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ABSTRAK 

Budaya membaca masyarakat saat ini sudah semakin menurun. Hal ini pun berkaitan dengan 

zaman yang semakin maju didukung oleh berkembangnya teknologi – teknologi yang 

semakin mendukung dan memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan informasi 

sehari – hari mereka. Akibatnya budaya membaca mereka pun semakin luntur, karena 

masyarakat saat ini lebih memilih berselancar di internet, menonton TV dan mendengarkan 

radio. Kondisi ini dinilai sungguh memprihatinkan, menginagt bahwa Indonesia termasuk 

peringkat ke-2 terendah dalam budaya minat baca masyaraktnya. Daerah Istimewa 

Yogyakarta terkenal sebagai kota pendidikan, dimana terdapat banyak kampus – kampus 

yang berkelas disana, malah menunjukan presentase minat baca yang rendah di 

masyarakatnya. Fenomena . Perpustakaan Jalanan muncul sebagai sebuah pembaruan dalam 

dunia perpustakaan, mereka memiliki visi dan misi dimana ingin menyediakan lapak baca 

buku gratis bagi masyarakat. Selain itu mereka juga ingin menghapus mengenai stigma 

negatif pada perpustakaan yang terkenal akan aturan – aturannya. Mereka pun memiliki 

tujuan untuk menumbuhkan kembali modal budaya membaca di masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta agar budaya membaca kembali tertanam pada kehidupan serta pikiran 

masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dan menggunakan metode 

purposive sampling dalam penentuan informannya, dengan melakukan wawancara mendalam 

terhadap tujuh informan yakni dua pegiat Perpustakaan Jalanan dan lima pemustaka. Dengan 

menggunakan konsep teori habitus dan arena produksi kultural yang digagas oleh Pierre 

Bourdieu. Penelitian ini menghasilkan tiga tipe pemustaka, yaitu Pemustaka Awam, 

Pemustaka Terkonstruksi dan Resistence Reader. Penelitian ini menemukan temuan baru 

yakni tidak hanya modal budaya saja tetapi juga meliputi modal sosial. 

 

Kata kunci: Budaya membaca, Daerah Istimewa Yogyakarta, Perpustakaan Jalanan, 

Pengembangan modal budaya. 

 

ABSTRACT 

The reading culture of today's society has decreased further. This is also related to the 

increasingly advanced era supported by the development of technology, the technology that 

increasingly supports and facilitate the community in the fulfillment of their daily 

information needs. As a result, the culture of their reading is increasingly faded, because now 

people more prefer to searching on the internet, watching TV and listening to the radio. This 

condition is considered very apprehensive, insert that Indonesia is ranked the 2nd lowest in 

the culture of reading interest. Special Region of Yogyakarta is famous as a city of education, 

where there are many high class campusthere, instead shows a low percentage of reading 

mailto:alvinmuhammad24@gmail.com


2 
 

interest as well as the community. Phenomena abouy Street libraries appear as an update in 

the world of libraries, they have a vision and mission where they want to provide free 

bookshelf for people especially on the street. In addition they also want to remove about the 

negative stigma in the library that is famous causes its rules. They also have a goal to 

regenerate the cultural capital of reading in the Special Region of Yogyakarta community, so 

that the culture of reading back is embedded in the life and mind of the people. This research 

uses ethnography method and using purposive sampling method in determining the 

informant, by conducting in-depth interviews on seven informants namely two street library 

activists and fiveas a readers. With the help of Pierre Bourdieu's concept and theory of 

habitus and arena of cultural production. This study produces three types of users there 

namely common reader, constructional reader and resistence reader. In addition the 

researchers also found new findings that not only cultural capital that they planted but also 

includes social capital that will be obtained by readers.  

Keywords: Reading culture, Special Regionof Yogyakarta, Street Library, Development of 

cultural capital 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perpusja atau dikenal dengan 

perpustakaan jalan merupakan sebuah 

kegiatan dimana sekumpulan remaja 

menggelar koleksi buku mereka untuk 

dibaca dan dinikmati oleh publik secara 

gratis. Dewasa ini banyak media – media 

sosial memberitakan tentang keberadaan 

perpustakaan komunitas yang hadir di 

berbagai kota besar di Indonesia, 

contohnya ialah Perpustakaan Jalanan 

Yogyakarta, Perpustakaan Jalanan 

Bandung, Perpustakaan Pijar Blitar, dan 

banyak lagi perpustakaan yang tersebar di 

daerah – daerah lain di Indonesia ini. 

Keunikan dari hadirnya perpustaakaan ini 

menjadi ketertarikan tersendiri bagi 

masyarakat sehingga banyak media sosial 

di internet membicarakan mereka. 

Fenomena terbentuknya 

perpustakaan komunitas ini dikarenakan 

adanya beberapa kalangan masyarakat 

yang memiliki hobi dan kecintaan mereka 

terhadap buku, selain itu mereka juga ingin 

mengembalikan budaya membaca 

masyarakat perkotaan.  

Perpustakaan komunitas ini secara 

harfiah mengacu pada ruang atau rumah 

baca yang menyediakan berbagai koleksi 

bahan bacaan untuk dapat dinikmati baik 

oleh anggota komunitas tersebut maupun 

masyarakat yang datang kesana, hal ini 

seakan menjawab kebutuhan pemenuhan 

minat baca serta pilihan koleksi pada 

bahan bacaan (Septiana. 2007). 

Perpustakaan komunitas ini merupakan 

sebuah gagasan dari para remaja penggiat 

literasi untuk menciptakan sebuah 

perpustakaan kecil dengan menggunakan 

ruang publik sebagai sarana komunitas 

tersebut untuk memamerkan koleksi buku 
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mereka serta menarik perhatian 

masyarakat untuk mampir membaca dan 

berinteraksi dengan para penggiat literasi 

di perpustakaan komunitas ini, karena 

perpustakaan yang berbasis komunitas ini 

dapat juga digunakan sebagai tempat 

hiburan, sekedar membaca ataupun 

berkumpul para anak muda (Bonnef. 1998: 

90). Berbeda dengan konsep perpustakaan 

konvensional pada umumnya yang selalu 

terbatas oleh dinding dan penuh dengan 

aturan – aturan. 

Keberadaan komunitas ini 

terbentuk akibat dari adanya persamaan 

antar individu yang kemudian menciptakan 

suatu wadah dimana wadah itu untuk 

menampung minat serta mengaspirasikan 

minat mereka. Konsep pada perpustakaan 

komunitas ini dapat dikatakan sama 

dengan TBM atau Taman Baca 

Masyarakat yang merupakan program dari 

perpustakaan dan pemerintah. TBM 

memiliki fungsi untuk mewujudkan 

budaya membaca serta meningkatkan 

literasi di masyarakat, hal ini seperti yang 

dijelaskan oleh Direktorat Pembinaan 

Pendidikan Masyarakat (DPPM). Badan 

Pusat Statistik menyatakan bahwa minat 

membaca masyarakat Indonesia masih 

relatif rendah dibandingkan dengan 

kebiasaan menonton televisi, yaitu hanya 

13.11  sedangkan kebiasaan menonton 

televisi sebanyak 91.47% pada tahun 2015. 

Pada data yang telah dijelaskan 

oleh badan pusat statistik yaitu 13,11% 

dapat disimpulkan bahwa angka minat 

baca pada masyarakat masih rendah. 

Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 

negara di dunia, posisi ini berada satu 

tingkat diatas Bostwana sedangkan negara 

Thailand berada satu tingkat diatas 

Indonesia yakni di peringkat 59 pada tahun 

2016 kemarin yang diperoleh dari hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Central 

Connecticut State University Amerika 

Serikat. 

Adanya aturan tradisional pada 

perpustakaan konvensional juga sangat 

disayangkan. Aturan tradiosional yang 

mengikat para pemustaka untuk harus taat 

peraturan di perpustakaan menjadikan 

pemustaka menjadi merasa terbelenggu, 

hal ini di dukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Roselind, Tedford dan 

Mary (2011) pada perpustakaan Z. Smith 

Reynolds Library di Wake Forest 

University. Bukan hanya dari segi bahan 

pustakanya saja tetapi juga pada pelayanan 

serta fungsi sebenarnya perpustakaan, 

yakni menjadi pusat penyedia informasi 

dan sebagai sarana wisata edukasi bagi 

masyarakat. Selain menarik minat untuk 

berkunjung serta turut menumbuhkan 

kembali budaya membaca yang dewasa ini 

telah luntur dari kebiasaan masyarakat. 
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 Daerah Istimewa Yogyakarta 

dikenal dengan predikatnya sebagai kota 

pendidikan, hal ini terbukti dengan 

banyaknya lembaga pendidikan yang ada 

di daerah Yogyakarta seperti UGM, UNY, 

UIN Sunan Kalijaga dan banyak lagi. 

Budaya gemar membaca pada masyarakat 

Yogyakarta sudah semestinya melekat 

pada masyarakatnya. Tetapi dari data yang 

diperoleh dari penelitian Aprilia (2016) 

bahwa minat baca pada masyarakat 

Yogyakarta 0.18% saja, hal ini pun 

menunjukkan bahwa prilaku gemar 

membaca masih sangat sedikit dilakukan 

oleh masyarakat Yogyakarta tersebut. 

Mengutip data dari penelitian Wulandari 

(2013) mengatakan bahwa kunjungan 

masyarakat ke perpustakaan daerah D.I 

Yogyakarta pada tahun 2010 mencapai 

1823 dan pada tahun 2011 hanya 

meningkat sampai 1854 orang dengan rata 

– rata kunjungan per harinya kurang lebih 

hanya 100 sampai 120 orang saja. Angka 

ini pun juga menyatakan bahwa kegiatan 

membaca serta peminjaman buku hanya 

sebanyak 10% sampai 20% saja. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan membaca 

serta mengakses informasi masih belum 

dirasakan sebagai kebutuhan sehari – hari. 

TBM yang dikelola pemerintah ini 

pun memiliki urgensi yang berbeda – beda 

sesuai letaknya. Berbeda dengan 

Perpustakaan Komunitas. Perpustakaan 

Komunitas ini tidak memiliki gedung atau 

tempat menetap untuk menaruh koleksi – 

koleksinya. Mereka menggunakan spatial 

activation atau memanfaatkan ruang 

publik untuk melapakkan koleksi – koleksi 

mereka serta untuk melaksanakan 

serangkaian kegiatan. 

 Melihat dari segi modal budaya 

serta habitus yang dimiliki oleh 

lingkungan Perpustakaan Jalanan, tentu 

saja dipandang sebagai sesuatu yang pas 

untuk menciptakan sebuah lingkungan 

objektif yang dapat memberikan dampak 

positif dalam menanamkan dan 

menginternalisasikan sebuah habitus dan 

modal budaya membaca bagi masyarakat. 

1.2 TINJAUAN PUSTAKA 

1.2.1 Perpustakaan Komunitas 

Dalam pengertiannya adanya 

sebuah komunitas ini berguna sebagai 

wadah bagi beberapa kalangan masyarakat 

untuk saling bertukar pikiran, informasi 

serta penyaluran hobby mereka. Dalam 

komunitas ini para anggota saling 

berkomunikasi serta berkontribusi dengan 

tujuan mengembangkan komunitas 

mereka. Komunitas menurut Crow dan 

Allan (1994) ini dibagi menjadi 3 

komponen, yaitu: 

(1) Berdasarkan lokasi dan tempat 

komunitas, berkumpulnya komunitas pada 

suatu lokasi dan tempat. (2) Berdasarkan 
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minat, terbentuknya suatu komunitas ini 

didasari karena adanya sekolompok orang 

yang memiliki ketertarikan serta minat 

yang sama. (3) Berdasarkan komuni, 

komuni dalam pengertiannya dapat berarti 

ide atau dasar pemikiran yang melandasi 

terbentuknya komunitas ini. Perpustakaan 

berbasis komunitas ini pun sudah ada sejak  

tahun 1970, pada tahun itu perpustakaan 

yang berbasis komunitas ini lebih 

digunakan sebagai media bisnis contohnya 

seperti persewaan buku berbayar. Lalu 

pada tahun 1980 perpustakaan berbasis 

komunitas ini hadir kembali namun 

dengan konsep yang berbeda, tidak lagi 

menitik beratkan sebagai media bisnis 

namun lebih terfokus untuk meningkatkan 

minat baca anak – anak. 

Perpustakaan yang didirikan oleh 

komunitas akan menjadi jawaban bagi 

pemenuhan kebutuhan akan informasi bagi 

masyrakat serta dapat mendukung 

perubahan sosial budaya dalam masyarakat 

(Campbell, 1982). Perpustakaan komunitas 

ini merupakan sebuah media pembelajaran 

informal yang memiliki fasilitas yang 

minim serta dikelola oleh sukarelawan 

ataupun anggota dari komunitas tersebut 

(Septiana. 2007). Kamil (2003) 

menjelaskan bahwa perpustakaan berbasis 

komunitas di Indonesia ini memiliki 

perbedaan dengan perpustakaan komunitas 

di negara lain, dalam hal ini yang 

mendasari munculnya perpustakaan 

komunitas ini ialah reaksi individu dan 

lembaga terhadap lambatnya 

perkembangan perpustakaan umum di 

Indonesia serta factor rendahya minat baca 

masyarakat Indonesia itu sendiri.  

Menurut Bonnef (1998) secara 

umum, pengguna perpustakaan komunitas 

ini adalah kaum muda. Perpustakaan 

berbasis komunitas ini umumnya berada di 

lokasi yang stratgis, pusat keramaian, serta 

dekat dengan pusat aktivitas kegiatan 

masyarakat. Perpustakaan komunitas ini 

dapat menjadi suatu alternatif sarana 

belajar serta memperoleh informasi bagi 

masyarakat. 

1.2.2 Habitus dan Modal Pada Suatu 

Arena Produksi 

Habitus dapat dipahami sebagai 

sebuah produk dari internalisasi struktur, 

dimana dalam hal ini aktor tersebut 

dibekali oleh serangkaian pola dan 

pengetahuan yang diinternalisasikan ke 

dalam diri seorang aktor agar mereka dapat 

memahami, merasakan, menyadari dan 

menilai kehidupan sosial. 

Dalam sebuah internalisasi dan 

pembentukan sebuah habitus, tidak semua 

orang dalam sebuah posisi sosial memiliki 

sebuah habitus yang sama. Habitus ini 

akan berbeda – beda tergantung dari posisi 

sosial yang diduduki oleh aktor tersebut 
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(Krisdanto, 2014). Habitus ini dapat 

menjadi sebuah fenomena kolektif, yang 

mana habitus digunakan sebagai bekal 

dalam memahami dan menghadapi dunia 

sosial, tetapi dengan banyaknya habitus  

dalam kehidupan sosial struktur yang 

ditanamkan kepada seorang aktor tidak 

dapat dipaksakan seragam kepada semua 

aktor. Bourdieu (1997) mengatakan bahwa 

habitus dalam waktu tertentu merupakan 

sebuah hasil ciptaan kehidupan kolektif 

yang berlangsung selama periode historis 

yang relatif panjang.  

Dari sebuah habitus yang dimiliki 

seseorang tentu saja tidak terlepas dari 

sebuah modal, habitus tersebut mendorong 

seseorang untuk berusaha memperoleh 

atau meningkatkan modal yang mereka 

miliki. Modal merupakan sebuah 

konsentrasi kekuatan, suatu kekuatan 

spesifik yang beroprasi di dalam ranah 

(Ricard Harker. 2009). 

Bourdieu mengatakan jika modal – 

modal tersebut dapat ditukarkan dengan 

beragam jenis modal lainnya (Bourdieu 

dalam Karnanta. 2013). Dalam proses 

pertukaran serta distribusi modal, tentunya 

ada sebuah ruang sosial yang terstruktur 

atau dapat disebut sebagai ranah. Pierre 

Bourdieu (dalam Ricard Harker. 2009) 

menjelaskan bahwa modal diartikan 

sebagai suatu atibut yang berkaitan dengan 

simbol atau atribut tak tersentuh lainnya, 

yang memiliki pengaruh yang cukup besar 

didalam kultural, misalnya status, otoritas, 

prestise serta modal budaya. 

Berkaitan dengan studi mengenai 

bagaimana Perpustakaan Jalanan berperan 

sebagai sebuah lingkungan objektif atau 

dapat dipahami sebagai suatu arena ini 

dalam mengembangkan modal budaya 

gemar membaca serta mereka 

menginternalisasikan sebuah habitus yang 

nantinya akan melahirkan sebuah sikap 

dalam membentuk budaya serta kegemaran 

membaca mereka. 

1.2.3 Budaya Membaca 

Budaya dalam pengertiannya ialah 

akal atau pikiran yang selanjutnya menjadi 

hasil dari pola pikir, sikap, tindakan dan 

ucapan seseorang dalam hidupnya. Budaya 

ini sendiri diawali dari sesuatu hal yang 

sering atau biasa dilakukan oleh seseorang 

sehingga dari suatu hal atau kegiatan yang 

sering dilakukan ini akhirnya menjadi 

suatu kebiasaan atau disebut dengan 

budaya. Deddy Mulyana (2010) 

menyatakan bahwa budaya merupakan 

sebuah konsep atau suatu elemen yang 

akan membangkitkan minat seseorang.  

Mengenai pengembangan budaya 

baca ini, peneliti ingin mengetahui 

bagaimana sikap budaya baca dari pegiat 

Perpustakaan komunitas ini serta impact 

mereka terhadap masyarakat Yogyakarta 
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terutama sekitar lokasi lapak Perpustakaan 

Jalanan sendiri yang berada di Tugu 

Yogyakarta.  

1.2.4 Modal Budaya Dan Arena Pada 

Pengembangan Minat Baca 

Modal yang akan dibahas dalam 

kajian penelitian ini ialah modal budaya 

yang didefinisikan oleh Bourdieu (1986) 

sebagai sebuah selera yang memiliki nilai 

budaya serta pola – pola konsumsi dalam 

masyarakat. Modal budaya ialah sebuah 

bentuk keterampilan, pengetahuan, dan 

kelebihan dari seseorang, yang akan 

memberikan sebuah status sosial yang 

tinggi di masyarakat. Sebelum 

terbentuknya modal pada masyarakat, 

dalam hal ini ada arena yang memiliki 

peran dengan sebuah produksi kultural. 

Pada dasarnya modal budaya yang akan 

dikaitkan dengan penelitian ini tidak 

terbatas pada pendidikan formal serta 

keluarga yang nantinya hanya akan 

didapatkan melalui warisan, tetapi modal 

budaya disini lebih luas yakni bagaimana 

para pegiat Perpustakaan Jalanan ini 

menanamkan serta mengembangkan modal 

budaya terkait prilaku membaca 

masyarakat yang akan di internalisasi 

melalui serangkaian kegiatan serta praktik 

– praktik sosial di dalamnya.  

Arena disini didefinisikan sebagai 

sebuah ruang yang terstruktur dengan 

kaidah – kaidah keberfungsian dan dengan 

kekuasaannya sendiri yang terlepas dari 

kaidah ekonomi dan dari kaidah politik, 

selain itu arena dibutuhkan sebagai sebuah 

ranah untuk para pelaku modal 

menjalankan fungsinya (Bourdieu. 2015) 

menjelaskan bahwa arena dibutuhkan 

sebagai sebuah ranah untuk para pelaku 

modal menjalankan fungsinya. 

1.2.5 Praktik Sosial serta Konsep 

Trajektori dan Strategi 

Praktik Sosial merupakan sebuah 

gagasan Pierre Bourdieu. Praktik sosial ini 

merupakan sebuah hubungan relasional 

antar struktur objektif dengan representasi 

subjektif, agen dan pelaku modal yang 

terjalin secara dialektik serta saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya 

dan saling bertaut dalam sebuah social 

practice atau praktik sosial. Praktik sosial 

ini pun juga merupakan sebuah integrasi 

yang telah dirumuskan oleh Bourdieu 

sebagai (Habitus x Modal) + Ranah = 

Praktik. Adanya praktik sosial ini pun 

sangat diperlukan terutama dalam hal 

pengembangan modal budaya para agen 

dan pelaku modal yang berada di 

perpustakaan tersebut. Praktik sendiri 

menurut Bourdieu (dalam Richard Harker. 

2009) terbentuk karena kondisi objektif 

yang secara terus – menerus 

terinternalisasi melalui sosialisasi dan 

dipengaruhi persepsi yang dihasilkan oleh 
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habitus yang terbentuk dalam suatu 

konteks social tertentu. 

Selanjutnya ialah konsep Trajektori 

dan Strategi yang merupakan sebuah 

istilah yang dikemukakan oleh Bourdieu 

dalam pemahaman mengenai arena sastra 

sebagai sebuah arena pergulatan bagi para 

agen – agen demi memperebutkan posisi 

dan legitimasi, dimana dalam hal ini para 

agen memiliki akumulasi modal serta 

habitus berbeda – beda. Pada kasus ini 

Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa 

Trajektori merupakan serangkaian gerak 

suksesif seorang agen di dalam ruang yang 

terstruktur, yang bisa mengalami 

pergantian dan di dalamnya terjadi 

distribusi berbagai jenis modal yang 

berbeda – beda yang dipertaruhkan di 

dalam arena (Bourdieu dalam Karnanta. 

2013) atau dapat dipahami dengan 

bagaimana agen tersebut mendistribusikan 

segenap modalnya. 

Trajektori agen dalam sebuah 

ruang sosial dan arena ini pun tidak 

terlepas dari adanya Strategi sebagai 

sebuah cara bagi para agen untuk 

memposisikan diri sekaligus untuk 

mendistribusikan modal yang dimilikinya 

(Karnanta. 2013). Strategi disini berperan 

sebagai sarana bagi para agen untuk 

mendistribusikan modal mereka ke dalam 

arena atau ruang sosial tersebut. 

Landasan teori mengenai habitus, 

modal budaya, serta praktik - praktik yang 

digagas oleh Pierre Bourdieu ini menjadi 

sebuah tolak ukur bagaimana perpustakaan 

komunitas “Perpustakaan Jalanan” ini 

dalam menumbuh-kembangkan budaya 

membaca masyarakat dengan 

menggunakan konsep strategi dan 

trajektori yang dilakukan oleh pegiat 

perpustakaan komunitas sebagai sebuah 

cara dalam menginternalisasikan habitus 

serta modal mereka kepada para 

pemustaka yang berkunjung di 

Perpustakaan Jalanan. 

1.3 Metode Penelitian 

Ditinjau dari judul penelitian yang 

akan dilakukan, maka peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif dengan 

studi yang digunakan dalam mengkaji 

penelitian ini adalah studi Etnografi baru. 

Etnografi sendiri merupakan kajian 

penelitian dalam ilmu Antropologi yang 

pada dasarnya tidak hanya mempelajari 

tentang budaya masyarakat tertentu namun 

mempelajari dari masyarakat itu sendiri 

seperti yang dikatakan oleh Malinowski 

dalam buku Spradley (1997). Dalam 

penelitian menggunakan studi Etnografi ini 

diharapkan mampu untuk mengetahui 

bagaimana fenomena Perpustakaan 

Komunitas “Perpustakaan Jalanan” ini 

membentuk suatu modal budaya di dalam 
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masyarakat yang berada di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Hasil dan Temuan Analisis 

2.1 Landasan Terbentuknya 

Perpustakaan Jalanan Untuk Membuka 

Akses Buku Bagi Semua Orang Serta 

Menumbuhkan Minat Baca 

Terbentuknya Perpustakaan 

Jalanan DIY ini sendiri didasari dari hobby 

serta keresahan para kalangan muda 

mengenai rendahnya minat baca 

masyarakat saat ini, jadi untuk 

menumbuhkan kembali budaya baca yang 

ada di masyarakat para pemuda ini 

berinisiatif ingin membuka akses buku 

bagi semua orang di jalanan. Kegiatan 

yang ada di perpustakaan pun bukan hanya 

sebatas membaca dan meminjam buku saja 

disana, tetapi mereka menawarkan untuk 

saling belajar bersama sekaligus sharing – 

sharing mengenai berbagai hal baik dari 

bidang pendidikan hingga politik. Para 

pegiat Perpustakaan Jalanan ini sangat 

totalitas dalam usahanya menumbuhkan 

minat baca bagi masyarakat dan dari usaha 

– usaha yang mereka lakukan tersebut 

itulah yang menjadi pembeda dari 

perpustakaan umum lainnya, yaitu 

cenderung menjemput masyarakat 

daripada menunggu masyarakat 

membutuhkan mereka. 

2.2 Habitus Yang Dikembangkan 

Pegiat Perpustakaan Jalanan 

Dalam mengembangkan modal 

budaya baca bagi para pemustakanya, para 

pegiat ini tentu saja sudah memiliki 

habitus dan modal yang kuat terlebih 

dahulu. Habitus ini melahirkan sebuah 

sikap, kebiasaan dan tindakan seorang 

aktor dalam menjalani kehidupan sosialnya 

(Bourdieu dalam Ritzer, 2004). Habitus ini 

lah yang melahirkan sebuah sikap untuk 

menjadikan sebuah Perpustakaan Jalanan 

sebagai sebuah lingkungan objektif atau 

arena bagi para pegiat ini 

meninternalisasikan habitus serta 

mendistribusikan modal mereka kepada 

masyarakat untuk meningkatkan prilaku 

gemar membaca.  

Dalam menumbuhkan prilaku 

gemar membaca, kondisi dari lingkungan 

setiap individu sangat memiliki pengaruh 

yang besar dalam menumbuhkan prilaku 

tersebut. Meskipun perpustakaan 

komunitas bukan lingkungan primer atau 

lingkungan utama dalam menumbuhkan 

minat baca tetapi lingkungan perpustakaan 

komunitas ini memiliki pengaruh dalam 

menumbuhkan minat baca serta pola 

pemikiran pada para pegiat dan 

pemustakanya serta mereka turut 

mendukung dalam membentuk habitus. 

Terkadang dari obrolan para pegiat dengan 

pemustakanya tak jarang mereka 
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melakukan tukar menukar referensi buku 

yang bagus untuk dibaca terkait isi dari 

sharing maupun diskusi yang telah mereka 

lakukan. Kondisi lingkungan dari 

Perpustakaan Jalanan ini lah yang nantinya 

akan menciptakan sebuah habitus bagi 

para pemustaka, karena habitus sendiri 

diperoleh dari proses internalisasi yang 

berlangsung secara terus menerus selama 

berada di dalam lingkungan sosial tersebut 

(Bourdieu dalam Ritzer, 2004). Pada 

Perpustakaan Jalanan ini mereka 

mengharapkan output dari pemustakanya 

untuk lebih gemar membaca sebagai bekal 

pengetahuan mereka serta untuk lebih 

peduli dengan keadaan lingkungan di 

sekitarnya. Perpustakaan Jalanan ini 

berjalan sebagai sebuah arena yang 

didalamnya terdapat sebuah ranah yakni 

ranah pendidikan dan ranah sosial yang 

mana didalamnya terdapat para agen yang 

memiliki beragam modal untuk saling 

diturkan dengan para pelaku modal lainnya 

(Richard. 1990). 

2.3 Praktik – Praktik Sosial Dalam 

Pengembangan Minat Baca 

Hadirnya Perpustakaan Jalanan ini 

memiliki tujuan  Salah satunya ialah 

melapak di keramaian Tugu Yogyakarta. 

Dengan cara itu, secara otomatis akan 

memancing perhatian masyarakat yang 

melewatinya. Setiap pengunjung yang 

datang akan langsung diajak berdiskusi. 

Mereka mengajak para pemustaka untuk 

berinteraksi dengan mereka. Berkaitan 

dengan teori modal budaya, habitus serta 

praktik – praktiknya, arena disini ialah 

Perpustakaan Jalanan dimana di dalam 

lingkungan perpustakaan tersebut terdapat 

para pelaku modal yang menjalankan 

fungsinya (Bourdieu, 2015). Arena 

dibutuhkan sebagai ranah bagi para agen 

pelaku modal tersebut untuk melakukan 

praktik serta strategi dalam 

mengembangkan modal budaya pada para 

pemustaka Perpustakaan Jalanan.  

Dengan adanya interaksi antara 

pegiat dengan pemustaka maka akan 

terjadilah proses produksi modal budaya 

yang akan ditanamkan pegiat perpustakaan 

tersebut kepada para pemustakanya. Pada 

kegiatan interaksi inilah strategi mulai 

berjalan, dimana adanya praktik seorang 

agen di dalam sebuah ruang sosial atau 

arena tertentu yang secara berlahan akan 

membentuk dan mengembangkan modal 

yang dimilikinya. 

Dalam sebuah ruang sosial terdiri 

dari beragam ranah yang saling 

berhubungan antara satu dengan lainnya 

(Richard, 2009).Pada Perpustakaan 

Jalanan ini ranah sosial dan ranah 

intelektual lah yang lebih dominan tanpa 

adanya ranah politik di dalamnya. Adanya 

interaksi antar individu dengan individu 

lain dalam sebuah diskusi secara langsung 
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maupun tidak langsung akan merubah pola 

pikir individu tersebut, dalam hal ini 

interaksi antar individu dengan individu 

lain akan menjadi sebuah sumber utama 

ilmu pengetahuan tentang bahan bacaan 

(Collinson, 2009). Karenanya saat 

berdiskusi akan banyak orang 

mengutarakan pendapatnya melalui apa 

yang telah ia baca dan itu akan menjadi 

sumber refrensi baru bagi orang lain di 

dalam diskusi tersebut. Praktik – praktik 

sosial lainnya yang dilakukan oleh 

Perpustakaan Jalanan ialah adanya Forum 

Group Discussion, kegiatan ini digunakan 

sebagai sebuah ranah dimana didalamnya 

akan terjadi pertukaran modal antara 

pelaku modal sebagai pemantik atau 

pembicara dalam diskusi tersebut dengan 

para agen – agen yang ada di dalamnya. 

Mengenai konsep Trajektori dan 

Strategi,hal ini bukan karena mereka ingin 

memperebutkan kelas sosial yang ada di 

dalam forum diskusi tersebut seperti 

halnya konsep Trajektori yang dijelaskan 

oleh Pierre Bourdieu, tetapi lebih kepada 

mereka ingin menyuarakan apa yang 

pemustaka pikirkan dan bagaimana 

pendapat mereka dalam menanggapi apa 

yang sedang dibahas pada saat diskusi 

tersebut. Ini tentu akan berdampak pada 

penguasaan modal yang akan diterima dan 

dikembangkan oleh para masyarakat 

terutama kalangan muda yang berada di 

lingkungan Perpustakaan Jalanan tersebut. 

Strategi yang mana dalam hal ini berperan 

untuk mendistribusikan modal yang 

dimiliki, selain itu modal disini juga 

merupakan sebuah praktik seorang agen 

dalam sebuah tatanan sosial yang 

berdasarkan modal yang dimilikinya. 

2.4 Habitus Serta Modal Yang 

Terbentuk Dari Adanya Praktik – 

Praktik Sosial 

Dari adanya beragam praktik – 

praktik sosial yang dilakukan oleh 

Perpustakaan Jalanan sebagai usaha dalam 

menumbuh-kembangkan budaya membaca 

ini diharapkan dapat membuat masyarakat 

menjadi lebih gemar membaca serta sadar 

akan pentingnya literasi bagi modal 

pengetahuan dalam kehidupan sosial saat 

ini.  

Para informan mengakui bahwa 

mereka sering melakukan sharing 

informasi dengan para pegiat 

perpustakaan. Hal ini pun sesuai dengan 

konsep Pierre Bourdieu mengenai 

Trajektori dan Strategi, dimana agen 

mendistribusikan segenap modalnya ke 

dalam suatu ranah (Karnanta. 2013), tetapi 

yang bertentangan dengan konsep Pierre 

Bourdieu ini ialah agen tersebut tidak 

mengincar posisi dominan layaknya yang 

dijelaskan oleh Bourdie. Dapat kita ketahui 

bahwa lingkungan dari Perpustakaan 

Jalanan ini bisa dikatakan sebagai 
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lingkungan sosial yang membentuk sebuah 

habitus bagi para pembacanya secara 

kolektif atau bersama – sama. Dimana 

dalam pembentukan habitus yang 

dilakukan secara kolektif disini pun akan 

terjadi perbedaan dalam proses penerimaan 

antar pemustaka satu dengan pemustaka 

lain (Krisdanto, 2004). Kondisi ini pun 

mengakibatkan perbedaan penerimaan 

habitus yang diinternalisasikan kepada 

aktor yakni pemustaka. Perbedaan disini 

ialah proses jangka waktu penerimaan 

habitus, ada yang cepat menerima ada pula 

yang memerlukan waktu lebih. Hal ini pun 

juga tidak luput oleh pernyataan Bourdieu 

(dalam Richard Harker. 2009) bahwa 

praktik dalam diri agen terbentuk karena 

kondisi objektif yang secara terus – 

menerus terinternalisasi melalui sosialisasi 

dan dipengaruhi persepsi yang dihasilkan 

oleh habitus yang terbentuk dalam suatu 

konteks sosial tertentu. Para informan 

tersebut sudah melalui proses internalisasi 

yang berlangsung secara terus – menerus 

melalui proses sosialisasi di dalam 

lingkungan Perpustakaan Jalanan. 

Dari data yang diperoleh dari 

kelima informan diatas, peneliti 

menemukan sebuah fakta  lain, yakni di 

dalam lingkungan Perpustakaan Jalanan 

serta kegiatannya tidak hanya soal literasi 

dan budaya membaca saja, tetapi ada 

modal sosial yang juga ditanamkan para 

pegiat Perpustakaan Jalanan tersebut 

kepada para pemustakanya. 

Tabel 3.1 Tipologi Internalized Capital Readers, Expanded Capital Readers, dan 

Distributed Capital Readers 

Aspek InternalizedCapital 

Readers 

Expanded Capital 

Readers 

DistributedCapital 

Readers 

Habitus pemustaka 

yang terbangun 

 

Habitus awal 

pemustaka dimulai dari 

lingkungan pergaulan 

yang kurang 

mendukung untuk 

kegiatan gemar 

membaca, selain itu 

tidak ditemukan 

adanya pegaruh dari 

keluarga untuk 

mendukung kebiasaan 

membaca juga, karena 

dari yang di dapatkan 

pemustaka tipe ini 

menyatakan hanya 

menyukai kegiatan 

berbicara atau 

berdiskusi 

Habitus dari 

pemustaka ini 

terbentuk dari 

lingkungan keluarga 

yang sudah 

menanamkan 

kebiasaan membaca 

sejak dini. Selain itu 

pengaruh lingkungan 

pendidikan mereka 

pun juga turut 

mengembangkan 

prilaku gemar 

membaca 

Pemustaka tipe 

distributed ini 

memiliki habitus yang 

gemar membaca yang 

sudah terbangun sejak 

awal tetapi kurang di 

dukung oleh jenis 

bahan bacaan yang 

diberikan serta 

lingkungan yang turut 

menguatkan habitus 

mereka.Selain itu 

pemustaka tipe ini 

juga menyukai 

kegiatan berdiskusi 
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Modal pemustaka Dari habitus yang 

dimiliki pemustaka tipe 

ini dapat diketahui 

bahwa pemustaka ini 

belum memiliki modal 

budaya membaca 

Pemustaka ini sudah 

memiliki modal, hal 

ini dikarenakan 

habitusnya sudah 

terbentuk sejak dini. 

Modal budaya 

membaca tersebut 

tercermin pada 

pemilihan bahan 

bacaan yang ingin 

dibaca serta aktifnya 

pemustaka ini dalam 

mengikuti diskusi 

Pemustaka dengan 

tipe ini awalnya 

memiliki modal 

budaya yang masih 

minim dan perlu 

dikembangkan lagi. 

Hal ini dapat 

diketahui bahwa 

pemustaka 

mengatakan jika dia 

masih kurang 

memiliki refrensi 

bahan bacaan dan 

kondisi lingkungan 

pergaulan yang dirasa 

masih belum 

mendukung dalam 

mengembangkan 

modal 

Praktik sosial 

pengembangan 

minat baca 

1. Personal Discussion 

2. Forum Group 

Discussion 

1. Personal Reading 

2. Forum Group 

Discussion 

3. Bedah buku 

1.Personal Discussion 

2. Forum Group 

Discussion 

3. Bedah Buku 

4. Reading Together 

Habitus yang 

diinternalisasikan 

oleh pegiat 

 

Internalisasi habitus 

serta dalam 

menumbuhkan modal 

budaya membaca pada 

tipe pemustaka ini 

harus melalui diskusi 

personal yang intens 

serta didukung oleh 

lingkungan yang di 

dalamnya memiliki 

habitus yang sama, 

yakni dalam kebiasaan 

membaca. Hal ini 

untuk lebih 

menguatkan habitus 

pada pemustaka ini. 

Adanya koleksi 

bahan bacaan yang 

mendukung serta 

menarik bagi 

pemustaka ini, serta 

adanya kegiatan 

forum group 

discussion dan bedah 

buku, pemustaka ini 

menjadi lebih 

menguatkan modal 

yang ia miliki. Ini 

dikarenakan 

pemustaka tipe ini 

sudah memiliki 

habitus yang 

terbentuk sejak dini 

dan modalnya 

dikuatkan di 

lingkungan 

Perpustakaan 

Jalanan 

Pada tipe pemustaka 

ini, mereka sudah 

memiliki habitus 

tetapi masih belum 

kuat. Di Perpustakaan 

Jalanan ini mereka 

semakin menguatkan 

habitus serta modal 

yang mereka miliki 

melalui keikutsertaan 

mereka dalam dalam 

setiap kegiatan – 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 

Perpustakaan Jalanan.  



14 
 

Peran pegiat dalam 

mengembangkan 

modal budaya 

membaca  

Berawal dari modal 

sosial yang dimiliki 

oleh pegiat, mereka 

perlahan – lahan 

menginternalisasikan 

habitus kepada 

pemustaka tipe ini 

dengan cara forum 

group discussion dan 

diskusi secara personal. 

Setelah itu dari modal 

sosial yang digunakan 

pegiat untuk 

menginternalisasikan 

habitus, pegiat 

kemudian menanamkan 

modal budaya 

pengetahuan yang 

dimilikinya melalui 

interaksi serta forum 

group discussion 

dengan cara 

memberikan refrensi – 

refrensi bahan bacaan 

yang menarik dan 

sesuai dengan 

kebutuhan bagi 

pemustaka ini. 

Dari habitus yang 

dimiliki, pegiat 

hanya perlu 

mengembangkan 

modal yang 

pemustaka tipe ini 

miliki dengan cara 

memberikan koleksi 

refrensi bahan 

bacaan yang menarik 

serta sesuai dengan 

kebutuhan 

pemustaka tipe ini. 

Karena pemustaka 

tipe ini lebih 

menyukai personal 

reading pada saat 

kegiatan lapak 

Perpustakaan 

Jalanan. Selain itu 

pengembangan 

modal pengetahuan 

juga dilakukan pada 

saat forum group 

discussion dan bedah 

buku, karena 

pemustaka ini juga 

dapat 

mendistribusikan 

modal serta 

memperkuat modal 

budaya 

pengetahuannya 

melalui kegiatan 

tersebut. 

Bagi pemustaka tipe 

ini, pegiat 

mengembangkan 

modal budaya mereka 

dengan berbagai 

kegiatan yang 

dimiliki. Mengingat 

bahwa pemustaka tipe 

ini sangat antusias 

dan menyukai 

kegiatan bersama 

seperti bedah buku, 

diskusi, membahas 

fenomena sosial, dan 

membaca bersama. 

Pegiat perlu untuk 

memberikan refrensi 

– refrensi baru serta 

modal – modal sosial 

yang dikembangkan 

pada setiap kegiatan. 

Dapat dikatakan 

bahwa mereka dapat 

menjadi sebuah 

reproduksi baru 

seorang pegiat. Selain 

itu adalah pemustaka 

tipe inilah yang 

mengajak pemustaka 

tipe internalized juga 

ikut bergabung 

dengan menggunakan 

modal sosial yang dia 

peroleh. 

 

Tabel 3.2 Aspek Pegiat Perpustakaan Jalanan 

Aspek Pegiat Perpustakaan Jalanan 

Landasan Perpustakaan 

Jalanan 

Memberikan fasilitas baca dan pinjam buku gratis bagi 

masyarakat yang hidup dijalanan. Habitus daripada pegiat 

inilah yang melandasi sebuah praktik untuk mewujudkan 

adanya Perpustakaan Jalanan dengan melihat bagaimana 

fenomena serta permasalahan yang terjadi di kehidupan sosial 

mereka 

Habitus dan modal yang 

dimiliki oleh pegiat 

Habitus dari pegiat terbentuk sejak awal yang didasari oleh 

latar belakang mereka seperti mahasiswa, penulis, penerbit, 

aktivis sosial, sastrawan dan seniman yang tentu saja di dalam 

lingkungan mereka tidak terpisahkan dengan buku serta 

berbagai bahasan mengenai permasalahan sosial yang ada 
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Dalam mewujudkan sebuah perpustakaan komunitas yang 

berbasis kolektif tentu saja terdapat modal ekonomi yang 

digunakan untuk memfasilitasi perpustakaan tersebut, adanya 

modal budaya serta modal sosial yang mendukung setiap 

kegiatan baik melapak, diskusi, maupun interaksi dengan 

pemustaka 

Praktik – praktik sosial Adanya kegiatan melapak di sekitaran Tugu Yogyakarta, 

melapak di desa – desa, diskusi fenomena sosial, bedah buku 

serta interaksi personal dengan pemustaka merupakan sebuah 

praktik dan usaha untuk menanamkan modal budaya baca, 

pengetahuan serta modal sosial kepada pemustaka 

Habitus dan modal yang 

terbentuk 

Dalam praktik kegiatan yang diselenggarakan guna 

menanamkan habitus serta modal bagi pemustaka, pegiat juga 

turut menguatkan modal budaya dan modal sosial yang 

dimilikinya dari hasil diskusi bersama serta kegiatan interaksi 

yang dilakukan serta menanamkan kepekaan sosial terhadap 

para pemustaka. Selain itu pegiat juga berhasil untuk 

menciptakan sebuah agen baru atau pegiat Perpustakaan 

Jalanan baru dari hasil internalisasi habitus dan modal mereka 

 

3. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mengenai Praktik – 

Praktik Kultural dalam mengembangkan 

budaya baca pada perpustakaan komunitas 

Perpustakaan Jalanan di masyarakat 

Daerah Istimewa Yogyakarta, maka 

diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Perpustakaan Jalanan ini lahir dari 

adanya keresahan serta inisiatif 

para kalangan muda Yogyakarta 

untuk membawa perpustakaan ke 

jalanan dengan tujuan untuk 

meningkatkan serta menyadarkan 

masyarakat Yogyakarta bahwa 

kebiasaan membaca itu sangat 

perlu. Adanya habitus serta modal 

yang dimiliki oleh pegiat inilah 

yang menginisiasi terbentuknya 

Perpustakaan Jalanan. 

Perpustakaan ini memiliki 

beberapa strategi untuk memancing 

minat masyarakat yang berkunjung 

disana, yakni kegiatan lapakan 

serta adanya interaksi serta forum 

group discussion. Dari hasil 

observasi serta wawancara yang 

dilakukan, terkait modal budaya 

yang diperoleh pemustaka ini 

terjadi karena adanya proses 

internalisasi dan sosialisasi secara 

terus menerus yang dilakukan oleh 

para pegiat kepada para 

pemustakanya. Proses interaksi 

inilah yang akan mendasari 

bagaimana proses internalisasi 

modal budaya ini berlangung. 

Adanya praktik sosial yang 
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digunakan oleh Perpustakaan 

Jalanan ini semakin lama telah 

berdampak terhadap kebiasaan 

membaca mereka serta 

pengetahuan dan informasi yang 

mereka peroleh. 

 

2. Adanya praktik – praktik sosial 

seperti interaksi langsung dan 

forum group discussion yang 

menjadi suatu ranah di dalam arena 

tersebut terjadi proses distribusi 

serta pertukaran modal antara para 

agen dengan pelaku modal. Dari 

adanya praktik sosial dan 

pergulatan modal disini, para agen 

pun mendapatkan modal – modal 

baru yang diperoleh dari kegiatan 

tersebut. Modal yang didapatkan 

bukan hanya modal budaya saja 

tetapi juga mereka memperoleh 

modal sosial dari kegiatan tersebut. 

Selain itu adanya perbedaan 

habitus dari setiap pemustaka yang 

akhirnya menciptakan sebuah 

praktik serta intensitas internalisasi 

menjadi berbeda kepada setiap 

agennya. Dari adanya interaksi dan 

praktik yang dilakukan para pegiat 

perpustakaan tersebut telah 

menciptakan sebuah habitus dan 

modal bagi pemustaka. Modal 

budaya membaca mereka berakibat 

kepada proses pencarian informasi 

dan bahan bacaan serta praktik 

mereka di kehidupan sehari – hari, 

dimana mereka menggunakan 

informasi yang mereka peroleh 

baik dari membaca maupun dari 

lingkungan Perpustakaan Jalanan 

yang mereka praktikkan di 

kehidupan sehari – hari. Serta 

adanya produk sukses dari 

Perpustakaan Jalanan yaitu sebuah 

hasil reproduksi dari pegiat yaitu 

pemustaka tipe distributed capital 

readers yang memiliki sikap yang 

sama dengan dengan pegiat 

perpustakaan jalanan. 

 

3. Terkait dengan pertanyaan 

mengenai apakah Perpustakaan 

Jalanan ini menanamkan ideologi 

kiri kepada pemustaka, hal ini tidak 

ditemukan dan para pegiat 

Perpustakaan Jalanan ini pun hanya 

menanamkan kepada para 

pemustaka yang berada di 

lingkungan Perpustakaan Jalanan 

ini pun untuk selalu berpikir kritis 

dalam menanggapi isu – isu sosial 

yang ada, bagaimana mereka 

menanggapi informasi serta sadar 

akan kondisi dan fenomena yang 

terjadi di sekitar mereka. 

 

4. Saran 
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 Penelitian yang dilakukan ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa 

Perpustakaan Jalanan DIY ini memiliki 

dampak bagi pengembangan modal budaya 

serta prilaku membaca masyarakat di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi adalah sebagai sebuah 

acuan untuk berinovasi dalam menciptakan 

pelayanan perpustakaan yang lebih 

memuaskan bagi pemustaka, serta meneliti 

mengenai hasil dari reproduksi yang 

dihasilkan oleh para Pegiat Perpustakaan 

Jalanan, yang mana hasil dari internalisasi 

serta pengembangan modal yang diberikan 

oleh Perpustakaan Jalanan memiliki 

dampak bagi pemustaka yang akan 

menjadi calon pegiat baru. 

2. Selain itu bagi Perpustakaan Jalanan 

DIY ialah untuk lebih meluaskan 

jangkauan mereka di setiap sudut 

Yogyakarta, ini bertujuan untuk menjaring 

lebih banyak masyarakat terutama 

kalangan muda, serta memiliki strategi – 

strategi baru untuk menanamkan budaya 

membaca pada setiap karakteristik 

pemustaka yang berbeda – beda, dan agar 

Perpustakaan Jalanan ini dapat 

memberikan dampak yang signifikan 

dalam meningkatkan angka gemar 

membaca di Indonesia. 

3. Bagi Instansi pemerintahan, adanya 

sinergi antara pemerintah daerah dengan 

para pegiat literasi  Perpustakaan Jalanan 

ini agaknya sangat diperlukan, mengingat 

bahwa Indonesia sendiri saat ini sedang 

berjuang untuk menggalakkan pentingnya 

literasi dan budaya membaca di 

masyarakat yang notabene kebiasaan 

tersebut masih cenderung rendah. Bantuan 

serta kerjasama pemerintah pun juga 

sangat diharapkan oleh para pegiat 

Perpustakaan Jalanan ini. 
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