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Abstrak 

Penelitian ini berjudul “Konstruksi Identitas Diri Blogger Pada Blog 
Tentang Kepustakawanan”. Keberadaan blog tentang kepustakawanan merupakan 
sesuatu yang unik, karena tema kepustakawanan masih asing bagi mayoritas 
masyarakat, tetapi terdapat orang-orang yang perduli dan menjadikan topik 
kepustakawanan sebagai tema tulisan dalam blog mereka. Blog sendiri merupakan 
ruang virtual sebagai wadah menuangkan gagasan serta sebagai akses knowledge 
sharing. Oleh karena itu, setiap artikel yang dipublikasikan dalam blog memiliki 
makna yang coba disampaikan oleh blogger kepada pembacanya. Selain itu, 
blogger dalam tulisannya juga menuangkan hasrat yang ada dalam diri, sehingga 
hasrat-hasrat blogger tersebut menunjuk pada “diri”, “aku” yang mengacu pada 
identitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap identitas berdasarkan 
representasi makna yang terkandung dalam artikel-artikel yang dipublikasikan 
oleh blog tentang kepustakawanan. Metode yang digunakan adalah analisis 
tekstual semiotika Roland Barthes. Semiotika Barthes, memfokuskan pada 
gagasan signifikasi dua tahap, yaitu denotasi sebagai signifikasi tingkat pertama 
dan konotasi sebagai signifikasi tingkat kedua. Dengan melakukan pemaknaan 
konotasi, peneliti dapat memahami penggunaan bahasa kiasan dan metafora yang 
tidak mungkin dapat dilakukan pada level denotasi, dimana pada tahap konotasi 
turut berperan konteks mitos. Melalui konteks mitos inilah yang merumuskan 
pada konstruksi identitas. Disini, untuk mengungkap identitas daripada blogger, 
peneliti menggunakan pedoman teori psikoanalisis Jacques Lacan. Dalam 
pandangan Lacanian, identitas dipengaruhi oleh faktor kekurangan ‘lack’ yang 
akhirnya sampai pada hasrat dan merujuk pada “diri”, ‘aku’ sebagai individu yang 
utuh. Dari hasil analisis, peneliti menemukan temuan-temuan sebagai berikut; (1) 
keilmuan perpustakaan tidak seharusnya dipandang sebelah mata; (2) keilmuan 
perpustakaan memiliki prospek yang bagus; (3) kecintaan terhadap keilmuan 
perpustakaan; (4) perpustakaan adalah gudangnya ilmu; (5) pustakawan 
merupakan wajah sebuah perpustakaan; (6) semangat membaca seyogyanya 
menjadi sebuah budaya; (7) kecintaan terhadap kegiatan membaca; (8) hasrat 
kepustakawanan; (9) hasrat berliterasi. 

2 Korespodensi Erna Rahayu Nurhaini, Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya, Email: 
ernarahayu.nurhaini@gmail.com  

mailto:ernarahayu.nurhaini@gmail.com�


ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

JURNAL KONSTRUKSI IDENTITAS DIRI ... ERNA RAHAYU N. 

Kata kunci : identitas, konstruksi identitas, representasi makna, blog 
tentang kepustakawanan, blogger, psikoanalisis Lacanian, analisis tekstual, 
semiotika Barthes. 
 

Abstract 

This research titled is “Construction of identity of bloggers on the blog 
about librarianship”. Where blog about librarianship is something unique, because 
the theme of librarianship is still foreign to the majority of people, but there are 
people who care and make the topic of librarianship as a theme in their blog posts. 
Blog itself is a virtual space as a forum for expressing ideas as well as access to 
knowledge sharing. Therefore, every articles published in the blog have the 
meaning conveyed by bloggers trying to readers. On the other, bloggers in his 
writings also poured passion that exists in so desires bloggers are referring to 
“self”, “I’m” referring to the identity. 

This study aims to reveal the identity based on the representation on the 
meaning contained in the articles published by the blog about librarianship. The 
method used is the analysis of textual semiotics of Roland Barthes. Semiotics 
Barthes, focuses on the idea of the significance of the two phases of denotation as 
the first level of significance and connotation of a second level of significance. By 
connotation meaning, researchers  can understand the use of figurative language 
and metaphors that could not be done at the denotation level, where at the stage of 
mythical connotations partake contexts. In the context of this myth that define the 
identity construction. Here to reveal the identity of bloggers than the researcher 
using the guidelines psychoanalytic theory of Jacques Lacan. In Lacanian view of 
the lack of identity is influenced by factors that eventually came to desire and 
refer to “self”, “I’m” as an individual intact. Of the results of the analysis 
researchers found the following findings; (1) library science should not be 
underestimated; (2) scientific library has good prospects; (3) a love of science 
library; (4) the library is a storehouse of knowledge; (5) librarians are the faces of 
a library; (6) the spirit of reading should become a culture; (7) a love of reading; 
(8) desire of librarianship; (9) desire of literacy. 

Keywords : identity, identity construction, representation of meaning, blog about 
librarianship, blogger, Lacanian psychoanalysis, textual analysis, semiotics 
Barthes. 

 
Pendahuluan 

Bahasa merupakan hal yang 
lekat dengan kehidupan manusia, 
karena bahasalah yang dipergunakan 
sebagai sarana komunikasi, 
sementara komunikasi sendiri 
merupakan syarat untuk membentuk 
pola interaksi antara orang per orang, 

orang per kelompok atau kelompok 
per kelompok. Dewasa ini, dengan 
adanya perkembangan teknologi 
informasi dan komunikasi, 
komunikasi telah merambah pada 
dunia virtual, dimana dengan 
didukung adanya internet, 
komunikasi yang dilakukan melalui 
dunia virtual dapat dilakukan 
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dimanapun dan kapanpun serta 
mampu mencakup komunikasi secara 
lebih luas (cyber space), tanpa 
batasan jarak dan waktu. 

Salah satu bentuk dari ruang 
virtual adalah blog. Blog merupakan 
ruang virtual sebagai wadah 
aktualisasi diri. Melalui blog, 
seseorang dapat mengekspresikan 
dan menjadi semakin kreatif dalam 
mengungkapkan apa yang ada dalam 
benaknya. Dalam blog tidak terikat 
batasan-batasan seperti aturan 
ataupun tata tertib yang syarat akan 
norma dan adat istiadat. Artinya, 
blog memberikan kebebasan untuk 
menuangkan segala macam ide, 
gagasan, ataupun bahasan-bahasan 
yang menyangkut isu politik, 
ekonomi, budaya dan lain 
sebagainya. Inilah daya tarik blog 
yang sulit untuk ditolak, sehingga 
blog menjadi ruang virtual yang 
menggiurkan dan memiliki pengikut 
yang tidak pernah surut. 

Hal ini diungkap oleh 
Technorati (situs survei blog). 
Berdasarkan survei yang dilakukan 
Technorati menyebutkan bahwa pada 
akhir Desember 2007 terdapat 106 
juta blog yang tersebar dari seluruh 
dunia dan di Indonesia tercatat 
sekitar 130.000 blog (Wenny Suma, 
Communication Studies Vol. 2, No. 
5, 2009, hlm 3). Sementara di 
Indonesia sendiri menurut penuturan 
Amril Taufik Gobel (Wakil Presiden 
ASEAN Blogger Chapter Indonesia) 
mengatakan bahwa pada akhir tahun 
2008 terdapat 500 blogger aktif yang 
tercatat dan pada akhir 2011 
melonjak sebanyak 10 kali lipat, 
yaitu 5 juta blogger aktif di 
Indonesia (Amril Taufik Gobel 
dalam Ukky Primartantyo, Tempo, 
10 Mei 2013). Kedua data tersebut 

diatas merupakan bukti bahwa 
peminat blog dari waktu ke waktu 
terus bertambah dengan jumlah yang 
menakjubkan. Hal ini sekaligus 
menunjukkan eksistensi blog sebagai 
ruang virtual. 

Selain daripada itu, blog yang 
memiliki layanan open access turut 
serta dalam mendukung knowledge 
sharing. Hadirnya blog, membuat 
informasi semakin mudah diakses. 
Informasi dapat dikonsumsi secara 
cepat, kapanpun, dimanapun dan 
oleh siapapun. Orang-orang tidak 
perlu lagi takut ketinggalan 
informasi ataupun pengetahuan. 
Berbagai macam tema atau topik 
bahasan akan begitu mudah 
ditemukan dalam blog. Hanya 
dengan mengetikkan kata kunci yang 
dicari, maka artikel terkait dengan 
kata kunci tersebut akan ditampilkan. 
Melalui blog, saat ini informasi 
bukan hanya mudah didapat, tetapi 
mudah dipelajari juga dikuasai. 

Berbicara mengenai tema 
atau topik bahasan yang terdapat 
pada blog, tema mengenai 
kepustakawanan merupakan tema 
yang unik. Karena tema tersebut 
belum terlalu banyak yang 
mengangkat dan sangat bermanfaat 
bagi orang-orang yang membutuhkan 
informasi seputar dunia 
kepustakawanan. Hanya saja 
minimnya blogger yang mengangkat 
tema mengenai kepustakawanan 
membuat kata perpustakaan, buku, 
pustakawan hanya akan dilirik oleh 
mereka yang memang menaruh 
simpati pada ranah kepustakawanan 
tersebut. Bagi mereka yang 
mencintai dan berkecimpung pada 
dunia perpustakaan atau pemerhati 
perpustakaan, menggunakan blog 
sebagai tempat untuk mengenalkan 
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perpustakaan, sebagai tempat untuk 
menggencarkan gerakan minat baca, 
sebagai tempat mengkritisi layanan 
perpustakaan dan lain sebagainya. 

Blog mereka jadikan tempat 
untuk menyuarakan pandangan 
blogger terhadap hal-hal yang 
berkaitan dengan perpustakaan, yang 
mana perpustakaan telah di cap 
buruk oleh masyarakat. Seperti data 
dalam penelitian Zuraida yang 
menunjukkan bahwa terdapat 45% 
pengguna yang menyatakan koleksi 
perpustakaan tidak relevan dengan 
kebutuhan informasi pengguna, 32 % 
dari pengguna menyatakan koleksi 
yang ada termasuk dalam koleksi 
yang tidak up to date atau koleksi 
yang sudah usang, tetapi masih saja 
berada di rak koleksi (Zuraida). 

Data tersebut menunjukkan 
bahwa mayoritas masyarakat 
memiliki pandangan underestimate 
terhadap dunia perpustakaan dan 
pandangan underestimate ini telah 
membudaya di kalangan masyarakat. 
Oleh karena itu, blogger melalui 
blog-nya ingin mengubah mindset 
masyarakat terhadap dunia 
perpustakaan karena pandangan 
underestimate yang ditujukan oleh 
masyarakat terhadap dunia 
perpustakaan telah menumbuhkan 
rasa keprihatinan bagi blogger, 
sehingga blogger senantiasa menulis 
tulisan yang dapat memberikan 
kesan baik bagi dunia perpustakaan. 
Maka dari itu, setiap tulisan blogger 
mengisyaratkan sesuatu kepada 
pembacanya untuk dapat dimaknai. 
Selain itu, tulisan-tulisan blogger 
juga menunjukkan hasrat blogger 
terhadap dunia perpustakaan, dimana 
hasrat tersebut mengacu pada 
eksistensi blogger untuk 
menyuarakan pendapatnya, sehingga 

hasrat blogger ini tidak lain adalah 
keinginan untuk menunjukkan “diri” 
atau “aku” yang mana “diri” atau 
“aku” tersebut tercermin dari bahasa 
yang dituangkan blogger pada setiap 
pendapat yang dipublikasikan 
melalui blog-nya. Untuk itulah dalam 
penetian ini ingin mengungkap 
bagaimana representasi makna yang 
terkandung dalam artikel-artikel pada 
blog tentang kepustakawanan? Dan 
bagaimana konstruksi identitas diri 
blogger pada blog tentang 
kepustakawan? Kedua fokus masalah 
tersebut akan dikaji dengan teori 
analisis tekstual semiotic Roland 
Barthes dan teori psikoanalisis dari 
Jacques Lacan. 
 
Metodologi Penelitian 
 
Metode penelitian yang digunakan di 
sini adalah pendekatan kualitatif. 
Penggunaan metode ini adalah untuk 
mendapatkan pemahaman tentang 
fenomena, gejala, gagasan-gagasan, 
nilai-nilai, norma-norma, atau 
peristiwa-peristiwa yang ditemukan 
oleh peneliti. Selain itu, penelitian 
kualitatif menggunakan logika 
berpikir dengan menemukan fakta 
atau data atau informasi, kemudian 
merumuskan kedalam teori dan 
menarik kesimpulan. Melihat gejala 
yang beredar di tengah masyarakat 
mengenai pandangan underestimate 
terhadap dunia kepustakawanan, 
menjadikan blogger kepustakawanan 
gencar untuk mengubah mindset 
masyarakat terhadap dunia 
kepustakawanan kearah yang lebih 
baik. Sehingga setiap tulisan blogger 
mengandung makna yang coba untuk 
disampaikan kepada pembacanya. 
Untuk mengungkap representasi 
makna tersebut digunakan teori 
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analisis tekstual semiotik Roland 
Barthes. Selanjutnya, dalam tulisan 
blogger juga tercermin hasrat 
blogger terhadap dunia 
kepustakawanan yang kemudian 
merujuk pada eksistensi blogger 
untuk menyuarakan pendapat melalui 
bahasa yang dituangkan dalam blog 
dan eksistensi tersebut mengarah 
pada “diri” atau “aku”, yaitu 
identitas dari blogger itu sendiri. 
Untuk mengungkap identitas diri 
blogger digunakan teori psikoanalisis 
Jacques Lacan. 
Tinjauan Pustaka 
Identitas 

Secara epistimologi, kata 
identitas berasal dari kata identity, 
yang berarti (1) kondisi atau 
kenyataan tentang sesuatu yang 
sama, suatu keadaan yang mirip satu 
sama lain; (2) kondisi atau fakta 
tentang sesuatu yang sama diantara 
dua orang atau dua benda; (3) 
kondisi atau fakta yang 
menggambarkan sesuatu yang sama 
diantara dua orang (individualitas) 
atau dua kelompok atau benda. 
Berdasarkan pengertian epistimologi 
diatas, dapat diasumsikan bahwa 
identitas adalah sesuatu yang 
mengandung unsur ‘identik’ atau 
mirip antara satu sama lain (Alo 
Liliweri, 2007, hlm. 69). 

Sementara menurut Stella 
Ting Toomey, yang dimaksud 
identitas adalah refleksi diri atau 
cerminan diri yang berasal dari 
keluarga, gender, budaya, etnis dan 
proses sosialisasi (Stella Ting 
Toomey dalam Larry A. Samovar et. 
al., 2009, hlm. 154). Atau dengan 
kata lain, yaitu bahwa pada dasarnya 
identitas merujuk pada refleksi dari 

diri kita sendiri dan persepsi orang 
lain terhadap diri kita. 

Sedangkan Gardiner W. 
Harry dan Kosmitzki Corinne 
berpendapat bahwa mereka melihat 
identitas sebagai pendefinisian diri 
seseorang sebagai individu yang 
berbeda dalam perilaku, keyakinan 
dan sikap (Gardiner W. Harry & 
Kosmitzki Corinne dalam Larry A. 
Samovar et. al., 2009, hlm. 154). 

Beberapa pengertian diatas, 
sejatinya mengindikasikan bahwa 
identitas merupakan ciri khas 
seseorang atau jati diri. Sesuatu 
pembeda dari yang lain antara I, Self 
(aku, diri) dengan The Other (yang 
lain). Pengertian identitas ini, 
akhirnya membuat bidang-bidang 
ilmu pengetahuan mengkajinya 
menjadi teori. Teori-teori identitas 
untuk mengungkap diri, mayoritas 
diperkenalkan oleh tokoh-tokoh 
sosiologi. Seiring waktu, identitas 
juga dikaji oleh orang-orang 
psikologi yang umumnya ingin 
mengungkap identitas melalui faktor 
psikis manusia. 

Identitas memanglah sesuatu 
yang unik, sehingga tidak heran 
apabila banyak tokoh dengan latar 
belakang akademik yang berbeda 
ingin mengungkap identitas ini. 
Pengaruh ilmu atau kecakapan pada 
keilmuan yang melatarbelakangi 
tokoh-tokoh tersebut membuat 
penemuan-penemuan mengenai 
identitas semakin menarik dengan 
sudut pandang yang berbeda-beda. 
Tidak terkecuali dengan identitas 
yang dikaji melalui psikoanalisis. 
Dimana psikoanalisis merupakan 
studi fungsi dan perilaku psikologis 
manusia. Tokoh psikoanalisis yang 
pertama kali mencetuskan idenya 
adalah Sigmud Freud dan dikenal 
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sebagai bapak psikoanalisis, 
kemudian teori psikoanalisis mulai 
dikembangkan oleh tokoh-tokoh 
sebagai berikut : Alfred Adler, Carl 
Gustav Jung, Jacques Derrida, 
Jurgen Habermas, Jacques Lacan dan 
lain-lain – yang sudah memasukkan 
pandangan strukturalisme, 
fenomenologi, dan modernisasi 
kedalam ranah psikoanalisis. 

Identitas merujuk pada ‘diri’, 
dimana proses pembentukan ‘diri’ 
diperoleh dari ‘pelabelan’ seseorang 
terhadap orang lain. Dalam 
memperoleh identitas, seseorang rela 
melakukan berbagai cara sebagai 
upaya menunjukkan identitas. 
Seperti bekerja, dengan bekerja maka 
orang-orang akan memberikan 
identitas guru, dosen, dokter, 
psikiater, notaris, pengacara, jaksa 
dan lain-lain, sesuai dengan profesi 
yang dijalankan. Identitas juga dapat 
dilihat melalui perilaku, dimana 
perilaku akan mencerminkan sikap 
baik, ramah, sombong, kejam dan 
lain-lain, yang ditafsirkan dengan 
identitas. 
 
Konstruksi Identitas Diri 

Menurut Chris Barker, 
pengertian konstruksi identitas diri 
adalah bangunan identitas diri, 
memperlihatkan siapa diri kita 
sebenarnya dan kesamaan kita 
dengan sejumlah orang dan apa yang 
membedakan kita dari orang lain 
(Chris Barker, 2004, hlm. 172). 

Konstruksi identitas adalah 
sebagai bentuk kesadaran atas diri 
sendiri – diciptakan melalui 
penilaian terhadap konsep diri secara 
utuh. Pada dasarnya, konstruksi 
identitas adalah suatu gambaran 
terhadap perjuangan seseorang dalam 

mendapatkan identitas. Pembentukan 
identitas, penciptaan identitas dan 
pembangunan identitas merupakan 
makna lain dari konstruksi identitas. 

Konstruksi identitas diri 
merujuk pada identitas seseorang 
yang terbentuk melalui persepsi 
orang lain, dimana identitas tersebut 
menunjukkan perbedaan orang 
tersebut dari yang lainnya. Jika 
menilik kontruksi identitas diri dari 
pelaku-pelaku dunia virtual, 
kontruksi tersebut digali melalui 
ungkapan atau tulisan yang 
dipublikasikan, dimana tulisan-
tulisan tersebut mengandung makna 
yang coba disampaikan blogger 
kepada pembacanya. Makna yang 
terkandung dalam setiap tulisan 
blogger menunjukkan hasrat blogger 
terhadap dunia kepustakawanan, 
dimana blogger memiliki keinginan 
untuk menonjol atau menunjukkan 
dirinya melalui tulisan yang blogger 
publikasikan. Dari sinilah mulai 
terbentuk proses simbolisasi bahasa 
dan imajiner atau cerminan diri yang 
mengarah pada kontruksi identitas 
diri blogger. 
 
Hasil 
 
Dari hasil pengumpulan data-data 
berupa artikel-artikel yang 
membahas mengenai 
kepustakawanan yang dipublikasikan 
dalam blog, ditemukan beberapa 
representasi makna serta kontruksi 
identitas dari blogger. 

a. Keilmuan Perpustakaan 
Tidak Seharusnya Dipandang 
Sebelah Mata 
Bahwa asumsi underestimate 
terhadap keilmuan 
perpustakaan telah menjadi 
sebuah budaya di kalangan 
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masyarakat. Dan hal tersebut 
yang mendasari blogger 
untuk mengubah image 
underestimate tersebut 
menjadi image yang baik di 
mata masyarakat melalui 
tulisan-tulisan blogger. 
Berikut  salah satu artikel 
yang merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Saat mendengar ilmu 
perpustakaan pasti 
dalam pikiran kita 
terbayang sebuah 
ruangan berisi penuh 
buku dan sepi. Tapi 
bayangan itu pasti akan 
berubah ketika kita 
tahu apa saja yang kita 
pelajari disini. Materi 
yang dipelajari di Ilmu 
Perpustakaan adalah 
ilmu interdisipliner dari 
ilmu manajemen, 
teknologi informasi, 
komunikasi, metadata, 
pendidikan dan ilmu-
ilmu lain yang 
berhubungan dengan 
penataan koleksi, peng-
organisasian, 
pelestarian, dan 
penyebarluasan sumber 
informasi. Jadi mata 
kuliah yang kita 
pelajari tidak monoton 
dan selalu up-to-date 
dengan perkembangan 
zaman sesuai dengan 
teknologi informasi 
terkini.” 

b. Keilmuan Perpustakaan 
Memiliki Prospek Yang Baik 
Bahwa asumsi masyarakat 
seringkali menganggap jika 
lulusan ilmu perpustakaan 

hanya diarahkan untuk 
menjadi pustakawan tanpa 
bisa melakukan profesi lain 
diluar jalur pustakawan. Hal 
tersebut yang mendasari 
blogger untuk menunjukkan 
kepada masyarakat jika 
persepsi tersebut salah, 
dengan menyajikan data-data 
prospek lulusan keilmuan 
perpustakaan yang bisa 
melakoni berbagai macam 
bidang pekerjaan selain 
sebagai pustakawan. Berikut 
salah satu artikel yang 
merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Bukannya bermaksud 
bangga-banggain nih 
ya. Tapi beneran, 
prospek kerja lulusan 
JIP itu luaaaass 
banget. Pertama, 
tentunya sebagai 
pustakawan atau 
librarian. Dan 
pustakawan itu jenisnya 
macam-macam lho. 
Kalau kita kerja di 
Perpustakaan Umum, 
Perpustakaan Sekolah, 
dsb tentunya murni 
mengelola koleksi buku. 
Tapi kalau kita kerja 
sebagai pustakawan di 
stasiun TV yang kita 
kelola adalah koleksi 
kaset tayangan. Apalagi 
di stasiun TV yang 
fokus utamanya 
menyajikan berita 
seperti Metro TV, TV 
One, CNN Indonesia, 
dsb … posisi librarian 
dibutuhkan banget. 
Setahuku tugasnya 
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adalah mengelola dan 
menyediakan rekaman 
tayangan berita yang 
dibutuhkan dengan 
ritme kerja yang tinggi 
banget. Namanya juga 
berita kan’ harus 
freshly pressed. 
Kebetulan banyak 
seniorku lulusan JIP UI 
yang kerja sebagai 
pustakawan macam ini. 
Kalau di kantor berita, 
redaksi koran atau 
majalah, di 
perpustakaan milik 
perusahaan atau 
Kedubes biasanya sih 
kita jadi pustakawan 
yang mengelola bahan 
riset mereka. Kalau 
sebagai pustakawan 
firma hukum atau LSM 
lebih spesifik lagi: 
mengelola dokumen 
kasus-kasus hukum dan 
publikasui hukum. Nah 
kalau menyangkut 
arsip? Wah lebih luas 
lagi. Biasanya sih kita 
akan bekerja sebagai 
document controller, 
administrasi, arsiparis 
bahkan sekretaris.” 

c. Kecintaan Terhadap 
Keilmuan Perpustakaan 
Bahwa masih terdapat orang-
orang di kalangan ilmu 
perpustakaan yang merasa 
tidak percaya diri ataupun 
merasa tersesat. Hal ini yang 
mendasari blogger untuk 
membawa minat orang-orang 
seperti tersebut dan 
mengarahkannya untuk dapat 
mencintai keilmuan 

perpustakaan melalui tulisan-
tulisan blogger. Berikut salah 
satu artikel yang 
merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Ya, kerena kamu akan 
selalu dihadapkan pada 
pertanyaan: kenapa sih 
masuk jurusan Ilmu 
Perpustakaan? 
Mungkin lain cerita 
kalau kamu masuk 
jurusan lain yang lebih 
terkenal, semua orang 
sudah mafhum. Tapi di 
benak orang 
kebanyakan: kamu 
masuk jurusan ini untuk 
ngatur buku. Dan 
nggak jarang banyak 
temen sejurusanku yang 
kurang pede dibilang 
mahasiswa JIP.” 
“Makannya kemudian 
aku mantap memilih 
jurusan IPS kemudian 
Alhamdulillah aku 
diterima Ilmu 
Perpustakaan UI (ini 
pilihan pertamaku lho) 
melalui jalur SNMPTN 
Undangan (mirip 
PMDK). Jadi bagi 
kalian yang mau milih 
jurusan ini … think 
twice!” 

d. Perpustakaan Adalah 
Gudangnya Ilmu 
Bahwa perpustakaan selalu 
diidentikkan dengan sepi, 
pelayanan yang tidak 
memuaskan dan koleksi yang 
tidak terawat. Hal tersebut 
yang mendasari blogger 
untuk membawa image 
perpustakaan menjadi lebih 
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baik dengan menyajikan 
inovasi-inovasi yang bisa 
dilakukan perpustakaan untuk 
menarik minat pemustaka dan 
menyajikan solusi atas 
kendala yang dihadapi oleh 
perpustakaan, sehingga 
pamor perpustakaan sebagai 
sumber informasi bisa 
merebak. Berikut salah satu 
artikel yang 
merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Dengan semakin 
banyaknya orang ke 
perpustakaan, 
kebutuhan informasi 
masyarakat semakin 
terpenuhi. Kebutuhan 
informasi yang 
terpenuhi otomatis 
memperluas wawasan 
dan pengetahuan 
masyarakat hingga 
akhirnya perpustakaan 
pun turut berperan 
mencerdaskan 
masyarakat.” 

e. Pustakawan Merupakan 
Wajah Dari Sebuah 
Perpustakaan 
Bahwa asumsi yang 
berkembang di masyarakat 
mengenai pustakawan adalah 
seorang dengan perawakan 
yang galak dan tidak ramah 
serta tidak mampu melakukan 
pelayanan yang memuaskan. 
Hal tersebut yang mendasari 
blogger untuk membawa 
pustakawan mempunyai 
image yang baik dengan 
menyajikan konsep 
pustakawan yang user 
friendly dan user oriented 
melalui tulisan-tulisan 

blogger. Berikut salah satu 
artikel yang 
merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Segencar apapun 
promosi yang dilakukan 
perpustakaan akan sia-
sia tanpa pustakawan 
yang user friendly. Jika 
perpustakan 
diibaratkan sebagai 
toko perhiasan ternama 
yang menjual berbagai 
emas, permata, dan 
benda berharga 
lainnya, maka 
pustakawan bisa 
diibaratkan sebagai 
ahli perhiasan yang 
bertugas memberikan 
saran dan masukan 
yang bermanfaat bagi 
pembeli perhiasan. 
Layaknya ahli 
perhiasan yang 
mencoba memadankan 
pembeli dengan 
perhiasan koleksinya, 
pustakawan harus 
dapat memadankan 
pengunjung dengan 
buku yang tepat sesuai 
informasi yang sedang 
ia butuhkan.” 
“Kita tentu sepakat 
bahwa wajah cemberut 
dengan penampilan 
membosankan khas 
kutu buku harus 
disingkirkan dari diri 
pustakawan. Tidak juga 
perlu berpenampilan 
yang ‘wah’ ala eksmud 
alias eksekutif muda, 
cukup dengan 
penampilan casual nan 
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rapi saja sudah 
memberi kesan 
‘bersahabat’ dengan 
pengunjung. Tak lupa 
disertai senyum manis 
dan hangat.” 
“Citra positif 
pustakawan akan 
membuat orang-orang 
merasa nyaman dan 
terus merasa tertarik 
datang ke 
perpustakaan.” 

f. Semangat Membaca 
Seyogyanya Menjadi Sebuah 
Budaya 
Bahwa minat baca 
masyarakat rendah dan 
antipati terhadap buku serta 
budaya membaca kalah 
dengan budaya menonton. 
Hal tersebut yang mendasari 
blogger untuk mengarahkan 
pembaca mengenal buku dan 
mulai memupuk semangat 
membaca, sehingga membaca 
bisa menjadi sebuah 
kesadaran dan mampu 
mengubah masyarakat 
menjadi masyarakat yang 
melek informasi dan 
berintelektual. Berikut salah 
satu artikel yang 
merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Saya jadi teringat 
ketika menonton anime 
dan dorama Jepang 
yang berlatar sekolah, 
sering ada sesi 
pembacaan sebuah 
buku tebal, novel 
sastra, nah disaat 
inilah sang tokoh utama 
biasanya sedang 
ketahuan melamun. 

Budaya baca orang 
Jepang telah dimulai 
sejak Restorasi Meiji. 
Dengan gigih mereka 
menerjemahkan buku-
buku asing dari 
Amerika dan Eropa 
pada waktu itu. Alhasil, 
budaya literasi 
mengakar kuat sampai 
sekarang. Pantas jika 
Jepang menjadi negara 
di Asia yang 
mempunyai kedudukan 
sejajar dalam iptek dan 
perekonomian dengan 
raksasa dunia semacam 
Amerika. Nahas, dalam 
lingkup ASEAN pun 
Indonesia masuk dalam 
golongan terendah 
dalam hal minat baca.” 

g. Kecintaan Terhadap Kegiatan 
Membaca 
Bahwa budaya membaca 
belum dikenalkan sejak dini 
dan tidak ada kesadaran 
untuk semangat membaca. 
Hal tersebut yang mendasari 
blogger untuk menjadi 
contoh bagi masyarakat 
dimana blogger mendapat 
kecintaan membaca dengan 
jalan memupuk semangat 
membaca dan mencoba 
menularkan virus membaca 
kepada masyarakat luas. 
Berikut salah satu artikel 
yang merepresentasikan hal 
tersebut : 

“Dan sebagai orang 
Indonesia, budaya 
membaca baru tumbuh 
saat saya menginjak 
bangku kuliah. Sungguh 
telat. Sayang kultur 
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membaca kurang dalam 
keluarga saya, tapi tak 
mengapalah. Yang pasti 
saya harus mengejar 
ketertinggalanku. Dan 
ternyata susah, apalagi 
di era serba instan ini. 
Banyak distraksi, 
banyak godaan. 
Godaan untuk 
melakukan beragam hal 
tak berguna. Jenis 
buku-buku yang saya 
baca pun kebanyakan 
roman picisan, tapi 
tetap saja itu bacaan. 
Harus dihargai juga. 
Semakin kesini, saya 
mencoba untuk keluar 
dari zona nyaman, 
mencoba untuk 
membaca beragam 
genre.” 

h. Identitas identik dengan 
peran berupa harapan-
harapan atau suatu posisi atau 
kedudukan yang dimiliki 
seseorang dalam suatu 
budaya. Dalam penelitian ini 
identitas yang tercermin 
melalui bahasa yang 
dituangkangkan blogger 
dalam blog-nya adalah yang 
pertama “Blogger Sebagai 
Pendharma Bakti Keilmuan 
Perpustakaan”. Disini, 
tulisan-tulisan blogger 
menyiratkan bahwa blogger 
tidak menutup mata dengan 
segala sesuatu yang menerpa 
keilmuan perpustakaan dan 
mereka memperjuangkan 
keilmuan perpustakaan ini 
untuk dikenal oleh 
masyarakat luas serta 
membawa keilmuan 

perpustakaan ke image yang 
lebih baik dan tidak lagi di 
underestimate oleh 
masyarakat. Kemudian 
identitas yang kedua adalah 
“Blogger Sebagai Pemerhati 
Perpustakaan”. Disini, 
tulisan-tulisan blogger 
menyiratkan bahwa mereka 
menaruh perhatian yang besar 
terhadap dunia perpustakaan, 
dimana mereka selalu 
mencurahkan pemikiran 
mereka untuk menemukan 
solusi atas kendala-kendala 
yang mendera tubuh 
perpustakaan dan profesi 
pustakawan serta 
menghimbau pemustaka 
untuk kembali kepada 
perpustakaan. Kedua 
konstruksi identitas blogger 
tersebut merupakan 
representasi dari “Hasrat 
Kepustakawanan”. 

i. Konstruksi identitas yang 
ketiga adalah “Blogger 
Sebagai Pengobar Semangat 
Membaca”. Disini, tulisan-
tulisan blogger menyiratkan 
bahwa blogger sangat 
mencintai kegiatan membaca 
dan orang yang respect 
terhadap dunia literasi. Oleh 
karena itulah, blogger dalam 
tulisannya mempunyai fokus 
untuk mengenalkan 
masyarakat dengan kegiatan 
membaca dan mengharapkan 
masyarakat melek terhadap 
informasi. Konstruksi 
identitas ini mengacu pada 
representasi dari “Hasrat 
Berliterasi”. 
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