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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Manajemen Sumber Daya Manusia 

          Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam 

mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya 

manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas 

organisasi dan fungsi-fungsi operasionalnya. Dengan demikian, manajemen 

sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staff, penggerakan, dan pengawasan, terhadap 

pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, 

pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut (Wilson Bangun, 2012) manajemen sumber daya manusia adalah 

pelaksana dan bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan sumber daya manusia 

mulai dari pengadaan, pelatihan dan pengembangan, sampai pemisahan tenaga 

kerja. Sumber daya manusia mempunyai dampak yang lebih besar terhadap 

efektivitas organisasi dibanding sumber daya yang lain.  

          Pengelolaan sumber daya manusia sendiri akan menjadi bagian yang sangat 

penting dari tugas manajemen organisasi. sebaliknya jika sumber daya manusia 

tidak dikelola dengan baik maka efektivitas tidak akan tercapai. Kompleksitas 

pengelolaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh banyak factor. Hal ini 

sesuai dengan lingkungan, perubahan teknologi yang cepat, kompetisi 

internasional, dan kondisi perekonomian yang tidak menentu hanyalah beberapa 

factor eksternal yang menyebabkan organisasi harus selalu mencari cara-cara baru 

agar dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara efektif. Faktor internal, 

seperti tuntutan memperoleh karyawan yang terlatih, biaya kompensasi, konflik 

antara serikat pekerja manajemen, aspek hukum, dan aspek social budaya internal 

merupakan factor yang membuat manajemen sumber daya manusia menjadi 

semakin penting dan kompleks. 



13 
 

          Menurut, (Tery, 2014:1 dalam Rachmad S. Pratama, 2017) mendefinisikan 

bahwa, manajemen adalah “suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan 

bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kea rah tujuan-tujuan 

organisasional atau maksud-maksud yang nyata”. 

2.2. Fungsi-Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

          Adapun definisi dari pengertian peranan dan fungsi manajemen itu sendiri, 

dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia (Hasibuan 2003:21 dalam 

Andi 2013) adalah sebagai berikut : 

a. Perencanaan ( Planning ) 

Perencanaan berarti penetapan terlebih dahulu apa yang akan dilakukan ( 

what to do ), bagaimana melakukan ( how to do ), atau dengan perkataan 

lain perencanaan dilakukan terhadap tujuan-tujuan, strategi-strategi, 

kebijakan-kebijakan, program-program, serta prosedur-prosedur dalam 

rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

b. Pengorganisasian ( Organizing ) 

Setelah semua perencanaan disusun, kemudian dibuat struktur organisasi 

untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut. Struktur tersebut 

diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara pekerjaan, karyawan 

serta hubungan secara horizontal maupun vertical individu. 

dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang sudah ditetapkan oleh 

departementalisasi dan diberi wewenang dan tanggung jawab tersebut 

pekerjaannya. 

c. Pengarahan ( Directing ) 

Maksud dari fungsi ini adalah mengarahkan dan mempengaruhi karyawan 

serta semua orang yang terlibat dalam organisasi, sehingga mereka akan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan 

d. Pengendalian ( Controlling ) 

Pengendalian dimulai dengan pengukuran aktivitas para karyawan dan 

membandingkannya dengan rencana yang telah ditetapkan, serta 
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mengadakan perbaikan seperlunya bila terjadi penyimpangan-

penyimpangan. Semua fungsi-fungsi ini dilakukan pada semua fungsi-

fungsi operasi yang ada di dalam perusahaan, seperti fungsi produksi, 

pemasaran, keuangan dan personalia agar keseluruhan fungsi operasional 

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. 

          Peran Manajemen Sumber Daya Manusia semakin meluas dan lebih 

strategis dari sekedar administrasi dan operasional. (Robert L. Mathis 

dan John H. Jackson, 2000 dalam Ike Kusdyah, 2008)  

 

Tabel 2.1 

Peran sumber daya manusia 

 Administrasi Operasi Strategi 

Fokus Proses administrasi 

penyimpanan data 

Pendukung 

kegiatan 

Organisasi 

global 

Waktu Jangka pendek (< 1 

tahun) 

Jangka menengah ( 

1 -2 tahun ) 

Jangka 

panjang (2 – 5 

tahun )  

Jenis kegiatan Mengadministrasi 

manfaat tenaga kerja 

menjalankan orientasi 

tenaga-kerja baru, 

membuat kebijakan & 

prosedur SDM. 

Menyiapkan laporan 

pekerjaan 

Mengelola program 

kompensasi, 

merekrut & 

menyeleksi jabatan 

yang kosong, 

menjalankan 

pelatihan dengan 

aman, mengatasi 

keluhan tenaga 

kerja 

Menilai 

kecenderunga

n masalah 

tenaga kerja, 

melakukan 

rencana 

pengembanga

n & 

komunikasi, 

Restrukturisai 

& 

perampingan, 
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merencanakan 

strategi 

Sumber  : Robert L. Mathis dan John H. Jackson, Human Resources 

Management,    Thomson Learning Asia, Singapore, 9
th 

 Ed, 2000, Alih 

Bahasa Penerbit Salemba Empat, 1
th 

 Ed, Jakarta, hlm 15. 

 

2.3. Peran Administrasi Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan 

          Peran ini difokuskan pada pemrosesan dan penyimpanan data, meliputi 

penyimpanan database dan arsip pegawai, proses klaim keuntungan, kebijakan 

organisasi tentang program pemeliharaan dan kesejahteraan pegawai, 

pengumpulan dokumen, dan sebagainya. Peran administrasi pada beberapa 

organisasi dilakukan oleh pihak ketiga di luar organisasi (outsourcing) daripada 

dilakukan sendiri oleh organisasi. Di perpustakaan pusat IPDN dokumen 

Administrasi dikelola oleh Staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kontrak (PPPK). Namun terkadang dikelola juga oleh staff Jabatan Fungsional 

Umum (JFU).  

2.4. Peran Operasional Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan 

          Peran ini bersifat taktis, meliputi pemrosesan lamaran pekerjaan, proses 

seleksi dan wawancara, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, peluang 

bekerja dengan kondisi baik, pelatihan dan pengembangan, program K3, dan 

sistem kompensasi. Penekanan pada operasional masih banyak terjadi di beberapa 

organisasi sebab keterbatasan kemampuan individu dan penolakan manajemen 

puncak terhadap peran sumber daya manusia yang semakin besar. 

2.5. Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan 

          Keunggulan kompetitif dari unsur sumber daya manusia merupakan 

kelebihan yang dimiliki oleh peran ini. Agar sumber daya manusia dapat berperan 

strategis maka harus fokus pada masalah-masalah dan implikasi sumber daya 

manusia jangka panjang. 
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             2.6. Tingkatan Kepemimpinan Birokrasi 

          Kepemimpinan birokrasi dapat diartikan sebagai suatu proses 

mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan 

mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif, dengan cara 

menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan keterampilan melalui 

kewenangan yang dimilikinya. 

          Jika diklasifikasi tingkat ini pada lembaga Non Departemen dan 

Departemen di pemerintahan, yang disebut pemimpin tingkat atas adalah pejabat 

eselon I, sedangkan pemimpin tingkat menengah adalah pejabat eselon II dan III. 

Selanjutnya pemimpin tingkat bawah adalah pejabat eselon IV.  

          Kepemimpinan menurut Sinambela (2006:106), terdiri dari tiga tingkatan 

yaitu: (1) pemimpin tingkat atas (top management), (2) pemimpin tingkat 

menengah (middle management), dan (3) pemimpin tingkat bawah (lower 

management). menyatakan bahwa apapun tingkatan birokrasi yang dimiliki, pada 

dasarnya tidak mengurangi tanggungjawabnya sebagai pemimpin yang 

mempunyai peranan untuk memberikan pelayanan terbaik. Berikut disajikan 

gambar 2.2  tingkatan kepemimpinan pejabat eselon. 
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Gambar 2.1 

                   Tingkatan Pejabat Eselon 

 

                                                            

 

 

 

 

Sumber : Sinambela (2006:106) 
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2.7. Struktur Peta Jabatan Unit Eselon 

Gambar 2.2 

Struktur Peta Jabatan Unit Eselon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Arsip Unit Perpustakaan, 2015 
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2.8. Gaya Kepemimpinan 

                       Kepemimpinan adalah kemampuan dan seni memperoleh hasil melalui 

kegiatan dengan memengaruhi orang lain dalam rangka pencapain tujuan yang 

telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut, (Kreitner & Kinicki, 2008 

dalam Dewi, S. Trang. 2013). Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dari 

seorang individu terhadap orang lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan dan pengaruh 

untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas pengikut ke arah pencapaian tujuan. 

(Colquitt, et.al, 2009). Berdasarkan dari definisi-definisi yang telah dikemukakan 

diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemimpinan adalah 

kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai 

tujuan yang ditetapkan (Dewi.,S. Trang. 2013).  

                      (Ralph White dan Ronald Lippitt, dalam Dr. Winardi, 2000) 

mengemukakan bahwa ada 3 tipe gaya kepemimpinan, yaitu : (1) tipe otoriter (2) 

tipe demokratis (3) tipe Laissez – Faire. Tipe demokratis dianggap paling ideal 

karena ciri pemimpin yang demokratis mengikutsertakan para bawahan dalam 

pengambilan keputusan, pemimpin demokratis cenderung memperlakukan 

bawahannya sebagai rekan kerja dan orientasi hubungan yang bersifat relasional. 

          Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, 

berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang 

untuk melakukan sesuatu. Gaya tersebut bisa berbeda – beda atas dasar motivasi , 

kuasa ataupun orientasi terhadap tugas atau orang tertentu. Diantara beberapa 

gaya kepemimpinan, terdapat pemimpin yang positif dan negatif, dimana 

perbedaan itu didasarkan pada cara dan upaya mereka memotivasi karyawan. 

Apabila pendekatan dalam pemberian motivasi ditekankan pada imbalan atau 

reward (baik ekonomis maupun nonekonomis) berarti telah digunakan gaya 

kepemimpinan yang positif. Sebaliknya jika pendekatannya menekankan pada 

hukuman atau punishment, berarti dia menerapkan gaya kepemimpinan negatif.  
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2.8.1. Kepemimpinan Demokratis 

               Gaya kepemimpinan menurut, (Veithzal Rivai Zainal, 2014:37), adalah 

sekumpulan ciri yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar 

sasaran organisasi tercapai atau  dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan 

adalah pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin. Gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar, yaitu yang 

mementingkan pelaksanaan tugas, yang mementingkan hubungan kerja sama, dan 

yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. 

                     Menurut, (Veithzal Rivai Zainal, 2014:37), Kepemimpinan demokratis 

adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan terarah. Kepemimpinan tipe ini 

dalam mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah, yang 

diwujudkan pada setiap jenjang dan didalam unit masing-masing. menurut, (Puni, 

Albert ed, 2014) menyatakan bahwa, “Leadership enables organizations to be 

more productive and profitable, but the extent of success depends on the style of 

the leader and the resultant environment created for employees to function well”. 

           Tipe Kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai factor utama dan 

terpenting dalam setiap kelompok/ organisasi. Pemimpin memandang dan 

menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki 

kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, 

kemampuan, buah pikiran, pendapat, kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan 

dihargai disalurkan secara wajar. Tipe pemimpin ini selalu berusaha untuk 

memanfaatkan setiap orang yang dipimpin.  

2.8.2. Karakteristik Kepemimpinan Demokratis 

          Dalam Gaya Kepemimpinan Demokratis, jumlah kekuasaan dan kebebasan 

untuk menggunakannya para pengikut lebih besar daripada pemimpin mereka. 

Pemimpin tidak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan para pengikutnya. 

Indikator Kepemimpinan Demokratis adalah sebagai berikut :  

a. Para pengikut mempunyai kekuasaan lebih besar daripada pemimpinnya. 
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b. Pembuatan Keputusan mengenai visi, misi, strategi, tujuan, dan aktivitas 

organisasi dilakukan oleh para pengikut dibantu pemimpin. 

c. Proses pembuatan keputusan dilakukan melalui musyawarah dan voting. 

d. Pemimpin tidak dapat melaksanakan tugasnya tanpa bantuan pengikut. 

Demikian pula sebaliknya. 

e. Visi, misi organisasi ditentukan bersama-sama oleh pemimpin dan pengikut. 

f. Pemimpin dan pengikut menyusun rencana kegiatan dan dilaksanakan para 

pengikut dibawah koordinasi pemimpin. 

g. Komunikasi berlangsung secara formal, informal, ke atas, ke bawah, dan 

horizontal. 

h. Pemberdayaan para pengikut tinggi. 

 

2.8.3. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Demokratis 
 

          Semua “policies” merupakan pembahasan kelompok dan keputusan 

kelompok yang dirangsang dan dibantu oleh pemimpin. 

1. Semua kebijakan dibahas dan ditentukan bersama oleh kelompok dengan 

dorongan dan bantuan pimpinan. 

2. Perspektif aktivitas dicapai selama diskusi berlangsung. dilukiskan 

langkah-langkah umum ke arah tujuan kelompok dan apabila diperlukan 

nasihat teknis, maka pemimpin menyarankan dua atau lebih banyak 

prosedur-prosedur alternative, yang dapat dipilih. 

3. Para anggota bebas untuk bekerja dengan siapa yang mereka kehendaki 

dan pembagian tugas terserah pada kelompok. 

4. Pemimpin bersifat objektif dalam pujian dan kritiknya dan ia berusaha 

untuk menjadi anggota kelompok secara mental, tanpa terlampau banyak 

melakukan pekerjaan tersebut. 
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2.9. Kompetensi 

          Kompetensi menurut, (Spencer dalam Moeheriono,2010) adalah 

karakteristik yang  mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja 

individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki 

hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, 

efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi 

tertentu (A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causally related to criterian referenced effective and or superior performance in a 

job or situation).  

          Secara sederhana kompetensi adalah segala macam bentuk pendekatan 

analisis sistematis yang menjelaskan muatan-muatan atau tugas pekerjaan 

sesorang baik kegiatan aktivitas maupun perilakunya, konteks pekerjaan pada 

lingkungan kerja dan segala tuntutannya serta persyaratan pekerjaan tersebut, 

yang terdiri atas pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan kemampuan 

(ability) secara detail dan menyeluruh. 

          Kompetensi jabatan adalah suatu tingkatan kemampuan tertentu yang 

dipersyaratkan oleh suatu jabatan sesuai dengan jenjangnya dalam struktur 

organisasi sehingga apabila persyaratan tersebut dipenuhi maka jabatan tersebut 

akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi pekerjaan dan job profile harus 

telah dirumuskan terlebih dahulu untuk memudahkan proses identifikasi dan 

penyusunan kompetensi setiap jabatan.  

2.9.1. Peran Kompetensi Jabatan 

Kompetensi jabatan (job competency), mempunyai peran yang sangat penting 

dan harus mendapatkan perhatian serius dari pihak manajemen karena aspek 

kompetensi jabatan ini sudah banyak digunakan sebagai dasar penentu posisi 

jabatan calon karyawan atau calon pejabat yang akan menduduki suatu jabatan. 

Perkembangan penggunaan kompetensi jabatan sudah berkembang sangat pesat, 

baik itu pada organisasi sector bisnis maupun sector public atau pada organisasi 

pemerintahan. Konsep  kompetensi pada sector publik pada saat ini lebih 
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mengarah pada kompetensi untuk jabatan structural, jabatan fungsional, maupun 

staff pelaksana pada aparatur Negara.  

Kerangka dasar untuk menentukan kompetensi mengacu pada langkah-

langkah : 

1. Perlu menentukan fungsi-fungsi khusus pada suatu posisi (function of 

job) terlebih dahulu. 

2. Mempelajari secara khusus bagaimanakah aktivitas dalam proses 

mengerjakan pekerjaan tersebut (activities atau process) dapat 

dilaksanakan. 

3. Menentukan kompetensi apa yang diperlukan (competency) 

Berikut digambarkan peran kompetensi jabatan : 

                                  Gambar 2.3 

                     Kerangka Dasar Kompetensi 

       

 

 

 

 

 

 

2.9.2. Kompetensi Jabatan pada Instansi Pemerintah 

          Kebijakan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (MenPAN-RB) yang antara lain menegaskan bahwa kompetensi 

merupakan persyaratan dan pertimbangan penting dalam penataan Pegawai 

Negeri Sipil. Rincian kompetensi jabatan pada organisasi publik atau instansi 

pemerintah bagi pegawai negeri sipil terdiri atas masing-masing kompetensi dasar 

         Function 

         (Fungsi) 
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(basic competence) dan kompetensi bidang (specific competence) berdasarkan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46a Tahun 2003 adalah sebagai berikut : 

1. Kompetensi Dasar (Basic Competence) 

a. Integritas, yaitu bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai 

kebijakan organisasi dank ode etik profesi, yang terdiri atas : 

o Memahami dan mengenali perilaku sesuai dengan kode 

etik 

o Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai 

keyakinannya. 

o Bertindak berdasarkan nilai walaupun sulit melakukannya. 

b. Kepemimpinan, yaitu tindakan membujuk, meyakinkan dan 

memengaruhi atau memberi kesan orang lain agar mereka 

mengikuti dan mendukung rencana organisasi, yang terdiri atas : 

o Meyakinkan secara langsung 

o Menyesuaikan rencana kerja unit organisasi dengan 

lingkungan kerja. 

o Menggunakan strategi memengaruhi. 

c. Perencanaan dan Pengorganisasian, yaitu menyusun rencana kerja 

dan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk unit kerjanya dan 

unit kerja lainnya demi kelancaran pelaksanaan tugas, yang terdiri 

atas : 

o Berpartisipasi dalam kelompok 

o Meminta dan menghargai pendapat orang lain 

o Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim. 

d. Kerjasama, yaitu dorongan kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain dan menjadi bagian dari suatu kelompok dalam 

melaksanakan tugas, yang terdiri atas : 

o Berpartisipasi dalam kelompok 

o Meminta dan menghargai pendapat orang lain 

o Membangun semangat dan kelangsungan hidup tim 
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e. Fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan 

bekerja secara efektif dalam situasi dan kondisi yang berbeda 

dengan berbagai individu atau unit kerja lain, menyesuaikan diri 

dan menghargai pendapat yang berbeda, yang terdiri atas : 

o Mengakui kebenaran pendapat orang lain 

o Melakukan penyesuain terhadap situasi, unit kerja dan 

prosedur kerja 

o Menyesuaikan strategi jangka panjang 

2. Kompetensi Bidang (Spesific Competence) 

          Kompetensi bidang adalah kompetensi yang tersedia sesuai dengan 

bidang pekerjaan dan tugas serta tanggung jawabnya. Pada setiap 

perusahaan/ organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan 

tugas dan jabatan. 

 

2.9.3. Tujuan Kompetensi 

           Berdasarkan metode analisis kompetensi tersebut, banyak perusahaan atau 

organisasi modern yang menggunakannya, hal ini memang penting dan sangat 

diperlukan dalam menentukan perencanaan kebutuhan karyawan di masa akan 

datang ( man power planning ). Adapun tujuan dan sasaran analisis kompetensi 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Menjamin pelaksanaan sistem personalia yang digunakan benar-benar 

berfokus dan sangat produktif. Penggunaan analisis kompetensi yang 

dirancang dengan baik dan benar akan dapat memberikan informasi secara 

rinci dan akurat perihal tugas pekerjaan (job description) dan karakteristik 

pekerjaan sehingga memudahkan sistem sumber daya manusia dalam 

perencanaannya. 

2. Terciptanya perekat untuk membentuk suatu sistem personalia yang 

terpadu dan terarah. Menurut pengalaman, sering kali terjadi sistem 

seleksi, sistem pelatihan, sistem perencanaan tenaga kerja dan sistem 

promosi berjalan sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi dan relevansinya 
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sehingga menghasilkan duplikasi usaha dan akhirnya terjadi kontra 

produktif pada fungsi masing-masing tersebut. 

 

2.10. Pengertian Perpustakaan Perguruan Tinggi 

        Menurut, (Sulistyo Basuki, 1993:3) menyatakan bahwa, “Perpustakaan 

perguruan tinggi adalah perpustakaan yang terdapat pada perguruan tinggi, badan 

bawahannya, maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, dengan 

tujuan utama membantu perguruan tinggi mencapai tujuannya dalam Tridharma 

Perguruan Tinggi yaitu, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat”. 

          Berdasarkan pengertian tersebut diatas, perpustakaan perguruan tinggi 

adalah perpustakaan yang didirikan serta dikelola oleh perguruan tinggi sebagai 

penunjang Tridharma Perguruan Tinggi yang tugas pokoknya yaitu menyediakan 

informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pemustaka yang berada di lingkungan 

perguruan tinggi. Perpustakaan dikelompokkan ke dalam lima jenis perpustakaan 

yaitu: Perpustakaan nasional, Perpustakaan umum, Perpustakaan khusus, 

Perpustakaan perguruan tinggi, dan Perpustakaan sekolah.  

          Kecuali perpustakaan nasional, keempat jenis perpustakaan lainnya 

merupakan milik dan dikelola pemerintah maupun swasta, sehingga tenaga 

perpustakaan, yaitu tenaga teknis dan pustakawan yang bekerja didalamnya 

adalah pegawai negeri dan pegawai swasta, bergantung pada status lembaga/ 

badan induknya. Bagi tenaga perpustakaan yang bekerja di lingkungan birokrasi 

pemerintahan, dikenal dua jalur jabatan karier, yaitu struktural adalah jabatan 

yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. dan fungsional adalah jabatan 

yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut 

fungsinya diperlukan oleh organisasi. 
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2.11.   Ketentuan Umum Aparatur Sipil Negara 

          Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil Negara. yang 

mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu 

menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

          Pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara belum berdasarkan pada 

perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan 

kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, 

penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

          Aparatur Sipil Negara (ASN) dibagi menjadi dua jenis yang terdiri dari, 

profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan. dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat berdasarkan perjanjian 

kerja untuk jangka waktu tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja 

untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 

 

2.12.    Jabatan Fungsional PNS 

                       Jabatan fungsional PNS secara komprehensif diatur dalam Peraturan 

Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS. Pada pasal 1 Bab 

1 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional PNS 

adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan  tugasnya 

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.  

          Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan ditegaskan 
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pada Pasal 2 Bab 2 Keputusan Menpan No 132 Tahun 2002 tentang Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya, dinyatakan bahwa : 

1. Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun 

arsiparis, pustakawan dan yang berkaitan. 

2. Jabatan Fungsional Pustakawan terdiri dari Pustakawan 

Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli. 

          Ditegaskan pula bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pustakawan 

adalah Perpustakaan Nasional, dan tentang kedudukan pustakawan adalah pejabat 

fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama 

kepustakawan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi, dan informasi pada 

instansi pemerintah. 

2.13.Jabatan Fungsional Pustakawan 

           Jabatan fungsional menurut Thoha (2017:36), adalah jabatan ynag 

walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau 

dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi itu 

menjalankan tugas pokoknya. Jabatan fungsional tersebut ditetapkan dengan 

keputusan Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan 

penyempurnaan Aparatur Negara setelah memperhatikan usul Menteri/ Pimpinan 

Lembaga yang bersangkutan dan setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan 

Administrasi Kepegawaian Negara. 

          Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional PNS, bahwa rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan 

fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain 

dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan 

fungsional terdiri atas rumpun jabatan fungsional keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu serta bersifat mandiri.  

          Sebagaimana jabatan fungsional PNS lainnya, Jabatan Fungsional 

Pustakawan merupakan jabatan karier bagi para Pustakawan PNS. Hal ini dapat 
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terlihat dengan jelas pada penjelasan Ayat 1, Pasal 17, UU Nomor 43 tahun 1999, 

Pasal 17 yang menyebutkan bahwa jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) 

jenis yaitu jabatan structural dan jabatan fungsionial . jabatan structural adalah 

jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah 

jabatan yang  tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari 

sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. 

          Menurut Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 jabatan karier adalah 

jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang hanya dapat diduduki oleh 

PNS atau Pegawai Negeri yang telah beralih status sebagai PNS. Jabatan 

Fungsional Pustakawan, pertama kali diatur dengan Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/1988 tentang  Jabatan 

Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya. Dalam rangka memenuhi tuntutan 

perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme pustakawan, keputusan 

diatas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 

Angka Kreditnya.  

          Dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 

Kreditnya tersebut, maka disusun Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional 

Pustakawan dan Angka Kreditnya berisi penjelasan rinci tentang kegiatan 

Pustakawan, Pembinaan karier Pustakawan, dan Tim Penilai Pustakawan. 

          Pada Desember 2002, telah terbit revisi SK Menpan Nomor 

33/MENPAN/1998 yang dituangkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No. 132/M.PAN/12/2002 tertanggal 3 Desember 2002. 

Keputusan Menpan baru ini memuat beberapa perubahan, diantaranya yang 

berkaitan dengan nama jenajng jabatan fungsional pustakawan. Perubahan nama 

ini mengacu pada adanya pemberlakuan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 
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1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS, sehingga nama jenjang jabatan 

fungsional pustakawan menjadi seperti berikut : 

Tabel 2.2 

Perubahan Nama Jabatan Fungsional Pustakawan 

 

No 

Nama Jabatan 

Kep. Menpan 

No. 33/MENPAN/1998 

Kep. Menpan 

No.132/M.PAN/12/2002 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Asisten Pustakawan Pratama 

Asisten Pustakawan Muda 

Asisten Pustakawan Madya 

Pustakawan Pratama 

Pustakawan Muda 

Pustakawan Madya 

Pustakawan Utama 

Pustakawan Pelaksana 

Pustakawan Pelaksana Lanjutan 

Pustakawan Penyelia 

Pustakawan Pertama 

Pustakawan Muda 

Pustakawan Madya 

Pustakawan Utama 

Sumber : Kep. Menpan No.33/1998 dan Kep.Menpan No.132/2002 (Sumiati, 2003) 

dalam Sumiati, Opong ( 2012 ) 

2.14. Jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)/ Honorer 

          Tugas Pegawai/ staff honorer adalah dimana mereka diperbantukan untuk 

melengkapi dan membantu tugas-tugas Jabatan Fungsional Pustakawan ataupun 

Jabatan Fungsional Umum dalam pengelolaan manajemen perpustakaan sesuai 

prosedur dan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan perjanjian kontrak kerja. 
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2.15. Kegiatan Pustakawan 

          Unsur kegiatan Pustakawan yang dinilai terdiri atas unsur utama dan unsur 

penunjang yang masing-masing, meliputi : 

1. Unsur Utama, terdiri atas : 

a. Pendidikan 

b. Pengelolaan Perpustakaan  

c. Pelayanan Perpustakaan  

d. Pengembangan sistem kepustakawan 

e. Pengembangan Profesi 

2. Unsur Penunjang  

a. Pengajar/ pelatih pada diklat fungsional/ teknis bidang kepustakawan 

b. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang 

kepustakawan 

c. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 

d. Keanggotaan dalam Tim Penilai 

e. Perolehan Penghargaan/ Tanda Jasa 

f. Perolehan gelar/ ijazah kesarjanaan lainnya. 

 

2.16. Tugas Pokok 

          Tugas Pokok Pustakawan adalah kegiatan di bidang kepustakawan yang 

meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan 

Sistem Kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap Pustakawan sesuai jenjang 

jabatannya. 
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                                                    Tabel 2.3 

Jenjang Jabatan, Pangkat (Golongan/ Ruang) Dan Angka Kredit 

No Jabatan  

 

Pangkat (Golongan/ 

Ruang) 

Persyaratan Angka 

Kredit Kenaikan 

Pangkat/ Jabatan 

1 Pustakawan 

Keterampilan 

Kumulatif 

paling 

kurang 

Per  

Jenjang 

 a. Pustakawan 

Pelaksana/ 

Pustakawan 

Terampil 

Pengatur Muda 

Tingkat I (II/b) 

40  

   

Pengatur (II/c) 60  

   

Pengatur Tingkat I 

(III/d) 

80  

   

b. Pustakawan 

Pelaksana 

Lanjutan/ 

Pustakawan 

Mahir 

Penata Muda (III/a) 100  

   

Penata Muda Tingkat I 

(III/b) 

150  

   

c. Pustakawan 

Penyelia 

Penata (III/c) 200  

   

Penata Tingkat I (III/d) 300  

2 Pustakawan Keahlian  

 

 

 

 

 

 

 

a. Pustakawan 

Pertama/  

Pustakawan 

Ahli Pertama 

Penata Muda (III/a) 100  

   

Penata Muda Tingkat I 

(III/b) 

150  

   

b. Pustakawan 

Muda/ 

Pustakawan 

Ahli Muda 

Penata (III/c) 200  

   

Penata Tingkat I (III/d) 300  

   

c. Pustakawan 

Madya/ 

Pustakawan 

Ahli Madya 

Pembina (IV/a)        400  

   

Pembina Tingkat I 

(IV/b) 

       550  

   

Pembina Utama Muda 

(IV/c) 

       700  
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       d.  Pustakawan  

            Utama/ 

            Pustakawan 

           Ahli Utama 

Pembina Utama 

Madya (IV/d) 

850  

   

Pembina Utama (IV/e)      1050  

 

2.17. Pengukuran Kompetensi 

 

          Pengukuran kompetensi jabatan merupakan proses membandingkan atau 

menyamakan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi 

yang dimiliki seseorang karyawan, apakah sesuai, lebih besar atau lebih kecil. 

Tetapi, biasanya jarang atau agak sulit menempatkan seseorang itu cocok atau sesuai 

dengan kompetensi yang dimilikinya. Karena setiap individu memiliki keunggulan 

dan kelemahan nya masing-masing (ada positif dan negatifnya). Pengukuran 

kompetensi jabatan harus dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian sesuai 

dengan standar kompetensi yang ditetapkan, sehingga pada akhirnya terdapat 

keputusan apakah pegawai yang bersangkutan berkompeten atau tidak berkompeten 

dalam jabatan/ pekerjaan tersebut. 

           Menurut, (Moeheriono 2014:53) tujuan pengukuran kompetensi jabatan 

adalah sebagai berikut : 

1. Tersedianya data/ informasi yang dapat dijadikan bukti, apakah 

pemangku jabatan (job holder) tertentu memenuhi atau tidak 

memenuhi persyaratan kompetensi minimal yang ditentukan oleh unit 

organisasi untuk melaksanakan jabatan/ pekerjaannya. 

2. Tersedianya data/ informasi objektif yang dapat dipergunakan dalam 

pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang kelembagaan dan 

kepegawaian. 

3. Sebagai upaya untuk memotivasi tingkat profesionalisme pemangku 

jabatan, agar secara terus menerus memelihara dan meningkatkan 

kompetensi jabatannya. 

4. Pemegang jabatan dapat mengetahui informasi tingkat kompetensi 

yang dimilikinya. 
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5. Seluruh jabatan di dalam organisasi dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya (sesuai dengan tuntutan pekerjaannya) 

6. Memberikan pedoman kepada seluruh pemegang jabatan agar 

memenuhi ukuran standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan. 

7. Sebagai dasar bagi HRD, untuk menyusun program pengembangan 

kompetensi dan karier karyawan (Individual Development Plan – IDP 

dan Individual Career Path/Plan – ICP) berdasarkan hasil pengukuran 

kompetensi yang dibandingkan dengan persyaratan pada kompetensi 

jabatan yang dipegangnya. 

8. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan apabila pada saat 

dilakukan pengukuran kompetensi ditemukan bahwa kompetensinya 

belum dapat memenuhi persyaratan kompetensi jabatan melalui 

program training, coaching, dan/ atau counseling.  

 

2.18.    Pengukuran Kinerja Pustakawan  

          Salah satu hal penting yang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam upaya 

peningkatan kinerja dan akuntabilitas sector public adalah meningkatkan 

kemampuan setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi 

manajemen dalam penyelenggaraan Negara dan pembangunan bangsa. Penetaan 

system dan proses manajemen kompetensi pustakawan diperlukan untuk 

mewujudkan pustakawan  berkinerja tinggi.  

          Sistem pengukuran kinerja pustakawan merupakan bagian dari manajemen 

strategi di sektor publik untuk mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi dan 

nilai efektivitas strategi organisasi di sektor publik. Pengukuran atau evaluasi 

kinerja jabatan fungsional pustakawan dapat dipaksakan untuk diterapkan di 

sektor publik melalui peraturan bersama Kepala Perpustakaan Nasional Republik 

Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2014 dan 

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka 
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kreditnya memuat aturan-aturan pokok yang harus diikuti oleh semua pihak yang 

terkait dengan pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan.  

          Sistem pengukuran kinerja staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kontrak (PPPK) ditunjang dengan kinerja dan kompetensi pustakawan. 

Dalam hal ini kompetensi kepala pimpinan unit perpustakaan juga ikut menunjang 

kinerja seluruh staffnya. 

2.19.   Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja  

          Faktor-Faktor Kinerja Kinerja seseorang di pengaruhi oleh beberapa faktor, 

berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut beberapa 

ahli:Kinerja seseorang di pengaruhi oleh banyak faktor yang dapat di golongkan 

pada 3 (tiga) kelompok yaitu kompensasi individu orang yang bersangkutan, 

dukungan organisasi, dan dukungan manejemen Simanjuntak, (2011: 11)  

a.  Kompensasi individu 

            Kompensasi individu adalah kemampuan dan keterampilan melakukan kerja. 

Kompensasi setiap orang mempengaruhi oleh beberapa faktor yang dapa di 

kelompokkan dalam (6) enam golongan yaitu : 

1. Kemampuan dan keterampilan kerja 

2. Keahlian. Yang menggambarkan tentang kerja karyawan berdasarkan sejauh 

mana pengetahuan tentang hal yang mereka tangani lebih baik dari pada dari pada 

orang yang lain di bidang yang sama. 

3. Kebutuhan yang menggambarkan tentang kinerja karyawan berdasarkan pada hal-

hal yang menggerakkan karyawan pada aktivitas-aktivitas dan menjadi dasar 

alasan berusaha. 

4. Tanggung jawab yang menggambarkan tentang kinerja karyawan berdasarkan 

keadaan wajib menanggung terhadap tugas - tugasnya. 
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5. Latar belakang. Yang menggambarkan tentang kinerja karyawan dilihat dari titik 

tolak masa lalunya yang memberikan pemahaman kepada pekerjaannya apa yang 

ingin dia lakukan.  

6. Etos kerja. Yang menggambarkan kinerja karyawan berdasarkan sikap yang 

muncul atsas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem organisasi 

orientasi nilai budaya terhadap kinerja 

 

b. Faktor dukungan organisasi 

Kondisi dan syarat kerja. setiap seseorang juga tergantung pada dukungan 

organisasi dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan prasarana 

kerja, kenyamanan lingkungan kerja, serta kondisi dan syarat kerja. 

Pengorganisasian yang di maksud disini adalah untuk memberi kejelasan bagi 

setiap unit kerja dan setiap orang tentang sasaran tersebut. Sedangkan penyediaan 

sarana dan alat kerja langsung mempengaruhi kinerj setiap orang, penggunaan 

peralatan dan teknologi maju sekarang ini bukan saja dimaksudkan untuk 

meningkatkan kinerja, akan tetapi juga dipandang untuk memberikan kemudahan 

dan kenyamanan kerja.  

 

c. Kinerja perusahaan dan kinerja setiap perorangan juga sangat tergantung pada 

kemampuan psikologis seperi persepsi, sikap dan motivasi (dalam skripsi, 

Rosyidah. 2013: 16-18) Sedangkan menurut pandangan henry simamira 

(mangkuenegara, 2010) kinerja (performance) di pengaruhi oleh tiga faktor:  

i. faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan 

keahlian, latar belakang, demografi.  

ii. faktor psikologis, terdiri dari persepsi attitude (sikap), 

personality, pembelajaran, motivasi.  

iii. faktor organisasi, terdiri dari sumber daya, kepemimpinan, 

pengkargaan, struktur job desaign (Mangkuenegara. 2010 

: 14) Perusahaan penting untuk mengetahui kinerja 

karyawan agar dapat mengambil langkah untuk 

mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam 
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perusahaannya dengan langkah mengikut sertakan 

karyawan ke pelatihan-pelatihan tertentu faktor lingkungan 

juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan diantaranya 

adalah bagaimana kondisi fisik tempat bekerja, pertan dan 

materi, waktu untuk bekerja pengawasan dan pelatuhan, 

desain organisasi dan iklim organisasi. (Adisty. 2013: 

2.Vol. 02 No. 1). 

 

2.20. Kinerja Staff 

          Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk 

aktivitas. Kemam- puan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara alami 

(ada sejak lahir) atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk 

berperilaku tertentu tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu 

saja. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability (kemampuan), sedangkan 

ekspresi dari potensi ini dikenal sebagai performance (kinerja). Hasibuan dalam 

Sujak (1990) dan Sutiadi (2003:6) mengemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang di- dasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesung- guhan serta 

waktu. Dengan kata lain bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan 

kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya (Sinambela dkk : 2006:136 dalam Harbani 

Pasolong, 2015) mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai 

dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Ada 3 (tiga) faktor utama yang 

berpengaruh pada kinerja yaitu individu (kemampuan bekerja), usaha kerja 

(keinginan untuk bekerja), dan dukungan organisasional (kesempatan untuk 

bekerja). 

          Menurut Keban (2004:1) kinerja pegawai merupakan perihal yang penting dan 

perlu mendapat perhatian yang cukup dalam rangka untuk peningkatan dan 

perbaikan kualitas pelayanan publik. Kemudian Kinerja pegawai didefiniskan Rue 

dan Byars (dalam Keban, 2004 : 1) sebagai tingkat pencapaian hasil (the degree of 

accomplisinent), karena itu kinerja pegawai dapat dipandang sebagai tingkat 
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pencapaian tujuan yang diinginkan. Kinerja pegawai dinilai dengan dengan 

menggunakan indikator kualitas hasil kerja dan kuantitas hasil kerja yang terdiri 

dari:  

a. Ketepatan hasil kerja staff dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

pekerjaannya.  

b. Ketelitian hasil kerja staff dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

pekerjaannya. 

c. Kerapian hasil kerja staff dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

pekerjaannya.  

d. Kebersihan hasil kerja staff dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

pekerjaannya. 

e. Jumlah atau beban pekerjaan yang dapat diselesaikan staff. 

f. Ketepatan waktu staff dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

2.21. Penetapan Indikator Kinerja  

          Untuk penetapan indikator kinerja kegiatan, kegiatan tersebut haruslah 

didasarkan pada perkiraan yang realistis dan rasional dengan memperhatikan tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan serta data pendukung yang ada dalam organisasi 

perpustakaan IPDN. Indikator kinerja yang dimaksud hendaknya, spesifik dan jelas, 

dapat diukur secara objektif, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, 

dan tidak bias. Selain itu perlu juga ditentukan secara tepat aspek-aspek teknis dari 

pernyataan indikator, termasuk didalamnya adalah definisi unit pengukuran. 

Artinya, indikator kinerja apa saja yang akan ditetapkan harus bersifat jelas, tepat 

dan dapat diukur. 

          Pengukuran kinerja di sektor publik ini merupakan suatu proses penetapan 

indikator-indikator, target kinerja dan pengumpulan hasil-hasil kinerja aktual untuk 

dievaluasi (audit commission) bahwa pengukuran kinerja tersebut perlu dilakukan 

untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. 

Selain itu informasi juga dapat digunakan untuk mengukur kemajuan pencapaian 

tujuan dan target organisasi dengan membandingkan hasil kinerja serta untuk 

mengidentifikasi kesempatan dalam rangka peningkatan kinerja karyawan 
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selanjutnya. Pengukuran kinerja pustakawan diukur dengan berpedoman pada 

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 

tentang Petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan Angka Kreditnya. Serta, 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan 

Angka Kreditnya. 

          Indikator kinerja dipakai untuk aktivitas yang hanya ditetapkan secara lebih 

kualitatif atas dasar perilaku yang dapat diamati. Terdapat tujuh indicator kinerja. 

Dua diantaranya mempunyai peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Kinerja 

ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai dan untuk melakukannya diperlukan 

adanya motif. Tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan 

berjalan. Dengan demikian, tujuan dan motif menjadi indicator utama dari kinerja. 

Menurut, (Hersey, Blanchard, dan Johnson, 1996:386) kinerja memerlukan 

adanya dukungan sarana, kompetensi, peluang, standar, dan umpan balik.           

 

2.22. Gaya Kepemimpinan Demokratis dan Kompetensi 

          Di dalam gaya kepemimpinan demokratis seorang pemimpin/ manajer yang 

mana di perpustakaan IPDN yaitu Kepala unit perpustakaan pusat. Biasanya 

meminta pendapat atau nasehat dari pustakawan atau staff perpustakaann non 

pustakawan dalam hal ini adalah Staff Jabatan Fungsional Umum/ Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana dan Staff Honorer/ Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 

Kontrak (PPPK) sebelum mengambil keputusan. 

          Seluruh staff di perpustakaan didorong untuk lebih kreatif dan diberi 

kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan mereka meskipun keputusan 

terakhir masih dipegang oleh Pimpinan unit perpustakaan. Keputusan terakhir yang 

diambil pada dasarnya merupakan kesepakatan dari seluruh staff perpustakaan 

dengan pimpinan. Dalam hal ini kompetensi pimpinan unit perpustakaan bukan 

hanya dituntut untuk menguasai keterampilan personal dan keterampilan konseptual 

tetapi juga yang tidak kalah pentingnya yaitu, keterampilan teknis yang meliputi, 

kemampuan/ kompetensi menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus di bidang 

perpustakaan. 



40 
 

          Di perpustakaan pusat IPDN menerapkan gaya kepemimpinan demokratis. 

Karena, pimpinan unit perpustakaan dalam memimpin kurang memahami pekerjaan 

di bidang ilmu perpustakaan dan pimpinan juga bukan seorang pustakawan yang 

menguasai ilmu perpustakaan. Oleh karena itu diterapkanlah gaya kepemimpinan 

demokratis. Untuk sama-sama di dalam organisasi perpustakaan pimpinan dan 

seluruh staff saling mendukung dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan 

serta visi dan misi perpustakaan IPDN.  

          Kompetensi pustakawan dapat memperoleh angka kredit yang berasal dari 

unsur utama dan unsur penunjang . Komposisi antara unsur utama dan unsur 

penunjang adalah unsur utama sekurang-kurangnya 80% dan unsur penunjang 

sebanyak-banyaknya sebesar 20%.  

           Jabatan fungsional PNS ditawarkan pemerintah sebagai salah satu pilihan 

yang menguntungkan bagi PNS yang potensial untuk meniti karier yang pola 

pembinaannya didasarkan sistem prestasi kerja. Terdpaat beberapa keuntungan 

apabila seorang PNS menjabat suatu jabatan fungsional, yaitu adanya kemandirian, 

kenaikan pangkat dan jabatan bergantung pada kinerja dan prestasi kerja, 

mendapatkan tunjangan jabatan dan batas usia pensiun lebih panjang. 

  

2.23. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja 

           Kompetensi mempunyai hubungan sebab-akibat (causally related) jika 

dikaitkan dengan kinerja seorang karyawan/ pegawai serta kompetensi, yang terdiri 

atas: motif (motive), sifat (trait), konsep diri (self concept), dan keterampilan (skill), 

serta pengetahuan (knowledge) yang diharapkan dapat memprediksikan perilaku 

seseorang sehingga pada akhirnyadapat memprediksi kinerja orang tersebut 

(Moeheriono, 2009:15 dalam Soraya, 2016). 

          Menurut Spencer dalam Moeheriono (2009:18), “hubungan antara kompetensi 

karyawan dengan kinerja adalah sangat erat dan penting sekali, relevansinya ada dan 

akurat, bahkan mereka (karyawan/ pegawai) apabila ingin meningkatkan kinerjanya, 

seharusnya mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tugas pekerjaannya (the 

right man on the right job)” 
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          Kompetensi/ kemampuan Pimpinan perpustakaan pusat IPDN maupun 

pustakawan dapat secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja melalui kesesuaian 

kemampuan-pekerjaan. Dengan adanya keinginan manajemen untuk mendapatkan 

kesesuaian yang cocok. Sebuah analisis pekerjaan akan memberikan informasi 

mengenai pekerjaan yang sekarang dilakukan dan kemampuan yang dibutuhkan 

individu tersebut untuk melakukan pekerjaan dengan memadai. Keputusan promosi 

dan pemindahan pegawai yang mempengaruhi individu yang telah bekerja dalam 

organisasi harus mencerminkan kompetensi/ kemampuan. 

          Kesesuaian dapat ditingkatkan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian 

kecil agar pekerjaan dapat lebih sesuai dengan kemampuan. Sering kali, modifikasi 

dapat dibuat dalam pekerjaan, yang meski tidak mempunyai dampak signifikan pada 

aktivitas dasar pekerjaan, akan lebih baik menyesuaikan dengan bakat spesifik dari 

seorang staff.  

  

2.24. Pengaruh Kompetensi Pustakawan Terhadap Kinerja Jabatan Fungsional 

    Umum/ Nomenklatur Jabatan Pelaksana 

 

          Unsur penunjang kompetensi pustakawan merupakan kegiatan yang 

mendukung pelaksanaan tugas pustakawan dalam menunjang dan membantu kinerja 

jabatan fungsional umum/ Nomenklatur Jabatan pelaksana. Berdasarkan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana aparatur sipil 

negara pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang 

menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Kesamaan 

karakteristik, mekanisme dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.  

          Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam 

pasal 3 digunakan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk :  

a. Penyusunan dan penetapan kebutuhan;  

b. Penentuan pangkat dan jabatan;  

c. Pengembangan karier;  
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d. Pengembangan kompetensi;  

e. Penilaian kinerja;  

f. Penggajian dan tunjangan; dan   

g. Pemberhentian. 

          Kompetensi Pustakawan dan Kompetensi jabatan fungsional umum 

sangat penting dan diharapkan dapat saling bekerjasama satu sama lain dalam 

melakukan penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.  

 

2.25. Pengaruh Kompetensi Pustakawan Terhadap Kinerja Staff PTT/ Pegawai    

    Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak 

          Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang 

lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan 

kepustakawan. Dalam pembinaan karier dan kinerja  Pustakawan, terdapat pihak/ 

unsur yang terkait dalam kelancaran karier Pustakawan, yaitu,  Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kontrak (PPPK). Tugas Pokok dan Fungsi PPPK Perpustakaan 

didasarkan pada Keputusan Rektor IPDN dan kemudian untuk pelaksanaan tugas 

kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala bagian/ unit kerja perpustakaan dan disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi di perpustakaan. 

          Dalam UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Paragraf 4 

Penilaian Kinerja pasal 100 ayat 1 menyatakan, Penilaian Kinerja PPPK bertujuan 

menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian 

kerja antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang bersangkutan. 

Penilaian kinerja PPPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi 

dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku 

pegawai. 

 

 

 

 



43 
 

2.26. Pengaruh Kompetensi Pustakawan dalam Membimbing/ Membina Staff 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Perpustakaan 

          Praktek Kerja Lapangan adalah salah satu bentuk implementasi secara 

sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah/ perguruan tinggi 

dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara 

langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. 

          Maksud dilaksanakannya Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yang diwujudkan 

dalam kerja disuatu perusahaan. Selain sebagai salah satu syarat tugas akhir Praktek 

Kerja Lapangan ( PKL ), Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) juga sebagai kegiatan 

Siswa untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya, yang tercermin dalam Pendidikan Nasional yang berdasarkan 

Pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas, dan ketrampilan 

agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta 

bertanggung jawab atas Pembangunan Bangsa dan Negara dalam pencapaian 

perekonomian meningkat dan kehidupan yang makmur. 

          Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diatur lebih lanjut oleh Kepala 

bagian/ unit kerja perpustakaan dan pekerjaan disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi di perpustakaan. Dalam hal ini kompetensi Pustakawan sangat dibutuhkan 

untuk membantu dan membimbing siswa/ mahasiswa yang sedang PKL dalam 

bekerja membantu kinerja staff perpustakaan dan belajar mengenal dunia kerja 

secara nyata. 

 

2.27.Kerangka Pemikiran 

          Sumber daya manusia di perpustakaan adalah jabatan fungsional pustakawan. 

Pustakawan sangat berperan penting sebagai penyaji dan penyedia bahan informasi 

pada perpustakaan. Dalam pengelolaan perpustakaan, dibutuhkan tenaga pengelola 

yang benar-benar profesional dalam mengurus perpustakaan, sehingga mereka 

mampu mengemban tugasnya dalam mewujudkan visi dan misi perpustakaan. 

          Kinerja pustakawan meliputi kemampuan mengelola, memelihara dan 

mengembangkan informasi serta mampu menggunakan teknologi dan memperbaiki 

layanan informasi untuk menanggapi perubahan kebutuhan. Seorang pustakawan 
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harus mempunyai jiwa pengabdian terhadap tugas-tugas dan fungsi perpustakaan 

sebagai sarana penunjang pendidikan formal dan nonformal serta senantiasa 

bersedia membantu, membimbing, dan memberikan layanan kepada masyarakat 

terbuka dan suka rela, sehingga tujuan perpustakaan dapat tercapai. Tugas layanan 

menuntut kreativitas dalam mendayagunakan bahan pustaka agar setiap bahan 

pustaka yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh 

pemustaka. 

          Sangat diperlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

kepustakawanan (kompetensi fungsional) dan kompetensi personal. Kendala yang 

saat ini dihadapi oleh pustakawan di perpustakaan IPDN adalah Dalam mengerjakan 

pengklasifikasian pustakawan menggunakan Prosedur Pengklasifikasian Dewey 

Decimal Classification (DDC). Berkaitan dengan permasalahan pustakawan tersebut 

maka pustakawan harus mampu dan berusaha membangun atau mengembangkan 

kinerjanya ke arah yang lebih baik dengan lebih memperhatikan kompetensi nya 

agar lebih berkompeten dalam bekerja sebagai seorang pustakawan.  

 

2.28. Hipotesis 

          Hipotesis adalah asumsi/ kesimpulan yang berperan sebagai suatu penjelasan 

tentatif. Tujuan utama dari hipotesis adalah memberikan pengarahan, dan 

menampilkan satu sistem yang efektif guna usaha pengumpulan data penelitian. 

          Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis mengajukan  hipotesis yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan demokratis yang diterapkan kepala unit 

perpustakaan sangat berperan aktif dalam menunjang kinerja staff 

perpustakaan. 

2. Pustakawan merupakan unsur penunjang pada perpustakaan, maka 

keberadaannya sangat dibutuhkan, karena mereka merupakan orang 

ahli dan terampil dibidang perpustakaan.  

3. Kompetensi pustakawan sangat mempengaruhi kinerja staff 

perpustakaan yaitu, Staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai 
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Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)  sangat berperan 

penting sebagai penyaji dan penyedia bahan informasi pada 

perpustakaan. 

4. Keberadaan staff magang/ siswa/ mahasiswa yang sedang melakukan 

kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) terkadang/ bahkan dibutuhkan 

untuk dapat bersama-sama membantu penyelesain pekerjaan Jabatan 

Fungsional Pustakawan, Staff Jabatan Fungsional Umum (JFU)/ 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan staff Honorer/ Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di perpustakaan.  


