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PENGANTAR 
 
 
 

 

“Tunjukkanlah kami ke jalanMu yang lurus.” 
Yaitu jalan yang terang yang mengantarkan kepada-Mu dan jannah 
(surga)-Mu berupa pengetahuan (ilmu) tentang jalan kebenaran dan 

kemudahan untuk beramal dengannya. (Surah Al-Fatihah ayat 6) 

“Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah kepada 
Tuhanmu”. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini 
memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. 

Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas. (Surah Az-Zumar ayat 10) 

 

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
lhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah 
SWT, atas rahmat dan hidayaNya buku ditangan anda berjudul 

“Budaya Kerja Pustakawan Era Digitalisasi: Perspektif Organisasi, 
Relasi dan Individu” dapat terselesaikan dengan indah serta penuh 
makna. Kemudian shalawat dan Salam selalu dilafazkan kepada Nabi 
Muhammad SAW yang membawa perubahan, membimbing, men-
cerah dan solusi pada umatnya kejalan rahman. Sehingga manusia 
bisa merasakan indahnya islam dalam segala sisi kehidupan ber-
dasarkan ilmu pengetahuan.  
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Pada kesempatan ini penulis menghanturkan rasa terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada para dosen-dosen Ilmu Perpustakaan 
tekrhususnya (Universitas Negeri Padang, Universitas Padjajaran dan 
Universitas Gadjah Mada) yang dengan ikhlas menabur ilmu dan 
mendidik penuh cinta. Komunitas Anjabi Writing Community Jambi 
merupakan basecamp berdiskusi, belajar, tertawa dan motivasi untuk 
mencintai aturan Ilah. Ungkapan terima kasih tertuju buat keluarga 
tercinta terutama kedua orang (H.Makmur dan Hj Nurmah) yang 
tidak henti-hentinya mendoakan penulis menjadi insan bermanfaat, 
menjadi pribadi shaliha, tekun ibadah, dan abang-abang (Depi Suadi, 
S.Kom, M.Kom, Maradona Makmur, SiQ, M.Pdi, Tonnodi) abang-
abang yang selalu memotivasi maupun mendukung untuk terus 
menjadi orang out of box, meraih pendidikan setinggi-tingginya serta 
selalu kritik ketika salah. Tak lupa pula kepada teman-teman seper-
juangan semasa belajar.  

Akhirnya penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi para 
pembaca yang budiman dan hauskan ilmu pengetahuan.  

 

Penulis 



  
DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR .................................................................  v 

DAFTAR ISI  .............................................................................  vii 

BAB I  Pendahuluan ...............................................................  1 

BAB II  Defenisi dan Karakteristik ............................................  7 

 A. Pengertian Pustakawan ..........................................  7 

 B. Pengertian Budaya Kerja ........................................  12 

 C. Karakteristik Budaya Kerja .....................................  14 

BAB III Budaya Kerja  dari Perspektif Organisasi ......................  19 

 A. Structure ................................................................  20 

 B. Norm.....................................................................  24 

 C. Dominant Value ....................................................  29 

 D. Ritual atau Ceremonial ..........................................  33 

 E. Performance Reward .............................................  36 

Budaya 
Kerja 

Pustakawan 



viii Budaya Kerja Pustakawan di Era Digitalisasi

BAB IV Budaya Kerja Ditinjau Dari Perspektif Relasi ................  43 

 A. Risk Tolerance (Toleransi Terhadap Resiko) ...........  44 

 B. Conflint Tolerance (Toleransi Terhadap Konflik) .....  47 

BAB V  Budaya kerja  Dari Perspektif Individu .........................  55 

 A. Individual outonomy .............................................  56 

 B. Kompetensi ...........................................................  60 

 C. Komitmen ..............................................................  66 

BAB V  Penutup ......................................................................  73 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................  77 

LAMPIRAN  .............................................................................  87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

alam proses menuju universitas bertaraf internasional mem-
prioritaskan keunggulan, kemandirian, kebermartabatan, 

dengan dijiwai pancasila yang mengabdi kepada kepentingan dan 
kemakmuran bangsa. Sebuah visi universitas yang sangat memerlu-
kan dukungan budaya kerja demokratis dan kompetitif dari karya-
wan, salah satunya dari budaya kerja pustakawan. Menurut Philip G 
Albach dalam The Costs and Benefits of World-Class Universities 
(2005), ‘universitas kelas dunia’ adalah universitas yang memiliki 
peringkat utama di dunia dan memiliki standar internasional dalam 
keunggulan (excellence).  

Keunggulan tersebut mencakupi, keunggulan dalam riset yang 
diakui masyarakat akademis internasional melalui publikasi 
internasional, keunggulan dalam tenaga pengajar (profesor) yang 
berkualifikasi tinggi dan terbaik dalam bidangnya, keunggulan dalam 
kebebasan akademik dan kegairahan intelektual, keunggulan 
manajemen dan govermance, fasilitas yang memadai untuk pekerja-
an akademis, seperti perpustakaan yang lengkap, laboratorium yang 
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mutakhir, dan pendanaan yang memadai untuk menunjang proses 
belajar-mengajar, riset serta dijunjung tinggi sosio maupun budaya 
kerja. Jika sebuah Universitas ingin menjadi ‘universitas bertaraf 
internasional’, otomatis perpustakaan juga harus ikut menjadi ‘per-
pustakaan bertaraf internasional’. 

Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mencapai status 
‘perpustakaan bertaraf internasional seperti dijelaskan dalam Ranking 
of the best college libraries (2005) adalah (1) Services and collec-
tions, (2) Accessibility, (3) Variety of literary offerings, (4) Comfort 
and availability of reading/studying spaces dan (5) User Statisfaction. 
Seperti dijelaskan diatas bahwa secara umum universitas bertaraf 
internasional membutuhkan kualifikasi internasional serta keunggul-
an dari berbagai bidang.  

Disisi lain juga memberi dampak bagi perpustakaan dimana 
dituntut memiliki keunggulan secara internasional baik melalui 
pustakawan, perencanaan kerja maupun misi perpustakaan visioner 
sehingga mampu bersaing secaran regional dan internasional.  

Peranan perpustakaan dan pustakawan dalam era Universitas 
bertaraf internasional semakin dibutuhkan sebagai sumberdaya 
sangat potensial dalam mewujudkan bidang akademis. Selain itu 
kehadiran perpustakaan juga dapat mendukung eksistensi dan ter-
ciptanya iklim Universitas core penelitian dan informasi.  

Untuk itu, perpustakaan harus mampu mempersiapkan 
pustakawan kompetitif, inovasi dalam menghadapi dan mengatasi 
tantangan. Universitas bertaraf internasional diperlukan perubahan 
budaya kerja yang lebih efektif dan efisien, lebih demokratis bukan 
budaya kerja dibawah paksaan. Dalam menyesuaikan diri dengan 
tuntunan Universitas maka, manajemen yang dijalankan oleh 
perpustakaan saat ini sejatinya (ideal) mampu beradaptasi dengan 
perubahan lingkungan induknya. Bilamana perubahan dalam 
manajemen perpustakaan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan 
tuntunan standar kerja internasional. Jadi, dapat dipetik keuntungan 


