
STUDI RESEPSI CITRA PROFESI PUSTAKAWAN DALAM FILM THE LIBRARIAN: 

QUEST FOR THE SPEAR DI KALANGAN MAHASISWA SURABAYA 

 

Oleh:  

 

Amanda Saphira 

 

 

ABSTRAK 

Citra profesi pustakawan di Indonesia masih didominasi oleh stereotip negatif. Profesi 

pustakawan acap kali di sebut sebagai pekerjaan ‘tukang’, karena dianggap dapat dilakukan 

oleh siapapun. Juga disebut birokratis, eksklusif; karena alur kerja yang birokratis dan seolah 

tidak dapat diintervensi oleh dunia luar. Hal lain yang mempengaruhi citra profesi pustakawa 

di mata masyarakat adalah kehadiran produk  budaya populer yang seringkali 

merepresentasikan pustakawan beserta dengan stereotip lama, seperti: seorang perawan tua, 

konservatif, dan tertib. Kehadiran film The Librarian seolah ingin mengeluarkan profesi 

pustakawan dari belenggu stereotip negatif. Di dalam film ini profesi pustakawan 

digambarkan dengan sosok Flynn Carsen, seorang pria muda yang cerdas dan atraktif dengan 

segala pengetahuan yang ia miliki, bertindak sebagai seorang superhero. Perbedaan antara 

citra profesi pustakawan didalam film dan realita tentunya mempengaruhi makna yang 

dihasilkan ketika menonton film. Penelitian dengan metode kualitatif ini berusaha untuk 

menguak bagaimana pemaknaan citra profesi pustakawan yang dilakukan oleh kalangan 

mahasiswa di Surabaya dengan latar belakang kulturalnya masing-masing. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis resepsi melalui perspektif cultural studies. Teori yang 

digunakan adalah Encoding/Decoding yang digagas oleh Stuart Hall. Penelitian ini 

mengungkap bahwa makna yang dihasilkan oleh setiap informan berbeda-beda tergantung 

pada apa yang mereka bawa dalam kompetensi kulturalnya, yang terdiri dari tiga aspek, 

yaitu: aktivitas menonton, cara pandang kelompok sosial, dan pengalaman pribadi nya. 

Pemaknaan yang dilakukan oleh para informan, menghasilkan tiga tipe posisi penonton, 

yaitu: Preferred Position, Situational Position, dan Distorted Position, 

 

Kata Kunci: aktivitas menonton, profesi pustakawan, studi resepsi, mahasiswa, cultural 

studies. 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The librarian profession image in Indonesia is still dominated by negative stereotypes. 

Librarian's profession is often referred to as 'tukang' work, because it can be considered by 

anyone. Also called bureaucratic, exclusive; because the workflow is bureaucratic and as if it 

cannot be intervened by the outside world. Another thing that influences the librarian's 

professional image in the eyes of the public is the presence of popular culture products that 

often represent librarians along with old stereotypes, such as: a spinster, conservative, and 

orderly. The presence of The Librarian film seems to want to expel the librarian profession 

from the shackles of negative stereotypes. In this film the librarian profession is depicted by 

the figure of Flynn Carsen, a young man who is intelligent and attractive with all the 

knowledge he has, acting as a superhero. The difference between the image of the librarian 

profession in film and reality certainly influences the meaning produced when watching a 

film. Research with this qualitative method seeks to uncover how the image of the librarian 

profession is carried out by students in Surabaya with their respective cultural backgrounds. 

This research uses reception analysis methods through cultural studies perspective. The 

theory used is Encoding / Decoding initiated by Stuart Hall. This research reveals that the 

meaning produced by each informant varies depending on what they bring in their cultural 

competencies, which consists of three aspects, namely: watching activity, social group 

perspective, and personal experience. The meaning carried out by the informants produced 

three types of audience positions, namely: Preferred Position, Situational Position, and 

Distorted Position 

 

Keywords: watching activities, librarian profession, reception studies, students, cultural 

studies 

 

1. Pendahuluan 

Citra profesi pustakawan di mata masyarakat nampaknya masih didominasi dengan 

stereotip negatif. Profesi pustakawan dianggap tidak memiliki jenjang karier yang jelas, 

sebuah pekerjaan yang membosankan dan dipandang sebelah mata. Stereotip seperti ini 

berdampak pada eksistensi profesi pustakawan itu sendiri, yang selalu dijadikan pilihan 

terakhir dalam pemilihan karier Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Ina Liem pada 

tahun 2013, dari sekitar 5.614 siswa SMA di Indonesia, hanya ada 1 siswa yang berminat 

untuk berprofesi sebagai pustakawan (Kompas, 7 Februari 2014). Hal ini membuktikan 

bahwa generasi muda sekalipun, tidak menganggap profesi pustakawan patut untuk di 



perhitungkan.. Fenomena stereotip negatif ini tidak hanya ditemui di Indonesia saja. Sebuah 

penelitian yang dilakukan oleh Kornelija Petr di Kroasia dengan responden masyarakat 

setempat terkait dengan profesi yang diminatinya menempatkan pustakawan dibawah dokter, 

guru, konstruktor, ekonom, dan pengacara (Petr dalam Restanti,2015).  

Salah satu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi kondisi image yang demikian, 

adalah kehadiran media massa. Mufid (2009) mengungkapkan beberapa penelitian 

mengenai dampak media massa pada masyarakat telah menciptakan pandangan bahwa 

media massa, budaya massa dan masyarakat saling berhubungan secara simultan. penelitian 

yang dilakukan oleh Novita (2013), menyimpulkan bahwa media massa dapat 

mempengaruhi pendapat  masyarakat terhadap perpustakaan dan profesi pustakawan itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan saat ini masih banyak pemberitaan yang memarjinalkan baik 

perpustakaan maupun profesi pustakawan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dikatakan 

media massa sebagai sumber informasi bagi masyarakat juga memiliki peran penting 

terhadap terbentuknya citra positif maupun negatif di masyarakat. Apa yang disimpulkan 

oleh Novita sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa produk budaya populer, 

termasuk media, memegang peranan penting dalam membentuk dan mengembangkan citra 

terkait profesi pustakawan (Stout, 2004;Tevis&Tevis; 2005). Alvin Day (dalam Mufid, 

2009) berpendapat bahwa media massa dan perkataan orang lain adalah sumber lain bagi 

masyarakat untuk membentuk suatu cara pandang yang merupakan akibat dari sifat dasar 

manusia, yaitu selalu mencari kesamaan mendasar atas sesuatu. Budaya masa juga banyak 

dipengaruhi oleh adanya budaya populer., termasuk film. 

Pada awalnya tokoh  profesi pustakawan yang ada di dalam film masih didominasi 

dengan stereotip lama. Sebuah penelitian pada tahun 1993 dilakukan oleh Walker & Lawson 

pada 30 judul film yang beredar dari tahun 1920-an hingga 1980-an. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana masyarakat melihat profesi pustakawan yang kemudian di 

representasikan di dalam film. Kesimpulan yang didapat dari penelitian menunjukkan 

bahwa stereotip pustakawan adalah perempuan lajang yang tua, konservatif, tertib, 

introspektif, dan cemas. Berangkat dari penelitian tersebut, Accero (2001) melakukan 

penilitian yang sama dengan tujuan yang sama pula, pada 31 judul film yang beredar antara 

tahun 1991 – 2001. Penelitian ini menunjukkan tidak terjadi perubahan yang signifikan pada 



pandangan masyarakat tentang pustakawan. Namun Accero menemukan fakta, bahwa di 

sebagian besar film pustakawan selalu merepresentasikan sosok pustakawan wanita dan 

merupakan pekerjaan yang feminine, sehingga Accero menyimpulkan bahwa pustakawan 

adalah pilihan karier yang tepat bagi perempuan, namun tidak untuk laki-laki.  Hal ini mulai 

berubah ketika Rudolph (2008) melakukan penelitian pada 20  judul film yang beredar 

antara tahun 1921-2004, walaupun tidak ada kesimpulan yang dapat diambil, karena 

minimnya sampel, Rudolph melihat adanya perubahan kecil, seperti gaya rambut, ras dan 

gender. 

 Dari perspektif cultural studies, Radford & Radford mencoba untuk menganalisis 

representasi pustakawan pada film Party Girl. Tokoh Mary sebagai seorang gadis ceria 

pecinta pesta, ternyata dapat bersikap serius ketika menjalani tugasnya sebagai seorang 

pustakawan. Kajian lain mengenai representasi pustakawan pernah dilakukan sebelumnya 

dalam literatur, film, dan juga siaran televisi yang ditulis atau disiarkan dalam berbagai 

bahasa dengan jenis genre yang berbeda pula. Dalam kajian nya yang berjudul the Library 

and the Librarian as a Theme in Literature, Maria Theresia menganalisis karya sastra Elias 

Canetti, Jorge Luis Borges, Umberto Eco, David Logde dan film Alain Resnais. Dari kajian 

ini menunjukkan bahwa pustakawan dicitrakan dengan dua versi, yaitu: pustakawan adalah 

wali buku dan pengawal jiwa, kurator buku dan masyarakat. Tipe kedua, pustakawan 

digambarkan oleh seorang wanita berambut hitam yang mengerikan, bermusuhan dan tidak 

ramah. 

Diantara film-film yang berusaha mengeluarkan profesi pustakawan dari belenggu 

stereotip negative, salah satunya adalah The Librarian: Quest for the Spear (selanjutnya akan 

disebut dengan the Librarian) besutan sutradara Peter Winther pada tahun 2004 sarat dengan 

makna tentang tanggung jawab yang di emban seseorang setelah memutuskan untuk 

berprofesi sebagai pustakawan. Di dalam film ini juga, profesi pustakawan digambarkan 

sebagai sosok pahlawan yang menyelamatkan dunia berbekal pengetahuan yang dimilikinya. 

Selain itu, pustakawan dalam film ini tidak hanya bertugas untuk mengatur letak buku di 

perpustakaan, tetapi juga menjaga aset berharga yang disimpan di perpustakaan agar tidak 

jatuh di tangan yang salah, bahkan harus merelakan nyawanya jika memang diperlukan. 

Disini juga digambarkan bahwa berprofesi sebagai pustakawan tidak semudah yang 



dibayangkan. Seorang pustakawan dianggap sebagai orang yang terpilih, seolah profesi ini 

adalah idaman setiap orang, sehingga layak untuk dikatakan sebagai profesi yang bergengsi. 

Penelitian kali ini ingin mengungkap pesan seperti apa yang ingin disampaikan produser 

ke masyarakat penonton dan menggali lebih dalam pesan yang diterima dan oleh mahasiswa 

sebagai penonton film setelah melihat citra profesi pustakawan yang digambarkan dalam film 

the Librarian, karena di dalam film tersebut profesi pustakawan digambarkan berbeda 

dengan stereotip yang berlaku  diantara masyarakat Indonesia pada umumnya. Pada 

penelitian kali ini, peneliti menjadikan mahasiswa di Surabaya sebagai objek, karena 

mahasiswa cukup sering menggunakan layanan perpustakaan yang mengharuskan mereka 

berinteraksi secara langsung dengan pustakawan. Sensasi pengalaman melalui interaksi 

tersebut, tentunya berbeda-beda disetiap individu karena tidak semua mahasiswa mengalami 

hal yang sama, dan belum tentu setiap pustakawan yang ditemui telah memenuhi ekspetasi 

dan harapan dari mahasiswa sebagai pengguna. Selain itu mahasiswa di Surabaya berasal 

dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga pesan yang disampaikan melalui film, akan 

ditafsirkan berbeda-beda tergantung pada kompetensi kulturalnya. Penafsiran yang majemuk 

ini nantinya akan dikelompokkan sehingga membentuk tipologi dari penonton itu sendiri. 

Berdasarkan survey yang dilakukan, penelitian tentang resepsi profesi pustakawan di dalam 

produk budaya populer yang beredar masih jarang dilakukan di Indonesia. Kedua, sampai 

saat ini masih sulit ditemukan film atau produk budaya populer lainnya yang mengangkat 

tema kepustakawanan beredar di Indonesia. Hal inilah yang mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian berjudul Studi Resepsi Mahasiswa di Surabaya Terhadap Citra Profesi 

Pustakawan dalam Film The Librarian: Quest for the Spear 

 Masyarakat penonton terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat yang memiliki 

peran dan konstruksi pemikiran secara pribadi yang dibentuk dari komptensi kultural dan 

pengaruh lingkungan dimana mereka melakukan aktivitasnya sehari – hari. Salah satu dari 

sekian banyak masyarakat penonton film ini adalah mahasiswa. Dimana dalam memenuhi 

kebutuhan informasi mereka terkait dengan studi yang ditempuhnya, banyak menggunakan 

layanan di perpustakaan yang mengharuskan mereka berinteraksi secara langsung dengan 

pustakawan. Interaksi yang cukup sering dengan pustakawan ini tentunya membangun 

konstruksi pemikiran dan persepsi tersendiri bagi mahasiswa. Penelitian yang dilakukan 



Puturuhu (2008) pada mahasiswa FISIP Universitas Airlangga, menghasilkan kesimpulan 

bahwa pengalaman menjadi faktor yang paling dominan dalam membangun persepi. Dalam 

penelitian ini pula disimpulkan, bahwa mahasiswa FISIP Universitas Airlangga cukup puas 

dengan pelayanan yang diberikan oleh pustakawan di Perpustakaan Pusat Kampus B. Hal 

ini dikarenakan mahasiswa merasa pustakawan sudah melakukan tugasnya degan cukup 

baik disemua bagian yang ada di perpustakaan. Namun, keterbatasan penelitian ini adalah 

pada lingkup penelitian nya, yaitu hanya pada mahasiswa FISIP Unair. Sedangkan, belum 

tentu semua mahasiswa bertemu dengan pustakawan yang memiliki kompetensi yang sama 

dengan pustakawan di Perpustakaan Pusat Kampus B Unair. 

2. Metodologi Penelitian 

penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode analisis resepsi dilihat dari 

kacamata cultural studies. dimana tipe penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman 

dan kualitas data, dan bukanya kuantitas data. Ciri dari penelitian kualtitaf sendiri yaitu, 

memaparkan situasi yang sifatnya faktual, dan menggambarkan fenomena tersebut. 

Analisis resepsi sendiri dipilih karena dianggap dapat mengungkapkan makna profesi 

pustakawan yang terepresentasi didalam film bagi Mahasiswa di Surabaya. Sebuah 

penelitian yang menggunakan metode analisis resepsi, berdasar pada kesadaran subyek 

dalam memahami suatu objek. Metode ini melihat bagaimana khalayak memaknai pesan 

yang disampaikan oleh media secara berbeda, faktor – faktor apa yang mempengaruhi 

perbedaan tersebut, dan konsekuensi apa yang muncul. Sehingga, dapat dikatakan analisis 

ini menekankan pada peran khalayak dalam menerima pesan, bukan pada pengirim pesan 

(Danesi, 2010). Pada penelitian ini, lebih ditekankan persoalan kedalaman atau kualitas, 

bukan kuantitas data. Resepsi dari perspektif cultural studies, memandang penonton 

sebagai pencipta makna dalam teks yang aktif, dengan melibatkan kompetensi budaya yang 

melekat pada diri mereka masing – masing, sehingga penonton dengan latar belakang 

budaya yang berbeda, akan memaknai profesi pustakawan di dalam film the Librarian 

secara berbeda pula (Barker, 2004) 

 Film sebagai salah satu produk budaya populer yang gencar dalam menyampaikan 

pesan dan ideologi dari negara penciptanya, banyak mengandung teks yang nantinya akan 



dimaknai oleh penontonya. Makna yang dihasilkan ini bersifat pribadi, tidak terbuka dan 

berbeda di setiap individunya, yang memerlukan penggalian lebih dalam jika ingin 

mengungkapnya. Interaksi antara penonton dan film sebagai budaya populer inilah yang 

membuat penulis memutuskan untuk menggunakan perspektif cultural studies 

3. Tinjauan Pustaka 

3.1 Pemaknaan dalam Aktivitas Menonton menurut Teori Encoding/Decoding 

Penonton film sebagai seorang konsumen sesungguhnya tidak dapat dipandang sebagai 

orang yang pasif, yang selalu menerima apapun yang disuguhkan oleh media. Mereka 

sesungguhnya produsen aktif yang terus melakukan dialektika dengan teks sehingga mampu 

menciptakan makna-makna baru. Teks itu sendiri bersifat  multi-accentual yang berarti satu 

teks mempunyai lebih dari satu potensi makna. Walaupun demikian, teks tidak dapat 

diartikan sebagai sumur makna, dimana makna dapat keluar sendiri, melainkan sebuah 

tempat dimana artikulasi makna akan berlangsung. Oleh karena itu, budaya menurut cultural 

studies merupakan tempat pergumulan ideologis. Sebuah wilayah dimana seseorang dapat 

berinkorporasi atau justru bersikap resisten, tempat dimana sebuah hegemoni akan menang, 

tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kalah. Dimana kaum subordinat akan mencoba 

untuk bersikap resisten terhadap makna yang sarat akan kepentingan kelompok-kelompok 

dominan (Storey, 2007). Aart Van Zoest (dalam Sobur)  mengungkapkan bahwa sebuah teks 

dapat dijadikan sebuah alat yang efektif untuk penyampaian ideologi. Bahwa sebuah teks 

tidak aka nada tanpa sebuah ideologi yang ditanamkan oleh penciptanya, dan memiliki 

kemampuan untuk menggiring pembaca maupun penontonnya kearah suatu ideologi (Sobur, 

2009) 

Dengan tulisan Stuart Hall yang berjudul “Encoding and Decoding Televisual Discourse” 

pada tahun 1973 dapat menjelaskan apa proses pemaknaan yang dilakukan oleh audiens. 

Tulisan ini mengacu pada tayangan di televisi, namun dalam perkembanganya teori ini 

dapat diterapkan pula pada media film. Riset khalayak Stuart hall menekankan dua perihal, 

yaitu: analisis dalam konteks sosial dimana sebuah pesan diproduksi (encoding) dan 

bagaimana isi dari pesan tersebut di konsumsi oleh penerima pesan (dalam hal ini 

penonton) dalam konteks kehidupan sehari – harinnya (decoding). Hall mencoba untuk 



mengembangkan pola yang lebih dinamis dan mencoba untuk melibatkan semua pihak 

yang terkait dalam proses produksi dan distribusi pesan. Teori ini menyatakan, bahwa 

produksi makna tidak menjamin konsumsi makna sebagaimana yang dimaksudkan 

pengode, karena pesan – pesan dalam film memiliki sifat polisemis (Hall, dalam Barker, 

2004). dimana sifat polisemis ini disikapi oleh pihak yang mengkonsumsi makna atau 

audiens yang kemudian aktif berkreasi dalam memaknai kode – kode tekstual berdasarkan 

atas kompetensi kultural yang dimilikinya sebelumnya yang dibangun dalam konteks 

bahasa dan relasi social.  

3.2 Menonton Film sebagai Aktivitas Budaya 

Kegiatan menonton film kerap dijadikan skedar hiburan atau pengisi waktu luang. 

Namun jika dilihat dari sudut pandang cultural studies, kegiatan menonton merupakan 

sebuah bentuk nyata dari aktivitas budaya. Karena ketika sedang menonton, seseorang 

tidak hanya melibatkan pesawat televisi, layar bioskop, maupun media lain yang 

digunakan untuk menonton. tetapi juga melibatkan hal-hal lain, yang bersifat personal 

seperti preferensi pemilihan genre, yang digemari secara psikologis oleh setiap orang, 

tapi juga menggambarkan dari kelompok sosial mana ia berasal. Selanjutnya bagaimana 

seseorang memaknai unsure-unsur yang ada didalam film seperti tokoh, setting, dan alur 

cerita. Kemudian, bagaimana sebuah kegiatan menonton bermakna baik secara budaya 

dan sosial bagi penonton. Makna menonton film yang berbeda, akan menciptakan 

kesenangan yang berbeda pula. Rusmiawati (2018) pada penelitiannya mengungkapkan 

pendapat yang sejalan, bahwa ketika seseorang membaca karya “Satra Wangi” , ia tidak 

hanya melibatkan budaya materi yang meliputi meja, kursi, dan buku itu sendiri. Tetapi 

juga ada budaya non materi, seperti selera, bagaimana pembaca memaknai unsure-unsur 

didalam novel, dan bagaimana aktivitas membaca tersebut bermakna secara kultural, 

ekonomi, sosial, dan spiritual bagi seseorang. Sama seperti aktivitas budaya lainnya, 

menonton film juga bukan sekedar aktivitas konsumsi biasa. Karena ada sebuah budaya, 

kebiasaan, faktor-faktor sosial, dan preferensi pribadi yang melatarbelakangi penonton 

dalam melakukan pemilihan aktivitas tersebut, sehingga punya makna sendiri, bersifat 

personal, sekaligus dibentuk oleh industri budaya (Sugihartati, 2012). 



 Cultural Studies melihat budaya sebagai sesuatu yang bernilai politis ketimbang 

estetis. Budayam tidak dilihat sebagai sebagai objek seni yang bernilai tinggi, tetapi 

sebagai sebuah teks dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Stuart Hall (dalam Storey, 

2007) mengungkapkan bawa sejatinya budaya pop seperti film, novel, musik, dan tren 

berbusana merupakan arena dimana konflik dan hegemoni muncul sekaligus berlangsung. 

Hal ini menjadi alasan mengapa budaya lebih dipahami sebagai sesuatu yang bernilai 

politis. Film The Librarian merupakan salh satu produk budaya pop. Tema yang diangkat 

dalam film ini adalah seputar tugas dan tanggung jawab seseorang yang berprofesi 

sebagai pustakawan. Flynn Carsen yang digambarkan jauh berbeda dengan pustakawan 

didalam film-film lain dapat dikatakan sebagai tindakan politis yang memimiliki tujuan 

tertentu. Cara produser dalam menggambarkan profesi pustakawan dalam film The 

Librarian, dianggap sebagai sebuah protes atas cara pandang dan didominasi oleh 

stereotip negative yang selama ini beredar di masyarakat. Keunikan inilah yang kemudian 

yang menghasilkan sebuah arena konflik dan pergumulan salah satunya bagi masyarakat 

yang selama ini menggunakan stereotip lama dalam menilai profesi pustakawan. 

 Budaya pop memang terikat pada produk dan teknologi budaya massa,  tetapi 

aktivitas kreatif yang menimbulkan makna, sesungguhnya terletak pada cara-cara 

penggunaannya dan bukan pada teknologi dan proses produksinya (Fiske, dalam Barker, 

2004). Hal ini berarti proses pemaknaan audienslah yang akan menentukan ada tidaknya 

sebuah budaya populer. Barker (2004) kembali menjelaskan bahwa budaya pop dianggap 

sebagai sebuah makna dan praktik yang dihasilkan oleh audien pada saat momen 

konsumsi. Sehingga momen konsumsi adalah momen dimana makna juga diproduksi 

kembali. Begitu pula dengan film The Librarian yang menjadi populer, karena 

keberhasilan film ini dalam menggamnbarkan profesi pustakawan dengan cara yang unik, 

sehingga banyak menarik perhatian penggemar film. Ketertarikan ini kemudian 

berkembang menjadi proses pemaknaan yang sesuai dengan kompetensi kultural yang 

sebelumnya sudah ada pada masing-masing penonton. Kepopuleran film ini dihasilkan 

dari aktivitas menonton masyarakat bukan karena proses produksinya. Hal yang sama 

juga terjadi dalam Karya “Sastra Wangi” dalam penelitian Rusmiawati (2017), dimana 

karya “sastra wangi” menjadi populer karena keberhasilannya membicarakan tubuh dan 

seksualitas secara bebas menarik minat banyak pembaca  



4. Hasil 

 Pembentukan Kode (Encoding) Profesi Pustakawan dalam Film the Librarian 

 Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh IndiWire dan Collider dapat 

diketahui maksud dan tujuan dari profesional media yang  terlibat ketika membuat film 

The Librarian. Dean Deavlin selaku Excecutive Producer dari film ini mengakui bahwa ia 

ingin mengubah cara pandang masyarakat tentang kata-kata “pustakawan”. ia ingin 

menjadikan kata-kata pustakawan menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih. Begitu pula 

dengan apa yang dikatan John Rogers, selaku scriptwriter. Yang merasa telah terikat 

dengan pustakawan secara kultural, karena ia telah terbiasa pergi ke perpustakaan sejak 

kecil. Kondisi historis dan keinginan dari John Rogers dan Dean Devlin inilah yang 

disebut Hall sebagai peristiwa sosial yang ‘mentah’. Dimana para professional media 

kemudian menggunakan peristiwa  sosial tersebut untuk membuat terjemahan diskursif 

tentang pustakawa yang mengandung makna dan bebas dikendalikan oleh penonton. Teks 

tentang pustakawan yang ada didalam film the Librarian dibangun atas kompetensi 

kultural dan kondisi historis dari professional media yang terlibat. Sehingga, pesan yang 

terbentuk pun penuh dengan makna tertentu yang dimiliki oleh pembuat pesan. Sesuai 

dengan apa yang dikatakan Morley bahwa produksi pesan penuh makna merupakan 

pekerjaan yang problematis, karena praktik produksi tertentu akan  menghasilkan pesan 

tertentu pula (Storey, 2006).  Nilai-nilai tentang kepustakawan yang dipahami oleh Dean 

Devlin dan John Rogers tercermin dengan jelas dalam beberapa teks di sepanjang film 

the Librarian 

 



 

 

Ketiga teks didalam film yang mengandung pesan yang ingin disampaikan oleh 

profesional media sesuai dengan kompetensi cultural yang mereka bawa tentunya akan 

dimaknai secara berbeda oleh audien. karena audiens membawa kompetensi culturalnya 

sendiri yang belum tentu dalam frekuensi yang sama dengan profesional media. Hall 

menyebut hal ini dengan adanya ketidak-simetrisan dalam proses penyampaian pesan. 

Karena teks itu sendiri bersifat multi-aksentual, sehingga sebuah teks dapat menghasilkan 

lebih dari satu makna. Dean Devlin membuat Flynn Carsen tampak seperti seorang 

pahlawan, namun belum tentu audien akan menginterpretasi sesuai dengan keinginan 

Devlin. Begitupula dengan John Rogers yang memahami seorang pustakawan sebagai 

seorang penjaga pengetahuan, belum tentu audien memiliki pemahaman yang sama. 

Pengalaman dan keinginan yang dibawa oleh profesional media, belum tentu dirasakan 

juga oleh audien 

Kompetensi Kultural Mahasiswa di Surabaya dalam Memakanai Profesi 

Pustakawan dalam Film the Librarian 

Seelumnya telah dijelaskan bahwa dalam memaknai teks-teks yang tersaji, audien akan 

memaknai sesuai dengan kompetensi kultural nya dengan konteks yang spesifik. dalam 

penelitian ini, kompetensi kultural informan dapat dilihat melalui tiga aspek, yakni: 



bagaimana informan mulai mendapatkan kegemaran menonton dan keterlibatannya 

dengan media yang digunakan untuk menonton dalam  kesehariannya, yang merujuk 

pada aktivitas menontonnya. Kedua, adalah cara pandang kelompok sosial dimana 

informan ditempatkan terhadap profesi pustakawan. Yang ketiga adalah pengalaman 

yang didapatkan informan melalui interaksinya dengan pustakawan yang mereka temui 

dalam kehidupan sehari-hari (Hall, dalam Barker, 2004;Cavallaro, 2004; Gledhill, dalam 

Storey, 2006; McQuail, dalam Burton, 2011) 

Awal mula kegemaran menonton di kalangan mahasiswa berasal dari berbagai 

macam faktor, seperti rutinitas menonton TV bersama keluarga, pergi menghadiri 

penayangan film secara langsung di gedung bioskop, dan juga konsumsi produk budaya 

populer lainnya, seperti membaca novel fantasi. Kegiatan ini menimbulkan kesenangan-

kesenangan tertentu yang sifatnya pribadi dan belum tentu dirasakan oleh informan 

lainnnya. Hal ini membuat aktivitas menonton film bermakna berbeda-beda pula bagi 

mereka. Jika selama ini aktivitas menonton film hanya dianggap sebagai pengisi waktu 

luang dan hiburan semata, nyatanya tidak demikian. Apa yang diungkapkan oleh para 

informan diatas menjadi bukti bahwa, layaknya aktivitas budaya yang lain,seperti 

membaca, aktivitas menonton juga bukan sekedar aktivitas konsumsi biasa. Karena ada 

sebuah budaya, faktor-faktor sosial, dan preferensi pribadi yang melatarbelakangi 

informan dalam melakukan pemilihan melakukan  aktivitas tersebut, sehingga punya 

makna sendiri, juga dibentuk oleh industri budaya, dan juga bersifat personal  

(Sugihartati, 2012).   

Cara Pandang Kelompok Sosial Terhadap Profesi Pustakawan 

Apa yang didengar dan diketahui oleh informan dari kelompok sosialnya masing-

masing, telah terinternalisasi dalam benak dan pikiran mereka sehingga akan 

membentuk sebuah pengetahuan dan tentunya memiliki makna tersendiri. Karena 

didapatkan dari orang-orang terdekat mereka, pengetahuan ini kemudian diyakini oleh 

para informan sebagai suatu  kebenaran. Bourdieu mengungkapkan ketika sebuah 

disposisi ditanamkan secara terus menerus kepada suatu kelas atau kelompok sosial, 

sehingga menyebabkan adanya praktik-praktik yang sesuai dengan tuntutan kondisi 

objektif, maka individu didalamnya sebagai aktor akan dengan senang hati melakukan 



apa yang lingkungan objektifnya anggap benar, dan tidak melakukan apa yang menurut 

kondisi objektifnya salah ( Richard Harker, Cheelen Mahar, Cris Wilkes, 2010). Begitu 

juga dengan pengalaman yang diceritakan oleh anggota keluarga, teman, dan kerabat 

informan dapat dikatakan sebagai kondisi objektif lingkungan yang ditanamkan kepada 

para informan sebagai aktor, sehingga informan memiliki cara pandang dan pendapat 

yang berbeda-beda tentang profesi pustakawan. Cara pandang inilah yang dikatakan 

Bourdieu sebagai praktik-praktik yang sesuai dengan tuntutan objektif. 

Pengalaman Pribadi Mahasiswa di Surabaya dengan Pustakawan 

 Selain kelompok sosial dimana para informan ditempatkan, faktor lain yang dapat 

mempengaruhi pemaknaan  informan adalah pengalaman pribadi mereka dengan 

pustakawan dalam kesehariannya. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa informan, sebagai 

pencipta aktif makna membawa kompetensi budaya mereka masing-masing yang 

dijadikan landasan untuk memaknai sebuah teks (Barker, 2004). Hall (dalam Barker, 

2004) menganggap bahwa apa yang disebut dengan budaya adalah lingkungan aktual 

dimana didalamnya terdapat praktik-praktik sosial. Maka salah satu  aspek dalam 

kompetensi budaya adalah pengalaman pribadi setiap informan dengan pustakawan yang 

juga dapat dikatakan sebagai praktik sosial. Pengalaman pribadi setiap informan tentunya 

berbeda-beda. Pengalaman yang baik, menyenangkan, dan bisa diterima tentunya akan 

mempunyai efek yang berbeda dengan informan yang memiliki pengalaman yang kurang 

menyenangkan. Bentuk pengalaman seperti apapun nantinya akan memperkuat atau 

melemahkan pendapat-pendapat informan tentang profesi pustakawan. Karena 

pengalaman pribadi sebagai bentuk praktik sosial selalu mempunyai makna tersendiri 

bagi siapa saja yang mengalami. Makna muncul ketika mereka sedan g menjalani hidup 

sehari-hari, dan muncul dari arena yang tidak diciptakan sendiri, walaupun mereka 

berusaha membentuk hidup mereka sendiri (Williams, dalam Barker, 2004). 

Dari delapan informan yang berhasil diwawancarai, enam diantaranya memiliki 

pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan, yaitu  MY, HN, RS, KI, dan KK. 

Sedangkan AW menyaksikan sendiri pelayanan yang ia rasa kurang pantas diberikan 

seorang pustakawan kepada penggunanya. Selain itu kelompok sosial dimana keenam 



informan ini ditempatkan juga menciptakan suatu cara pandang tersendiri tentang 

profesi pustakawan. cara pandang ini berasal dari berbagai macam pengalaman, 

pengetahuan yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan ketidakraban dengan 

perpustakaan dan pustakawan. Begitu pula dengan RM yang berasal dari kelompok 

sosial yang akrab dengan pustakawan, pengalaman yang ia dapatkan pun seolah 

mendukung persepsi yang sebelumnya sudah terbentuk. Serupa dengan apa yang 

dialami AB, yang telah mengenal sosok pustakawan sejak usia dini. Kelompok sosial 

dan interkasi informan dengan pustakawan adalah sebuah ranah yang menjadi tempat 

terbentuknya sesuatu yang bermakna oleh schemata pikiran yang menyatu dalam diri 

setiap individu. Ranah  yang seperti ini menciptakan sebuah habitus bagi informan, 

yang menghasilkan sikap informan terhadap pustakawan berserta dengan persepsi 

mereka terhadap profesi pustakawan (Bordieu, dalam Takwin, 2006; Bordieu & 

Wacquant, 1992).  

Pemaknaan Mahasiswa di Surabaya terhadap Citra Profesi Pustakawan dalam 

Film the Librarian 

Ketiga teks yang mengandung pesan dan ideologi tertentu yang disertakan oleh 

produser adalah terjemahan diskursif suatu peristiwa sosial ‘mentah’, berdasarkan 

kompetensi kultural dan kerangka pengetahuan yang dimiliki oleh profesional media 

terlibat. Peristiwa ‘mentah’ pertama yaitu pengalaman yang dimiliki John Rogers yang  

merasa telah terikat secara budaya dengan perpustakaan maupun perpustakaan. 

Peristiwa ‘mentah’ kedua adalah keinginan dari Dean Devlin yang menginginkan 

masyarakat luas melihat sosok pustakawan sebagai seorang pahlawan. Bagaimana 

kemudian peristiwa ‘mentah’ ini dikonversi dalam bentuk diskursus disebut dengan 

proses Encoding atau pembentukan pesan dan makna. Hall (dalam Storey, 2006) juga 

menjelaskan bahwa selain profesional media yang memproduksi pesan, ternyata 

penonton juga turut memproduksi makna dan pesan berdasarkan konteks dan 

kompetensi kultural yang dibawanya, yang disebut dengan Decoding atau 

pembongkaran pesan dan makna. Momen Encoding dan Decoding tidak selalu simetris, 

tidak ada yang dapat menjamin bahwa apa yang dimaksudkan oleh produser diterima 



dengan apa adanya oleh penonton. Karena penonton tidak selalu beroperasi dalam 

kompetensi kultural yang sama dengan produser (Storey, 2006) 

Hall (1980) membuat tiga posisi hipotesis, yang darisitu decoding terhadap suatu 

diskursus dapat dibangu. Posisi pertama adalah dominant-hegemonic, dimana penonton 

dalam posisi ini memetik makna secara penuh dan apa adanya, dan melakukan decoding 

terhadap pesan sesuai kode acuan dimana pesan tersebut di encoding. Hal ini berarti 

penonton dapat dikatakan beroperasi dalam  kode dominan atau preferred meaning, 

yang menandakan bahwa penonton berada dalam harmoni dengan profesional media 

(Storey, 2006). Informan yang berada dalam posisi preferred posisition  ini adalah AB 

dan RM. Kedua informan  ini cenderung selalu menerima secara utuh representasi 

profesi pustakawan yang ada pada ketiga teks yang disajikan.  Yang berarti kedua 

informan ini berada dalam operasi preferred meaning, atau makna yang dikehendaki 

oleh produser. Walaupun AB dan RM menerima secara utuh apa yang disajikan oleh 

produser, namun bukan berarti kedua informan ini adalah penonton pasif yang 

menerima apa saja yang disajikan oleh produser. Ada latar belakang kompetensi 

kultural yang mereka bawa, sehingga dapat terjadi hubungan yang simetris antara AB, 

RM, dan juga produser (Piliang,2003). Karena dalam kaitannya dengan sebuah teks, 

penonton maupun pembaca tidak dapat dipandang sebagai orang bodoh secara kultural, 

mereka sesungguhnya adalah pencipta aktif makna dalam konteks budaya mereka 

masing-masing (Barker, 2004) 

Posisi kedua dari hipotesis Stuart Hall, adalah negotiated position. Ini biasanya 

adalah posisi mayoritas. Penonton pada posisi ini juga menerima makna sesuai dengan 

yang diinginkan oleh produser, namun dalam situasi atau kondisi tertentu, ia membuat 

aturan-aturan dan berapdatasi berdasarkan kondisi yang dialami (Hall, 1980; Barker, 

2004). Storey (2006) memberi contoh dari posisi ini,  berupa seorang pekerja yang 

setuju jika kenaikan gaji menyebabkan inflasi, walaupun pada saat yang sama  ia tetap 

menuntut haknya mendapatkan gaji yang lebih pantas agar hidupnya menjadi lebih baik. 

Sebagai model produksi makna, momen di mana terjadi pertukaran cultural, adalah 

momen dimana makna diterima sekaligus diproduksi kembali sesuai dengan situasi 

yang dihadapi. Sehingga makna tidak ditolak, tidak juga ditenggak dengan pasif, 



melainkan muncul melalui pertarungan dan negosiasi antara  kerangka acuan, dan 

pengalaman yang bersaing (Gledhill, 1988)  Informan  yang berada pada posisi ini 

adalah KI, AW, dan KK. Dimana mereka menerima ideologi dan pesan tentang profesi 

pustakawan sesuai dengan keinginan dari produser, namun dalam kondisi tertentu, 

berdasarkan kompetensi cultural yang dibawa, mereka juga menolak ideologi tersebut, 

dan kembali berpendapat sesuai dengan kerangka acuannya masing-masing. Penonton 

yang berada pada posisi situational position ini pada akhirnya diliputi kontradiksi-

kontradiksi, meskipun hanya pada kejadian tertentu yang dibawa menuju visibilitas 

penuh. 

Model produksi makna terakhir, yang diasumsikan Hall adalah posisi oposisional. 

Penonton pada posisi mengakui adanya preferred meaning atau kode dominan namun 

menolaknya, dan memilih untuk menggunakan kerangka acuannya sendiri dalam 

memaknai kode tersebut. Storey kembali mencontohkan posisi ini dengan seseorang 

yang sedang mendengarkan perdebatan tentang membatasi gaji, dan membaca setiap 

‘kepentingan nasional’ sebagai ‘kepentingan kelas’. Informan yang berada pada posisi 

ini adalah HN, MY, dan KK. Kedua informan ini menyadari ada kode dominan atau 

ideologi yang ingin disampaikan oleh produser film, namun mereka menolaknya, den 

mengatakan bahwa representasi pustakawan di dalam film The Librarian adalah sebuah 

‘tipuan’, karena tidak sesuai dengan realita yang mereka lihat di dunia nyata. HN dan 

MY meneriman ideologi tentang profesi pustakawan sebagai sebuah kesadaran palsu, 

produser film dianggap telah melakukan penipuan dengan cara memutarbalikan realitas 

profesi pustakawan yang sebenarnya, melalui tokoh Flynn Carsen, yang diciptakan atas 

dasar sesuatu yang tidak nyata, yaitu fantasi akan hasil khayalan mereka-mereka yang 

punya kepentingan (Larrain, dalam Sobur, 2004; Baudrillard, dalam Piliang, 2003). 

Dalam hubungan antara produser-penonton disini, terjadi distorsi, yang ditandai dengan 

adanya relasi asimetris  antara kedua belah  pihak dalam suatu wacana, yaitu apa yang 

dimaksud oleh produser, tidak sama yang dipahami oleh penonton (Piliang, 2003). yang 

menempatkan MY dan HN berada dalam distorted position atau posisi dimana terjadi 

kesalahpahaman antara produser dan penonton. Dalam hubungan antara produser-

penonton, kesalahpahaman selalu mungkin untuk terjadi. Bisa karena penonton yang 

tidak dapat mengikuti logika produser, sulit untuk dikelabuhi dengan narasi, dan tidak 



akrab dengan hal-hal yang berusaha disampaikan oleh produser (Hall, dalam Storey, 

2006). Atau bisa dikatakan bahwa informan tidak beroperasi dalam kerangka cultural 

yang sama dengan produser 

5. Penutup 

Teori Encoding/Decoding yang dikemukakan oleh Stuart Hall menekankan pada 

pembacaan terhadap teks didalam film oleh penonton. Karena kode-kode dalam teks 

yang tersaji di film dibentuk oleh ideologi, budaya, dan cara pandang tersendiri yang 

dibawa oleh profesional media yang terlibat.  Walaupun sebuah film digadang-gadang 

memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penonton nya dalam bertindak, berpikir, serta 

menjadi sumber berbagai opini dan ide, namun tidak dapat dilupakan bahwa penonton 

itu sendiri membawa kompetensi kultural yang terbentuk melalui berbagai macam 

praktik-praktik sosial dan aktivitas budaya. Oleh sebab itu, dalam kaitannya dengan 

teks seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang yang pasif secara kultural. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan yang dilakukan oleh 

penonton terhadap teks-teks yang ada didalam film The Librarian, merupakan salah 

satu film yang berusaha mengeluarkan pustakawan keluar dari belenggu stereotip 

negative 
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