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perpustakaan yang dikelola. Definisi pustakawan menurut UU No. 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan adalah seseorang yang metniliki kompetensi yang diperoleh
melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas
dan tanggung jawab
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melaksanakan pengelolaaan

dan
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perpustakaan.
Sedangkan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) sebagai organiasi yang
menghitnpun para pustakawan bahwa "Pustakawan" adalah sesorang yang
melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan tugas lembaga berdasarkan ilmu pengetahuan,
dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan
adalah seorang yang berkarya secara profesional dibidang perpustakaan dan
informasi.
Berdasarkan definisi di atas pustakawan adalah seseorang yang
berkompetensi dalam bidang perpustakaan dan informasi yang diperoleh melalui
pendidikan kepustakawanan serta bertugas dan bertanggung jawab untuk
mengelola dan melayani masyarakat sesuai dengan tugas lembaga yang
menaunginya.

Beberapa definisi tentang pustakawan di atas menjelaskan bahwa
pekerjaan pustakawan merupakan sebuah profesi. Sejak tahun 1988 pemerintah
Indonesia mengakui profesi pustakawan sebagai jabatan fungsional. Sebagai
profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab, pustakawan memiliki etika
dalam inenjalankan profesinya. Berkaitan dengan etika, lkatan Pustawakan
Indonesia (IPI) inenyusun kode etik profesi pustakawan.

B. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa asing yaitu Ethic (s) bahasa inggris atau
Ethica dalam Bahasa Latin, Ethique dalani bahasa Prancis, Elhikos dalam bahasa

Greek, yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah
laku manusia. Etika (ethics) mempunyai pengertian standar tingkah laku atau
perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang 11arus dilaksanakan
oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya. Etika
merupakan ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku
manusia, mana yang dapat dikatakan baik ataukah tidaujahat.
Dalam Bahasa Indonesia terdapat bebagai makna tentang Etika,
diantaranya diartikan sebagai:
a. Ilmu tentang apa yang baik dan buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral 1
akhlak;
b. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak:
c. Nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Sedangkan dalam ensiklopedia Americana dinyatakan bahwa ethikos
adalah moral dan ethos adalah watak (Charucler) yang mengacu kepada nilai atau
sejumlah aturan perilaku yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu.
Rindjin (2004) menyatakan bahwa Ethos mempunyai banyak arti, tetapi
yang utama adalah kebiasaan, akhlak atau watak. la menyatakan pula bahwa etika
mempunyai tiga makna, yaitu:
1. Etika (Kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi
seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak dan watak tertentu.
2. Etika dalam bentuk jamak, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang
dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan
baik dan buruk.

3. Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang buruk.
Etika yang lazim disebut etik, selain diartikan moral, juga mempunyai arti
susila, yang maknanya hampir sama seperti yang dimaksud diatas, karena susila
juga mengandung pengertian berakhlak baik. Tugas etika itu sendiri adalah
mencari ukuran baik dan buntk tentang tingkah laku manusia., yakni tindakan
yang dapat diterima oleh manusia pada kelompoknya. Etika sebagai ilmu dan
filsafat menghendaki ukuran umum (tentang baik dan buruk) untuk semua
manusia, bukan hanya untuk sebagian manusia saja. Dan disini ada beberapa
macam etika antara lain:
I . Etika Filosofis, adalah etika yang ditinjau dari segi filsafat yaitu etika yang

mengurai moral menurut pandangan filsafat, yakni masalah baik dan buruk,
hak dan kewajiban, dsb.

2. Etika Teologis, adalah etika yang mengajarkan hal-ha1 yang baik dan yang

buruk berdasarkan ajaran agama.

3. Etika Sosiologis, adalah etika yang menitik beratkan kepada keselamatan
hidup bermasyarakat.
4. Etika Normatif, adalah etika yang bersifat kritis dan selalu mempertanyakan
apakah yang berlaku umum itu, ini memang wajib untuk kalangan manusia.
Dan dalam etika ini wajib memberikan jawaban atas pertanyaan tindakan
manakala kita seharusnya dilakukan oleh kita sesuai dengan norma-norma
hukum atau kaidah-kaidah yang berlaku.

C. Kode Etik
Kode etik berasal dari dua kata yaitu kode dan etik. dari segi bahasa kode
berasal dari bahasa

inggris "code''

diantaranya; tingkah laku, perilaku

(behaviour), yaitu sejumlah aturan yang mengantakan bagainiana orang
berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; peraturan atau undangundang (rules/lmus), tertulis yang harus diikuti. Sedangkan etik (ethic) dalam
bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umutn atau kepercyaan
yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat ('people's behaviour and

attitudes). Kata etik dalam bentuk jamak bermakna sejumlah aturan moral atau
prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah (for

deciding what is right or wrong).
Menurut Suwarno (2012:92) kode etik adalah sistem norma, nilai, dan
aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik
dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan

perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa
yang harus dihindari.
Ada beberapa definisi kode etik yang di kutip oleh Hermawan (2006:8183) yaitu:
a. Frans Magnis Suseno (1 989) mendefinisikan bahwa kode etik adalah pedoman
atau pegangan yang ditaati dan diperlukan oleh para anggota profesi agar
kepercayaan para klien pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan
kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalam
mempraktekannya.
b. Dalam Harrods Librarians 'Glo,ssary and Referensce Books Hawod, 1 995)

dikemukakan bahwa kode etik adalah "A document setting out the norms of

prqj2.ssional conduct and behaviozir required of memebers of a profes.siona1
association'' berdasarkan definisi tersebut di atas berarti bahwa kode etik
adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang
dituntut dari anggota asosiasi yang professional.
c. Sedangkan dalam A I A Glosseary of Libaray and Information Scinece (1983)
disebutkan bawa kode etik adalah pernyataan standar profesi yang ideal yang
dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun
anggotannya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya.
d. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian,
pasal 28 lnenyatakan bahwa "Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik
sebagai pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan di dalam dan di luar
kedinasan". Selanjutnya dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan
bahwa dengan adanya kode etik pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara.

abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku,
dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup
sehari-hari. Dengan demikian, dapat disimpulkan

bahwa

berdasarkan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 kode adalah pedoman sikap, tingkah
laku dan perbuatan pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya dan
dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.
Berdasarkan

definisi-definisi

tersebut

Hermawan

(2006:63)

menyimpulkan bahwa kode etik adalah seperagkat standar atilran tingkah laku,
yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan
dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya
dalam masyarakat. Kode etik profesi dibuat secara tertulis, sistematis, tegas dan
jelas sehingga mudah dipahami oleh setiap anggota. Kode etik pustakawan
merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para
pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Menurut Lasa HS (2009:174) Kode Etik pustakawan adalah norma atau
aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat,
citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD

ART Pustakawan Indonesia.
Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode
etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota
Ikatan

Pustakwan

Indonesia

dalam

melaksanakan

tugasnya

di

bidang

kepustakwanan. Setiap anggota Tkatan Pustakawan Indonesia memiliki ta~iggung
jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya
untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan

masyarakat. Sedangkan pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-3
menjelaskan bahwa kode etika pustakawan Indonesia merupakan:
a. Aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan;
b. Etika Profesi Pustakawan yang men,jadi landasan moral yang dijunjung til-lggi,
di amalkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;
c. Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas kepada diri
sendiri, sesama pustakawan, pengguna, masyarakat dan Negara.
Tujuan kode etik menurut Hermawan (2006:84) menyatakan ada beberapa
t ~ j u a nkode etik suatu organisasi profesi adalah untuk:
a. Menjaga Martabat dan Moral Profesi
b. Memelihara hubungan anggota profesi
c. Meningkatkan pengabdian anggota profesi
d. Meningkatkan Mutu Profesi
e. Melindungi Masyarakat pemakai
Sedangkan tnenurut Kode Etik Pustakawan Indonesia pada BAB I1 pasal2
menyatakan, kode etik pustakawan mempunyai tujuan:
a. Membina dan membentuk karakter pustakawan
b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial
c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota dan
antara anggota dengan masyarakat
d. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat
citra pustakawan.

