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ABSTRAK 
 

 
 
Tajrid Salmin, S.EI (1620010015): Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan 
dalam Perspektif Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 
Etika profesi pustakawan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang 
harus dilakukan oleh pustakawan, sehingga setiap pustakawan harus memahami 
dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya. Perpustakaan UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Islam yang 
seharusnya juga dapat menjalankan etika sesuai dengan pandangan Islam. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan 
di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Islam. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara 
dilakukan peneliti kepada lima informan yang merupakan Pustakawan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Informan merupakan pustakawan yang mewakili dari 
jabatan pustakawan meliputi pustakawan muda dan madya. Dari hasil penelitian 
didapatkan hasil bahwa implementasi kode etik profesi pustakawan di 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dilakukan dengan menjalankan 
sikap dasar pustakawan yaitu; 1) Pelayanan pustakawan sesuai dengan harapan, 2) 
Selalu meningkatkan kompetensi diri, 3) Tidak mencampurkan urusan pribadi 
dengan pekerjaan, 4) Bekerja dengan profesional, 5) Tidak menyalahgunakan 
posisinya, dan 6) Melayani pemustaka dengan sopan dan bijaksana. Selain itu, 
Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga selalu menjaga 
hubungan baik dengan pemustaka, antar sesama pustakawan, perpustakaan, 
organisasi profesi dan masyarakat. Sementara dalam pespektif Islam, mereka 
mengamalkan tiga sikap dasar yaitu; 1) Bersikap adil dalam melayani pemustaka 
dengan tidak membeda-bedakan, 2) Tanggung jawab dengan semua tugas yang 
dibebankan, dan 3) Amanah dalam bekerja dan mengamalkan ilmu pengetahuan 
yang dimiliki. 
 
 
Keyword: Etika Profesi, Etika Islam, Pustakawan, Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Tajrid Salmin, S.EI (1620010015):An Implementation of Librarian Professional 
Code of Ethics Islamic Perspective in Library UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
 
 
Librarian professional ethics is a written rule about ethics and attitudes that must 
be done by librarians, so that each librarian must understand and carry out these 
ethics when carrying out their duties. The UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Library is one of the Islamic Universities which should also be able to carry out 
ethics in accordance with the Islamic view. This study aims to determine the 
Implementation of the Librarian Professional Code of Ethics in the Library of 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta in the Islamic Perspective. This study uses 
descriptive qualitative research methods with data collection techniques through 
observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted by 
researchers to five informants who were Sunan Kalijaga UIN Librarians in 
Yogyakarta. Informants are librarians who represent the position of librarians, 
including young and middle librarians. The results showed that the 
implementation of the librarian profession's code of ethics in the Library of UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta was carried out by carrying out the basic attitudes of 
librarians namely; 1) Librarian services in accordance with expectations, 2) 
Always improve self competency, 3) Do not mix personal matters with work, 4) 
Work with professionals, 5) Do not abuse their position, and 6) Serve visitors 
politely and wisely. In addition, the Library Librarian of UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta also maintains good relations with the library, among fellow 
librarians, libraries, professional organizations and the community. While in the 
Islamic perspective, they practice three basic attitudes namely; 1) Be fair in 
serving users by not discriminating, 2) Responsibility with all tasks charged, and 
3) Trust in working and practicing knowledge. 
 
 
Keywords: Professional Ethics, Islamic Ethics, Librarians, Library of UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta.  
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MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

26. Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau 

cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan 

orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang 

Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 27. Engkau 

masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke 

dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan 

Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup[191]. dan Engkau beri 

rezki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas)".  

(QS. Ali Imran : 26-27) 

 

[191] Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan 

mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari ayam. dan dapat 

juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa 

dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum 

Allah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Di era perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat 

keberadaan informasi menjadi kebutuhan penting yang harus didapatkan. Informasi 

menjadi hal penting bagi individu diantaranya untuk pengembangan diri dan juga 

membantu berbagai kegiatan sehari-hari. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi 

informasi yang ada telah memberi kemudahan bagi individu untuk mendapatkan 

informasi, sehingga pengguna informasi dapat lebih mudah mengakses informasi 

yang dibutuhkan. Pentingnya keberadaan informasi juga membuat penyedia jasa di 

bidang informasi semakin diminati seperti halnya perpustakaan.Dengan adanya 

kenyataan ini maka profesi dibidang perpustakaan dan informasi menjadi semakin 

berkembang.1 

Informasi bukan barang baru diperpustakaan dan informasi mengingat 

peranannya yang sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kegunaan informasi itu. 

Anggota kelompok masyarakat bisa lebih banyak tahu akan informasi yang 

berkembang semakin kompleks. Bahkan merekalebih banyak tahu dari yang 

diperkirakan sebelumnya. Informasi yang lebih baik adalah yang terpasok dan diakses 

secara cepat sehingga yang demikian itu sangat diperlukan agar dapat mengikuti hal-

1Pawit M.Yusuf, Ilmu Informasi, Komunikasi dan Kepustakaan (Jakarta : PT Bima Aksara, 
Cet.ke-2 2013), 344. 
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hal yang mencakupi segala peristiwa dan kecenderungan kondisi masyarakat yang 

berubah semakin cepat.Informasi mempunyai arti sangat penting di dunia ekonomi 

dan bisnis serta kesejahteraan umat manusia.Informasi sebagai produk utama 

pemerintah dan swasta telah menjadi dasar bertambahnya fungsi industri, pertanian, 

dan lembaga-lembaga pelayanan.2 

Perpustakaan berkembang pesat dari waktu ke waktu, menyesuaikan dengan 

perkembangan pola kehidupan masyarakat, kebutuhan, pengetahuan, dan teknologi 

informasi.Perkembangan tersebut juga membawa kepada “pengelompokkan” 

perpustakaan berdasarkan pola-pola kehidupan, kebutuhan, pengetahuan dan 

teknologi informasi tersebut.Istilah-istilah perpustakaan menjadi sangat luas, namun 

cenderung mempunyai sebuah spesifikasi tertentu.Dilihat dari perkembangan 

teknologi informasi, perpustakaan barkembang dari perpustakaan tradisional, semi-

tradisional, elektronik, digital, hingga perpustakaan “virtual”. 

Perpustakaan merupakan satu komponen penentu dalam menilai keberhasilan 

program oleh institusi.Pengelolaannya membutuhkan penangana tenaga yang mampu, 

cukup dalam jumlah maupun kualitas.Kepala perpustakaan serta pustakawan 

memegang peranan yang sangat penting atas keberhasilan sebuah 

perpustakaan.Pustakawan sebagai roda penggerak perpustakaan dituntut berdedikasi 

tinggi dan penuh pengabdian dalam bertugas untuk meningkatkan peran serta 

perpustakaan.Dengan kemajuan teknologi dan ledakan informasi perpustakaan harus 

2Ibid, 345. 
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meningkatkan kualitas serta kepekaannya terhadap kemajuan-kemajuan yang ada 

hubungannya dengan perkembangan serta peningkatan pelayanan.3 

Pada dasarnya, profesi pustakawan meruakan profesi yang berorientasi pada 

pelayanan jasa kepada publik, seperti profesi dokter, apoteker, dokter hewan 

berorientasi pada kesehatan, profesi guru dan dosen berorientasi kepada pendidikan, 

profesi hakim, jaksa dan pengacara berprofesi dalam hal keadilan atau hukum. 

Bentuk contoh pelayanan-pelayanan tersebut tidak berorientasi pada bisnis seperti 

pada biro jasa pengurusan STNK, calo tiket, makelar tanah dan lainnya jasa yang 

diberikan seharusnya dilakukan untuk kemanusiaan, atau ditujukan kepada sesama 

makhluk. Bentuk pelayanan ini juga merupakan tanggung jawab terhadap profesi. 

Kemudian penghargaan dari masyarakat itu akan diterima sesuai kualitas pelayanan 

yang diberikan dan tergantung sikap dan penilaian masyarakat selaku pemakai jasa 

informasi.4 Dalam hal ini Allah SWT menyatakan dalam Firman-Nya :  

 

 

 

Artinya : “Dan  katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 
pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin, dan kamu 
akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang 
nyata, lalu Diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S. 
At-Taubah : 105)5 

3 Elva Rahma; Testiani Makmur, KEBIJAKAN SUMBER INFORMASI PERPUSTAKAAN 
Teori dan Aplikasi (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 147. 

4Lasa Hs, “Profesionalisme Pustakawan Dalam Perspektif Islam” : Jurnal Perpustakaan, 
Vol.2 No.1 Tahun 2009, 68. 

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Bandung : CV.Penerbit Diponegoro, 
2014), 203. 
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Konsep profesi dalam Islam adalah pertama, meletakkan kerja sebagai sebuah 

amal shaleh yang dilakukan konteks dan tahapan yang runtut atas iman, ilmu, dan 

amal. Di sini kerja terorientasi kepada dua pandangan, yakni aktivitas yang bernilai 

ibadah dan sebuah aktifitas untuk memperoleh keuntungan finansial. Kedua, 

menunaikan kerja sebagai suatu penunaian amanah yang harus dilakukan secara 

profesional. Ketiga, melakukan kerja dengan wawasan masa depan dan wawasan 

ukhrawi artinya dalam melakukan kerja, seseorang harus mengingat kepentingan 

akan hari depannya.6 

Setiap profesi memiliki kode etik yang mengatur profesionalismenya.  Namun 

dalam kegiatan sehari-hari kita sering keliru membedakan antara istilah pekerjaan dan 

profesi, karena masih banyak orang menyamakan makna kedua istilah tersebut. 

Semua profesi merupakan pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan merupakan sebuah 

profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian, keterampilan 

dan pengetahuan yang diperoleh dari lembaga pendidikan formal atau pelatihan 

dalam jangka waktu yang lama untuk memberikan jasa kepada masyarakat. 

Kode Etik merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu 

kelompok masyarakat tertentu. Kode Etik adalah sistem norma, nilai dan aturan 

profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak 

benar bagi profesional. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-

masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Adanya kode etik akan melindungi 

6Siti Zulaikha, “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam”, Al-adalah Vol.XII, 
No. 1 Juni 2014, 96. 
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perbuatan yang tidak profesional. Ketaatan tenaga profesional terhadap kode etik 

merupakan ketaatan naluriah yang telah bersatu dengan pikiran, jiwa dan perilaku 

tenaga profesional.7 

Pustakawan sebagai sebuah profesi telah memiliki kode etik sebagai sebuah 

bentuk aturan norma dan nilai yang menjaga pustakawan agar tetap bekerja dan 

berjalan dalam koridor profesionalisme. Idealnya, pustakawan harus menunjukkan 

eksistensinya sebagai sebuah profesi dengan memberikan layanan dan rasa puas 

kepada masyarakat, terutama pemustaka. Akan tetapi dalam praktiknya profesi 

pustakawan masih dipandang sebelah mata oleh hampir sebagian besar masyarakat 

dan bahkan psutakawan itu sendiri. Sikap dan perilaku pustakawan merupakan bagian 

yang sangat penting dalam etika layanan perpustakaan. Dalam prakteknya sikap dan 

perilaku menunjukan kepribadian seseorang dan citra lembaga pepustakaan. Sikap 

dan perilaku yang baik, harus ditunjukan oleh pustakawan/karyawan perpustakaan, 

terutama yang bertugas dibagian layanan seperti bagian layanan sirkulasi, referensi, 

penitipan dan beberapa jenis layanan lainnya. 

Sikap dan perilaku yang ditunjukan oleh pustakawan kepada 

pengunjung/pengguna jasa perpustakaan, mulai dari pengunjung datang sampai ia 

selesai menggunakan jasa layanan perpustakaan. Gerakan ini mulai dari cara berjalan, 

duduk, senyum, cara menatap, cara berbicara, cara bertanya, cara menjawab atau 

7 Sutina Kusnan Tirayoh dkk, “Persepsi Pustakawan Terhadap Kode Etik Pustakawan 
Indonesia di Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara”, e-jurnal “Acta 
Diurna” Vol.IV No.5 tahun 2015. 
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memberikan keterangan apabila adanya pengguna bertanya kepada pustakawan, yang 

kesemuanya itu akan dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung.8 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan tempat sumber 

belajar, informasi, dan pengetahuan yang penting bagi sivitas akademika terutama 

dalam mendukung tercapainya Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan 

fungsi perpustakaan sebagai sumber dan pusat layanan informasi yang memiliki 

kemampuan representatif dalam pengembangan dunia pendidikan dan pengetahuan.9 

Pentingnya keberadaan perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sangat 

diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan optimal khususnya dalam 

memberikan pelayanan informasi dan penegtahuan. Dalam hal ini, peran dari 

pustakawan menjadi sangat penting sebagai sumber daya manusia yang bertugas 

memebrikan pelayanan tersebut. 

Dalam memaksimalkan fungsi perpustakaan pada titik ini, kode etik profesi 

pustakawan yang menjadi landasan keberhasilan dan tercapainya tujuan dari 

perpustakaan. Pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah 

seharusnya mengetahui dan memahami kode etik profesinya sehingga dapat 

diimplementasikan ketika menjalankan pekerjannya sebagai pustakawan. Kode etik 

profesi pustakawan ini mempunyai peran yang penting tidak hanya sebagai acuan dan 

8 Panti Astuti, “Budaya Organisasi dan Kode Etik Pustakawan Dalam Implementasinya, 
Jurnal Iqra’ Vol.9 No.1, 2015, 65. 

9Nurdin Laugu, Representasi Kuasa dalam Pengelolaan Perpustakaan, (Yogyakarta : 
Gapernus Press, 2015), 89. 
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standar dalam bekerja tetapi juga sebagai kontrol atau pengawasan pustakawan dalam 

memberikan layanan informasi. 

Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji Implementasi Kode Etik 

Profesi Pustakawan dalam Perspektif Islam. Kajian ini menarik karena UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi Islam yang tentunya sangat 

menjunjung tinggi etika dalam Islam. Begitu juga di lingkungan perpustakaan yang 

harus mengimplementasikan sikap-sikap etika dalam Islam ketika bekerja. Oleh 

karena itu, peneliti ingin melakukan kajian tentang Implementasi Kode Etik Profesi di 

Lingkungan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Islam 

dengan mengacu pada Kode Etik Profesi Pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan 

Pustakawan Indonesia (IPI) dan Kode Etik Profesi Pustakawan dalam Perspektif 

Islam menurut pendapat dari Lasa HS sebagai salah satu pakar bidang perpustakaan 

dan informasi. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

2. Bagaimana Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan dalam Perspektif 

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? 
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C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan di 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2) Untuk mengetahui Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan dalam 

Perspektif Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Manfaat Penelitian 

1) Bagi peneliti pribadi 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang Implementasi Kode 

Etik Profesi Pustakawan dalam Perspektik Islam di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk 

melakukan penelitian pada topik yang sama. 

3) Bagi Pustakawan 

Sebagai referensi dalam menjalankan tugas sebagai pustakawan sesuai 

dengan kode etik pustakawan dalam perspektif Islam.  

4) Bagi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau koreksi bagi 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam meningkatkan 

kinerja yang sesuai dengan kode etik pustakawan dalam perspektif Islam. 
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D. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian Pustaka yang pertama berjudul : “Peran Etika Kerja Islam Dalam 

Meningkatkan Kinerja Pustakawan Pada Perpustakaan Perguruan Tinggi”. Penelitian 

ini dilakukan oleh M. Arif Hakim pada tahun 2014 dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa, Tuntutan peningkatan kualitas kinerja pustakawan 

berdasarkan sistem karier dan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan 

dan sanksi telah diamanatkan dalam UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok 

kepegawaian dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam keputusan MENPAN No. 

132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka 

kreditnya. Tuntutan tersebut merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi yang semakin maju, serta perkembangan 

tuntutan reformasi di tanah air terutama terhadap pelaksanaan tugas aparatur negara 

termasuk dalam hal ini pustakawan.Tuntutan reformasi ini pada dasarnya adalah 

terciptanya aparatur negara yang profesional dalam memberikan pelayanan, 

pengayomaan dan pemberdayaan masyarakat.Dengan makin majunya ilmu 

pengetahuan dan teknologi informasi, pustakawan perguruan tinggi dituntut untuk 

lebih profesional, berkualitas, berpengatahuan, berketerampilan yang tinggi dan 

memiliki sikap yang menunjang terlaksananya progam Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.Untuk mewujudkan hal ini perlu upaya pengembangan pengetahuan dan 

kemampuan (keterampilan) pustakawan yang relevan dengan tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi (pusdokinfo).Selain itu 
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tak kalah penting harus disertai implementasi nilai-nilai etika kerja Islam oleh 

individu pustakawan bersangkutan. Pengembangan diri ini merupakan proses yang 

terkait dengan motivasi, sikap, profesi, dan ciri-ciri kepribadian lain yang harus 

dimiliki pustakawan. Dengan memiliki pengetahuan keterampilan dan pengembangan 

diri yang tinggi, memungkinkan peningkatan kinerja pustakawan yang lebih 

profesional dan berkualitas, sehingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 

pula terhadap pemakai (pengguna) perpustakaan perguruan tinggi.10 

Penelitian kedua berjudul : Pengaruh Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Perilaku 

Etika ProfesiPustakawan Menurut Ikatan Pustakawan Indonesia di BadanPerpustakaan 

dan Arsip Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta. Penelitian ini dilakukan oleh 

Rifda Muftiyyah dan Lasa Hs tahun 2009 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang positif dan 

signifikan serta seberapa besar pengaruh antara nilai-nilai keislaman terhadap prilaku 

etika profesi menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) oleh pustakawan muslim 

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam 

pengambilan data, digunakan metode kuesioner dengan instrumen angket, sedangkan 

wawancara dan telaah pustaka sebagai pelengkap.Setelah data diperoleh, kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana sehingga 

didapatkan hasil kuantitatif.Setelah itu, data tersebut dijelaskan dengan teknik analisis 

kualitatif yang didukung dengan hasil wawancara dan observasi.Hasil penelitian ini 

10 M. Arif Hakim, “Peran Etika Kerja Islam dalam Meningkatkan Kinerja Pustakawan pada 
Perpustakaan Perguruan Tinggi”, Jurnal Libraria Vol.2 No.2 (2014), 82 
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adalah hasil penelitian terapan perilaku etika pustakawan menurut IPI di Badan 

Perpustakaan Daerah dan Arsip Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

dipengaruhi oleh salah satu faktor nurture yakni nilai-nilai keislaman. Maka dari itu, 

demi meningkatkan kualitas pustakawan Indonesia, perlu dilakukan penelitian secara 

mendalam dan meluas tentang etika profesi pustakawan.11 

Penelitian ketiga berjudul : Evaluasi Implementasi Kode Etik Pustakawan pada 

Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini dilakukan oleh 

Nur’aini tahun 2017 dalam tesisnya mengungkapkan bahwa penelitian ini bertempat 

di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui evaluasi implementasi kode etik pustakawan pada Kantor 

Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah model analisis data 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga proses, yaitu 

proses reduksi data, proses penyajian data, serta proses penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kode etik 

pustakawan pada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Sleman telah dilaksanakan 

sebaik mungkin walau masih ada sebagian kewajiban yang belum diimplementasikan 

secara maksimal. Ini dikarenakan pemahaman pustakawan yang belum begitu baik. 

11 Rifda Muftiyyah dan Lasa Hs, “Pengaruh Nilai-nilai Keislaman terhadap Perilaku Etika 
Profesi Pustakawan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 
Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta, Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Vol.5 No.1 
(2009), 13 
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Penelitian ini berupaya memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu 

pengetahuan, membantu sosialisasi kode etik dan sekaligus menjadi masukan-

masukan untuk IPI. Dari hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan kepada 

peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai etika pustakawan terhadap 

organisasi profesi. Rekomendasi kepada pengurus IPI adalah perlu adanya kewajiban 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara dibuat dalam isi kode etik sebagai 

cermin kepedulian IPI kepada sang pencipta dan kepedulian IPI terhadap rasa 

berbangsa dan bernegara.12 

Adapun kesamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan 

adalah kesamaan terhadap objek penelitian tentang kode etik pustakawan, perbedaan 

pada penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah pembahasan penelitian 

implementasi kode etik pustakawan dalam perspektif Islam di Perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta.  

 

E. LANDASAN TEORI 

1. Etika Profesi 

a. Etika 

Kata etika berasal dari kata ethos (bahasa Yunani) yang berarti ‘adat’, 

‘kebiasaan’, dan ‘praktik’. Dalam bahasa Inggris, etika sering digunakan dengan 

istilah ethics. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan pertimbangan benar 

12Nur’aini, Evaluasi Imlementasi Kode Etik Pustakawan pada  Kantor Perpustakaan Daerah 
Kabupaten Sleman, (Yogyakarta : UIN Suka, 2017) 

                                                           



 13 

dan salah. Etika adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan berdasar nilai agama. 

Beretika adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Etika terdiri dari standar 

tingkah laku yang diterima dalam lingkungan masyarakat. Etika adalah refleksi dari 

apa yang disebut dengan “self control” karena segala sesuatunya dibuat dan 

diterapakan dari dan untuk kepentingan pembuatnya.13 

Dalam hal ini Rasulullah saw. Bersabda yang atinya: “sebaik-baik Islam 

seseorang adalah mereka yang tidak mengerjakan pekerjaan yang tidak ada artinya,” 

(H.R. Turmudzi). Etika dalam Islam dikenal dengan akhlak, yakni ilmu yang 

menguraikan cara-cara utama dalam berperilaku, bertindak, merasa, dan berpikir 

ideal orang-orang yang baik berdasarkan Alquran dan sunah. Penilaian kelakuan 

manusia dapat ditinjau dari segi baik buruknya dan pantas tidaknya untuk dilakukan. 

Menurut paham intuisionisme bahwa kemampuan untuk membedakan baik buruknya 

perilaku itu memang sudah pembawaan. Paham empirisme mengajarkan bahwa 

segala pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Sedangkan paham 

instrumentalisme mengatakan bahwa susila tidaknya suatu tindakan itu bergantung 

pada diri pribadi dan pengalamannya. Kemudian aliran hedonisme menyatakan perlu 

adanya pemenuhan keinginan sepenuhnya yang bersifat pribadi atau untuk 

kepentingan umum.14 

  

13Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2013), 95. 

14Lasa HS, Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 
2017), 122 
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b. Profesi 

Bukan merupakan suatu kerahasiaan jika untuk menjadi seorang yang 

profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses 

pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan di samping itu pula terdapat unsur 

semangat pengabdian (panggilan profesi) di dalam melaksanakan suatu kegiatan 

kerja. Hal ini berbeda dengan pekerjaan biasa (occupation). Kata profesi berasal dari 

bahasa latin, professus yang makna semula dihubungkan dengan sumpah atau janji 

yang bersifat keagamaan, pengakuan. Profesi adalah pekerjaan, tetapi semua 

pekerjaan belum tentu suatu profesi. Suatu pekerjaan tidak mensyaratkan hal-hal 

khusus sepeti halnya pendidikan. Pekerjaan semata-mata bertujuan untuk mencari 

nafkah dan atau kekayaan material-duniawi. 

Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan 

kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi 

kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar 

akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya 

penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia, 

kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang 

dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi 

tersebut.15 

15Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2013), 100 
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Sesungguhnya sudah disadari setiap organisasi profesi mestinya sudah 

dilengkapi dengan etika profesi, termasuk kepustakawanan Indonesia dan lebih 

penting harus benar-benar dijadikan pedoman, acuan dan dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya.16Profesi pustakawan memerlukan etika yang dituangkan ke dalam 

Kode Etik Pustakawan sebagai pedoman pengembangan profesi dan pengawasannya. 

Pengembangan profesi pustakawan memerlukan variabel-variabel ilmu pengetahuan, 

asosiasi, institusi, dan pengakuan masyarakat. Masyarakat lambat laun akan 

mengakui suatu profesi apabila mereka memahami, mengetahui, dan merasakan 

manfaat suatu profesi bagi mereka. 

Etika profesi sebenarnya merupakan norma-norma atau kaidah-kaidah 

manusia dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya. Etika profesi yang disusun 

oleh organisasi profesi (IPI, misalnya) itu merupakan arahan dan standar bagi 

profesional untuk menaati garis-garis profesional dalam memberikan layanan kepada 

masyarakat sebagai klien, pasien, atau pemustaka. Etika profesi (pustakawan) 

sebenarnya merupakan bentuk penegasan terhadap nilai-nilai pelayanan yang harus 

menghormati sesama yang selanjutnya akan melahirkan rasa saling menghormati 

antara petugas perpustakaan dan pemustaka sebagai kliennya.17 

Salah satu produk dari suatu organisasi profesi adalah etika profesi yang 

dituangkan pada kode etik profesi. Etika profesi ini merupakan bagian dari etika 

sosial, yaitu merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis apabila berhadapan 

16Zulfikar Zen dkk, Pustakawan Indonesia (Jakarta : PP IPI, 2013), 46 
17Lasa HS, Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 

2017), 122 
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dengan pelbagai moralitas yang membingungkan. Keberadaan etika profesi menjadi 

barometer anggota profesi dalam rangka menjalin hubungan dengan kliennya atau 

dengan profesi yang lain. Etika bagi para profesional di bidang informasi merupakan 

salah satu bentuk penegasan terhadap nilai-nilai dari pelayanan, termasuk didalamnya 

adalah keharusan menghormati sesama, yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup 

bermasyarakat.18 

 

2. Kode Etik Pustakawan 

Kode Etik dilihat dari asal kata (etimologi) terdiri dari dua kata, yaitu kode dan 

etik. Dalam bahasa inggris, terdapat berbagai makna dari kata code: pertama, tingkah 

laku, perilaku (behaviour), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang 

berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Kedua, pengaturan atas 

undang-undang tertulis yang harus diikuti.19 

Masalah etika bukan sesuatu yang baru bagi kehidupan umat manusia, 

melainkan justru menjadi sesuatu yang amat penting untuk senantiasa diperhatikan. 

Hal itu mengingat etika erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai individu 

yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Keharmonisan interaksi antar-individu 

dalam masyarakat tidak lepas dari etika yang sanggup menyelaraskan perbedaan yang 

terjadi. Sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menolong 

merupakan contoh simbol bahwa manusia memiliki etika. Tidak terkecuali dalam 

18Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2013), 103 

19Ibid, 107. 
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lingkup kerja perpustakaan, pustakawan sebagai salah satu pendukung kehidupan 

perpustakaan, dituntut memiliki etika agar tercipta interaksi yang harmonis dan 

suasana kerja yang kondusif. Pustakawan adalah sebuah profesi. Pustakawan juga 

merupakan individu yang hidup dan melakukan segala kegiatan. Artinya, bahwa 

ketika sebutan sebagai “pustakawan” disandang, seketika profesi itu pun melekat 

pada dirinya. 

Masalah etika pada profesi pustakawan diatur dalam suatu kode etik yang 

dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik ini mengikat kepada 

pustakawan sebagai anggota profesinya. Pustakawan yang dimaksud 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 No. 43, 2007). Artinya, 

orang yang disebut pustakawan adalah orang yang benar-benar mengerti ilmu 

perpustakaan, setidaknya pernah mendapat pelatihan tentang kepustakawan yang 

kemudian diberi tugas dan tanggung jawab oleh lembaga yang merekrut (berwenang) 

untuk bekerja di perpustakaan sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dimilikinya. 

Bahkan, lebih luas lagi, Hermawan dan Zen (2006:107), mengatakan bahwa 

pustakawan itu tidak saja terbatas pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, tetapi juga 

pegawai non-PNS.20 

20Wiji Suwarno, Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan, (Yogyakarta : Ar-Ruzz 
Media, 2013), 91-92. 
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Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi agar para profesional 

memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat, melindungi anggota, dan 

menjaga kesejawatan. Ketaatan para profesional pada kode etik ini merupakan 

ketaatan naluriah. Yulianti (2011) menyebutkan tujuan penyusunan kode etik ini 

untuk: 

1) Menjunjung tinggi martabat profesi; 

2) Meningkatkan pengabdian para anggota profesi; 

3) Meningkatkan kualitas profesi dan organisasi profesi; 

4) Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; 

5) Memperkuat kedudukan organisasi profesi; 

6) Menentukan standar yang baku. 

Kode etik pustakawan disusun agar dapat digunakan sebagai panduan perilaku 

dan kinerja pustakawan dalam melaksanakan profesinya di bidang kepustakawan. 

Kode etik profesi pustakawan ini disusun dengan tujuan: 

1) Membina dan membentuk karakter pustakawan; 

2) Mengawasi tingkah laku pustakawan sebagai sarana kontrol sosial; 

3) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antaranggota dan antara 

anggota dengan masyarakat; 

4) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra 

pustakawan. (Kode Etik Pustakawan Indonesia Bab II Pasal 2) 21 

21Lasa HS, Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 
2017), 123  
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3. Pustakawan 

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka”. Dengan demikian penambahan 

kata “wan” diartikan sebagai orang yang bekerjanya atau profesinya terkait erat 

dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Bahan pustaka dapat berupa buku, majalah, 

surat kabar, bahan pandang dengar dan multi media. Dalam bahasa inggris 

pustakawan disebut sebagai “librarian” yang juga terkait dengan “library”. Dalam 

perkembangan selanjutnya, istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah 

lain, meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi, di 

antaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, pialang informasi, manajer 

pengetahuan dan sebagainya. 

Definisi yang diberikan tentang librarian atau pustakawan yang diambil dari 

International Encyclopedia of Information and Library science (Feadther and 

Struges, 2003) menyebutkannya dalam artian tradisional dan masa kini. Dalam arti 

tradisional, pustakawan adalah kurator koleksi buku dan materi informasi lainnya, 

menata akses pemakai pada koleksi tersebut dengan berbagai syarat. Dalam arti 

modern, pustakawan adalah manajer dan mediator akses ke informasi untuk 

kelompok pemakai berbagai jenis, awalnya dimualai dari koleksi perpustakaan 

kemudian meluas ke sumber lain yang terdapat di dunia. 

a. Jabatan Fungsional Pustakawan 

Jabatan fungsional pustakawan adalah kedudukan yang menunjukkan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam hal ini Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
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didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 

dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 

Pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut sebagai 

pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan 

informasi (perpusdokinfo) di instansi pemerintah atau unit tertentu lainnya.22 

 

4. Etika Profesi Pustakawan dalam Perspektif Islam 

Etika profesi pustakawan dapat dilihat dari aspek budaya, pendidikan, agama, 

maupun sosial.Dari ajaran-ajaran Islam etika ini secara garis besar dapat dipandang 

dari tanggung jawab, sikap dasar, hubungan dengan pemustaka, hubungan 

pustakawan dan pustakawan, hubungan pustakawan dan perpustakaan, hubungan 

pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dan masyarakat. 

a. Tanggung jawab  

Etika profesi pustakawan yang dituangkan dalam Kode Etik Pustakawan 

Indonesia itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang profesional terhadap 

profesinya.Dalam hal ini seorang pustakawan dituntut untuk bekerja sesuai standar 

dan mencapai prestasi kerja setinggi-tingginya.Hal ini dimaksudkan untuk 

22Purwono, Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan, (Yogyakarta : Graha 
Ilmu, 2013), 65. 
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memajukan profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan memberikan layanan 

informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.23 

Ilmu pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki pustakawan 

hendaknya dimanfaatkan untuk kepentingan profesi, organisasi, perpustakaan, dan 

masyarakat pada umumnya. Semua itu nanti akan diminta tanggung jawabnya. 

Firman Allah dalam S. Al Isra’ yang Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa 

yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, 

penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. 

Demikian pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang menegaskan 

perlunya orang berperilaku profesional antara lain dengan mengembangkan 

pemikiran sesuai bidangnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang Artinya : 

“Tiada habisnya (berdiri) kedua telapak kaki seorang hamba (kelak) dihari kiamat 

sehingga selesai ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan tentang 

pengetahuannya, apa yang telah dilakukan dengan (ilmunya) itu, perihal harta 

kekayaannya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, dan dari jasmaninya 

untuk apa dihabiskan tenaganya” (H.R. Turmudzi). 

Dari ayat Al Quran dan Hadits tersebut dapat dipahami bahwa apa yang 

dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan dan keahlian 

pustakawan dimanfaatkan untuk apa. Apakah kegiatan pustakawan itu sekedar untuk 

23Lasa Hs, Kode Etik Profesi Pustakawan dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta : 2009), 6 
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pengumpulan angka kredit, menaikkan jabatan, pangkat, atau benar-benar ikhlas dan 

profesional.24 

b. Sikap dasar 

Sikap dasar ini merupakan dasar beraktivitas sebagai seorang 

profesional.Dalam hal ini pustakawan diharapkan melaksanakan tugas sesuai harapan 

masyarakat, memepertahankan keunggulan kompetitif, membedakan sikap hidup 

pribadi dan tugas profesi, tindakan dan keputusannya didasarkan pada pertimbangan 

profesi, tidak menyalahgunakan posisinya, dan sopan serta bijaksana dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat. 

Profesi, bidang, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan yang diberikan kepada 

seseorang pada hakikatnya adalah amanah yang harus ditunaikan/dilaksanakan 

sebaik-baiknya.Mereka yang tidak melaksanakan amanah ini berarti telah berkhianat 

pada Allah dan RasulNya. Allah berfirman yang Artinya :“Wahai orang-orang yang 

beriman janganlah kamu sekalian berkhianat kepada Allah dan RasulNya dan jangan 

kamu Khianati amanah diantara kamu, sedangkan kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al 

Anfal: 27). 

Memperkuat firman Allah tersebut, Nabi Muhammad SAW menyatakan “Siapa 

yang diberi amanah (kekuasaan, ilmu pengetahuan, bidang) untuk urusan kaum 

muslimim, lalu ia berikan kepada orang yang disenanginya atau kerabatnya, maka hal 

24Ibid, 7 
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itu sebenarnya telah menghianati Allah dan RasulNya dan juga menghianati umat 

Islam”.25 

c. Hubungan dengan Pemustaka 

Pustakawan dalam melaksanakan tugas-tugas kepustakawanan berhadapan 

langsung dengan masyarakat. Untuk itu pustakawan hendaknya: 

1) Berlaku adil 

Dalam memberikan layanan, pustakawan tidak boleh membedakan ras, 

golongan, agama, pendidikan, maupun aliran politik pemustaka.Layanan yang 

diberikan harus mementingkan profesionalisme dan tiap pemustaka harus 

diperlakukan secara adil dan dihormati hak-hak mereka.Dalam hal ini Allah SWT 

berfirman dalam Q.S. An Nisa’:135: yang Artinya : “Wahai orang-orang yang 

beriman, jadilah kamu sebagai orang yang benar-benar menegakkan keadilan, 

menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum 

kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 

kebenaran, dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. 

Berlaku adil memang menjadi tuntutan profesional dan ini merupakan 

perbuatan mulia. Dalam hal ini Rasulullah menguatkan tuntutan keadilan ini dalam 

hadits yang Artinya :“Ada tiga keadaan yang menyelamatkan manusia yakni: takut 

kepada Allah secara sembunyi meupun terang-terangan; berlaku adil baik dalam 

25Ibid, 7 
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keadaan senang maupun marah; dan berlaku hemat baik dalam kefakiran maupun 

kemewahan” (Hadits Qudsi).26 

2) Tidak bertanggung jawab atas informasi yang diperoleh pemustaka. 

Pemustaka harus bertanggung jawab atas informasi yang diperolehnya 

maupun penggunaanya. Apabila terjadi penyalahgunaan informasi, maka pemustaka 

akan bertanggung jawab atas akibat penyalahgunaan informasi itu. Sebab pada 

hakikatnya tiap orang harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya. Dalam hal ini 

Allah berfirman yang Artinya :“Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. 

Setiap orang tidak akan memeroleh sesuatu kecuali sebatas apa yang diusahakannya. 

Dan usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)” (Q.S.An Najm: 38-40). 

Untuk itulah, maka perlu kita ini selalu mengevaluasi diri maupun langkah-

langkah profesi. Dalam hadits dikatakan yang Artinya :“hendaklah kamu sekalian 

mengevaluasi diri sebelum dievaluasi”. 

3) Melindungi kerahasiaan informasi. 

Tidak semua informasi harus diberikan kepada pemustaka.Oleh karena itu 

putakawan harus memahami kerahasiaan informasi dan memahami peraturan 

perundangan yang terkait dengan perinformasian seperti undang-undang hak cipta, 

undang-undang teknologi informasi, dan lainnya.Informasi yang dikelola pustakawan 

pada hakikatnya merupakan amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Dalam hal ini 

Allah berfirman yang Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

sekalian menghianati Allah dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu 

26Ibid, 8 
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menghianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu sekalian 

mengetahuinya”. (Q.S. Al Anfal: 27).27 

d. Hubungan Pustakawan dan Pustakawan 

Sesama pustakawan perlu dipupuk jiwa kesejawatan. Dengan adanya 

kesejawatan yang harmonis sesama profesi akan diperoleh kekuatan dan saling 

membantu kesulitan masing-masing. Dalam hal ini juga terbuka kesempatan untuk 

mencapai keunggulan, menjaga kerjasama, dan menjaga nama baik korps. 

1) Mencapai keunggulan kompetitif 

Adanya kompetisi yang sehat akan dicapai keunggulan profesi pustakawan. 

Dalam mencapai keunggulan ini perlu ditanamkan maju bersama dan tidak 

menjatuhkan yang lain. Sebab yang dikatakan maju adalah kemajuan bersama dan 

bukan maju sendiri. 

Berkaitan dengan ini, Islam mendorong adanya kompetisi sehat antara lain 

dalam bentuk pelaksanaan ibadat shalat maupun amal shaleh. Allah berfirman yang 

Artinya :“Dan bagi tiap-tiap manusia memiliki potensi masing-masing yang ia 

menghamenghadap kepadaNya. Maka berkompetisilah dalam aktivitas kebaikan. 

Dimana saja kamu sekalian berada, maka Allah pasti akan mengumpulkan kamu 

sekalian (besok hari kiamat), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” 

(Q.S Al Baqarah:148). 

  

27Ibid, 9. 
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2) Menjaga kesejawatan/bekerjasama 

Kerjasama antar pustakawan merupakan tuntutan profesi untuk meningkatkan 

kinerja yang profesional.Saling tolong menolong dalam kemajuan dan kebaikan 

sangat dianjurkan oleh Islam. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang Artinya 

:“Siapa yang membebaskan seorang mukmin dari kesusahannya di dunia ini, maka 

Allah SWT akan membebaskan orang itu dari kesusahan-kesusahan besok di hari 

kiamat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang lain, maka Allah SWT akan 

melapangkan kesulitan orang itu di dunia ini maupun di akhiri nanti” (H.R. Muslim). 

Kerjasama yang baik, tolong menolong, menegakkan kebenaran menuju 

kebaikan merupakan salah satu kewajiban moral seorang muslim. Allah berfirman 

yang Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan 

dan takwa, dan jangan sampai kamu sekalian itu tolong menolong dalam kemaksiatan 

dan pelanggaran, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat 

berat siksaNya” (Q,S. Al Maidah: 2).28 

3) Menjaga nama baik korps 

Sesama pustakawan perlu saling menjaga nama baik. Hendaknya dihindarkan 

pengungkapan kekurangan yang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang 

Artinya : “Jika engkau akan mengungkapkan cela orang lain, maka lebih dulu 

ingatlah cela dirimu sendiri”. (H.R. Ar Rofiy). Bahkan dalam syair Arab dikatakan 

“Apabila seseorang itu tidak tercoreng namanya/kehormatan, atau harga dirinya, 

maka selendang apapun yang dipakainya tetap kelihatan indah”. 

28Ibid, 10. 
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e. Hubungan Pustakawan dan perpustakaan 

Pustakawan memiliki tanggung jawab moral untuk mengembangkan berbagai 

jenis perpustakaan sesuai kemampuan.Selama ini pustakawan hanya memikirkan 

perpustakaan tempat bekerja mereka.Pustakawan perguruan tinggi kadang tidak 

terusik untuk ikut memikirkan pengembangan perpustakaan sekolah misalnya.Mereka 

hanya mengkritik keberadaan perpustakaan sekolah yang kurang ini dan kurang 

itu.Mereka tidak berusaha untuk mencari solusi dari berbagai kesulitan dan 

kekurangan itu. 

Dalam kehidupan kita sudah terlalu banyak kritikus-kritikus yang pandai 

bicara.Kini justru yang dibutuhkan adalah upaya pemecahan masalah. 

1) Aktif dalam penentuan kebijakan pengembangan perpustakaan 

Pustakawan tidak bisa berpangku tangan dalam usaha pengembangan 

perpustakaan.Mereka harus memberikan masukan, usulan, dan pemikiran 

pengembangan perpustakaan pada umumnya.Pemikiran ini dapat disampaikan dalam 

bentuk artikel, makalah seminar, buku, blog, dan lainnya. 

Dalam usaha ini perlu kiat-kiat dan bermusyawarah/dialog satu dengan yang 

lain terutama para pengambil kebijakan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman yang 

Artinya : “Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut 

terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 

itu menjauhkan diri mereka dari kamu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, 

mohonkan ampunan buat mereka, dan bermusyarawalah kamu sekalian dalam 

berbagai masalah.Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
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bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepadNya” (Q.S. Ali Imran: 159).29 

 

f. Hubungan Pustakawan dengan Organisasi Profesi 

Berkembang tidaknya organisasi profesi dipengaruhi peranserta aktif para 

anggota profesi itu.Kumpulan kelompok orang dalam bidang tertentu itu dapat 

bergerak dengan lancar apabila didukung oleh para anggota secara moral maupun 

material.Oleh karena itu para pustakawan hendaknya mengikuti kegiatan organisasi 

sesuai kemampuan.Dalam peran serta ini tidak dituntut melakukan kegiatan diluar 

kemampuan menusia. Dalam hal ini Allah SWT menyatakan yang Artinya : “Allah 

SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 

mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 

kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo’a): “Ya Tuhan kami, janganlah 

Engkau hukum kami jika kami lupa atau bersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada 

orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami 

apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah kami mohon ampunan, 

ampunilah kami; dan rahmatilah kami.Engkau adalah penolong kami, maka tolonglah 

kami terhadap orang-orang yang kafir”. 

 

 

29Ibid, 11. 
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g. Hubungan Pustakawan dan Masyarakat 

Pustakawan sebagai anggota masyarakat yang memiliki ilmu/bidang 

kepustakawanan dan bidang lain. Untuk itu pustakawan harus berperan serta dalam 

masyarakat terutama dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada hakikatnya merupakan upaya 

peningkatan harkat dan mertabat kemanusiaan itu sendiri.Sebab pada dasarnya 

manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang bermartabat. Namun apabila manusia 

tidak bermartabat lagi, makan derajatnya akan turun menjadi makhluk yang paling 

rendah derajatnya. Allah berfirman yang Artinya : “Sesungguhnya kami telah 

menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia 

ketempat yang serendah-rendahnya (neraka).Kecuali orang-orang yang beriman dan 

beramal shaleh, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-

putusnya” (Q.S. At Tiin: 4-6). 

Amal shaleh adalah melakukan aktivitas sesuai tuntutan Islam yang memberikan 

manfaat pada diri atau pada orang lain secara profesional/ikhlas. Dalam melakukan 

kegiatan ini bukan sekedar mencari angka kredit, kenaikan jabatan/pangkat, atau 

imbalan materi.Sebab kerja profesional itu tidak harus mementingkan imbalan 

materi.30 

 

 

 

30Ibid, 12. 
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F. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kode etik profesi pustakawan 

dalam perspektif islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, peneliti 

membuat kerangka berfikir dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Kerangka Berfikir Penelitian 

Kode Etik Profesi Pustakawan 

Pemahaman Pustakawan 
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

terhadap Kode Etik Profesi Pustakawan 

Kode etik profesi pustakawan yang 
dikeluarkan IPI: 
 
1. Sikap dasar pustakawan 
2. Hubungan dengan pemustaka 
3. Hubungan antar pustakawan 
4. Hubungan dengan perpustakaan 
5. Hubungan pustakawan dengan 

organisasi profesi 
6. Hubungan pustakawan dengan 

masyarakat 

Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan 
dalam Perspektif Islam di Lingkungan 

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Kode etik profesi pustakawan oleh 
Lasa HS : 
 
1. Tanggung jawab pustakawan 
2. Sikap dasar pustakawan 
3. Hubungan dengan pemustaka 
4. Hubungan antar pustakawan 
5. Hubungan dengan perpustakaan 
6. Hubungan pustakawan dengan 

organisasi profesi 
7. Hubungan pustakawan dengan 

masyarakat 



 31 

Profesi pustakawan memerlukan etika yang dituangkan ke dalam Kode 

Etik Pustakawan sebagai pedoman pengembangan profesi dan 

pengawasannya. Pengembangan profesi pustakawan memerlukan variabel-

variabel ilmu pengetahuan, asosiasi, institusi, dan pengakuan masyarakat. 

Masyarakat lambat laun akan mengakui suatu profesi apabila mereka 

memahami, mengetahui, dan merasakan manfaat suatu profesi bagi mereka. 

Kemuadian untuk mengatur hubungan pustakawan dan masyarakat, 

hubungan pustakawan dengan sesama pustakawan, hubungan pustakawan 

terhadap terhadap profesi, maka disusunlah Kode Etik Pustakawaan 

Indonesia. Kode etik ini merupakan sistem norma, nilai, dan aturan 

profesional yang secara tegas menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak 

dilakukan, apa yang benar dan tidak dibenarkan bagi seorang profesional. 

Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi agar para profesional 

memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat, melindungi anggota, dan 

menjaga kesejawatan. Ketaatan para profesional terhadap kode etik ini 

merupakan ketaatan naluriah. Dengan demikian apabila seorang pustakawan 

melanggar kode etik ini, maka akan merusak citra profesi dan merugikan diri 

sendiri. 
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G. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang pada dasarnya adalah untuk menjelaskan 

tentang  ImplementasiKode Etik Profesi Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta dalam Perspektif Islam,maka penelitian yang dilakukan 

termasuk dalam penelitian jenis deskriptip kualitatif  yaitu model analisis memberi 

gambaran bagaimana alur logika analisis data.31 

Suharsimi Arikunto, mengatakan bahwa : Metode dalam penelitian kualitatif 

lebih pada penegasan dan penjelasan yang menunjuk pada prosedur-prosedur umum 

seperti alasan (1) pendekatan tersebut digunakan (2) unit analisis (3) metode 

pengumpulan data dan (4) keabsahan data.32 

Penggunaan logika berfikirnya menggunakan logika induktif. Jhon W 

Creswell  mengatakan bahwa : “Penggunaan logika berfikirnya menggunakan logika 

induktif, yang dimulai dari pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi dan 

lain sebagainya kemudian melakukan pertannyaan-pertanyaan terbuka, menganalisis 

data berdasarkan tema-tema dan kategori-kategori, melanjutkan dengan  mencari 

pola-pola umum, teori-teori dari tema-tema atau kategori-kategori yang dibuat, 

31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktek, (Yogyakarta, Reneka 
Cipta : 1996), 83. 

32Ibid, 47. 
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kemudian mengemukakan generalisasi atau teori dari literatur atau pengalaman 

pribadi”.33 

Sedangkan verba penelitian kualitatif yang digunakan adalah fenomenologis 

Sosial. Dijelaskan oleh Schutz dan Luckmann dalam Norman Denzin dan Yvona 

Lincoln,”Fenomenologi34 Sosial dimaksudkan untuk merumuskan ilmu sosial yang 

mampu menjelaskan pikiran manusia dengan cara menggambarkan struktur-struktur 

dasar”….realita yang tampak ‘nyata’ dimata setiap orang yang berpegang teguh pada 

‘sikap alamiah’.35 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa penelitian ini memusatkan perhatian 

pada makna dan pengalaman subjektif sehari-hari, yang bertujuan untuk menjelaskan 

bagaimana objek dan pengalaman tercipta secara penuh makna dan dikomunikasikan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

skunder. 

1) Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber 

pertamanya yaitu para informan yang mampu memberikan informasi-

informasi melalui wawancara yang dilakukan peneliti. 

33John W. Creswell, Research Design “Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed” 
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 98. 

34Hurssel mengartikan bahwa : metode  ini merupakan pengurangan (bracketing) karena 
seseorang harus mengesampingkan atau menempatkan dalam kurungan-kurungan semua asumsi yang 
dimilikinya. (baca : Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern, Editor Brayn S. Turner hal. 364). 

35Norman K. Denzin dan Yevona  S. Lincoln, HandBook Of Qualitatif Research, 
(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), 337 
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2) Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen atau buku, 

jurnal, majalah ilmiah yang diperoleh dari pusat studi kepustakaan yang 

berhubungan dengan obyek yang diteliti.  

3. Lokasidan waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan diPerpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang 

beralamat di kampus UIN Sunan Kalijaga YogyakartaJalan Laksda Adisucipto, 

Caturtunggal, Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta 55281. Penelitian ini dilakukan 

dari Bulan Mei sampai November 2018 

4. Pengambilan Informan 

Teknik pengambilan informan pada penelitian ini dilakukan melalui teknik 

purpossive sampling. Sugiyono menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya pengambilan sampel 

yang dalam penelitian ini dinamakan informasi didasarkan pada pertimbangan atau 

kriteria yang dibuat peneliti. Pada penelitian ini kriteria yang dibuat untuk 

menentukan informan adalah bahwa informan yang diambil merupakan pustakawan 

di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai Jabatan sebagai 

Pustakawan Muda dan Madya. Informan yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 

5 (lima) orang seperti yang tertera pada tabel informan di bawah ini: 
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Tabel 1. Daftar Informan Penelitian 

No. Nama Informan Pustakawan Jabatan 

1. Drs. M.Tantowi, M.Si Madya Staf Referensi 

2. Widyastuti Kartini, S.Sos Madya Ketua Kelompok Pustakawan  

3. Wahyani, S.Ag., M.IP Muda Kour Referensi 

4. Drs. Bambang Heru Nurwoto Muda Kobid Layanan TI 

5. Hj. Isrowiyanti, S.Ag., SS Muda Kour Informasi 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Data untuk menganalisis permasalahan penelitian diperoleh dari dua sumber 

yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung 

dari para responden, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi 

dokumentasi, berupa hasil-hasil laporan baik pada saat berada dilapangan penelitian, 

maupun yang berada ditempat lain, namun semuanya itu mempunyai relevansi 

dengan obyek penelitian. 

Untuk mendapatkan data yang dimaksud, maka teknik yang digunakan yaitu : 

1) Studi Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data dan informasi 

dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.36 

36 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, (Bandung, Alumni:1990), 27 
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Dengan demikian maka penulis berusaha untuk memperoleh data atau 

keterangan sekunder dengan mempelajari sejumlah catatan-catatan, buku-buku, karya 

tulis atau dokumen lainnya yang dianggap mempunyai relevansi dengan masalah 

yang diteliti. 

2) Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi 

penelitian, dimana peristiwa atau gejala yang menjadi obyek penelitian lapangan atau 

merupakan lokasi sebagai tempat sumber-sumber data primer dapat ditemukan.37 

Beberapa cara yang ditempuh guna mendapatkan data lapangan, yaitu antara  

lain : 

a) Observasi Partisipatoris 

Dalam kegiatan observasi partisipatoris ini, yaitu penulis berusaha melakukan 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan seluruh panca indra 

tentang gejala-gejala tertentu dengan jalan mengamati langsung sehingga peneliti 

mengenal langsung obyek yang diteliti. 

b) In-depth Interview 

Kedalaman wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dialog atau 

wawancara untuk memperoleh data yang akan diteliti yang didapatkan dari 

informan atau narasumber dengan lebih bebas untuk mendapatkan permasalahan 

37Ndraha Taliziduhu, Research, Teori Methodologi Administrasi, (Jakarta, Bina Aksara: 
1993), 115. 
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lebih terbuka dengan melakukan wawancara tidak terstruktur. Identitas informan, 

waktu penelitian dituliskan dalam penelitian ini. 

c) Dokumentasi 

Yaitu penulis berusaha untuk mencari sumber data yang akan diteliti dari 

buku-buku, dokumen, peraturan-peran yang mendukung dalam penelitian, baik 

berupa catatan harian, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

 

6. Teknik Analisa Data 

Bognan dalam Sugiono, mengatakan bahwa “Analisa data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain”.38Teknik analisa data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisa model Miles dan 

Huberman, yang menganalisa data dengan cara membagi kedalam tiga bagian, yaitu : 

1) Reduksi Data : Yaitu merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal-hal yang tidak 

diperlukan; 

2) Data Display  (Penyajian Data) : Yaitu membuat uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori dan sejenisnya; 

3) Conclusion Drawing/verification : Yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

38Sugiono, Methode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D, 
(Bandung, Alfa Beta, 2010), 334. 
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7. Teknik Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data yaitu triangulasi metode 

dan triangulasi sumber.Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan 

dan mengecek antara data hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi.Dikategorikan valid apabila data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi tersebut tidak bertentangan dan menunjukkan kesamaan arti dan makna. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara 

dari informan penelitian yang satu dengan yang lain, yaitu hasil wawancara dari 

pustakawan dan pegawai perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. 

 

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Penulisan Tesis yang baik tentunya tidak terlepas dari sistematika 

pembahasan. Untuk memperjelas dalam penulisan tesis ini, penulis akan memperjelas 

dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, landasan teori, kerangka berfikir penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  GAMBARAN UMUM 

Terdiri dari gambaran umum perpustakaan, visi-misi perpustakaan, 

tujuan dan fungsi, serta hal-hal yang berkaitan dengan tempat 

penelitian secara keseluruhan. 
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BAB III  HASIL PENELITIAN 

Berisi pembahasan mengenai hasil penelitian. Pembahasan ini 

dituangkan dalam subbab-subbab untuk merinci hasil penelitian 

berdasarkan masalah yang terjadi. 

BAB IV  PENUTUP 

Berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian 

sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Sedangkan saran dibuat 

berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dijelaskan dalam pembahasan dapat 

disimpulkan bahwa Impelementasi Kode Etik Profesi Pustakawan sudah 

dijalankan cukup baik di Lingkungan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Mayoritas pustakawan sudah mengetahui dan memahami kode etik 

profesi pustakawan karena itu yang menjadi acuan dalam beretika saat bekerja. 

Pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga mengamalkan sikap-sikap 

dasar pustakawan yaitu : melayani pemustaka sesuai harapan, meningkatkan 

kompetensi diri, tidak mencampurkan urusan pribadi dengan pekerjaan, bekerja 

dengan profesional, tidak menyalahgunakan posisinya, dan malayani dengan 

sopan dan bijaksana. Selain itu, pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

selalu menjaga hubungan baik dengan pemustaka, sesama rekan kerja, 

perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa 

komponen yang belum maksimal dikarenakan tidak semua pustakawan dapat 

terlibat dalam berbagai kegiatan, seperti kerjasama ke luar perpustakaan, 

pelatihan, dan promosi. Sementara itu, pustakawan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta telah menjalankan sikap-sikap etika bekerja sesuai dengan etika 

Islam, yaitu : bekerja dengan penuh tanggung jawab, ikhlas dan senang hati, 

amanah dalam bekerja dan mengamalkan ilmu pengetahuannya, serta adil tidak 

membeda-bedakan pelayanan kepada orang-orang tertentu saja. 
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B. Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang Implementasi Kode Etik Profesi 

Pustakawan dalam Perspektif Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, peneliti dapat memberi saran sebagai berikut : Pertama, kegiatan 

berbasis knowledge sharing dan diskusi bersama sebaiknya lebih di perbanyak di 

intensifkan lagi, karena kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi pengembangan 

perpustakaan dan pemustaka. Kedua, sebaiknya seluruh pustakawan harus 

diberikan kesempatan yang sama dalam berbagai kegiatan baik di dalam maupun 

di luar perpustakaan. Dengan ini pustakawan akan merasa dilibatkan dan 

mendapatkan keadilan. Ketiga, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

harus terus membuka masukan dan saran dari pemustaka untuk terus mengetahui 

apa yang menjadi keinginan mereka. Dengan itu, perpustakaan akan mampu 

melayani sesuai dengan kebutuhan pemustaka. Keempat, pustakawan bisa 

membuka ruang konsultasi bagi pemustaka dengan memfasilitasi pustakawan 

yang cakap dan handal agar bisa membantu kesulitan informasi yang dialami 

pemustaka. 
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Lampiran 1. Jadwal Penelitian 
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5 Pelaksanaan Bimbingan Tesis             
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7 Penyajian  Data  dan 

Penyempurnaan  Tesis 

            

8  Acc Munaqosah             
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Lampiran 2. Daftar Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

DAFTAR PEGAWAI  

PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  

TAHUN 2018 

NO NAMA NIP GOL JABATAN PEND 

1 Dra. Labibah, M.LIS. 19681103 199403 2 005 III/d Lektor S2 

2 
Dra. Khusnul Khotimah, SS., 

M.IP. 
19680905 199803 2 002 IV/a Pustakawan Madya S2 

3 Dra. Irhamny 19650322 199303 2 001 IV/a Pustakawan Madya S1 

4 Dra. Retno Wuri Wuryandari 19610521 198903 2 002 IV/a Pustakawan Madya S1 

5 Drs. Mokh. Tantowi, M.Si 19630403 199303 1 001 IV/a Pustakawan Muda S2 

6 Retno Jumilah, SH 19590609 198103 2 001 IV/a Pustakawan Madya S1 

7 Widyastuti Kartini, S.Sos. 19620421 198801 2 001 IV/a Pustakawan Madya S1 

8 Dra. Ida Nor’aini Hadna 19640206 199403 2 001 III/d Pustakawan Muda S2 

9 Drs. Bambang Heru Nurwoto 19640430 199702 1 002 III/d Pustakawan Muda S1 

10 Isrowiyanti, S.Ag, SS 19700914  199903 2 001 III/d Pustakawan Muda S1 

11 Rochyati, S.Ag 19660305 198903 2 005 III/d 
Petugas 

Perpustakaan  
S1 

12 Wahyani, S.Ag, SS, MIP. 19711217 200003 2 001 III/d Pustakawan Muda S2 

13 Siti Pamularsih, S.Sos, S.IPI 19680323 199402 2 001 III/d Pustakawan Muda S1 

14 
Agung Aridunta Herumurti, 

SH 
19601005 198503 1 006 III/d 

Pengelola Surat dan 

Pengadministrasi 

Umum 

S1 

15 Muhammad Warsun  19590312 198303 1 002 III/d 
Pustakawan 

Penyelia 
SLTA 

16 Sofwan, S.Sos. 19700629 200212 1 001 III/d 
Pengelola Bahan 

Pustaka 
S1 
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Lampiran 2. Daftar Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

17 Suhardi, S.Sos. 19670810 199203 1 004 III/c Pustakawan Muda S1 

18 Zaenal Arifin, S.Sos.I, S.IPI 19620421 199203 1 004 III/c Pustakawan Muda S1 

19 Basuki Effendi, S.Sos 19601101 198903 1 004 III/c 
Petugas 

Perpustakaan 
S1 

20 Badriyah 19620327 198911 2 001 III/b 

Pengadministrasi 

Perpustakaan dan 

Arsip 

SLTA 

21 Etty Nurhayati 19700115 199103 2 002 III/b 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
SLTA 

22 Nur Arifin 19670927 199403 1 002 III/b 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
S1 

23 Puji Hartati, S.IP. 19651206 200312 2 001 III/b Pustakawan Pertama S1 

24 Sri Astuti, S.IP. 19731117 199803 2 002 III/b Pustakawan Muda S2 

25 Sri Sudarwati 19640913 198902 2 001 III/b 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
SLTA 

26 Syamsudin 19630519 198703 1 002 III/b 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
SLTA 

27 Triyono 19660514 198703 1 001 III/b 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
SLTA 

28 Harniyati, SH. 19650615 199403 2 002 III/b Pustakawan Pertama S1 

29 Muchti Nurhidaya, S.Hum. 19800908 200604 2 002 III/b Pustakawan Pertama S1 

30 Noor  Akhmad 19620403 199203 1 003 III/b Pengemudi  SLTA 

31 Asih Hidayati Yuli Astari, SE. 19740707 200312 2 003 III/a 

Bendahara 

Pengeluaran 

Pembantu 

S1 

32 Sri Lestari, SIP. 19810725 200501 2 003 III/a Pustakawan Pertama S2 

33 Sugeng Hariyanto, SIP. 19740731 200910 1 002 III/a Pustakawan Pertama S1 
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Lampiran 2. Daftar Pegawai Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

34 Ismiyatin, S.Pd. 19810426 201503 2 001 III/a 

Pengadministrasi 

Perpustakaan dan 

Arsip 

S1 

35 Ngadiman 19620825 200604 1 005 II/c 
Penyiap Layanan 

Perpustakaan 
SLTA 

36 Umar Santoso 19700202 199403 1 003 II/c Pramu Kantor SLTA 

37 Fatchul Hijrih, S.Kom. Pegawai Kontrak   

Pengadministrasi 

Informasi 

Perpustakaan 

S2 

38 Edi Prasetya, S.Kom. Pegawai Kontrak   

Pengadministrasi 

Informasi 

Perpustakaan 

S2 

39 Miftahul Ulum, S.Kom. Pegawai Kontrak   

Pengadministrasi 

Informasi 

Perpustakaan 

S1 

40 Miftakhul Yazid Fuadi, SIP. Pegawai Kontrak   

Pengadministrasi 

Informasi 

Perpustakaan 

S1 

41 Minto Wasono Pegawai Kontrak   Caraka SLTA 

 

Yogyakarta, 31 Oktober 2018 

Kepala Perpustakaan, 

 

 

 

Dra. Labibah, M.LIS. 
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Lampiran 3. Data Pustakawan  
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

 
 

NAMA LEMBAGA:  UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

DATA PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN  2018 

 

NO N A M A / N I P JENIS 
KELAMIN 

TEMPAT 
/TGL. 

LAHIR 

NAMA  
JABATAN  

FUNGSIONAL 

PANGKAT / GOL 
RUANG TMT PUST 

TH 
MASUK 

PERPUST 
PENDIDIKAN KETERANGAN 

1 H. Dra. Retno Wuri W P Yogyakarta, 
21 Mei 1961 

Pustakawan 
Madya Pembina / IV a 11/01/2013 2001 S1 Sosiatri 

Mulai Pustakawan 
Th. 1991 

  19610521 198903 2 002               Pensiun, Juni 2021 

2 Dra. Khusnul Kh., MIP P 
Boyolali, 5 
September 
1968 

Pustakawan 
Madya Pembina / IV a 07/01/2014 1997 S2 Perpustakaan 

Mulai Pust. Th. 2002, 
Punya sertifikasi 
Pustakawan 

  19680905 199803 2 002               
Pensiun, Oktober' 
2028 

3 Dra. Irhamny 
P 

Yogyakarta, 
22 Maret 
1965 

Pustakawan 
Madya Pembina / IV a 07/01/2014 1993 S1 Tadris IPS 

Mulai Pustakawan 
Th. 2002 

  19650322 199303 2 001               Pensiun,  April  2025 

4 Widyastuti Kartini, S.Sos. P Yogyakrta, 21 
April 1962 

Pustakawan 
Madya Pembina / IV a 02/01/2015 1986 S1 Administrasi 

Negara 

Mulai Pust. Th. 1989, 
Punya Sertifikat 
Pengad Barang & 
Jasa 

  19620421 198801 2 001               Pensiun, Mei 2022 

5 Retno Jumilah, SH. P Ponorogo, 9 
Juni 1959 

Pustakawan 
Muda Pembina / IV a 10/01/2015 1983 

S1 Hukum Tata 
Negara 

Mulai Pustakawan 
Th. 1989 

  19590604 198103 2 001               Pensiun, Juli ' 2019 

6 M. Tantowi, M.Si. L Brebes, 3 
April 1963 

Pustakawan 
Muda Pembina / IV a 07/01/2013 2012 

S2 Manaj 
Perpustakaan 

Mulai Pustakawan 
Th. 2012 

  19630403 199302 1 001               Pensiun, Mei 2023 

7 
Dra. Ida Nur’aini Hadna, 
M.Pd. P Purwokerto, 6 

Februari 1964 
Pustakawan 
Muda Penata TK I / III d 10/01/2012 1994 

S2 Manaj 
Pendidikan 

Mulai Pustakawan 
Th. 2012 

  19640206 199403 2 001               Pensiun, Maret' 2024 
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Lampiran 3. Data Pustakawan  
Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2018 

 
 

8 Drs. Bambang HN.  L Yogyakarta, 
30 April 1964 

Pustakawan 
Muda Penata TK I / III d 10/01/2012 2008 S1 Pendidikan 

Mulai Pustakawan 
Th. 2012 

  19640430 199702 1 002               Pensiun, Mei' 2024 

9 Isrowiyanti, S.Ag., SS. 
P 

Balikpapan, 
14 September 
1970 

Pustakawan 
Muda Penata TK I / III d 03/01/2013 2005 

S1 Uy & S1 
Perpustakaan 

Mulai Pustakawan 
Th. 2003 

  19700914 199903 2 001               
Pensiun, Oktober' 
2030 

10 
Siti Pamularsih, S.Sos. 
S.IPI. 

P 
Yogyakarta, 
23 Maret 
1968 

Pustakawan 
Muda Penata TK I / III d 10/01/2015 2001 

S1 Sosiologi & 
S1 Perpust 

Mulai Pustakawan 
Th. 2008 

  19680323 199402 2 001               Pensiun, April 2028 

11 Wahyani, MIP. 
P 

Kebumen, 17 
desember 
1971 

Pustakawan 
Muda Penata TK I / III d 04/01/2015 2007 S2 Perpustakaan 

Mulai Pustakawan 
Th. 2015 

  19711217 200003 2 001               
Pensiun, Januari' 
2032 

12 Zaenal Arifin, S.Sos., S.IPI. L Salatiga, 21 
April 1962 

Pustakawan 
Muda Penata / III c 03/01/2013 1992 

S1 Sosiologi & 
S1 Perpust 

Mulai Pustakawan 
Th. 2012 

  19620421 199203 1 004               Pensiun, Mei' 2022 

13 M. Warsun, S.Pd.I. L Sleman, 12 
Maret 1959 

Pustakawan 
Penyelia Penata  TK I / III d 04/01/2016 1983 SLTA 

Mulai Pustakawan 
Th. 1989 

  19590312 198303 1 002               Pensiun, April '2019 

14 Suhardi, S.Sos. L Bantul, 10 
Agustus1967 

Pustakawan 
Muda Penata / III c 04/01/2013 2002 S1 Sosiologi 

Mulai Pustakawan 
Th. 2013 

  19670910 199203 1 004               
Pensiun, Oktober' 
2030 

15 Sri Astuti, SIP., MIP P 

Gunung 
Kidul, 17 
November 
1973 

Pustakawan 
Muda 

Penata Muda Tk. I 
/ III b 07/01/2014 1999 S2 Perpustakaan Mulai Pustakawan 

Th. 2003 

  19731117 199803 2 002               
Pensiun, Desember' 
2033 
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16 Harniyati, SH P Sleman, 15 
Juni 1965 

Pustakawan 
Pertama 

Penata Muda Tk. I 
/ III b 04/01/2015 1990 S1 Hukum Tata 

Negara 
Mulai Pustakawan 
Th. 2011 

  19650615 199403 2 002               Pensiun, Juli'  2025 

17 Puji Hartati, SIP. P 
Semarang, 6 
Desember 
1965 

Pustakawan 
Pertama 

Penata Muda Tk. I 
/ III b 04/01/2015 2011 S1 Administrasi 

Negara 
Mulai Pustakawan 
Th. 2015 

  19651206 200312 2 001               
Pensiun, Januari' 
2026 

18 Sri Lestari, SIP., MIP. P Sleman, 25 
Juli 1981 

Pustakawan 
Pertama Penata Muda / III a 04/01/2013 2005 S2 Perpustakaan Mulai Pustakawan 

Th. 2007 

  19810925 200501 2 003               
Pensiun, Oktober' 
2041 

19 Sugeng Haryanto, S.IP. L Jember, 31 
Juli 1974 

Pustakawan 
Pertama Penata Muda / III a 04/01/2014 2001 S1 Ilmu 

Perpustakaan 
Mulai Pustakawan 
Th. 2012 

  19740731 200910 1 002               
Pensiun, Agustus' 
2034 

20 Muchti Nurhidaya, S.Hum. P 
Sleman, 8 
September 
1980 

Pustakawan 
Pertama 

Penata Muda Tk. I 
/ III b 01/01/2016 2018 S1 Ilmu 

perpustakaan   
  198009082006042000                 

 
Yogyakarta, 31 Oktober 2018 
Ketua Kelompok Pustakawan, 
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Widyastuti Kartini, S.Sos.  
NIP. 196204211988012001 
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KODE ETIK PUSTAKAWAN INDONESIA 

MUKADIMAH 

 

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan 

masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami 

tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan 

sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan, antar profesi dan 

masyarakat pada umumnya. Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja 

semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di 

bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki 

tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang 

setinggitingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi 

profesi dan masyarakat. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Kode etik pustakawan Indonesia merupakan : 

1. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Pustakawan dalam 

melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan; 

2. Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung 

tinggi, diamalkan, dan diamankan oleh setiap pustakawan;  

3. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada 

diri sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan negara. 
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BAB II 

TUJUAN 

Pasal 2 

 

Kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan : 

1) Membina dan membentuk karakter pustakawan; 

2) Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial; 

3) Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota 

dan antara anggota dengan masyarakat; 

4) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan 

mengangkat citra pustakawan. 

 

BAB III 

SIKAP DASAR PUSTAKAWAN 

Pasal 3 

 

Sikap Pustakawan Indonesia mempunyai pegangan tingkah laku yang harus 

dipedomani :  

(1) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada 

umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya; 

(2) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan 

berkewajiban mengikuti perkembangan;  

(3) Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan 

tugas profesi;  

(4) Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan 

profesional;  

(5) Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan 

kecuali atas jasa profesi;  

(6) Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam 

ucapan maupun perbuatan. 
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HUBUNGAN DENGAN PENGGUNA 

Pasal 4 

 

(1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan 

menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status 

sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-

undangan;  

(2) Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekwensi penggunaan informasi 

yang diperoleh dari perpustakaan; 

(3) Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan 

menyangkut informasi yang dicari; 

(4) Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual; 

 

HUBUNGAN ANTAR PUSTAKAWAN 

Pasal 5 

 

(1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara 

memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan; 

(2) Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya 

mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai 

perorangan maupun sebagai kelompok; 

(3) Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara 

sesama rekan;  

(4) Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps 

Pustakawan secara wajar;  

(5) Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik didalam maupun 

diluar kedinasan. 
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HUBUNGAN DENGAN PERPUSTAKAAN 

Pasal 6 

 

(1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa 

kepustakawanan;  

(2) Pustakawan bertanggungjawab terhadap pengembangan perpustakaan; 

(3) Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta 

kerjasama semua jenis perpustakaan. 

 

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN ORGANISASI PROFESI 

Pasal 7 

 

(1) Membayar iuran keanggotaan secara disiplin;  

(2) Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung 

jawab; 

(3) Mengutamakan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi. 

 

HUBUNGAN PUSTAKAWAN DENGAN MASYARAKAT 

Pasal 8 

 

(1) Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang 

sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

komunitas yang dilayaninya; 

(2) Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan 

kebudayaan di masyarakat. 

 

PELANGGARAN 

Pasal 9 

 

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan 

Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat IPI. 
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PENGAWASAN 

Pasal 10 

 

(1) Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesipustakawan dilakukan oleh 

Ikatan Pustakawan Indonesia; 

(2) Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan 

pertimbangan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi pustakawan; 

(3) Keputusan Pengurus Pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan 

sanksi pidana bagi yang bersangkutan. 

 

KETENTUAN LAIN 

Pasal 11 

 

Ketentuan mengenai tata cara memeriksa dan pemberian pertimbangan sanksi 

pelanggaran kode etik Pustakawan diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan 

Pustakawan Indonesia. 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Pasal 12 

 

Kode etik Pustakawan mengikat semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia 

dengan tujuan mengendalikan perilaku profesional dalam upaya meningkatkan 

citra pustakawan 

 

 

Ditetapkan oleh Kongres IPI di Padang 

pada tanggal 08 Oktober 2015 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana pemahaman pustakawan tentang kode etik profesi pustakawan? 

2. Apakah pustakawan mengenal kode etik yang dirumuskan oleh IPI? 

3. Bagaimana implementasi kode etik profesi pustakawan di perpustakaan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

4. Bagaimana upaya pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pengguna 

perpustakaan? 

5. Bagaimana upaya pustakawan dalam mempertahankan kompetensi yang 

dimiliki? 

6. Bagaimana usaha profesionalisme pustakawan dalam bekerja? Dalam artian 

membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi? 

7. Bagaimana pustakawan dalam mengambil sebuah keputusan? 

8. Apakah pustakawan tidak menyalah gunakan posisi atau memanfaatkan 

fasilitas untuk kepentingan pribadi? 

9. Bagaimana sikap pustakawan dalam melayani pemustaka? 

10. Apa yang dilakukan pustakawan dalam rangka menjunjung tinggi hak 

pemustaka atas informasi? 

11. Bagaimana pustakawan melindungi hak privasi dan kerahasiaan informasi 

yang dicari? 

12. Apa yang dilakukan pustakawan dalam menjaga hak intelektual? 

13. Apa yang dilakukan pustakawan dalam rangka mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang? 

14. Apa yang dilakukan pustakawan dalam menjalin kerja sama dengan 

pustakawan lain di luar instansi? 

15. Apa yang dilakukan pustakawan dalam memupuk kerja sama yang baik 

sesama rekan? 

16. Apakah pustakawan dilibatkan dalam setiap pengambilan kebijakan oleh 

pimpinan? 

17. Apa yang dilakukan pustakawan dalam pengembangan perpustakaan? 

18. Bagaimana kerja sama pustakawan dengan jenis perpustakaan lain? 
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19. IPI menetapkan iuran rutin. Apakah pustakawan rutin membayar iuran? 

20. Apakah pustakawan aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh IPI? 

21. Jika diminta untuk memilih, misalnya pustakawan diberi tugas oleh IPI yang 

kebetulan waktunya bersamaan dengan kegiatan keluarga. Mana yang 

diprioritaskan? 

22. Bagaimana bentuk kerja sama pustakawan dengan komunitas yang sesuai di 

masyarakat? 

23. Apa yang dilakukan pustakawan dalam memberikan sumbangsih di 

masyarakat? 
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Informan 1 

 

 

SURAT KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Drs. M. Tantowi, M.Si 

NIP   : 19650403 199003 1 001 

Jabatan  : Pustakawan Madya 

Golongan  : IV/a 

 

Dengan ini saya bersedia menjadi informan untuk menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian tesis yang dilakukan oleh : 

Nama   : Tajrid Salmin 

NIM   : 1620010015 

Judul Tesis  : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif   

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga dapat digunakan dengan 

seperlunya. 

 

Yogyakarta, Oktober 2018 

 

 

 

 

Drs. M. Tantowi, M.Si 

NIP : 19650403 199003 1 001 
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Informan 2 

 

 

SURAT KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Widyastuti Kartini, S.Sos 

NIP   : 19620421 198801 2 001 

Jabatan  : Pustakawan Madya 

Golongan  : IV/a 

 

Dengan ini saya bersedia menjadi informan untuk menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian tesis yang dilakukan oleh : 

Nama   : Tajrid Salmin 

NIM   : 1620010015 

Judul Tesis  : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif   

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga dapat digunakan dengan 

seperlunya. 

 

Yogyakarta, Oktober 2018 

Informan 

 

 

 

Widyastuti Kartini, S.Sos  

NIP : 19620421 198801 2 001 
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Informan 3 

 

 

SURAT KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Wahyani, S.Ag., M.IP 

NIP   : 19711217 200003 2 001 

Jabatan  : Pustakawan Muda 

Golongan  : III/d 

 

Dengan ini saya bersedia menjadi informan untuk menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian tesis yang dilakukan oleh : 

Nama   : Tajrid Salmin 

NIM   : 1620010015 

Judul Tesis  : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif   

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga dapat digunakan dengan 

seperlunya. 

 

Yogyakarta, Oktober 2018 

Informan 

 

 

 

Wahyani, S.Ag., M.IP  

NIP : 19711217 200003 2 001 

 

 

 



112 
 

Lampiran 6. Surat Kesediaan Menjadi Informan 

Informan 4 

 

 

SURAT KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Drs. Bambang Heru Nurwoto 

NIP   : 19640430 199702 1 002 

Jabatan  : Pustakawan Muda 

Golongan  : III/d 

 

Dengan ini saya bersedia menjadi informan untuk menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian tesis yang dilakukan oleh : 

Nama   : Tajrid Salmin 

NIM   : 1620010015 

Judul Tesis  : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif   

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga dapat digunakan dengan 

seperlunya. 

 

Yogyakarta,  Oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
Drs. Bambang Heru Nurwoto  
NIP : 19640430 199702 1 002 
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Informan 5 

 

 

SURAT KESEDIAAN MENJADI INFORMAN 

 

Dengan surat ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama   : Isrowiyanti, S.Ag., SS 

NIP   : 19700914 199903 2 001 

Jabatan  : Pustakawan Muda 

Golongan  : III/d 

 

Dengan ini saya bersedia menjadi informan untuk menyampaikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian tesis yang dilakukan oleh : 

Nama   : Tajrid Salmin 

NIM   : 1620010015 

Judul Tesis  : Implementasi Kode Etik Profesi Pustakawan Dalam Perspektif   

Islam di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

Demikian surat ini saya sampaikan, semoga dapat digunakan dengan 

seperlunya. 

 

Yogyakarta, Oktober 2018 

Informan 

 

 

 

Isrowiyanti, S.Ag., SS  

NIP : 19700914 199903 2 001 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Nama   : Drs. M. Tantowi, M.Si 
NIP   : 19650403 199003 1 001 
Jabatan  : Pustakawan Madya 
Golongan  : IV/a 
Informan  : 1 
 

No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana pemahaman 

pustakawan tentang kode 
etik profesi pustakawan? 

Seorang pustakawan selain memiliki sikap 
profesionalisme, juga harus memiliki karakter, jujur, 
sederhana, dan rendah hati. Keutamaan seorang 
pustakawan harus dengan sadar, rela, dan senang hati 
melakukan pelayanan. "Konsep pelayanan menempatkan 
diri satu tingkat lebih rendah dari yang dilayani, namun 
tanpa kehilangan harga diri. 

2 Apakah pustakawan 
mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI? 

Mengenal dan paham 

3 Bagaimana implementasi 
kode etik profesi 
pustakawan di perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta? 

Pelayanan pustakawan kepada pemustaka harus bersikap 
sopan, ramah, melayani dengan wajah ceria dan 
komunikatif. Dalam memberikan pelayanan kepada 
pemustaka harus mampu bersikap luwes, kemudian 
berusaha mengetahuai kemauan dari pemustaka. 
Pustakawan juga harus memberikan pelayanan sampai 
tuntas, menjamin kerahasiaan informasi yang dicari oleh 
pemustaka. 

4 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan? 

Mengacu pada fungsi pelayanan perpustakaan yakni, dapat 
memberikan informasi kepada pembaca. Kemudian 
memberikan kesempatan kepada pembaca untuk 
mengadakan penelitian. Menyelenggarakan kegiatan yang 
membuat pembaca senang datang ke perpustakaan dan 
yang tak kalah penting adalah Pengadaan bahan-bahan 
pustaka yang dikehendaki pengguna sesuai dengan 
kebutuhan informasi. 

5 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
mempertahankan 
kompetensi yang dimiliki? 

Sungguh-sungguh menerapkan sistem kerja berbasis 
kompetensi. Namun demikian,  perpustakaan juga 
memerlukan demokratisasi di tempat kerja berdasarkan 
pada pandangan bahwa ukuran kompetensi adalah 
keputusan bersama untuk mencapai kemajuan organisasi 
yang didasarkan pada tanggungjawab profesional. 

6 Bagaimana usaha 
profesionalisme pustakawan 
dalam bekerja? Dalam 
artian membedakan sikap 
hidup pribadi dan tugas 

Seorang profesional memiliki semangat pada apa yang 
dikerjakannya. Uang atau penghasilan bukanlah tujuan 
utama. Seseorang yang mengawali karier hanya demi 
mengejar keuntungan belaka, maka ia tidak akan pernah 
maju. Kalaupun ia bisa mencapai posisi yang tinggi, ia 
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profesi? tidak akan pernah merasa bahagia dalam pekerjaannya. 
7 Bagaimana pustakawan 

dalam mengambil sebuah 
keputusan? 
 

Seorang profesional harus punya rasa tanggung jawab 
terhadap pelaksanaan segala hal dalam perjalanankarir dan 
pekerjaanya. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 
orang-orang yang dilayaninya dan profesinya tidak 
dirugikan atas sikap dan perbuatannya. Profesional sejati 
akan selalu belajar meningkatkan kompetensi yang 
mendukung profesinya, bekerja keras dan tekun berusaha 

8 Apakah pustakawan tidak 
menyalah gunakan posisi 
atau memanfaatkan fasilitas 
untuk kepentingan pribadi? 

Kadang-kadang. Seperti mengerjakan pembuatan DUK 
kenaikan pangkat dan golongan, atau menyelesaikan 
LHKPN 

9 Bagaimana sikap 
pustakawan dalam melayani 
pemustaka? 

Sopan, ramah dan tanggap kepada setiap pemustaka yang 
dilayani tanpa dibuat-buat. Pustakawan juga harus ulet jika 
kebetulan diminta bantuannya utuk mencarikan bahan 
informasi yang dibutuhkan pemustaka, sedapat mungkin 
harus mengusahakan ditemukannya bahan informsi yang 
dicarinya 

10 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
menjunjung tinggi hak 
pemustaka atas informasi? 

Pelayanan yang professional dan berkualitas, pustakawan 
dalam memberikan layanan hendaknya tidak hanya sebatas 
pada saat pengunjung berada di hadapannya. Namun harus 
menjadi semacam “pandangan hidup” dari setiap 
pustakawan. Sehingga para pustakawan dalam membangun 
perpustakaan yang berorientasi pada pelayanan dapat 
diarahkan dari pustakawan yang mengarah kepada 
excellent service yang diharapkan dapat memuaskan 
pemakai. 

11 Bagaimana pustakawan 
melindungi hak privasi dan 
kerahasiaan informasi yang 
dicari? 

Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas 
informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, 
adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, 
politik, gender, kecuali jenis informasi yang ditentukan 
oleh peraturan perundang-undangan. Pustakawan tidak 
bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi 
yang diperoleh dari perpustakaan, namun demikian 
pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi 
pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang 
dicari 

12 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjaga 
hak intelektual? 

Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik 
intelektual 

13 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki 
sekarang? 

Pustakawan harus memiliki sikap optimistis dan bersikap 
proaktif dalam bidang apapun dengan cara menjemput bola 
dalam menghadapi sesuatu. Pustakawan juga harus 
meninggalkan pola berpikir konservatif dan memiliki 
kemampuan kognitif atau kecerdasan tinggi, bersikap 
terbuka, bebas, otonom dan percaya diri, serta terus 

http://www.liputan6.com/tag/karier


116 
 

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan 

memiliki rasa ingin tahu. 
14 Apa yang dilakukan 

pustakawan dalam menjalin 
kerja sama dengan 
pustakawan lain di luar 
instansi? 

Tak akan pernah ada perpustakaan yang dapat berdiri 
sendiri dalam memenuhi kebutuhan penggunanya, tanpa 
bergantung pada perpustakaan lain. Bagaimanapun 
besarnya dana yang tersedia, tak akan pernah ada 
perpustakaan yang dapat mengumpulkan sumber informasi 
secara menyeluruh dalam jumlah dan jenis. Dalam konteks 
inilah ketergantungan antara satu perpustakaan dan 
perpustakaan lain semakin nyata dan diperlukan, seperti 
pinjam antar perpustakaan, silang layan. "resource sharing" 
(pemakaian sumber informasi bersama) serta jaringan 
informasi baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun 
internasional 

15 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memupuk kerja sama yang 
baik sesama rekan? 

Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka 
mengembangkan layanan, meningkatkan kontribusi 
perpustakaan, meningkatkan kualitas pustakawan dan 
perpustakaan serta mencapai tujuan yang diharapkan 
dengan jalan meningkatkan Layanan Perpustakaan 
Memaksimalkan Sumberdaya Perpustakaan Memacu 
Kreativitas dan Peluang Inovasi 

16 Apakah pustakawan 
dilibatkan dalam setiap 
pengambilan kebijakan oleh 
pimpinan? 

Untuk pustakawan UIN Sunan Kalijaga, dalam setiap 
pengambilan kibijakan pimpinan, suara pustakawan 
diwakili oleh koordinator pustakawan 

17 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
pengembangan 
perpustakaan? 

Pengembangan perpustakaan merupakan satu rangkaian 
kegiatan dengan pembinaan. Jika pembinaan perpustakaan 
diartikan sebagai usaha atau tindakan yang dilakukan untuk 
memperoleh hasil yang berdaya guna yang semakin baik, 
maka strategi pengembangan yang dilakukan oleh 
pustakawan adalah Pengembangan Koleksi Perpustakaan, 
Pengembangan Pustakawan, Pengembangan Masyarakat 
Pemakai/Pemustaka, dan Pengembangan Sistem Layanan 

18 Bagaimana kerja sama 
pustakawan dengan jenis 
perpustakaan lain? 

Kerjasama pustakawan dengan perpustakaan luar dapat 
dilakukan antara lain: 1) Kerjasama dalam pengadaan 
koleksi baik dengan penerbit, toko buku dan perpustakaan 
lainnya; 2) Kerjasma dalam pengolahan bahan pustaka; 3) 
Kerjasama layanan perpustakaan melalui sistem layanan 
silan layan perpustakaan, dengan adanya kesepakatan maka 
masing-masing perpustakaan mengetahui kebutuhan, 
kekurangan atau kelebihan, maka untuk saling melengkapi; 
4) Kerjasama dalam promosi dan publikasi (Pameran 
bersama) 

19 IPI menetapkan iuran rutin. 
Apakah pustakawan rutin 
membayar iuran? 

Rutin tiap bulan dan dikoordinasi oleh koordinator 
pustakawan 

20 Apakah pustakawan aktif Aktif 

http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-koleksi-perpustakaan.html
http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-pustakawan.html/
http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-masyarakat-pemakai-pemustaka.html/
http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-masyarakat-pemakai-pemustaka.html/
http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-masyarakat-pemakai-pemustaka.html/
http://bicaraperpustakaan.com/2016/02/pengembangan-sistem-layanan.html/
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mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI? 

21 Jika diminta untuk memilih, 
misalnya pustakawan diberi 
tugas oleh IPI yang 
kebetulan waktunya 
bersamaan dengan kegiatan 
keluarga. Mana yang 
diprioritaskan? 

Sepanjang keperluan keluarga masih bisa dinegosiasikan, 
maka kegiatan IPI yang diprioritaskan 

22 Bagaimana bentuk kerja 
sama pustakawan dengan 
komunitas yang sesuai di 
masyarakat? 

Perpustakaan sebagai sentral pengetahuan memiliki 
peranan yang penting dalam usaha untuk memenuhi 
kebutuhan informasi. Perpustakaan berperan melakukan 
layanan informasi literal kepada masyarakat yang memiliki 
tugas pokok untuk menghimpun bahan pustaka yang 
meliputi buku dan nonbuku sebagai sumber informasi, 
mengolah dan merawat pustaka serta memberikan layanan 
bahan pustaka 

23 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memberikan sumbangsih di 
masyarakat? 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan 
membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan 
sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan 
kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung 
jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan 
minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran 
dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan 
minat baca. 

 
Yogyakarta,  Oktober 2018 
 
 
 
 
 
 
Drs. M. Tantowi, M.Si  
NIP : 19650403 199003 1 001 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Nama   : Widyastuti Kartini, S.Sos 
NIP   : 19620421 198801 2 001 
Jabatan  : Pustakawan  Madya / Ketua Kelompok Pustakawan 
Golongan  : IV/a 
Informan  : 2 
 

No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana pemahaman 

pustakawan tentang kode 
etik profesi pustakawan? 

Pemahaman pustakawan tentang kode etik profesi 
pustakawan;Para pustakawan memahaminya hal tersebut 
sebagai aturan yang harusmereka lakukan 

2 Apakah pustakawan 
mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI? 

Belum semua pustakawan mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI 

3 Bagaimana implementasi 
kode etik profesi 
pustakawan di perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta? 

Implementasi kode etik profesi pustakawan di 
Perpustakaan UIN SunnanKaijaga Yogyakarta; Pada 
dasarnya para pustakawan telah menerapkan kodeetik di 
Perpustakaan  UIN Sunan Kalijaga 

4 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan? 

Dalam memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan, 
PustakawanMengupayakan semaksimal mungkin agar 
kebutuhan pengguna terpenuhi 

5 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
mempertahankan 
kompetensi yang dimiliki? 

Upaya pustakawan dalam mempertahankan kompetensi 
yang dimiliki adalah merekaselalu meng update dengan 
mengikuti pelatihan-pelatihan, Seminar, Workshop dan 
sejenisnya 

6 Bagaimana usaha 
profesionalisme pustakawan 
dalam bekerja? Dalam 
artian membedakan sikap 
hidup pribadi dan tugas 
profesi? 

Usaha profesionalisme pustakawan dalam bekerja, dalam 
artian membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi; 
Mereka telah dapat membedakan antara kepentingan 
pribadi dengan tugas yang harus mereka lakukan 

7 Bagaimana pustakawan 
dalam mengambil sebuah 
keputusan? 

Dalam mengambil keputusan para pustakawan selalu 
mengadakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan 
bersama 

8 Apakah pustakawan tidak 
menyalah gunakan posisi 
atau memanfaatkan fasilitas 
untuk kepentingan pribadi? 

Pustakawan tidak menyalah gunakan posisi atau 
memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi 

9 Bagaimana sikap 
pustakawan dalam melayani 
pemustaka? 

Dalam melayani pemustaka, sikap pustakawan ramah/baik 

10 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 

Dalam rangka menjunjung tinggi hak pemustaka atas 
informasi, yang dilakukan pustakawan adalah 
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menjunjung tinggi hak 
pemustaka atas informasi? 

menyampaikan informasi yang dibutuhkan pemustaka 
disamping itu disampaikannya juga informasi-informasi 
lain yang dimiliki perpustakaan 

11 Bagaimana pustakawan 
melindungi hak privasi dan 
kerahasiaan informasi yang 
dicari? 

Hak privasi dan kerahasiaan informasi yang dicari 
dilindungi oleh pustakawan 
 

12 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjaga 
hak intelektual? Dalam arti 
hasil karya yang 
disumbangkan ke 
Perpustakaan UIN SUKA 

Dalam menjaga hak intelektual yang dilakukan pustakawan 
adalah mematuhi aturan/regulasi yang telah di tetapkan 
Perpustakaan UIN SUKA 

13 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki 
sekarang? 

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
ketrampilan yang dimiliki sekarang pustakawan 
mengetrapkan di lapangan baik di instansi sendiri maupun 
diluar instansi (sebagai nara sumber). 

14 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjalin 
kerja sama dengan 
pustakawan lain di luar 
instansi? 

Dalam menjalin kerjasama dengan pustakawan lain di luar 
instansi, kita ikuti menjadi anggota maupun Pengurus 
dalam suatu organisasi profesi seperti IPI, FKP2TN, 
FPTTI, APPTIS dan sebagainya 

15 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memupuk kerja sama yang 
baik sesama rekan? 

Dalam memupuk kerjasama yang baik sesama rekan 
pustakawan melakukan pertemuan rutin bulanan, diskusi 
dan sebagainya 

16 Apakah pustakawan 
dilibatkan dalam setiap 
pengambilan kebijakan oleh 
pimpinan? 

Dalam setiap pengambilan kebijakan oleh pimpinan selalu 
melibatkan pustakawan 
 

17 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
pengembangan 
perpustakaan? 

Dalam pengembangan perpustakaan pustakwan selalu 
berperan aktif menuangkan ide/gagasan demi kemajuan 

18 Bagaimana kerja sama 
pustakawan dengan jenis 
perpustakaan lain? 

Kerja sama pustakawan dengan perpustakaan lain, misal 
dengan mengikuti kegiatanyang diadakan oleh 
instansi/perpustakaan lain, mengikuti pertemuan-
pertemuan rutin dan sebagainya 

19 IPI menetapkan iuran rutin. 
Apakah pustakawan rutin 
membayar iuran? 

Pustakawan rutin membayar iuran yang ditetapka oleh IPI 

20 Apakah pustakawan aktif 
mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI? 

Pustakawan selalu aktif mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI 
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21 Jika diminta untuk memilih, 
misalnya pustakawan diberi 
tugas oleh IPI yang 
kebetulan waktunya 
bersamaan dengan kegiatan 
keluarga. Mana yang 
diprioritaskan? 

Misal pustakawan diberi tugas oleh IPI yang kebetulan 
waktunya bersamaan dengankegiatan keluarga, untuk 
prioritasnya dilihat terlebih dahulu, mana yang kira-kira 
penting dan mendesak 

22 Bagaimana bentuk kerja 
sama pustakawan dengan 
komunitas yang sesuai di 
masyarakat? 

Bentuk kerjasama pustakawan dengan komunitas yang 
sesuai di masyarakat antara lain pembuatan Taman bacaan, 
memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenaimasalah 
informasi serta cara penyimpanannya dan sebagainya 

23 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memberikan sumbangsih di 
masyarakat? 

Dalam memberikan sumbangsih di masyarakat yang 
dilakukan pustakawan antara lain turut terjun aktif di 
masyarakat dengan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh 
masyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan 
mengenai masalah kepustakawanan dan sebagainya 

 
Yogyakarta,  Oktober 2018 
Informan 
 
 
 
 
 
Widyastuti Kartini, S.Sos 
NIP : 19620421 198801 2 001 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Nama   : Wahyani, S.Ag., M.IP 
NIP   : 19711217 200003 2 001 
Jabatan  : Pustakawan Muda 
Golongan  : III/d 
Informan  : 3 
 

No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana pemahaman ibu 

tentang kode etik profesi 
pustakawan, Menurut 
sampean gimana? 

Aku itu lupa ada apa nda kode etiknya tapi secara 
aplikatifsih kita dalam bekerja memang apa ya ada lah 
pake kode etik gitu walaupun saya lupa apakah sudah 
pernah baca apa belum saya lupa. Hhhh 

2 Apakah pustakawan 
mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI, yang 
dikeluarkan oleh IPI ibu 
tahu? 

Ya makanya saya lupa. Hhh. Tapi kayaknya pernah tahu 
cuman saya lupa gitu dan bentuknya seperti apa saya lupa. 

3 Kalau untuk penerapan 
kode etik di perpustakaan 
disini gimana bu? 
 

Penerapannya. Ya berusaha untuk bisa menerapkan kode 
etik pustakawan di setiapapa layanan yang kita berikan, ya 
tetap berusaha gitu walaupun kadang mungkin tidak 
menyadari bahwa mungkin ini tidak sesuai ini sesuai itu 
kadang tidak menyadari karena kita tidak hapal juga kode 
etik itu seperti itu, kalau saya pribadi taunya kode etik 
pustakawan itu ya siap sedia melayani pemustaka gitu, 
cuman sekedar gitu-gitu, dan yang kedua selalu belajar 
untuk meningkatkan kompetensi gitu, membawa nama baik 
organisasi IPI juga, terus mungkin juga di masyarakat 
paling nggak punya peran sertalah dalam hal mungkin 
literasi informasi atau paling nggak meningkatkan apa 
menumbuhkan minat baca gitu. 

4 Bagaimana upaya ibu dalam 
memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan? 

Ok. Pertama karena saya sebagai pustakawan referensi 
maka hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan 
semacam referens interview atau tanya jawab referens. ya 
jadi saya akan menanyakan misalnya siapa namanya? 
Fakultas apa? Semester berapa? Terus sedang nulis apa? 
Gitu. Mesti akan saya tanya seperti itu. Kemudian mau 
nyari apa? Mau sekedar tanya lokasi. Atau mau nyari 
sumber informasi? Atau cara menggunakan koleksi gitu. 
Jadi akan saya tanya macam-macam. ya intinya kita 
dengarkan dulu dia dia mau apa? Cuman kadang tidak 
semua pemustaka kadang bisa mengungkapkan apa yang 
dia cari misalnya pengen a tapi dia ngomongnya pinginnya 
c. Na makanya setiap ada yang bertanya saya akan 
memastikan dulu bahwa apakah betul yang ditanyakan ini 
apakah betul kamu inginnya seperti ini, gitu. Melalui yang 



122 
 

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan 

namanya referens interview jadi biar pemustaka betul-betul 
apa jawaban yang diharapkan oleh pemustaka betul-betul 
jawaban yang kita berikan sesuai dengan harapan yang 
diinginkan pemustaka gitu. 

5 Kalo tentang kompetensi 
pustakawan itu gimana bu? 
Kompetensi? Iya. 
Kompetensi ya. Pustakawan  
Maksudnya kalau misalnya 
kita bukan dari apa ilmu 
perpustakaan. Kalau disini 
itu bagaimana?  
 

Kalaukompetensi sebenarnya kita perlu tau juga dia sedang 
apa dia jobnya dimana? Misalnya kalau kompetensi 
pustakawan bagian pengolahan ya dia harus paham betul 
aturan-aturan tentang katalogisasi, tentang deskripsi 
biografi, tentang tajuk subjek dan sebagainya ya. Na kalau 
dia pustakawan di referensi juga harus punya kompetensi 
misalnya harus punya interpersonal skill. Terus harus tahu 
bagaimana cara menggunakan apa sarana penelusuran, 
harus bisa ya itu melakukan referensi interview dan lain 
sebagainya gitu. Jadi memang tergantung dari dia berada 
dimana. 

6 Bagaimana usaha 
profesionalisme pustakawan 
dalam bekerja? Dalam 
artian membedakan sikap 
hidup pribadi dan tugas 
profesi? 

Pustakawan harus tau dan paham tetang kode etik 
profesinya seperti apa dan sebagainya. Kemudian 
pustakawan harus sadar diri terhadap tugas-tugasnya 
terutama pada jam kerja, jadi pada saat-saat jam kerja 
pustakawan lebih mementingkan urusan pekerjaan dari 
pada urusan pribadi gitu. Kemudian pustakawan bisa 
menjaga nama baik lembaga dimanapun dan kapanpun itu, 
harus punya sikap seperti itu, jadi kadang kalau memang 
betul pustakawan itu sudah sadar diri terhadap kode etik 
profesinya maka seolah-olah bahwa sikap hidup pribadi dia 
sebagai pribadi dan sikap hidup dia sebagai pustakawan 
seolah-olah itu sudah menyatu, sudah terinternalisasi dalam 
jiwa dan raganya. Gitu ya. Jiwa dan raganya 

7 Terus kalau caranya ibu 
ambil keputusan itu seperti 
apa bu? Ya maksudnya 
dalam hal bekerja? 
 

Contoh keputusan apa? 
Hm ya tergantung kasusnya itu kasus apa? Ya kalau 
memang itu kaitannya dengan kantor kepentingan kantor 
ya saya akan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan 
yang memang ada disini itu kalau untuk kepentingan 
kantor. ya harus sesuai dengan peraturan tata tertib. Harus 
sesuai dengan regulasi gitu, dan harus sesuai juga untuk 
kepentingan siapa. 

8 E itu bu apa namanya 
fasilitas yang dari kantor itu 
digunakan untuk 
kepentingan kantor ataukah 
untuk kepentingan pribadi?  
Misalnya kalau ada ya di 
sela-sela waktu untuk 
kepentingan pribadi gitu?  
 

Jelas untuk kepentingan kantor. kalau saya prinsipnya ini 
dulu tergantung kita gitu ya. Saya akan berusaha kalau 
memang untuk kepentingan saya pribadi saya tidak akan 
menggunakan fasilitas kantor. tapi kalau untuk kepentingan 
kantor untuk kepentingan pemustaka untuk kepentingan 
pekerjaan kantor kita berhak menggunakan fasilitas yang 
ada di kantor. 

9 Ibu dalam melayani Hhhhh, ya nanti kamu bisa memperhatikan yang jelas saya 
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pemustaka seperti apa bu? melayani berdasarkan tupoksi saya gitu ya yang pertama 
yang kedua kita melayani berdasarkan apa sih yang 
diinginkan oleh pemustaka. Jadi kita harus betul-betul tahu 
apa yang diinginkan oleh pemustaka. Kemudian apa ya kita 
juga harus memegang pertimbangan misalnya seperti ini 
pertimbangannya pemustaka ingin dilayani secara adil gitu, 
jadi kita dalam melayani itu harus sebisa mungkin harus 
adil. Kita tidak boleh apa membeda-bedakan pemustaka 
gitu itu yang pertama yang kedua pemustaka mungkin 
ketika pinginnya dilayani dengan sepenuh hati na hhhh. 
Jadi kita melayani dengan kayak dengan setengah hati itu 
pemustaka juga akan tahu dan karena itu pemustaka juga 
akan merasa sungkan, nah kalau saya sih akan berusaha 
walaupun belum maksimal tapi akan berusaha ketika akan 
melayani itu pertama pemustaka harus diyakinkan bahwa 
pemustaka itu nyaman dilayani oleh kita. Kemudian yang 
kedua pemustaka akan apa, apa ya merasa terlayani dengan 
baik itu harus dipastikan dulu makanya kita pertama kali 
memang harus paling ngak kita menunjukkan sikap kita 
dulu. Sikap kita itu harus welcome dengan pemustaka nah 
baru setelah itu kita berusaha untuk apa namanya 
menanyakan apa yang dia inginkan. Tapi sebelumnya 
memang harus kita tekankan sikap kita dulu terhadap 
pemustaka sikap welcoming, sikap mau membantu, sikap 
apa sikap ikhlas atau sepenuh hati mau membantu gitu. Itu 
yang harus kita tekankan kepada pada diri saya terutama ya 
ketika melayani pemustaka. 

10 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
menjunjung tinggi hak 
pemustaka atas informasi? 

Memberikan informasi yang dibutuhkan pemustaka, 
Mengarahkan pemustaka terhadap sumber-sumber 
informasi yang relevan, Memberikan konsultasi tentang 
bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut dan cara 
mendayagunakannya, Memberi pengarahan kepada 
pemustaka berkaitan dengan copy right 

11 Terkait dengan hak privasi 
begitu bu? Hak privasi yang 
dicari?  
 

Ya kita juga salah satunya juga harus menjaga privasi gitu 
ya. Misalnya seperti ini contoh ada pemustaka misalnya 
yang sama sekali belum bisa cara menelusur lewat internet, 
cara donload dan sebagainya na kita harus bisa jaga betul 
apa privasi dia. Kita seolah-olah meyakinkan bahwa saya 
itu orang yang bisa dipercaya oleh kamu gitu, saya tidak 
akan menceritakan kekurangan kamu kepada mungkin 
pustakawan yang lain gitu nah itu juga kita harus jaga 
seperti itu. Pokoknya beri keyakinan kepada pemustaka 
bahwa kita sebagai pustakawan itu apa ya, bisa menjadi 
tempat yang nyaman untuk bertanya, untuk berkonsultasi, 
dan sebagainya. 

12 Apa yang dilakukan Iya Maksudnya bahwa pustakwan itu kan harus punya 
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pustakawan dalam menjaga 
hak intelektual? Maksudnya 
itu apa hasil karya-karya, 
yang disumbangkan ke sini?  
 

sikap aware terhadap masalah copy right. Iya memang itu 
salah satu kayak semacam kode etik pustakwan itu juga 
salah satunya mungkin ya jadi punya sikap aware terhadap 
copy right gitu.Jadikita prinsipnya seperti ini, apapun yang 
kita apa namanya pertimbangkan atau apa kita putuskan 
pertama memang sesuai dengan aturan gitu ya. Kalau 
memang regulasi di perpustakaan sini misalnya tidak 
membolehkan bahwa skripsi difotocopy semua atau 
didownlode semua ya kita harus patuhi itu gitu karena itu 
memang regulasinya. 

13 Bu terkait dengan 
kompetensi ini tadi kan kita 
sudah tahu cara pengolahan, 
untuk kedepannya kita lebih 
meningkatkan kita punya 
kemampuan itu? 

Iya Jadi untuk apa namanya meningkatkan skill kita 
keterampilan kita kompetensi kita memang pertama adalah 
melalui proses belajar ya baik itu belajar yang formal 
seperti kuliah lagi atau yang informal seperti mengikuti 
pelatihan, diklat, workshop dan sebagainya. Terus yang 
kedua kita juga harus ada semacam CFD ya Continuing 
Profesional Development atau pengembangan 
profesionalisme secara berkelanjutan, nah itu kalau disini 
itu memang ada semacam  knowledge sharing kalau nggak 
istilahnya kita belajar bareng setidaknya kita belajar bareng 
jadi disitu kita belajar bareng untuk  mengkaji atau 
mendalami atau belajarlah, belajar hal-hal yang terkait 
dengan kepustakawanan, terkait dengan apa pekerjaan kita 
sehari-hari agar semuanya bisa tahu gitu, jadi mungkin 
pustakawan yang ini apa belum mahir dalam hal 
pengolahan oke kita belajar bareng atau mungkin ada isu-
isu yang terbaru yang berkaitan dengan layanan 
perpustakaan itu kita belajar bareng. Jadi untuk 
meningkatkan kompetensi memang disamping apa ada 
pendidikan formal kita juga selalu mengadakan apa yang 
namanya CFD (Continuing personal defelopment) atau 
kegiatan pengembangan profesional secara berkelanjutan 
salah satu bentuknya adalah kegiatan yang namanya belajar 
bareng. 

14 Terus kerja sama dengan 
pustakawan yang di luar 
gimana bu? 

Sayasendirikan tidak terlibat dalam kepengurusan kerja 
sama antar perpustakaan ya kerja samanyakan biasanya 
antar lembaga dulu baru bareng pustakawannya, kalau saya  
hampir nggak pernah terlibat gitu. Jadi saya mungkin 
belum ibaratnya belum pernah ada semacam kerja sama 
dengan pustakawan dari unit lain atau perguruan tinggi 
lain. Biasanya yang melakukan kerja sama itukan kaya 
pengurus kaya contoh misalnya ada pengurus FPPTI atau 
pengurus IPI atau pengurus APTIS gitu.  

15 Kalau sesama teman tadi bu 
gimana, sesama pustakawan 
dibelakang itu saling 

Hhh, Kalau itu kayaknya dimana-mana itu ada ya, artinya 
gini misalnya teman kita punya ya setiap orang punya 
kekurangan iya gitu ya, cuman kadang apakah yang 



125 
 

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan 

membicarakan kejelekan 
atau tidak ibu? 

bersangkutan itu menyadari kekurangannya atau nggak. 
Nah kalau misalnya menyadari kan berarti berusaha untuk 
memperbaiki. Yang kadang kita bicarakan itu karena 
misalnya seseorang tau bahwa dia belum bisa apa, tapi 
tidak ada upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan 
diri, itu yang kadang jadi bahan pembicaraan, kenapakok si 
ini nggak bisa layanan ini, kenapa si ini kok nggak bisa 
seperti ini gitu lo, kan harusnya mau belajar bareng 
misalnya seperti itu. Jadi kita lebih ya kadang 
pembicaraannya seperti itu jadi  apanamanya seputar 
kinerja gitulo yang kadang kita soroti itu memang kinerja, 
kinerja dari pustakawan yang mungkin belum sesuailah 
yang diharapkan. Tapi untuk misalnya kayak masalah 
berlomba-lomba untuk ibaratnya mendapatkan jabatan atau 
apa itu sama sekali nggak, jadi kita hanya dibelakang 
dibelakang meja gitu ya, kita paling membicarakan tentang 
kinerja, kinerjanya kurang gini kurang gini, ngak sampai 
apa ya persaingan atau apa gitu ndak. 

 Saling menjaga nama baik 
bu? 
 

Iya. Jadi memang yang diharapkan dari pustakawan ya itu 
ada kesadaran ya ada kesadaran diri bahwa memang kita 
dilayanan itu punya pikiran bahwa saya harus selalu meng-
update kemampuan, meng-update pengetahuan agar nanti 
tidak ketinggalan dengan yang lain. Terus yang kedua 
sebagai pustakawan juga harus merasa apanamanya harus 
bisa apa ya kayak intropeksi atau menyadari bahwa o iya 
saya apa ya, apa yang harus saya lakukan untuk 
meningkatkan layanan saya meningkatkan kinerja saya. 
Nah kalau ada pustakawan kok sampai tidak menyadari 
dirinya seperti itu nah paling di ini, hhh,  jadi bahan 
pembicaraan sama teman-temannya.Paling sekitar itu. 

16 Terus kalau misalnya ada 
keputusan dari kepala 
perpustakaan itu setiap 
pustakawan itu dilibatkan?  
 
 

Tergantung ya, tergantung keputusannya itu dibidang apa? 
Iya tidak semua pustakawan itu terlibat dalam hal 
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala. Itu 
menurutku ya.  

 Iya.  Tapi lihat dulu keputusannya dibidang apa? 
 Tapi kalau untuk kemajuan 

perpustakaan disini sendiri?  
Maksudnya kalau kepala perpustakaan mau ngambil 
keputusan untuk kemajuan itu?  

 Iya.  
 

Iya itu mungkin secara langsung tidak melibatkan seluruh 
ya tidak melibatkan seluruh pustakawan. Tapi mungkin 
kira-kira. Atau gini secara langsung tidak langsung 
mengundang seluruh pustakawan untuk musyawarah itu 
ndak. Paling biasanya kan ada perwakilan dari kelompok 
pustakawan gitukan ada gitu. Kalau ngak memang dilihat 
ini berkaitan dengan layanan itu ya nanti yang diajak 
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musyawarah mungkin kobid layanan gitu. Jadi tergantung 
ininya lah tentang apa? Berkaitan dengan apa? 

17 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
pengembangan 
perpustakaan? 

1. Memberikan dedikasinya dan kontribusinya dalam 
layanan sehingga tercipta layanan yang prima atau 
layanan yang user oriented; 

2. Memberikan sumbang saran untuk kemajuan 
perpustakaan, baik diminta maupun tidak diminta, 
misalnya kita bisa kasih masukan dan sebagainya; 

3. Mendukung dan atau ikut berpartisipasi melaksanakan 
rencana/program-program perpustakaan. 

4. Membangun “personal brending” nah ini dalam rangka 
untuk meningkatkan apa ya citra perpustakaan, jadi 
harus ada personal brending; 

5. Kemudian terus belajar agar bisa mengupdate 
pengetahuan dan keterampilan pustakawan. 

18 Bagaimana kerja sama 
pustakawan dengan jenis 
perpustakaan lain? 

Sayasendirikan tidak terlibat dalam kepengurusan kerja 
sama antar perpustakaan ya kerja samanyakan biasanya 
antar lembaga dulu baru bareng pustakawannya, kalau saya  
hampir nggak pernah terlibat gitu. Jadi saya mungkin 
belum ibaratnya belum pernah ada semacam kerja sama 
dengan pustakawan dari unit lain atau perguruan tinggi 
lain. Biasanya yang melakukan kerja sama itukan kaya 
pengurus kaya contoh misalnya ada pengurus FPPTI atau 
pengurus IPI atau pengurus APTIS gitu.  

19 IPI menetapkan iuran rutin. 
Apakah ibu rutin membayar 
iuran? 

Iya ya bayar. Ho o. Cuman saya lupa terakhir saya mbayar 
apakah saya sudah lunas apa belum saya belum ngecek lagi 
itu. Hhh. Ya pokoknya kalau misalnya pengurus IPI sini 
gitu ya untuk di UIN itu apa nagih gitu ya nagih iyuran ya 
kita bayar. Cuman saya sendiri sering-sering lupa misalnya 
sudah bayar apa belum sudah lunas apa belum tapi tetap 
rutin membayar iyuran keanggotaan IPI.  
Pokoknya setahu saya, saya daftar menjadi anggota IPI 
punya kartu IPI dan saya bayar iyuran IPI, hhh gitu. 

20 Apakah ibu aktif mengikuti 
kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI? 

Mm ya paling kalau misalnya ada IPI itu 
menyelenggarakan seminar atau apa na kalau memang dari 
sini diminta untuk ikut, kemudian saya misalnya 
ditugaskan ikut ya saya ikut, jadi tidak otomatis misalnya 
ada acara yang diselenggarakan oleh IPI, pustakawan sini 
seluruhnya ikut itu tidak mesti seperti itu, kan kita juga ada 
layanan disini. Jadi modelnya kita apanamanya gantian gitu 
untuk mengikuti acara seminar, pelatihan, dan sebagainya 
itu biasanya gantian.  

21 Jika diminta untuk memilih, 
misalnya pustakawan diberi 
tugas oleh IPI yang 
kebetulan waktunya 

Ya biasanya sih kalau ada acara-acara IPI kan di jam kerja 
gitu, kalau memang diutus secara pribadi atau diutus oleh 
lembaga untuk mengikuti ya mau nggak mau kan harus 
mengikuti gitu. Makanya itu tadi kita harus tahu apakah itu 
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bersamaan dengan kegiatan 
keluarga. Mana yang 
diprioritaskan? 

dijam kerja atau nggak gitu ya. Kalau dijam kerja jelas 
harus memprioritaskan kantor. Tapi kalau memang acara 
tersebut bisa juga diluar jam kerja ya kalau kita di memang 
sudah ditunjuk ya harus memprioritaskan. Kecuali kalau 
ada acara keluarga yang mungkin memang sudah terencana 
betul atau memang lebih penting itu baru mungkin minta 
untuk diberikan kepada yang lain gitu. Tetap lihatlah, lihat 
sikon.  

22 Bagaimana bentuk kerja 
sama pustakawan dengan 
komunitas yang sesuai di 
masyarakat? 

Kalau saya hampir jarang ya, jarang ikut kegiatan di 
masyarakat yang berkaitan langsung dengan pustakawan 
itu jarang sekali, karena memang e kita kan lingkupnya 
lingkup pustakawan perguruan tinggi, memang biasanya 
agak berbeda dengan pustakawan yang misalnya di 
perpustakaan di daerah atau perpustakaan kota gitu, ya itu 
tergantung pribadinya juga sih sebenarnya kalau memang 
dia aktif dimasyarakat ya itu memang bisa melaksanakan 
kegiatan-kegiatan di masyaraka,t Tapi kalau saya pribadi 
memang jarang terlibat. Ya paling hanya misalnya kita ada 
acara kumpulan ibu-ibu gitu ya misalnya disuruh ngisi ya 
nanti ngisinya itu kalo misalnya memotivasi untuk 
meningkatkan minat baca. 

23 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memberikan sumbangsih di 
masyarakat? 

Memotivasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat. 

 
Yogyakarta,  Oktober 2018 
Informan  
 
 
 
 
 
Wahyani, S.Ag., M.IP 
NIP : 19711217 200003 2 001 
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TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Nama   : Drs. Bambang Heru Nurwoto 
NIP   : 19640430 199702 1 002 
Jabatan  : Pustakawan  Muda / Kobid TI 
Golongan  : III/d 
Informan  : 4 
 

No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana pemahaman 

pustakawan tentang kode 
etik profesi pustakawan? 

Sejak diangkat menjadi tenaga fungsional pustakawan 
yaitu tahun 2012 kami menjadikan kode etik pustakawan 
sebagai panduan perilaku dan bekerja di Perpustakaan UIN 
Sunan Kalijaga. Karena pustakawan adalah sebuah profesi 
yang tentunya harus menjaga kompetensi setinggi-tinginya 
dan memunyai karakter yang baik, untuk itu harus 
memahami Kode Etik pustakawan 

2 Apakah pustakawan 
mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI? 

Kami mengenal kode etik yang dirumuskan oleh IPI karena 
kami adalah salah satu anggota IPI .  Sudah barang tentu 
mengenalnya, karena pustakawan harus memenuhi standar 
etika dalam hubungannya dengan pengguna, sesama 
pustakawan, lembaga maupun masyarakat pada umumnya 

3 Bagaimana implementasi 
kode etik profesi 
pustakawan di perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta? 

Secara umum kode etik pustakawan sudah di 
implementasikan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 
baik yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab, sikap 
moral, mempertahankan keunggulan kompetensi, 
memupuk hubungan kerjasama, kerjasama 
antarperpustakaan, memiliki kesadaran, kesetiaan, 
membayar iuran keanggotaan 

4 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan? 

Pengguna adalah hal yang paling penting untuk dipenuhi 
kebutuhannya, terutama yang terkait dengan pencarian 
sumber-sumber informasi karena pustakawan adalah 
manajer informasi. Upaya-upaya tersebut adalah dengan 
penguatan  kualitas maupun kwantitas koleksi baik tercetak 
maupun digital, meningkatkan standar mutu layanan 
dengan pengembangan teknologi informasi, memberikan 
kemudahan akses ke perpustakaan 

5 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
mempertahankan 
kompetensi yang dimiliki? 

1. Mengadakan diskusi kelompok pustakawan dengan 
menghadirkan Tim pengembangan perpustakaan untuk 
memberikan penilaian terhadap materi yang 
didiskusikan baik dari segi tema, sistematika penulisan, 
maupun tata tulis, sehingga pustakawan mampu 
membuat karya tulis 

2. Mengikuti kegiatan seminar, workshop, maupun 
pelatihan kepustakawanan 

3. Sharing knowledge antar sesama pustakawan dalam 
menyelesaikan tugas  
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6 Bagaimana usaha 
profesionalisme pustakawan 
dalam bekerja? Dalam 
artian membedakan sikap 
hidup pribadi dan tugas 
profesi? 

Sebagai pustakawan kita harus  berupayamembedakan  
antara sikap hidup pribadi dan profesi. Kita harus bersikap 
profesional dan menekan sikap hidup pribadi. Dalam 
bekerja kita  ada tupoksi yang terencana,  terarah,  dan 
terukur hasilnya 

7 Bagaimana pustakawan 
dalam mengambil sebuah 
keputusan? 

Dalam mengambil keputusan harus berdasarkan 
pertimbangan professional tidak berdasarkan emosional 
maupun kepentingan sesaat 

8 Apakah pustakawan tidak 
menyalah gunakan posisi 
atau memanfaatkan fasilitas 
untuk kepentingan pribadi? 

Tugas pokok  pustakawan adalah pengelolaan dan layanan. 
Untuk itu kita harus bersikap sopan dan bijaksana dalam 
melayani pemustaka baik dalam ucapan maupun perbuatan 

9 Bagaimana sikap 
pustakawan dalam melayani 
pemustaka? 

Selama menjadi pustakawan kami tidak pernah 
menyalahgunakan posisi untuk mendapatkan keuntungan 
pribadi, karena hal tersebut akan menyalahi kode etik 
pustakawan Indonesia. Terlebih lagi memanfaatkan  
fasilitas untuk kepentingan pribadi 

10 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
menjunjung tinggi hak 
pemustaka atas informasi? 

1. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa 
memandang ras,agama, ekonomi politik maupun 
gender, kecuali ditentukan oleh undang-undang 

2. Berupaya melindungi hak privasi pengguna maupun 
rahasia informasi yang dicari 

3. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi  
penggunaan informasi yang diperoleh di perpustakaan 

4. Pustakawan  mengakui dan menghormati hak milik 
intelektual 

11 Bagaimana pustakawan 
melindungi hak privasi dan 
kerahasiaan informasi yang 
dicari? 

Hal tersebut merupakan kewajiban seorang pemustaka 
sebagai manager informasi untuk melindungi  hak privasi 
pemustaka dan kerahasiaan informasi, dalam rangka 
menjunjung  tinggi kode etik pustakawan 

12 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjaga 
hak intelektual? 

Hak intelektual merupakan  hasil olah pikir manusia yang 
menghasilkan suatu prodak yang bermanfaat bagi manusia, 
yang tentu saja perlu di hormati  dan di jaga (dilestarikan) 
di perpustakaan untuk mendorong dan 
menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan 
mencipta. Untuk itu perpustakaan menyimpan  hak 
intekektual tersebut dalam sebuah aplikasi yang disebut  
Digital Library yang dapat di akses kapan saja, dan dimana 
saja 

13 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki 
sekarang? 

1. Aktif dalam mengikuti  pelatihan, seminar, workshop 
tentang kepustakawan  

2. Mengadakan diskusi kelompok pustakawan secara rutin 
tiap bulan 

3. Aktif mengikuti perkembangan ilmu yang ada dan 
berusaha menguasai 
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14 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjalin 
kerja sama dengan 
pustakawan lain di luar 
instansi? 

Ikut aktif dalam kegiatan IPI dan  FKPPTI serta 
menghadiri kegiatan yang dilakukan  oleh perpustakaan 
lain, baik itu seminar, workshop maupun pelatihan 

15 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memupuk kerja sama yang 
baik sesama rekan? 

1. Rutin setiap tahun mengadakan kegiatan AMT dengan 
berbagai kegiatan untuk memupuk kerjasama, saling 
percaya, menghagai pendapat teman, membangun 
komunikasi  yang efektif 

2. Rutin melakukan pertemuan kelompok pustakawan 
3. Menanamkan Visi dan Misi Perpustakaan 

16 Apakah pustakawan 
dilibatkan dalam setiap 
pengambilan kebijakan oleh 
pimpinan? 

Pustakawan selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan 
oleh pimpinan, di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ada 
rapat pimpinan, rapat kordinasi, maupun rapat umum. Di 
forum itulah pimpinan selalu menyampaikan pembinaan, 
memotivasi, mengatasi persoalan yang muncul, maupun 
meminta masukan dalam hal pengambilan kebijakan 

17 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
pengembangan 
perpustakaan? 

Ada 3 pilar pengembangan perpustakaan yang di lakukan 
dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu 
 

18 Bagaimana kerja sama 
pustakawan dengan jenis 
perpustakaan lain? 

Kerja sama pustakawan dengan perpustakaan lain telah 
terjalin dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya kerja 
sama (JLA) Jogja Library for all, misalnya ini merupakan 
pertukaran katalog on line di perputakaan  instansi 
pemerintah di DIY. Pustakawan UIN Sunan Kalijaga 
sering melakukan koordinasi dengan perpustakaan lain 
untuk diskusi bagaimana pengisian form untuk conten JLA 
(katalog Induk Daerah) 

19 IPI menetapkan iuran rutin. 
Apakah pustakawan rutin 
membayar iuran? 

Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga menjadi anggota 
IPI dan setiap bulan membayar iuran 

20 Apakah pustakawan aktif 
mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI? 

Kalau ada undangan kegiatan dari IPI pustakawan 
mengikuti kegitan tersebut, namun tidak semua, tetapi 
bergiliran mengingat adanya layanan. Yang menentukan 
siapa yang harus berangkat adalah ketua kelompok 
pustakawan yang memang mereka punya datanya untuk 
menentukan siapa yang harus berangkat 

21 Jika diminta untuk memilih, 
misalnya pustakawan diberi 
tugas oleh IPI yang 
kebetulan waktunya 
bersamaan dengan kegiatan 
keluarga. Mana yang 
diprioritaskan? 

Sudah barang tentu kita memilih tugas yang diberikan oleh 
IPI, untuk keluarga bisa hari lain, kecuali urusan keluarga 
yang menyangkut  urusan  orang sakit 

22 Bagaimana bentuk kerja Kebetulan kami salah satu tokoh di masyarakat,  kalau ada 
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sama pustakawan dengan 
komunitas yang sesuai di 
masyarakat? 

pertemuan sering kami memotivasi masyarakat untuk 
meningkatkan minat baca, bahkan membuat perpustakaan 
untuk kepentingan masyarakat setempat 

23 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memberikan sumbangsih di 
masyarakat? 

Sebagai pustakawan kami merintis adanya perpustakaan 
kampung walaupun koleksinya masih terbatas, dan ikut 
memotivasi menumbuhkan minat baca di masyarakat 
(kusunya kampung kami) 

 
Yogyakarta,  Oktober 2018 

 
Drs. Bambang Heru Nurwoto  
NIP : 19640430 199702 1 002 
 

  



132 
 

Lampiran 7. Transkrip Wawancara Informan 

TRANSKRIP WAWANCARA 
 

Nama   : Isrowiyanti, S.Ag., SS 
NIP   : 19700914 199903 2 001 
Jabatan  : Pustakawan Muda  
Golongan  : III/d 
Informan  : 5 
 

No Pertanyaan Jawaban Informan 
1 Bagaimana pemahaman 

pustakawan tentang kode 
etik profesi pustakawan? 

Kode etik pustakawan merupakan panduan bagi 
psutakawan dalam bersikap, berperilaku dan bertindak 
sesuai profesi pustakawan 

2 Apakah pustakawan 
mengenal kode etik yang 
dirumuskan oleh IPI? 

Ya  

3 Bagaimana implementasi 
kode etik profesi 
pustakawan di perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta? 

Berupaya menerapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 
terhadap sesama pustakawan maupun kepada pemustaka 

4 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
memenuhi kebutuhan 
pengguna perpustakaan? 

Mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh pemustaka, dan 
melaksanakan kegiatan layanan sesuai dengan standar 
operasional prosedur masing-masing layanan 

5 Bagaimana upaya 
pustakawan dalam 
mempertahankan 
kompetensi yang dimiliki? 

Selalu membuka diri terhadap perubahan jaman, tanggap 
terhadap perubahan, menggali informasi dan pengetahuan 
yang berkaitan dengan kepustakawanan,dan bidang 
lainnya, selalu belajar untuk meningkatkan hardskill 
maupun softskill. 

6 Bagaimana usaha 
profesionalisme pustakawan 
dalam bekerja? Dalam artian 
membedakan sikap hidup 
pribadi dan tugas profesi? 

Menyelesaikan tugas-tugas profesi sebaik  mungkin tanpa 
mencampuradukkan dengan kepentingan pribadi 

7 Bagaimana pustakawan 
dalam mengambil sebuah 
keputusan? 

Mempertimbangkan sisi baik dan sisi buruknya, baik bagi 
lembaga maupun diri pribadi, konsisten dengan keputusan 
yang diambil. 

8 Apakah pustakawan tidak 
menyalah gunakan posisi 
atau memanfaatkan fasilitas 
untuk kepentingan pribadi? 

Berusaha untuk tidak menyalahgunakan 

9 Bagaimana sikap 
pustakawan dalam melayani 
pemustaka? 

Bersikap baik sesuai dengan kode etik 

10 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 

menyediakan fasilitas sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi bagi pemustaka dalam rangka 
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menjunjung tinggi hak 
pemustaka atas informasi? 

kemudahan akses ke sumber-sumber informasi 

11 Bagaimana pustakawan 
melindungi hak privasi dan 
kerahasiaan informasi yang 
dicari? 

membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung hak 
privasi dan kerahasiaan informasi 

12 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjaga 
hak intelektual? 

Menggali pemahaman tekait hak intelektual, menanamkan 
antisipasi plagiarisme, menanamkan orisinalitas karya 
ilmiah kepada diri pribadi dan pemustaka. 

13 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam rangka 
mengembangkan ilmu 
pengetahuan dan 
keterampilan yang dimiliki 
sekarang? 

Selalu belajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi, pribadi maupun dengan pihak lain 

14 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam menjalin 
kerja sama dengan 
pustakawan lain di luar 
instansi? 

Saling belajar, sharing pengetahuan, dan potensi untuk 
kemajuan bersama, dan menjaga hubungan baik 

15 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memupuk kerja sama yang 
baik sesama rekan? 

Berusaha saling memahami, bekerjasama, saling belajar, 
berbagi ilmu 

16 Apakah pustakawan 
dilibatkan dalam setiap 
pengambilan kebijakan oleh 
pimpinan? 

Pustakawan dilibatkan dalam proses pengambilan 
keputusan 

17 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
pengembangan 
perpustakaan? 

Diawali dengan pengembangan potensi diri, mencari 
peluang pengembangan, memperkuat kerjasama, 
meningkatkan keterikatan pemustaka kepada perpustakaan 

18 Bagaimana kerja sama 
pustakawan dengan jenis 
perpustakaan lain? 

Dilaksanakan sesai dengan program kerja perpustakaan 

19 IPI menetapkan iuran rutin. 
Apakah pustakawan rutin 
membayar iuran? 

Ada iyuran 

20 Apakah pustakawan aktif 
mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh IPI? 

Mengikuti  

21 Jika diminta untuk memilih, 
misalnya pustakawan diberi 
tugas oleh IPI yang 
kebetulan waktunya 
bersamaan dengan kegiatan 

Secara umum akan mengutamakan tugas dari IPI 
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keluarga. Mana yang 
diprioritaskan? 

22 Bagaimana bentuk kerja 
sama pustakawan dengan 
komunitas yang sesuai di 
masyarakat? 

Sebaiknya mengetahui kebutuhan masyarakat, melakukan 
komunikasi dengan masyarakat, dan pemangku 
kepentingan terkait program-program yang akan 
dilaksanakan 

23 Apa yang dilakukan 
pustakawan dalam 
memberikan sumbangsih di 
masyarakat? 

Turut mengembangkan minat baca di tengah masyarakat 

 
Yogyakarta,  Oktober 2018 
Informan 
 
 
 
 
 
Isrowiyanti, S.Ag., SS  
NIP : 19700914 199903 2 001 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

 

  

 

A. IdentitasDiri 

Nama   : TajridSalmin 

Tempat/tgl.Lahir  : Loleo Jaya, 20 Mei 1981 

NIM   : 1620010015 

AlamatRumah  : Jl. MerahPutihBuperWaena, RT 005/RW 001  

KelurahanWaenaKecamatanHeram Kota 

JayapuraProvinsi Papua  

Nama Ayah  : SalminThalib (Alm) 

NamaIbu   : RapinaKahar 

 

B. RiwayatPendidikan 

1. Pendidikan Formal 

a. SD NegeriInpresLoleo Jaya di KecamatanBacanKabupaten Maluku 

Utara, 1993 

b. SMP Negeri 2 Nimboran di Jayapura Papua, 1996 

c. SMU HikmahYapisJayapura Papua, 1999 

d. S1 JurusanSyari’ah Program StudiMuamalah STAIN Al-Fatah 

Jayapura Papua, 2013 

 

C. RiwayatPekerjaan 

1. TenagaKontrak di STAIN Al-Fatah Jayapura, 2008 – 2016. 
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D. Prestasi/Penghargaan 

1. PesertaPelatihanPengembanganMotivasiBerprestasi (AMT) 

BalaiPengembanganProduktivitasKerja (BPPK) Provinsi Papua, 2003. 

2. Peserta Workshop TemuKonsultasiPeningkatanMutuPenyusunan Program 

PTAI STAIN Al-Fatah Jayapura, 2009. 

3. Peserta Workshop Pustakawan Open Educational Resource Perpustakaan 

UIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2018. 

 

E. PengalamanOrganisasi 

1. Anggota HMI KomisariatSekolahTinggiTeknikJayapura (STTJ), 1999. 

 

F. MinatKeilmuan : IlmuPerpustakaandanKearsipan 

 

G. KaryaIlmiah 

1. TransaksiJualBeli Pinang di PohondalamPandangan Islam 

(StudipadaMasyaraakatDusunKukupKampungKoyaKosoDistrikAbepura 

Kota Jayapura),Skripsi, S-1 JurusanSyari’ah Program StudiMuamalah, 

STAIN Al-Fatah Jayapura, 2013. 

2. SistemPengarsipanArsipElektronik,JurnalPustakaIlmiah, UPT 

PerpustakaanUniversitasSebelasMaret Surakarta, 2018. 

3. KonsepLiterasiInformasipada Abad Informasi di 

Indonesia,JurnalIlmuPerpustakaandanInformasi LIBRARIA, STAIN 

Kudus, 2018. 
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