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Abstrak 
Budaya organisasi adalah nilai-nilai atau norma yang diyakini bersama oleh 
para anggota organisasi dan berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan 
kinerja hingga menjadi suatu karakteristik yang khas bagi suatu organiasasi 
hingga memberikan perbedaaan dengan organisasi lainnya. Budaya 
organisasi mudah ditemukan dalam setiap organisasi atau instansi. Hal ini 
berlaku pula dalam pengelolaan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah 
Mada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dengan fokus penelitian pada budaya organisasi yang diterapkan di 
Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Konsep budaya organisasi 
yang digunakan merujuk pada 3 (tiga) level organisasi menurut artefak, 
nilai,dan asumsi dasar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya 
organisasi di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada baik yang 
diterapkan oleh pustakawan maupun pemustaka memiliki nilai-nilai ke-
UGM-an dan budaya ketimuran Indonesia. Nilai kuat dalam memandang 
bahwa budaya pendidikan mengharuskan implementasi sikap hormat 
terhadap institusi atau lembaga berupa etika penampilan yang santun. 
 
Kata kunci: budaya organisasi, etika profesi, perpustakaan pusat UGM, 
nilai, budaya ketimuran. 
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PENDAHULUAN 

Era disrupsi menjadi salah satu trending topic pada saat ini. 

Kekuatan teknologi dan informasi menjadikan beberapa dimensi yang 

menjadi ciri khas menjadi terkikis, hilang,bahkan tergantikan. Hal ini 

terjadipula pada institusi pendidikan (Kasali, 2018). Salah satunya adalah 

penggunaan teknologi informasi yang membuat sistem pendidikan terus 

mengalami inovasi. Program pembangunan pendidikan yang terpadu dan 

terarah yang berbasis teknologi paling tidak akan memberikan multiplier 

effect dan nurturant effect terhadap hampir semua sisi pembangunan 

pendidikan (Sandry, 2018). Perkembangan dan pembangunan pendidikan di 

Indonesia tidak terlepas dari manfaat perpustakaan yang berperan penting 

dalam menciptakan sumber inovasi. Perpustakaan dalam sebuah sekolah 

pada hakekatnya merupakan suatu tempat dimana terdapat sumber-sumber 

informasi (bahan informasi) untuk keperluan belajar, membaca, dan mencari 

informasi bagi masyarakat luas. (Yusuf, 1989 dalam Fitriyani, 2017). 

Perpustakaan dianggap sebagai jantung universitas begitulah menurut 

sebuah ungkapan yang menunjukan titik sentral lembaga ini. 

Dalam upaya inovasi dan pelayanan terhadap para pengguna 

perpustakan, banyak institusi atau lembaga berupaya meningkatkanperforma 

pelayanan maupun kenyamanan perpustakaan. Salah satu yang menjadi 

catatan adalah gaya penampilan para pustakawan dalam bekerja. Inovasi 

tersebut menjadi sebuah catatan penting yang perlu segera diwujudkan 

ketika studi tentang tingkat literasi oleh Connecticut State University, 

Amerika Serikat. Riset tersebut menunjukkan bahwa literasi Indonesia pada 

2016 lalu menempati peringkat 60 dari 61 negaraberada di atas Botswana. 

Bahkan, menurut survei UNESCO pada 2015, minat baca penduduk 

Indonesia adalah 0,001 persen. Dengan kata lain, di setiap 1.000 penduduk, 

hanya satu yang senang membaca (Folia, 2018). Salah satu penyebab
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 rendahnya minat baca adalah nuansa perpustakaan yang seringkali tidak 

nyaman dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.  

Indikator inovasi yang termudah adalah dengan melakukan 

perombakan mendasar pada bagian internal instansi atau lembaga. Hal ini 

dapat dilaksanakan dengan menerapkan budaya organisasi yang baik. Salah 

satu keunikan dari budaya organisasi adalah implementasi konsep budaya 

yang mempengaruhi perilaku dan tindakan para pekerja. Indonesia sebagai 

negara muslim terbesar didunia memiliki nuansa khusus yang 

mempengaruhi budaya organisasi. Ditambah pula adanya budaya ketimuran 

yang masih dijaga dengan beberapa tradisi yang melingkupi di wilayah 

Benua Asia. Dua elemen besar tersebut, akankah menjadi modal atau 

hambatan dalam upaya peningkatan pelayanan di Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada yang merupakan universitas terbesar dan terbaik 

di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan sebuah kajian 

tentang pengaruh budaya organisasi yang diterapkan oleh pustakawan 

Perpustakaan Pusat UGM dalam meningkatkan minat dan perhatian dari 

pengunjung perpustakaan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah kesepakatan bersama tentang nilai-nilai 

bersama dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang dalam 

organisasi yang bersangkutan (Siagian, 1995). Budaya organisasi adalah 

budaya eksis dalam organisasi yang sama dengan budaya masyarakat. 

Budaya organisasi terdiri dari banyak fenomena yang tidak tampak, seperti: 

nilai, kepercayaam, asumsi, persepsi, norma prilaku, artefak dan pola 

tingkah laku (Suwarno, 2010). Terdapat tiga model level budaya organisasi 

schein dalam Wirawan (2007), antara lain:
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Level 1: Artefak. Level ini merupakan dimensi yang paling terlihat dari 

budaya organisasi, merupakan lingkungan fisik dan sosial organisasi. Pada 

level ini, orang yang memasuki organisasi dapat melihat dengan jelas, 

bangunan, output (barang atau jasa), teknologi, bahasa tulis dan lisan, 

produk seni dan perilaku organisasi. 

Level 2: Nilai-nilai. Semua pembelajaran organisasi merefleksikan nilai-

nilai anggota organisasi, perasaan mereka mengenai apa yang seharusnya 

berbeda dengan apa yang ada. Jika anggota organisasi menghadapi 

persoalan atau tugas baru, solusinya adalah nilai-nilai. Pendiri organisasi 

dalam menghadapi sesuatu yang harus dikerjakan atau dipecahkan, ia 

mengajukan cara menyelesaikannya dan berhasil (menyelesaikannya). Cara 

ini kemudian disosialisasikan kepada anggota organisasi. 

Level 3: Asumsi Dasar. Jika solusi yang dikemukakan pemimpin organisasi 

dapat berhasil dan berulang-ulang, maka solusi dianggap sebagai sudah 

seharusnya (taken for granted). Apa yang semula hanya merupakan 

hipotesis yang didukung oleh nilai-nilai, setelah berhasil dianggap sebagai 

realitas dan kebenaran. 

Ciri-ciri dari suatu organisasi yang berbudaya kuat menurut Deal dan 

Kennedy dalam Tika (2010), antara lain: 

1. Anggota-anggota organisasi loyal kepada organisasi, tahu dan jelas 

apa tujuan organisasi serta mengerti perilaku mana yang dipandang 

baik atau tidak. 

2. Pedoman bertingkah laku bagi orang-orang didalam organisasi 

digariskan dengan jelas, dimengerti, dipatuhi dan dilaksanakan oleh 

orang-orang di dalam organisasi sehingga yang bekerja menjadi 

sangat kohesif. 

3. Nilai-nilai yang dianut organisasi tidak hanya berhenti pada slogan, 

tetapi dihayati dan dinyatakan dalam tingkah laku sehari-hari secara



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  
Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 
Malang, 10 Oktober 2018 

5 

konsisten oleh orang-orang yang bekerja dalam organisasi, dari 

mereka yang berpangkat paling rendah sampai dengan pemimpin 

tertinggi. 

Etika Profesi Pustakawan 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan pasal 1 ayat 1 menyebutkan, perpustakaan adalah institusi 

pengolah koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekan secara 

professional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, 

penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan 

menurut IFLA (International Federation Library Association and 

Institution) dalam Palupi (2012) mengatakan perpustakaan merupakan 

kumpulan bahan tercetak dan non cetak dan atau sumber informasi dalam 

komputer secara sistematis untuk kepentingan pemakai.  

 Dalam pengelolaan perpustakaan tentunya tidak akan terlepas dari 

peran petugas yang ahli dibidang perpustakaan (pustakawan). Pustakawan 

adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan 

memberikan pelayanan kepada masyrakat sesuai dengan tugas lembaga 

induknya yang berdasarkan pengetahuan kepustakawanan, yang dimilikinya 

melalui pendidikan (Hermawan dan Zen, 2010). Seorang pustakawan harus 

memiliki jatidiri. Jatidiri pustakawan adalah kemampuan menemukan apa 

yang menjadi ciri khas, yang menjadi jiwa atau inti dari seorang 

pustakawan, dan sebagaimana pustakwan mempunyai daya gerak dari 

dalam. Intinya, pustakawan harus mampu menjiwai segala perilaku dan 

langkah sebagai seorang pustakwan (Suherman, 2013). Pustakawan harus 

mempunyai kesungguhan, bertanggung jawab, menilai dirinya secara wajar, 

tegas memegang prinsip, mempunyai tujuan jelas dan rencana untuk 

mewujudkannya, serta mempunyai integritas diri yang sesuai dengan nilai 

yang dipegang. (Branden dalam Kreitner,2008)
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Pelayanan perpustakaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

pustakawan dalam memberikan pelayanan bagi pemustaka atau pengguna 

mengenai informasi bahan-bahan koleksi. Menurut Sulistyo-Basuki (1993) 

fungsi pelayanan perpustakaan meliputi: 

1. Perpustakaan harus dapat memberikan informasi kepada pembaca. 

2. Memberikan kesempatan kepada pembaca untuk megadakan 

penelitian 

3. Mempertemukan pembaca dengan bahan pustaka yang mereka 

minati 

4. Menyelenggrakan kegiatan yang membuat pembaca senang datang 

ke perpustakaan 

5. Mengadakan bahan-bahan pustaka yang dikehendaki pengguna 

sesuai dengan kebutuhan informasi. 

Tujuan dari pelayanan perpustakaan adalah melayani pembaca untuk 

memperoleh bahan perpustakaan yang mereka perlukan agar pengguna 

mengetahui apa yang ada di perpustakaan maupun kegiatan-kegiatan 

promosi perpustakaan. Pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan 

kepuasan pengguna merupakan tahap awal dalam keberhasilan suatu 

perpustakaan. Oleh karena itu, penting bagi pustakawan untuk memberikan 

pelayanan terbaik bagi pemustaka atau pengunjung perpustakaan. 

 

METODOLOGI 

Dalam penelitian ini menggunakan metode desktriptif kualitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pustakawan, pemustaka 

danKepala Bidang Pelayanan Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.  

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2007) yaitu



Seminar Nasional Prodi Ilmu Perpustakaan UM  
Literasi Digital dari Pustakawan untuk Merawat Kebhinekaan 
Malang, 10 Oktober 2018 

7 

reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Dalam penelitian 

ini validasi data menggunakan triangulasi sumber. 

 

TEMUAN DAN BAHASAN 

Profil Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada 

Perpustakaan UGM merupakan unit penunjang universitas yang 

mempunyai tugas pokok mendukung proses pembelajaran, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat bagi sivitas akademika di lingkungan 

Universitas Gadjah Mada. Perpustakaan ini didirikan semenjak 1 Maret 

1951. Hingga saat ini perpustakaan UGM memiliki 18 perpustakaan 

fakultas, 1 perpustakaan sekolah vokasi, 1 perpustakaan sekolah 

pascasarjana dan beberapa perpustakan pusat studi serta jurusan yang 

terintegrasi dalam satu sistem informasi perpustakaan.Perpustakaan UGM 

memiliki visi menjadi pusat layanan informasi global berbasis teknologi 

informasi yang mengedepankan pembelajaran berbasis riset. Upaya untuk 

mewujudkanya tertulis dalam misi menjadikan perpustakan yaitu sebagai 

pusat referensi informasi ilmiah, penunjang tridarma perguruan tinggi 

(pendidikan, penelitian dan pengabdian), serta memberikan fasilitas 

pembelajaran sepanjang hayat dan menjadi rumah kedua bagi segenap 

civitas academika di Universitas Gadjah Mada. 

Sebagai wujud pemenuhan kebutuhan civitas akademika, 

perpustakan memiliki berbagai jenis layanan dalam bentuk ruang belajar, 

ruang diskusi, ruang multi media, ruang seminar, layanan elektronik tesis 

disertasi, layanan Window of the World,layanan koleksi langka, layanan 

karya ilmiah, layanan interlibrary loan, layanan mobile library, layanan 

unggah mandiri, layanan terbitan berkala dan layanan AIMOS (Automatic 

Integrity Monitoring System). Dalam upaya mendukung UGM sebagai 

universitas riset bertaraf internasional Perpustakaan menyediakan berbagai
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 jenis koleksi baik tercetak maupun digital. Lebih dari 40 paket jurnal 

elektronik, buku elektronik dan database elektronik dilanggan dan dibeli 

untuk diakses dari dalam maupun luar kampus menggunakan fasilitas Single 

Sign On atau Direct Access (Perpustakaan UGM, 2015). Universitas Gadjah 

Mada sebagai universitas riset bertaraf internasional perpustakaan memiliki 

jenis koleksi baik tercetak maupun digital. Penyediaan koleksi ini, ditunjang 

dengan alokasidanatahun 2017 sebesar Rp 13.815.000.000,00 pertahun 

untuk melanggan jurnal dan buku elektronik demi ketersediaan referensi 

bagi civitas akademika.(Laporan Tahunan 2017) 

Pelayanan perpustakaan dengan fasilitas ruang belajar yang nyaman 

dan bergaya modern dengan model generasi kekinianmulai diterapkan untuk 

meningkatkan jumlah pemustaka. Senada dengan kebutuhan mahasiswa saat 

ini yang senantiasa terhubung dengan jaringan internet akses cepat agar bisa 

mendapatkan informasi tercepat dan lengkap. Akses layanan perpustakaan 

untuk elektronik jurnal ini pun dapat diakses di mana saja oleh civitas 

akademika.Salah satu keistimewaan lain, adalah adanya program Elektronik 

Thesis and Disertation (ETD) yang menyimpan data penelitian mahasiswa 

UGM meliputi skripsi, tesis, dan disertasi dan tersimpan dalam sistem ini 

menjadi nilai tambahtersendiri. Layanan ini dapat digunakan oleh pengguna 

luar selain sivitas akademika UGM, dengan cara mendaftar terlebih dahulu 

untuk mendapatkan izin di bagian sekretariat. Pengunjung layanan ini 

berasal dari universitas sekitar Yogyakarta hingga universitas lain di seluruh 

Jawa bahkan seluruh Indonesia. Tercatat setiap hari melayani pengunjung 

hingga 50 orang. Pengunjung menggunakan layanan ini untuk membaca 

penelitian sejenis dari seluruh bidang keilmuan. 

Perpustakan Pusat Universitas Gadjah Mada Di akhir tahun 2016 

jumlah petugas perpustakaan yang induk kepegawaiannya berada di 

Perpustakaan Pusat sejumlah 113 orang tenaga pustakawan dari jumlah
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tersebut 81 orang menduduki jabatan fungsional pustakawan. Dalam rangka 

menjalankan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara di tahun 2016 sebanyak 15 pustakawan tingkat ahli 

difasilitasi untuk mengikuti ujian sertifikasi kompetensi. Sebelumnya, di 

tahun 2015 dengan dukungan dari Direktorat Sumber Daya Manusia juga 

telah difasilitasi ujian sertifikasi bagi 30 tenaga fungsional pustakawan. Dari 

sejumlah 45 pustakawan tingkat ahli yang mengikuti sertifikasi 41 orang 

dinyatakan lulus. Selain sertifikasi untuk pustakawan tingkat ahli, di tahun 

2016 juga dilaksanakan ujian kompetensi bagi pustakawan tingkat terampil 

yang penyelenggaraannya dibiayai oleh Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia. Perpustakaan UGM mengirimkan 14 pustakawan terampil dalam 

ujian kompetensi tersebut dan 13 orang dinyatakan lulus. Di tahun 2016 

tercatat 22 pustakawan dan 5 non pustakawan naik pangkat setingkat lebih 

tinggi serta 30 pustakawan naik jabatan setingkat lebih tinggi. Sementara itu 

pegawai yang pensiun terdapat 3 orang (Perpustakaan UGM, 2016).  

Isu global saat ini menyangkut era disrupsi juga merambah pada 

perpustakaan. Kiprah perpustakaan juga harus berinovasi dalam segi 

pelayanan dan fasilitas. Menurut Priyanto menyatakan pengelola 

perpustakaan perlu melakukan learning user untuk mengetahui selera dari 

pengunjung perpustakaan, “Kita tahu generasi sekarang ada yang suka 

visual dan gerak, ada yang suka mempraktikkan, ada juga yang sukanya 

menyendiri saat berada di perpustakaan, semuanya perlu difasilitasi” 

(Perpustakaan UGM, 2018). Perilaku pengguna perpustakaan saat ini sudah 

mulai berubah. Apabila sebelumnya perpustakaan dikenal sebagai tempat 

yang sunyi dan sepi untuk mereka yang suka membaca buku. Namun saat 

ini perpustakaan sudah menjadi tempat untuk aktivitas belajar berkelompok 

dan tempat berkumpul komunitas.
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Perilaku masyarakat yang berubah diera disrupsi perlu direspon oleh 

setiap perpustakaan untuk memberikan layanan yang lebih baik terutama 

kepada generasi milineal selaku pengguna. Berbeda dengan generasi baby 

boomer atau generasi X, generasi milenial umumnya lebih pandai, cepat 

berpikir dan responsif. Ciri generasi milineal penuh dengan tekanan karena 

persaingan mendapatkan informasi yang begitu cepat terjadi di sekitar 

sehingga membutuhkan fasilitas untuk kenyamanan mereka. 

 

Nilai Ketimuran dan Prinsip Universitas Gadjah Mada Sebagai Budaya 

Organisasi Perpustakaan 

Tiga model level budaya organisasi Schein (Wirawan, 2007) yaitu 

yaitu artefak, nilai-nilai dan asumsi bersama, tertuang dalam budaya 

organisasi Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada.Ketiga unsur 

tersebut tertuang jelas bagaimana nilai-nilai yang diakui menjadi asumsi 

dasar yang diterima oleh seluruh sivitas akademika dan diwujudkan dalam 

bentuk performa para pustakawan dan pemustakaan saat beraktivitas di 

perpustakaan.Universitas Gadjah Mada sebagai institusi negeri tidak 

memiliki aturan baku dalam berbusana resmi. Aturan seragam tidak ada di 

uiversitas ini. Yang ada hanyalah ciri dan batasan dalam berbusana yang 

mengharuskan berbusana sopan. Hal tersebut terutuang dalam Peraturan 

Rektor UGM Nomor 711/P/SK/HT/2013 tentang Tata Perilaku Mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada.  

Hal inilah yang terjadi pula pada pustakawan, tidak hanya 

pemustaka di Perpustakaan Pusat Universitas Gadjah Mada. Tidak ada 

seragam resmi yang ditentukan, yang ada hanya seragam yang ditentukan 

bersama-sama. Seragam ini juga didukung oleh kebijakan perpustakaan 

dengan memberikan busana yang sama. Adapun aturan penggunaan
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seragam berdasarkan edaran dari kepegawaian melalui surat elektronik (plo-

lib.ugm.ac.id)tersebut antara lain: (ditentukan berdasarkan hari masuk) 

· Senin: putih  hitam 

· Selasa: merah marun (pria)  / bunga-bunga (wanita) 

· Rabu :lerek ungu 

· Kamis: bebas 

· Jumat: batik 

Aturan berbusana ini tidak menjadi ketentuan pasti mengingat hanya 

sebagai sebuah himbauan yang tidak mengikat sehinga seringkali beberapa 

pustakawan tidak memakai seragam yang sudah ditetapkan. Alasan berupa 

baju kotor dan lupa hingga alasan lainnya. Hal ini tidak menjadi kewajiban 

namun jika terlalu sering menjadi catatan untuk kedepan mengenai 

kepatuhan bawahan terhadap peraturan. Hukuman terhadap 

ketidakdispilinan inipun hanya menajdi sanksi sosial seperti ditanyakan oleh 

rekan sekantor hingga perasaan malu oleh diri sendiri.Untuk ukuran dari 

batas kesopanan dalam berbusana seluruh pustakawan dan pemustaka 

meyakini bahwa sopan adalah nyaman dalam untuk diri sendiri dan juga 

orang lain. Kenyamanan yang selama ini adalah berupa model yang biasa 

terjadi seperti busana formal, celana atau rok dibawah lutut, dan bersepatu.  

Karena mereka bekerja di lingkungan pendidikan yang mengajarkan 

mengenai moral maka seyogyanyalah busana pustakawan harus 

sopan. Karena jika mereka memakai rok mini, atraktif, bertato akan 

membuat kami tidak nyaman. Selama ini persepsi kami memandang 

pegawai dikantor pendidikan dan perusahaan seperti itu. Terasa aneh 

saja. Tapi jika memang kerja diluar ruang, industri kreatif maka hal 

itu tidak masalah. Tapi ini institusi pendidikan. (Wawancara  

Erwika, S2 Ilmu Lingkungan) 
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Dalam berbusana di institusi pendidikan terutama di Universitas 

Gadjah Mada ini ada nilai ketimuran dan nilai Pancasila yang diakui. 

Salah satunya adalah gaya busana dan perilaku para pustakawan 

adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan Pancasila salah 

satunya adalah sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya etika busana 

harus pula mengikuti ajaran agama yang mereka yakini. Sopan dan 

sesuai dengan budaya ketimuran. (Wawancara Reno Wikandaru, 

Dosen dan Mahasiswa S3 Filsafat UGM) 

 

Gaya berbusana itu mencerminkan budaya ketimuran yaitu budaya 

Indonesia dan kultur akademik. Bukan cuma logika tapi ada etika. 

Hal yang menjadi kepercayaan bagi masyarakat Indonesia. 

Pustakawan dengan gaya busana minim adalah gaya impor dari gaya 

cowboy yang didapat dalam film-film barat, hal itulah yang merusak 

budaya kita. (Wawancara Alman, mahasiswa S2 Magister Ekonomi 

Pembangunan) 

 

Busana apapun harus nyaman ditubuh kita dan juga dalam 

pandangan orang lain. Jika kita memakai rok mini atau kerah rendah, 

misalkan kita nyaman namun tidak nyaman bagi orang lain maka ini 

tidak sesuai dengan nilai yang kita anut. Hidup dalam didikan 

keluarga dan lingkungan sosial bahwa busana yang sopan yang tidak 

mencolok. Terlebih kita bekerja dalam naungan UGM yang memiliki 

nilai-nilai yaitu nilai kerakyatan yang menjadi pengejawantahan 

untuk berpenampilan sederhana. (Wawancara Lilik K Uswah, 

Pustakawan UGM) 
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Universitas Gadjah Mada Menjadi Landasan Bekerja 

Universitas Gadjah Mada sebagai institusi pendidikan, bertugas 

untuk mencetak karakter generasi mendatang yaitu para pemimpin masa 

depan. Oleh karena itu, para pendidik dan petugas yang bekerja di instusi 

pendidikan (sivitas akademika) turut serta dan harus menjadi role 

model.Universitas Gadjah Mada memiliki prinsip sebagaiUniversitas 

Pancasila, Universitas Kerakyatan, Universitas Nasional dan Universitas 

Kebudayaan. Prinsip tersebut masuk dalam nilai-nilai kerja para sivitas 

akademika dan landasan dalam prilaku dan keputusan yang diambil oleh 

Universitas Gadjah Mada. Salah satu nilai yang anut adalah etika dalam 

berbusana. Pemustaka dan pustakawan meyakini bahwa salah satu bentuk 

etika adalah dengan berbusana yang santun. Ukuran kesantunan dalam 

berbusana adalah yang nyaman menurut diri sendiri dan orang lain. 

Hal ini tentu sejalan dengan falsafah pendidikan esensial di dalam 

negara Indonesia. Pendidikan esensial yaitu pendidikan yang diwariskan 

dari satu generasi kegenerasi yang lain. Dalam konsep pendidikan IndonesIa 

menganut pula pendidikan esensial sehingga dibutuhkan figur teladan dari 

pendidikan dan pustakawan sebagai role model. 

1. Nilai Indonesia dan religiuisitas dalam bekerja 

· Tugasnya membantu 

· Rasa kemanusiaan, sudah mau pulang tapi ada yang minta 

tolong, diibaratkan anak yang butuh bantuan. Jauh-jauh datang 

dari luar kampus Universitas Gadjah Mada. 

· Layanan sering diberikan kepada mahasiswa doktoral yang 

sudah berusia lanjut sehingga terkadang kesulitan dalam 

menggunakan fasilitas elektronik di Perpustakaan Pusat 

Universitas Gadjah Mada. 
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· Anda sopan, kami segan. Adalah nilai yang biasa diterapkan 

di Indonesia 

2. Penampilan sebagai bentuk etika dalam pendidikan 

· Budaya Indonesia dan nilai-nilai keislaman yang meyakini 

bahwa nilai kesopanan dalam berbusana adalah menutupi 

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menjadikan 

gaya berbusana mereka dipadupadankan dengan jilbab warna 

senada, dan busana seragam panjang hingga tangan dan kaki. 

Sedangkan wanita muslimah yang memilih tidak berjilbab dan 

non muslim tetap menggunakan busana sopan menggunakan 

busana menutupi hingga lutut. Adapun seragam pria lebih 

standar dengan menggunakan celana kain dan non jeans. 

· Dalam penampilan para pustakawan diatur dalam peraturan 

negara yang terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam dunia 

pendidikan. Rasanya tidak adil jika peraturan kesopanan dalam 

berbusana hanya diterapkan oleh mahasiswa jika pustakawan 

juga tidak menjalankannya. Meskipun demikian, Perpustakaan 

Pusat Universitas Gadjah Mada tidak secara eksplisit 

menjelaskan secara detail aturan aturan dalam berbusana. 

· Aturan dalam berbusana minim dan mencolok hanya akan 

mendapatkan teguran dan kritikan dari teman sejawat. 

· Budaya malu bahwa sisi usia tidak elok saat menggunakan 

busana minim. Hal ini dimaksudkan agar tidak menjadi 

penggoda bagi mahasiswa. 

· Perlukah seorang pustakawan menggunakan seragam dalam 

bekerja? Begitulah pertanyaan dan agenda besar dalam 

konsorsium pustakawan pada kesempatan ini. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa sebagian besar pemustaka menyetujui
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adanya seragam pustakawan.Hal ini berfungsi untuk 

memudahkan pemustaka saat mengalami kesulitan dan 

membutuhkan bantuan. 

· Seragam dan ID card dibutuhkan sebagai pembeda antara 

pustakawan dan pemustaka. Hal ini dikarenakan antara pegawai 

dan mahsiswa Universitas Gadjah Mada seringkali tidak dapat 

dibedakan dari sisi usia yang variatif. Akan sangat memalukan 

saat kita meminta tolong dan mengira pegawai padahal sesama 

pemustaka. 

· Identitas yang sering terlihat adalah pustakawan berada 

dibelakang meja. Meski demikian ada beberapa pustakawan 

yang tidak menggunakan seragam dan ID card tetapi dapat 

dikenali karena berada dibelakang meja kerja. 

· Jenis seragam yang digunakan adalah semi formal. Hal ini untuk 

memberikan keleluasaan dan kenyamanan dalam bekerja. 

 Etika penampilan serta perilaku para pustakawan dan pemustaka 

hendaknya mengikuti etika yang ada di Indonesia terlebih budaya 

Yogyakarta, beberapa diantaranya adalah  

Bagi Pemustaka: 

a. Mengenakan pakaian yang rapi sopan (tidak diperkenankan 

menggunakan celana pendek, kaos oblong, dan sandal jepit) 

b. Menempatkan tas/barang bawaan ke locker saat masuk di ruang 

layanan tertentu 

c. Tidak memotret naskah koleksi yang dilayankan dengan akses 

terbatas (skripsi/tesis/disertasi dan koleksi langka) 

d. Tidak menggunakan robot/crawler atau alat pengunduh konten 

sistematis lainnya dalam mengunduh konten data/database online 

yang disediakan oleh perpustakaan. 
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e. Selalu menjaga ketenangan dan ketertiban (Perpustakaan UGM, 

2014). 

Bagi Pustakawan: 

a. Pustakawan memperlihatkan wajah yang cerah dan sikap bersahabat 

kepada pengunjung yang datang. Usahakan untuk menghindari 

penampilan dengan wajah murung, geram, sangar dan menakutkan 

sebab akan mengganggu proses komunikasi yang pada akhirnya 

akan berpengaruh pada kualitas pelayanan staf kepada pengunjung. 

b. Pada waktu menyambut pengunjung upayakan dengan sikap hormat 

dan menghargai, sebab hal ini dapat mempengaruhi hubungan baik 

antara Perpustakaan dengan pengunjung. Hubungan baik ini sangat 

dibutuhkan dalam pelayanan terutama untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan agar lebih menarik. 

c. Usahakan berpenampilan yang baik dan wajar dengan mengenakan 

pakaian sopan, rapi serta serasi. Hindarilah pakaian yang terlalu 

mencolok dan norak, sebab akan mengganggu pemandangan 

pengunjung, serta akan menjadi perhatian banyak orang. Situasi ini 

akan mempengaruhi penilaian pemakai terhadap perpustakaan. 

d. Upayakan untuk menghindari kebiasaan yang kurang baik pada saat 

melayani, misalnya berbicara sambil merokok atau makan, berbicara 

sambil menunduk atau tidak melihat lawan bicara (pengunjung). 

Kebiasaan-kebiasaan tersebut terkesan kurang menghargai atau 

memandang rendah pengunjung. Tentunya hal ini akan berakibat 

buruk bagi citra pelayanan dan lebih luas lagi bagi citra 

Perpustakaan di mata masyarakat pemakai. 

 Hal ini dimaksudkan bahwa kita menghormati perpustakaan sebagai 

tempat untuk belajar dan sumber ilmu. Sehingga sebagian besar mahasiswa 

UGM yang beragama muslim meyakini ada etika dalam mencai ilmu.
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Begitupun dalam nilai ke Indonesia dan yang diajarkan untuk bersopan 

santun. 

KESIMPULAN 

Dalam penelitian ini menunjukan bahwa terdapat budaya organisasi yang 
baik pada pemustaka maupun pustakawan di Perpustakaan Pusat Universitas 
Gadjah Mada didasarkan pada budaya ketimuran yaitu budaya Indonesia 
bahkan Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa etika 
baik tertulis maupun tidak tertulis yang ditaati bersama dan menjadi asumsi 
dasar identitas sebuah organisasi. Nilai kuat dalam memandang bahwa 
budaya pendidikan tidak semata-mata mengajarkan pada logika tetapi 
implementasi sikap hormat terhadap institusi atau lembaga berupa etika 
penampilan dan perilaku yang santun. 
 

“Hendaknya UGM tidak hanya menjadi pusat pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, namun juga bisa menjadi pengembang dan 

pelestari kebudayaan mellaui kebudayaan diharapkan sisi-sisi humanism 

mahasiswa akan bangkit sehingga tidak menjadi robot-robot pengetahuan 

dan teknologi.” (Rektor UGM 1978-1983, Koesnadi Hardjasoemantri) 
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