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Abstract 

Up to this time librarian is a profession that is still seen as less qualified career and has not 

been much public attention in general, especially in Indonesia. The development of 

assumptions that are less approving values the importance of the role and function of the 

librarian in the social environment at large no longer be separated from the structure 

discursive limits the librarian is a profession that works at the technical level alone, and there 

is no significance to give the favorite a valuable and compete at the level of the profession in 

general. Government as development policy holders issued a law that specifically focus on the 

control of the library and directly provide it concern to the librarian profession. But it was not 

enough to affect the discursive structures that circulate widely in social asusmptions. The 

emergence of the Facebook community "Solidaritas Pustakawan Indonesia" is a space that 

controls public of librarians to counter assumptions that marginalizes librarian over the 

years. This qualitative study sought to uncover the formation of discourse in the community 

and understand the power relations on the formation of discourse in it. The findings of digital 

text data is analyzed using the theory of Michel Foucault and discourse analysis approach of 

Teun A. Van Dijk showing that the public librarian power over his audience to form 

knowledges concerning the librarian image and its idealism that should be pinned on 

librarians through discourse. Discourses in the community are unfolding include: (1) 

Powerlessness Librarian Discourse, (2) Pragmatic Mentality Librarian Discourse, (3) 

Inequality of Librarian compared in other professions (teacher, paramedics, secretary of the 

village) Discourse. The formation of discourses is inseparable from text dimension, social 

cognition dimension, and social context dimension. This study results three types of audience 

of librarian community,  they are (1) Militant critical-radical type, (2) Militant conservative-

pragmatic type, and (3) Militant critical-conservative type. 
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Abstrak 

Sampai dengan saat ini pustakawan adalah sebuah profesi yang masih dipandang sebagai 

karir yang kurang mumpuni dan belum banyak menyita perhatian khalayak secara umum, 

khususnya di Indonesia. Berkembangnya asumsi-asumsi yang kurang menyetujui nilai-nilai 

pentingnya peran dan fungsi profesi pustakawan di lingkungan sosial yang luas tidak lepas 

dari struktur diskursif yang membatasi pustakawan adalah profesi yang bekerja pada tataran 

teknis saja, serta belum ada signifikansi yang dapat memberikan nilai favorit yang berharga 

dan bersaing di dalam tataran profesi pada umumnya. Pemerintah sebagai pemegang 

kebijakan mengeluarkan Undang-Undang yang khusus memusatkan kontrol pada 

perpustakaan dan secara langsung memberikan angin segar pada profesi pustakawan. Akan 

tetapi hal itu tidak cukup mempengaruhi struktur diskursif yang beredar secara luas di 
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dalam asusmsi sosial. Kemunculan komunitas Facebook “Solidaritas Pustakawan 

Indonesia” adalah sebagai wadah yang mengontrol khalayak pustakawan untuk melawan 

asumsi-asumsi yang meminggirkan profesi pustakawan selama ini. Studi kualitatif ini 

menggunakan pendekatan analisis wacana yang berusaha mengungkap terbentuknya 

wacana-wacana di dalam komunitas tersebut dan memahami relasi kuasa atas pembentukan 

wacana di dalamnya. Hasil temuan data teks digital dianalisis menggunakan teori Michel 

Foucault dan pendekatan analisis wacana dari Teun A. Van Dijk yang menunjukkan bahwa 

khalayak profesi pustakawan berkuasa atas khalayaknya untuk membentuk pengetahuan-

pengetahuan menyangkut citra dan idealisme profesi pustakawan yang selayaknya 

disematkan pada pustakawan melalui wacana. Wacana yang berkembang di dalam ruang 

komunitas meliputi: (1) Wacana Ketidakberdayaan Pustakawan, (2) Wacana Mentalitas 

Pragmatis Pustakawan, (3) Wacana Ketidakadilan pada Profesi Pustakawan di  Bandingkan 

Profesi lain (Guru, Paramedis, Sekretaris Desa). Terbentuknya wacana tidak terlepas dari 

demensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Studi ini menghasilkan tiga 

penggolongan khalayak komunitas profesi pustakawan yaitu (1) Tipe khalayak militan yang 

kritis-radikal, (2) Tipe khalayak militan yang konservatif-pragmatis, dan Tipe khalayak 

militan yang kritis-konservatif. 

 

Kata Kunci : Kekuasaan, Pengetahuan, Wacana, Profesi Pustakawan, Citra profesi 

Pustakawan. 

 

 

 
1. PENDAHULUAN  

Hingga saat ini anggapan bahwa pustakawan adalah sebuah karir yang kurang 

menjanjikan kuat sekali muncul dalam anggapan sosial secara umum. Bagaimana tidak, 

Suherman
2
 (2015) mengatakan bahwa salah satu penyebab di antaranya adalah  dalam 

kelembagaan yang menjadi fokus kerja pustakawan yaitu perpustakaan, keberadaanannya 

masih belum menempati prioritas utama pembangunan pengetahuan dalam negeri ini. 

Dalam ranah berita nasional ulasan mengenai perpustakaan dan kompetensi pustakawan 

jarang sekali muncul dalam headline utama, hanya beberapa media online lokal saja seperti 

seperti Republika Bandung, Tribun Timur, Harian Pikiran Rakyat, Banten Hits
3
, dan lain 

sebagainya yang kerapkali membahas dan mengulas hal mengenai hal-hal tersebut .  Selain 

itu pustakawan yang dihadapkan dalam persoalan era modern ini semakin tergelincir 

dengan adanya relativitas teknologi informasi yang dapat memberikan segala akses 

informasi.  

Padahal kondisi sebenarnya di Indonesia tidak lepas dari transisi-modern yang mana 

masih terdapat masyarakat yang berada pada lini tradisional yang perlu pendekatan khusus 

untuk memobilasi pengetahuannya (Respati, 2014). Peran dan fungsi pustakawan 

sebenarnya penting untuk menggerakkan masyarakat dengan kebutuhannya masing-
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masing. Jika melihat apa yang diungkapkan oleh Fuad Ghani (2010) yang menyatakan 

bahwa citra profesi pustakawan di Indonesia dapat dikatakan masih belum menempati 

posisi strategis yang mencuri perhatian dalam khalayak masyarakat luas salah satunya juga 

disebabkan oleh persepsi bahwa pekerja perpustakaan kesehariannya hanya menata atau 

menjaga buku, serta belum adanya signifikansi yang serius atas apresiasi maupun prestasi 

dari keprofesian pustakawan sendiri yang menggugah perhatian khalayak masyarakat. Hal 

ini relevan dengan kenyataan bahwa pandangan pragmatis untuk mengejar suatu 

kesempurnaan menjadi penyedia informasi masih banyak timbul di dalam benak kalangan 

pustakawan sendiri dan tidak diimbangi dengan peran dan signifikansi yang menggugah 

perhatian dengan citra yang khas milik profesi pustakawan, yakni dapat membumi dan 

memobilisasi pengetahuan masyarakat semua kalangan di Indonesia (Pendit, 2011). 

Padahal jika ditarik ulur pada kenyataannya hanya sedikit sekali kompetensi pustakawan 

yang mampu menwujudkan kemajuan sesuai nilai-nilai ideal perkembangan zaman, hal ini 

tentu saja disebabkan karena banyak faktor. Faktor yang terbesar adalah kondisi finansial 

instansi yang menaungi pustakawan bekerja, bahwa tidak banyak lembaga perpustakaan di 

Indonesia yang mampu berkembang sesuai dinamika masyarakat modern. Keajekan 

signifikansi sebagai seorang pustakawan yang belum tercapai inilah yang kerapkali 

mendatangkan peminggiran beserta kompleksitas hambatan yang menimpa dikarenakan 

asumsi sosial yang memandang belum adanya bukti nyata yang menjanjikan dari profesi 

pustakawan.  

Di sisi lain pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan mengeluarkan Undang-Undang 

nomer 43 tentang perpustakaan yang di dalamnya terkandung berbagai kaitan yang berada 

pada lingkup lembaga perpustakaan termasuk pendefinisian profesi pustakawan. Tidak 

berhenti sampai disitu pada tahun 2014 juga dikeluarkan Peraturan Pemerintan (PP) Nomer 

24  tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomer 43 tentang perpustakaan yang 

juga menambah nilai positif tersendiri bagi lembaga perpustakaan, khususnya profesi 

pustakawan.  Namun kenyataan yang terjadi keberadaan undang-undang tersebut hanya 

menjadi arca yang tidak bergerak sama sekali ke arah kebaikan profesi pustakawan.  

Ketika hal ini terjadi ditambah dengan berbagai praktik peminggiran yang dianggap 

merendahkan martabat pustakawan maka sorotan untuk bergeliat membuat pergerakan-

pergerakan kecil dalam khalayak pustakawan muncul. Salah satunya terdapat pada 

komunitas facebook “Solidaritas Pustakawan Indonesia”. Berbagai penyikapan, sudut 

pandang dan aktivitas interaktif yang membuat konsepsi-konsepsi atas penyikapan profesi 

pustakawan muncul secara massive. Hal ini merujuk pada sebuah aktivitas saling 

melontarkan diskursus untuk mencapai suatu pembenaran yang diharapkan dari nilai-nilai 

subjektivitas masing-masing anggota yang terlibat. Apa yang terjadi dalam ruang 

komunitas tersebut tidak lain sebagai praktik kontrol yang dilakukan oleh subyek dalam 

khalayak pustakawan terhadap anggotanya agar dapat membangun citra dan menempatkan 

diri sebagaimana kondisi yang terjadi agar tidak terus-menerus permasalahan menimpa 

profesi pustakawan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat dua fokus 

permasalahan yang timbul, yaitu bagaimana terbentuknya wacana tentang profesi 

pustakawan dalam ruang komunitas Facebook “Solidaritas Pustakawan Indonesia”? dan 

bagaimana relasi kuasa yang tampak/terjadi dalam ruang tersebut ketika melakukan 

prosesnya?.  

Ketika hal tersebut terbaca sebagai suatu fenomena, maka mengambil pandangan dari 

Michel Foucault (2002) yang menjelaskan bahwa kekuasaan dan pengetahuan adalah dua hal 

yang saling terikat, di mana kekuasaan adalah akumulasi dari pengetahuan, dan dengan 

pengetahuan tersebut kuasa dapat dijalankan. Foucault bukan lagi menyebutnya dengan 

kekuasaan namun lebih bertendensi kepada penyebutan kuasa karena praktik yang dijalankan 

dimanipulasi dan dijalankan secara persuasif dan mengandalkan determinasi dari 

pengetahuan. Dalam praktiknya, wacana merupakan media untuk menjalankan kuasa oleh 

pihak-pihak yang memiliki pengetahuan. Selain itu wacana yang berkembang adalah sesuatu 

yang dapat memproduksi hal lain (sebuah gagasan, konsep atau efek) yang pada akhirnya 
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terbentuk pandangan ideologikal baru atas suatu konteks tertentu sehingga menghasilkan 

cara berpikir atau cara pandangan tertentu. Komunitas Facebook “Solidaritas Pustakawan 

Indonesia” di dalamnya terdapat praktik produksi dan reproduksi pengetahuan-pengetahuan 

tentang dunia kepustakawanan, khususnya terkait dengan profesi pustakawan. Komunitas 

profesi tersebut melangsungkan praktik kuasa atas komunitasnya dengan cara-cara strategis 

yang diakumulasikan dari pengetahuan. Pengetahuan tersebut diformulasikan dalam bentuk 

penyataan-pernyataan yang mengandung subjektivikasi diskursus tentang profesi 

pustakawan yang berhujung pada pembangunan sebuah wacana. 

Foucault (dalam Eriyanto 2001) mengungkapkan bahwa teks-teks wacana yang 

beredar tidak lepas dari struktur diskursif dan realitas secara nyata yang dipahami. Produksi 

wacana tentang profesi pustakawan sendiri merupakan persepsi dan penafsiran atas suatu 

peristiwa  yang dituangkan dalam pengkritisan melalui teks wacana untuk membentuk 

diskursus tersendiri. Kekuatan wacana dan diskursus yang tersebar dalam relasi sosial  yang 

dibangun oleh komunitas “Solidaritas Pustakawan Indonesia”  mengandung pembenaran 

yang dimiliki pemegang kuasa untuk menitikberatkan apa yang hendak ditanamkan dalam 

pandangan khalayak komunitas secara menyeluruh.  Wacana yang berkembang selama ini 

tentang profesi pustakawan merupakan bentuk penanaman dan perlawanan (diskursus) yang 

tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu pendekatan yang mempunyai analisis relasional dari 

teks yang berkonteks dipandang dapat menjelaskan bagaimana terbentuknya teks-teks 

wacana yang beredar dari proses produksi, reproduksi, serta sirkulasi tek-teks wacana 

tersebut. Di dalam situasi ini model pendekatan yang diperkenalkan Teun A. Van Dijk 

dipilih sebagai pisau analisis yang mendukung teori kuasa dalam wacana oleh Foucault. 

Pendekatan yang digunakan Teun A. Van Dijk (dalam Eriyanto, 2001) dikenal dengan 

“kognisi sosial” yakni pengkajian atas produksi teks wacana yang tidak terlepas dari dimensi 

penyususnnya yakni teks, kognisi sosial dan konteks. Keberadaan teks-teks sebagai bentuk 

representasi apa yang dipikirkan oleh produsen teks memiliki unsur internal penunggang 

yang bernama kognisis sosial. Dalam kognisi ssosial terdapat cara pandang 9skema) yang 

bertaut dengan memori untuk memberikan makna pada teks yang beredar. Diluar itu ada 

konteks sosial yang merupakan bentuk penerimaan dan penghayatan sosial masyarakat 

mengenai keberadaan sebuah teks-teks berkonteks wacana tersebut. 

Dalam analisis ini dilakukan dengan pendekatan penelitian interpretatif Kualitatif 

untuk melihat pemahaman pribumi dari maksud dan makna yang terdapat dalam interaksi 

sosial yang terjadi pada situasi dan kondisi tertentu dengan tujuan mengungkapkan makna 

sebenarnya dari realitas yang terjadi (Sugiyono, 2008). Penelitian ini juga menggabungkan 

metode analisis wacana, dimana upaya atau proses  (penguraian) untuk memberi penjelasan 

pada sebuah teks yang dikaji atau dilontarkan produsen dengan kecenderungannnya 

memiliki tujuan atau makna tertentu yang ingin ditanamkan pada penafsiran khalayak 

pembacanya (Eriyanto, 2001: 6). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data teks 

digital yang berupa teks-teks berkonteks dalam ruang komunitas facebook “Solidaritas 

Pustakawan Indonesia” serta data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan penelusuran 

sumber-sumber yang relevan.  

Pemilihan data wacana yang digunakan oleh peneliti setidaknya berada pada rentang 

antara tahun 2012 hingga 2016, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa 

pembentukan komunitas tersebut dengan nama “Solidaritas Pustakawan Indonesia” 

dikukuhkan pada tahun 2012 dan di dalamnya terdapat geliat terbesar di antara komunitas 

yang lain mengenai wacana tentang perpustakaan, khususnya profesi pustakawan. 

Pertimbangan tertentu yang dipilih dalam menentukan data teks wacana bertujuan untuk 

memilih wacana yang dianggap paling mewakili dan sesuai dengan apa yang penulis 

harapkan, serta mencerminkan informasi yang hendak digali oleh penulis. Teks wacana 

yang digunakan sebagai data adalah wacana-wacana yang menfokuskan pada pokok 

permasalahan yang diteliti yaitu wacana-wacana yang beredar di dalam komunitas 

facebook dengan pokok bahasan tentang profesi pustakawan. Berdasarkan hal tersebut 
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maka teknik  Purposive adalah teknik pengumpulan wacana yang digunakan sebagai teknik 

pengambilan data penelitian yang dianggap paling tepat untuk penelitian ini.  

 

2. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Aktivitas yang terjadi di dalam komunitas tersebut membentuk pola tersendiri untuk 

membentuk wacana-wacana tentang profesi pustakawan yang dijalankan dengan 

memproduksi dan mereproduksi pengetahuan dan merefleksikan praktik kuasa serta 

mencerminkan relasi kuasa tersendiri dalam pembentukan dan pemapanan wacananya. 

Kuasa dan pengetahuan adalah dua hal yang tak terpisahkan dan mempunyai hubungan 

timbal balik. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan ruang 

pengetahuan begitupun sebaliknya, bahwa penyelenggaraan pengetahuan akan 

menimbulkan pula efek kelanggengan kuasa (Foucault, 2002). Dalam hal ini adalah 

pengetahuan-pengetahuann tentang kepustakawanan yang merujuk secara langsung kepada 

profesi pustakawan sebagai outputnya, dan yang dituju adalah khalayak pustakawan yang 

bernaung di dalam komunitas pustakawan dalam Facebook yang bernama “Solidaritas 

Pustakawan Indonesia”. Dari situ pemahaman-pemahaman tentang pustakawan dan dalam 

proses pembentukan citra dan idealisme kepustakawanan dalam benak publik komunitas 

pustakawan dapat dibentuk melalui wacana-wacana yang telah dikonsumsi oleh mereka. 

Menurut Foucault, tidak ada kebenaran yang sejati, kebenaran yang dipahami merupakan 

kebenaran yang dibentuk oleh praktik-pratik kekuasaan melaui persebaran pengetahuan 

dan produksi wacana. Ditambah lagi penggunaan teori dari Michel Foucault dapat 

ditemukan temuan penelitian yang berbeda bahkan menyingkap fakta yang terselubung 

dibalik sebuah realita yang telah ada.  

 

1. Terbentuknya wacana tentang profesi pustakawan 

Pada studi ini menemukan bahwa ruang komunitas Facebook “Solidaritas 

Pustakawan Indonesia” adalah komunitas pustakawan yang digunakan sebagai 

media relasi pustakawan dalam membentuk pengetahuan dan membangun kuasa 

di antara khalayak komunitas profesi pustakawan. Muncul wacana-wacana yang 

membahas tentang profesi pustakawan yang dialirkan di dalam bentuk teks-teks 

bermakna yang diproduksi oleh man of desire atau produsen wacana untuk 

menanamkan pengetahuan, membangun idealisme dan citra profesi pustakawan 

yang selayaknya. Teks-teks tersebut kemudian dikonsumsi oleh khalayak di dalam 

ruang komunitas dengan harapan akan menimbulkan konstruksi tersendiri dalam 

benak khalayak sebagai konsumen teksnya. Cara-cara strategis membangun 

profesi pustakawan dilakukan melalui pelontaran gagasan berwacana dan 

membangun interaktifitas diskusi yang ditimbulkan dari postingan teks-teks yang 

merujuk pada pembangunan suatu wacana tertentu. Lebih jauh lagi interaktifitas di 

dalam ruang tersebut digunakan sebagai sebuah cara menghimpun kekuatan untuk 

membangun citra profesi pustakawan yang lebih baik di masa mendatang yang 

dimulai dan bergantung dari pemaknaan yang berkembang di antara khalayak 

yang berada di dalam ruang komunitas tersebut. 

Dalam prespektif wacana, pengertian yang paling luas diartikan sebagai sesuatu 

yang ditulis atau dikatakan atau dikomunikasikan dengan menggunakan tanda-

tanda, dan menandai hubungan lainya dengan strukturalisme dan fokus-fokus 

dominannya dalam bahasa. Namun Foucault mendefinisikan wacana sebagai 

semua bidang pernyataan, yang kadangkala diluapkan sebagai bentuk 

individualisasi dari kelompok pernyataan, ataupun kadangkala sebagai bentuk 

pernyataan atas sebuah praktik regulatif tertentu (Bahasoan dan Kotarumalos, 

2014). Dari pengertian paling luas dan apa yang diungkapkan oleh Foucault, pada 

intinya wacana itu tertumpu pada bentuk pernyataan, siapa yang mengeluarkan 
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pernyataan, dan di dalam konteks apa pernyataan tersebut dikeluarkan. Di dalam 

ruang komunitas Facebook “Solidaritas Pustakawan Indonesia” tersirkulasi secara 

luas berbagai penrnyataan-pernyataan, sudut pandang, pernyataan sikap dan 

ulasan-ulasan yang dikomunikasikan mengenai dunia kepustakawanan, khususnya 

mengenai profesi pustakawan. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebuah 

pernyataan berkonteks yang dilontarkan untuk praktik regulatif yang ditujukan 

pada khalayak pustakawan di dalam ruang komunitas. 

Foucault menganggap peredaran wacana beserta praktik diskursus yang terjadi 

dijalankan untuk melaksanakan praktik kuasa melalui proposisi dan bahasa 

wacana adalah instrumen baru dalam pelaksanaan kekuasaan di era modern saat 

ini (Foucault, 2002). Khalayak profesi pustakawan adalah masyarakat modern 

yang berpendidikan, yang terpelajar, dan dapat memikirkan rasionalitas-

rasionalitas dan efektifitas setiap proses yang dijalankan dan konsekuensinya. 

Sebagai bentuk keharusan membangun struktur diskursif yang baru dalam ruang 

sosial yang lebih luas, maka pembangunan persepsi terlebih dahulu adalah yang 

paling dipentingkan di dalam prosesnya. Persepsi yang dirintis terlebih dahulu di 

dalam benak khalayak profesi pustakawan adalah satu instrumen yang nantinya 

diharapkan berdampak lebih besar pada pembangunan struktur diskursif yang 

baru. Pembenahan persepi yang berbentuk revolusi dalam mentalitas pustakawan 

adalah rasionalisasi yang dikembangkan di dalam ruang komunitas. Tidak ada 

cara yang efektif jika tidak dimulai dari pembangunan secara internal pada 

mentalitas pustakawan sendiri sehingga menghasilkan efek yang besar dan 

serempak di kemudian hari.   

Apa yang terjadi di dalam komunitas Facebook “Solidaritas Pustakawan 

Indonesia” mengantarkan pada kondisi yang menempatkan pengetahuan para 

khalayak pustakawan diadu untuk saling berkontribusi dalam pelontaran wacana 

maupun penyebaran diskursus untuk saling menekankan kebenaran, terutama apa 

yang diungkapkan oleh produsen. Produsen yang memberikan satu suguhan 

komunikasi yang kompleks dalam menyikapi realitas pustakawan bertumpu pada 

pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman dan proses-proses yang dimiliki 

dirinya dalam dunia kepustakawanan.  

Produsen sebagai man of desire (Mudhoffir, 2013) membentuk  kuasa yang 

bersifat disiplinary power bagi profesi pustakawan di dalam relasi atas nama 

sebuah profesi pustakawan di masa saat ini dan tentunya untuk masa depan yang 

lebih baik. Kuasa produsen atas khalayak profesi pustakawan tidak berbentuk 

penghakiman atas struktur yuridis yang dibuat dan dibangun dalam profesi 

pustakawan akan tetapi lebih kepada sebuah penanaman kesadaran yang tujuannya 

untuk menormalisasi. Produsen berusaha membangun sebuah penawaran untuk 

normalisasi yang ditujukan kepada khalayak, di mana penawaran tersebut bukan 

hanya sebuah penawaran tanpa makna akan tetapi sebuah penawaran yang 

memiliki satu kekuatan membangun citra dan idealisme profesi pustakawan dalam 

upaya pembangunan struktur diskursif yang baru dalam ruang sosial yang lebih 

luas.  

Normalisasi ini berhujung pada sebuah pilihan yang sepenuhnya diserahkan 

pada publik pustakawan yang menilai atas semua itu. Publik pustakwan di dalam 

ruang komunitas adalah khalayak yang dapat berposisi sebagai konsumen dari apa 

yang dilontarkan oleh produsen. Jika menginginkan satu perubahan maka 

mengikuti aturan main dan arah wacana yang dibangun oleh produsen adalah 

langkah yang tepat. Inilah normalisasi yang ditekankan. Bahwa profesi 

pustakawan harus memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif dari 

keberadaan dirinya untuk bahu membahu membaca isu-isu strategis dan 

membangun sebuah jalan perubahan yang dimulai dari dirinya sendiri. Foucault 

juga menekankan bahwa efek yang ditimbulkan dari disiplinary power bukanlah 
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sebuah rezim kekuasaan yang negatif yang bekerja secara represif maupun koersif 

akan tetapi rezim kuasa yang menghasilkan sebuah hegemoni ideologi yang 

positif dari penekanan subyek modern yang menyebarkan kuasa tersebut dalam 

perilaku tubuh yang reproduktif (Mudhoffir, 2013). Pendisiplinan dalam tubuh 

profesi pustakawan inilah nantinya digunakan sebagai  subjek-subjek 

pembangunan ideologi positif tentang ilmu pengetahuan kepustakawanan demi 

jalan untuk mengatasi ketidakdisiplinan dalam lingkup sosial yang lebih besar, 

yaitu asumsi masyarakat dalam konteks sosial yang lebih besar. 

Semua proses diatas mengerucutkan pada berkembangnya wacana-wacana yang 

digunakan sebagai pembentukan citra profesi pustakawan. Beberapa wacana yang 

terbentuk di antaranya adalah : 

(1) Wacana ketidakberdayaan pustakawan 

Wacana ini berkembang dengan asumsi pengetahuan yang mengedepankan 

unjuk rasa, demo dan pernyataan sikap. Skema berpikir yang dijalankan 

bersumber dari anggapan bahwa pustakawan selalu menjadi objek dan 

nasibnya tidak pernah menemui titik perubahan. Konteks sosial yang 

berjalan berkutat pada konsistensi pemerintah yang yang dipertanyakan 

ketika mengeluarkan undang-undang Momor 43 tahun 2007 perpustkaan 

akan tetapi tidak bergeming dan berjalan hanya pada tataran dimensi politis 

saja. 

(2) Wacana mentalitas pragmatis pustakawan 

Wacana ini berkembang dengan asumsi pengetahuan yang dimiliki 

pustakawan fungsional. Bahwa pustakawan adalah profesi yang elegan 

tidak pantan untuk mengemis perhatian pada pemerintah. Maka dari itu 

untuk menemukan kesejahteraan yang didampbakan memasuki formasi 

fungsional adalah nilai-nilai yang diutarakan. Wacana ini hadir sebagai 

penolakan atas ketidakberdayaan yang diwacanakan oleh produsn khalayak 

wacana pertama. Khalayak pada wacana ini berpijak pada konteks sosial 

dari segi pemerintah yang menyediakan formasi PNS pada pustakawan, 

maka dari itu agar profesi tidak repot memperjuangkan haknya maka 

berdamai dengan keadaan dan memasuki formasi pemerintah adalah jalan 

yang diharapkan. 

(3) Wacana ketidakadilan profesi pustakawan dibandingkan dengan profesi lain 

(guru, paramedis, sekretaris desa) 

Dinamika di antara kedua wacana yang telah berkembang menuntun 

khalayak mengembangkan pengetahuan-pengetahuannya kembali. Halayak 

tersebut mengembangkan wacana ketiga ini sebagai penolakan atas wacana 

kedua dan justru menguatkan wacana pertama. Konsepsi atas perubahan 

citra profesi pustakawan yang baik adalah satu pengharapan besar, akan 

ettapi selama ini perhatian pada profesi ini cenderung minimalis. Sesama 

profesi yang menjadi gambaran ideal adalah guru, paramedis, dan sekretaris 

desa. Ketiga profesi tersebut dapat dengan mudah mendapatkan tempat 

dalam asusmsi sosial dan apresiasi pemerintah. Pada wacana ketiga inni 

persepsi khalayak diopinikan untuk terbentuk mentalitas yang baik demi 

mencapai penghargaan di masa mendatang. Menjadi tidak cengeng dan 

tidak menyerah pada degradasi asumsi adalah nilai-nilai yang 

dikonstruksikan serta dijadikan motivasi untuk perubahan. Selama ini 

memang jumlah profesi pustakawan dibangdingkan dengan jumlah guru 

tidak menemui titik terang yang dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah 

sebagai pemegang sumber strategis terkesan berat sebelah dalam 

memperhatikan profesi  guru dibandingkan pustakawan. 

2.  Relasi Kuasa yang terjadi dalam ruang komunitas 
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 Produsen yang memberikan satu suguhan komunikasi yang kompleks dalam 

menyikapi realitas pustakawan bertumpu pada pengetahuan-pengetahuan dari 

pengalaman dan proses-proses yang dimiliki dirinya dalam dunia 

kepustakawanan. Kemudian aktivitas interaktif yang memperlihatkan kondisi 

pertarungan diskursus untuk saling menampilkan kebenaran dan jalan 

kepercayaan yang menjadi sebuah pedoman pemikiran. Hal tersebut merujuk ada 

terkumpulnya kekuatan-kekuatan dari gagasan-gagasan yang berpengetahuan dan 

saling ditekankan oleh para pelontarnya, yakni produsen dan konsumen. Hal inilah 

yang merujuk pada sebuah konstelasi dari kekuatan dalam ruang komunitas, 

karena setiap individu baik produsen dan konsumen berkuasa atas pelontaran 

keyakinan dan pernyataan sikap yang berhak diambil dalam menyikapi diskursus-

diskursus profesi pustakawan.  

Konstelasi kekuatan dalam relasi profesi pustakawan dengan menempatkan 

subjektifikasi kebenaran yang telah dibuat digunakan menggiring pada kebenaran 

yang universal dan diharapkan dapat memberikan efek positif di antara khalayak 

tersebut khususnya, dan diharapkan dapat digunakan sebagai alat kuasa yang lebih 

besar dan untuk efek yang lebih besar pengaruhnya terhadap profesi pustakawan 

secara umum di lingkungan praktik yang nyata.  Memang benar apa yang telah 

disampaikan oleh Foucault (2009) bahwa kekuasaan bekerja dimana pun karena 

kekuasaan bermain dalam relasi sosial, setiap ada relasi sosial yang terjadi maka 

disitu pasti terdapat kekuasaan, kekuasaan tidak saja mengenai hal-hal yang 

menyangkut urusan negara, tetapi kekuasaan pun juga menyentuh dimensi 

kelompok bahkan individu. Hal ini merujuk pada relasi kuasa yang terjadi 

menurut Foucault tersebut membawa kebenaran sesuai dengan yang 

dikonstruksikan oleh sang pembawa pengetahuan. 

Relasi kuasa yang diutarakan Michel Foucaut didudukkan dalam ruang 

komunitas facebook terjadi pada khalayak yang menyetujui konsepsi produsen 

wcana, hal ini berlaku ketika produsen menanamkan wacana ketidakberdayaan. 

Sementara itu relasi kuasa tidak terjadi pada khalayak yang membentuk wacana 

mental pragmatis pustakawan. Penolakan timbul dari cara pandang yang berbeda 

dalam mellihat citra dan keberadaan profesi pustakawan. walalupun akhirnya 

timbul wacana yang ketiga sebagai wujud relasi yang terjadi di kemudian atas 

konsepsi produsen. Dengan berkembangnya wacana mentalitas pragmatis 

menunjukkan bahwa di dalam ruang komunitas facebook “Solidaritas Pustakawan 

Indonesia” terdapat noktah relasi pemeritah yang berhasil menanamkan 

pandangan ideologikal tersendiri pada beberapa khalayak pustakawan melalui 

kontrol jabatan fungsionalnya. Sehingga relasi kuasa  dalam komunitas ini terjadi 

atau tampak dalam dua bentuk, yakni relasi kuasa atas produsen yang 

melancarkan kuasanya pada khalayaknya dan terdapat khalayak yang tidak 

terjangkau oleh relasi kuasa proddusen karena lebih menyetujui konsepsi dan 

normalisasi yang dilakukan pemerintah. 

 

3. SIMPULAN 

 

1. Terbentuknya wacana tentang profesi pustakawan di dalam ruang komunitas 

menempatkan terlontarnya sebuah teks-teks berkonteks yang mengandung wacana 

tentang profesi pustakawan tidak berdiri sendiri dalam pembentukannya. 

Keberadaan sebuah teks di dalam ruang komunitas memiliki latar belakang 

terciptanya dan ada satu proses yang melingkupinya.  Hal ini merujuk pada 

produksi, reproduksi, dan sirkulasi teks-teks wacana tersebut oleh produsen dan 

reaksi konsumen yang dilontarkan atas teks wacana yang memiliki dimensi 

pembentuk yang tidak terpisahkan. Hal tersebut diantaranya adalah dimensi teks, 
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dimensi kognisi sosial dan dimensi analisis/konteks sosial. Analisis teks-teks yang 

melibatkan dimensi penyusunnya memandang teks sebagai sebuah pernyataan-

pernyataan yang memiliki makna khusus yang menungganginya dan hendak 

dimapankan dalam benak khalayak profesi pustakawan. Dalam dimensi penyusun 

teks wacana dalam komunitas terdapat pedeterminasi pengetahuan-pengetahuan 

yang berhujung pada praktik kuasa yang mengisyaratkan teks tersebut adalah 

kuasa produsen sebagai man of desire dalam membentuk dan mengontrol 

khalayak profesi pustakawan melalui wacana. Pemilihan topik, penceritaan, 

hingga penambahan elemen-elemen kecil dalam teks mewakili penekanan 

tersendiri atas maksud yang dimapankan produsen kepada khalayak profesi 

pustakawan. Produsen sebagai man of desire di dalam teks-teks yang dilontarkan 

mengarahkan pada wacana-wacana tentang profesi pustakawan yang meliputi :, 

 Wacana Ketidakberdayaan Pustakawan 

 Wacana Mentalitas Pragamatis Pustakawan 

 Wacana Ketidakadilan pada Profesi Pustakawan di  Bandingkan Profesi lain 

(Guru, Paramedis, Sekretaris Desa) 

2.  Melalui wacana-wacana tersebut ada proses internalisasi nilai-nilai yang 

sifatnya ideologikal secara kolektif mengenai konsepsi dalam ilmu 

kepustakawanan yang melibatkan profesi pustakawan, sehingga terdapat relasi 

kuasa yang hadir sebagai praktik yang tampak dalam pembentukannya. Hal ini 

mendatangkan dinamika khalayak profesi pustakawan yang dapat terbaca dari 

diskursus-diskursus yang berusaha disampaikan di dalam interaktifitas diskusi. 

Dari proses yang terjadi terdapat khalayak yang menyetujui dan terpengaruh 

dengan konsepsi produsen atas wacana ketidakberdayaan pustakawan. Tipe ini 

disebut sebagai tipe khalayak yang militan kritis-radikal, di mana nilai-nilai 

perubahan revolusioner disetuji dan dihayati pada benak mereka untuk mengubah 

citra profesi pustakawan. Keberadaan wacana ketidakberdayaan pustakawan 

melahirkan resistensi yang ditunukkan oleh khayalak dengan tipe militan yang 

konsevatif-pragmatis,keberadaan mereka sebagai pustakawan fungsional 

menganggap ketidakberdayaan ini dapat ditumpas dengan masuk pada formasi 

PNS yang diberikan pemerintah maka dari itu pergerakan dinilai bukan sebagai 

jalan yang baik pada profesi pustakawan. Dari kedua wacana yang hadir, muncul 

wacana ketiga sebagai bentuk krtitik pada wacana kedua sekaligus menguatkan 

wacana pertama, khalayak yang terbentuk bertipe militan yang kritis-konservatif. 

Khalayak tipe ketiga ini menyetujui konsepsi perubahan citra pustakawan dijalani 

melalui pemberedelan mental yang baik. Khalayak tipe ketiga mengkonstruksi 

nilai pperubahan dengan cara-cara yang konservatif dan tetap menyoroti bahwa 

kesejahteraan sebgai seorang pustakawan tidak hanya menjadi PNS, akan tetapi 

mentalitas yang baik dapat mendatangkan apresiasi yang baik di masa mendatang. 

Maka dari itu tidak cengen dan memperbaiki mentalitas jati diri pustakawan 

adalah nilai yang ditekankan untuk dihayati secara bersama.  

 

4. Saran 

Proses reposisi dan redefinisi pada persepsi kalanganpustakawan selayaknya dapat 

dikonstibusikan melalui jenjang pendidikan, dimana kurikulum yang mencetak 

generasi pustakawan dapat turut serta menanamkan sense of belonging pada profesi 

pustakawan untuk membumikan ilmunya dalam masyarakat demi signifikansi yang 

lebih baik. Bagi negara juga sebagai salah satu lini yang paling bertanggung jawan 

sebaiknya lebih konsisten dalam menjalankan konsitusi undang-undang yang telah 

dibuat agar tidak hanya menjadi arca yang bekerja hanya pada dimensi politis saja. 

Sementara itu bagi khalayak pustakawan dalam lingkungan praktis alangkah 
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baiknya untuk memasuki sistem-sistem yang dapat membawa kebijakan maupun 

pengkondisian yang lebih baik pada wajah profesi pustakawan.  
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