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Tidur Sambil Membaca
II{GA'I'KAH kiuq bahwa pada

17 IVIei lalu rnerupakan Hari llulu
Na-cional? Menrang menarik ,ut-
tuk disirnak" Ilahwn lcrisisisnya
minat baca buku masyarakat
Indorresia yaat ini boleh jadiyang
menjadiperryebab
Negara Indonesia
menjadi Negara
yang belum maju
baik dibidang
p e nge tahu an
maupun telmolo-
gt.Hal ini terbukti
dengan masih
tingginya Negara
kitaur:tukmenjadi
Negaraperrympor
teloologi maupun
p erlengkap an

bacn, sediurgkan orang hrclonesfur

membarrusarnbiltidrrr'
Ilagi orang Ieparrg sesantai

apa pun kegiatan yang mer-
eka tengah tekrrni, membaca
tetap menjadi suatu kebu-

tuhan layaknya
kebrrtuhan (na-
kan dan minunl
sehari-hari. Na-
mun, sebaliknya,
bagi orang Indo-
nesia, sesantai apa
pun kegiatan yang
rnereka tekuni,
memhaca belurn
dijadikan suatu ke-
butuhan. Pendek
kata, rend.ahnya
budaya baca buku

masyarakat perlu dianggap
sebagai persoalan serius dan
segera dicarikan solusinya.

Idta lihat dari indeks mernbaca
masyarakat Indonesia saat ini,
lorangnya minat baca dibuldlen
dengan yang baru sekitar 0,001,
artinya dari seribu penduduk,
hanla ada satu orangyang masih .

rnemiiiki minat baca tinggl An gl<a

ini masih sangat jauh dibarrding-
kan dengan angka minat baca
di Malaysia dan Iepang. Indeks
membaca di negara itu menca-
pai 0,45. Selain itu berdasarkan
survei UNESCO, budava baca

Oleh; Aguo $amsudrajat

nrasyarakat Indonesia berada di
urutiui ke-38 eJari 39 negrua dan
merupakan ydn g paling randah di
kawaseurASEAN.

Feran orang tua, lembaga
forrnal seperti sekcllah maupun
lembaga non forrnal, pemerin-
tah pusat dan daerah sebailcqra
rnemberikan soiusi berupa pro-
gram telqris bukan hanya berupa
slogan atau himbauan lang tidak
diimbangi dengan sohrsi teKrris
Minat baca sejak dini harus di-
unarnkan oleh pam orilngtni; un-
tuk usia dini bisa diawirli dengan
memberikan dan rnendarnpingi
anakurftJk gemar mernbaca se-

suatu yang dianggap menarik dan
mendidih maka perlu perhr,atian

orang tua unhrk melakukan hal
tr:rsebut

Keluarga rnenjacli komu-
nitas yang sangat berpengar-
uh bagi pertumbuhan dan
perkembangan anak. Minat
dan'kemampuan anak diben-
ruk dari keluarga di mana dia
ditresarkan. Salah satu rninat
dan kemampuan yang bisa
ditumbuhkan dalam diri anak
lewat keluarga ialah memtraca.
Berikut treberapa tips untuk
rninat darr kemampuat baca

anak:
l. Baceil<nn buklr sejide anak

laldr
2. Dorong zurak bercerita terr-

tang apa yang telah didengar
ataudibacanya

3. Ajak anak ke toko buku/
perpustakaan

4" Beli buku yang menarik
minatanak

5. Sisihkan wurg untuk mem-
belibukr

6. Nonton filmnya dan beli
bukunya

7. Ciptakan perpustakaan
kcluarga

8. T'ukr buku dengan teman
9. Hilangkan pengharnbat

seperti TV atau Playstation
I 0. Iteri hadiah (reward) yang

rnemperbesar semangat mern-
baca

I L. Iadikan bukr sebagai had-
iah (reward) wrnrkanak

12. Jadikan kegiatan mem-
baca sebagai kebiasaan setiap
hari

13. Drarnatisasi buku yang
Andabaca

14. Buatlah buku sendiri rnis-
alkan membuat buku biografi
zurak, buku tentang diri Anda,
buku cerita yang anda
gambarsendiri.

15. Anak rnembuat'
sendiribulflmva.

upaya Bacanisasi pada Masyarakat Mlasa ldini

kebutr"rhan sehari-hari. Sebagai
mntoh kendaraan bermotor yang
mendominasi dinegara kita ada-
lah produk asal Negara tetangga
rnatalnri terbit atau Jepang.

Maka, sangat tepat apa yang
diungkapkan seorang sastawan
Ajip Rosidi, berhwa masyarakat
Iepang sejak usia dini (kira-kira
umur dua hingga tiga mhirn) telah
diper:kenalkan dengan bahan ba.
crlan bulqr. Thkheran jika bangsa
Iepang dijduki sebagai bangsa
yang gemrlr baca bular. Bahkan
ada i-stilah perbandingan, kalau
orimg lepang tidur sarnbil mem-

16.Iaclilahteladan
Solusi tekhrris lain untuk

menrbangkitkzur minat baca di
masyarakat, tidak lepas ciari per-
an kebijakan pemerintah rlesa
atau daerah. Seperti, membuat
peraturan daerah (perda) un-
tuk meningkatkan rninat traca,
mengadakan ke gitan;kegtatan
tentang bukunisasi, mengada-
kan dan rnengoptimalisasikan
perpustakaan berbasis kerakya-
tandidesa

Kemudian, rnengadakan
dan rnengtridupkan ma-
jalah dinding desa (h,lad-
ing) agar rnasyarakat set-
ernpat terbiasa melek infor-
masi media cetak (Koran/
majalah).

Kesemuanya, akan ber-
jalan dengan baik jika ada
kerjasama yang sangat baik
pula antara semua jejar-
ing yahg berkepentingan.
Jika minat baca masyarakat
tinggi maka tidak menutup
kemungkinan Negara Indo -

nesia bisa menjadi negara
maju yang siap bersaing
dengan negara Amerika
atau pun Jepang.

Pebulis adalah
Staf pengajar S'fIKes Kapuas Raya

Sintang


