membangun link Repositori DPR dengan Repositori DPRD. 

4. Perpustakaan DPR menjadi Anggota Association of Parliamentary Librarians of Asia 

and the Pacific (APLAP) karena Perpustakaan DPR adalah satu-satunya Perpustakaan 

Parlemennya Indonesia. Oleh karena itu, ada keinginan suatu hari nanti Indonesia 

menjadi tuan rumah dari seluruh Perpustakaan Parlemen di Asia Pasifik.  

Kesempatan sebenarnya sudah ada melalui surat elektronik yang dikirim dari pengurus 

APLAP, yaitu untuk menjadi tuan rumah APLAP tahun depan, dikarenakan New Zealand 

mengundurkan diri menjadi tuan rumah tahun depan. Tetapi saya belum tahu bagaimana 

harus mempersiapkan semuanya termasuk dananya. 

 

 


