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“Kalau ingin cerdas bacalah buku dan belajarlah kepada orang tuamu! Karena buku
adalah “guru” yang siap dan setia menemani belajar kita setiap saat tanpa mengeluh
meskipun tidak digaji sepanjang hayatnya.”

Abstrak
Membaca dan menulis harus dibiasakan. Dengan membaca akan mampu membuka cakrawala
dunia, melalui berbagai referensi dan aneka kajian pustaka. Peran dan fungsi utama
perpustakaan harus menjadi pusat sumber belajar bagi seluruh civitas akademika kampus dan
pelajar di sekolah. Integrasi anatar pendidikan formal dan informal menjadi kunci untuk dapat
mewujudkan optimalisasi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Peran orang tua, guru,
dosen, pemangku kebijakan, dan seluruh elemen yang berkaitan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa harus bergandeng tangan untuk mewujudkan visi tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi
perpustakaan sebagai sarana budaya membaca dan menulis untuk melahirkan generasi unggul
dan kreatif harus menjadi komitmen kita bersama.

Kata kunci: perpustakaan, budaya, membaca, menulis, dan kreatif.

A. Pendahuluan
Luar biasa! Kalimat itu yang dapat saya sampaikan kepada salah satu mahasiswa UNS,
Saudara Hanputro Widyono, setelah membaca tulisannya yang berjudul ‘Menunggu Warisan
Budaya Membaca” di Rubrik Mimbar Mahasiswa Solopos, tanggal 11 Agustus 2015. Semoga
melalui tulisan tersebut, Saudara Hanputro Widyono dapat menggugah semangat membaca bagi
para siswa, mahaiswa, guru, dan dosen di seluruh wilayah NKRI.

Pada tulisan tersebut,

dikemukakan bahwa meskipun ada perpustakaan megah dengan fasilitas lengkap, nyaman untuk
membaca, tetapi kalau para mahasiswa, siswa, guru, dan dosen tidak merasa “butuh membaca”
maka perpustakaan pun jangan harap dapat ramai oleh para pembaca atau pemustaka (Solopos,
11 Agustus 2015). Merujuk pernyataan tersebut, dengan demikian, harus ada upaya sinergis
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antara orang tua, guru, dosen, mahasiswa, siswa, dan instansi terkait untuk membangkitkan
“keinginan untuk membaca” bagi para calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.
21/2015 yang berisi mengenai keharusan siswa membaca buku-buku nonpelajaran selama 15
menit sebelum pelajaran merupakan langkah positif dari pemerintah yang perlu diapresiasi oleh
semua pihak. Menanggapi Permendikbud tersebut, tentu akan muncul pendapat yang pro dan
kontra. Bagi guru-guru di daerah perkotaan tentu tidak akan mengalami kesulitan untuk
melaksanakannya, tinggal mau atau tidak. Lain halnya dengan guru-guru yang mengajar di
daerah terpencil di pelosok NKRI ini tentu harus berhitung dengan jumlah buku-buku yang
mereka miliki.
Pentingnya minat baca masyarakat mempertegas upaya memperkuat kemampuan baca
seseorang dengan banyak upaya strategis. Sudiana (2004: 103) menyatakan bahwa orang yang
memiliki minat baca yang tinggi akan sering melakukan kegiatan membaca. Dengan seringnya
membaca, akan terpupuk kebiasaan membaca. Baginya, membaca dirasakan sebagai suatu
pemenuhan kebutuhan. Orang yang demikian akan menganggap membaca koran pagi, misalnya,
sebagai

sarapan. Dengan memiliki kebiasaan membaca yang tinggi, orang akan merasa

ketagihan membaca. Oleh karena itu, untuk membudayakan membaca di kalangan masyarakat,
khususnya kaum pelajar, pengembangan minat baca perlu mendapat perhatian yang sungguhsungguh. Lebih lanjut, Mastini Hardjoprakosa (2005 : 145) dalam tulisan Sudiana (2004) juga
mengutarakan tentang beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat di
Indonesia antara lain : (a) pemerintah dan swasta dengan lembaga pendidikannya, para guru
kurang memotivasi para anak didiknya untuk membaca buku-buku selain buku pelajaran, (b)
para orang tua tidak memberi dorongan kepada anak untuk mengutamakan membeli buku dari
pada mainan, alat pandang dengar. Mereka biasanya kurang mengetahui jenis buku yang sesuai
dan disukai anak, dan mereka biasanya juga kurang memperkenalkan perpustakan kepada anakanak, (c) para penerbit media cetak memasang harga buku yang bermutu terlalu tinggi, sehingga
tak terjangkau oleh masyarakat luas, (d) para pengarang, penyadur dan penerjemah yang semakin
berkurang, karena royalti yang tidak menentu dan masih terkena PPH, (e) perpustakaan Umum
yang jumlahnya belum mencukupi di tiap Propinsi untuk melayani masyarakat, dan (f)
perpustakaan masjid yang belum terkelola dengan profesional. Terkait dengan hal tersebut,
Baderi (2005) menjelaskan bahwa kemampuan membaca (Reading Literacy) anak-anak
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Indonesia sangat rendah bila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, bahkan
dalam kawasan ASEAN sekali pun.
Budaya membaca menjadi sebuah keniscayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
Indonesia. Dengan membaca kita akan mampu menyibak jendela dunia untuk kemajuan
pendidikan Indonesia. Hal ini sebagai bentuk upaya nyata untuk mencerdaskan generasi muda
calon pemimpin bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang harus dilakukan secara
sinergis antara orang tua, guru, dosen, siswa, mahasiswa, sekolah, dan kampus tempat menimba
ilmu para generasi muda calon pemimpin bangsa. Pernyataan ini untuk menjawab dan
menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, guru, dosen, sekolah, atau
kampus tetapi pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Dengan demikian,
pendidikan dapat dilaksanakan pada ranah keluarga, masyarakat, dan sekolah menjadi
keniscayaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Peran Orang Tua dan Lingkungan Keluarga
Orang tua dan lingkungan keluarga memiliki andil sangat besar untuk membiasakan
membaca bagi putra dan putrinya. Hal ini dapat dilihat dari keseharian mereka di rumah bersama
kedua orang tuanya dan lingkungan keluarganya. Maka kalau kita merujuk pada apa yang
dikatakan oleh sebuah kalimat filosofis yang sangat bermakna bagi setiap orang tua di dunia ini
bahwa “semua anak dilahirkan dalam keadaan suci, mau dijadikan apa pun bergantung orang
tuanya” . Artinya, setiap orang tua menjadi kunci keberhasilan anak dalam mewujudkan citacitanya, salah satunya dengan pembiasaan membaca sejak di rumah. Misalnya, orang tua dapat
melakukan pembiasaan membaca 15 samapi 20 menit di rumah sebelum dan sesudah tidur. Hal
ini dapat dilakukan rutin dan berkelanjutan oleh orang tua dan keluarga setiap hari insyallah
akan sangat berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan
berkarakter di masa depan.
Peran penting orang tua yang lain adalah membimbing dan mengarahkan anak di rumah
dengan menyediakan fasilitas bacaan yang cukup memadai dan representatif bagi putera dan
puterinya. Hal ini sebagai bentuk komitmen orang tua dalam memenuhi kewajibanya sebagai
“model guru” bagai anak-anaknya yang dapat diteladani dan ditiru oleh anak-anaknya sepanjang
hari. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang merugi dan menyesal di kemudian hari karena
terlena dengan pekerjaan dan urusan duniawi yang katanya “untuk anak” tetapi justru apa yang
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diinginkan anak “perhatian, kasih sayang, pendampingan” tidak pernah didapatkan dari kedua
orang tuanya. Hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian para orang tua sebagai kunci
keberhasilan dalam pembiasaan budaya membaca di lingkungan keluarga, sekolah, dan
masayarkat secara berkelanjutan.

C.

Peran Guru dan Kepala Sekolah
Guru dan kepala sekolah sebagai orang tua kedua yang digugu dan ditiru oleh murid-

muridnya memiliki peran besar untuk merealisasikan permendikbud No. 21/2015 mengenai
pembiasan membaca buku-buku nonpelajaran selama 15 menit sebelum pembelajaran. Mengapa
demikian, semua cita-cita luhur dan mulia dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
ini hanya dapat terwujud apabila ada komitmen dan kemauan keras dari guru dan kepala sekolah
masing-masing untuk mewujudkan. Kadang-kadang masih banyak guru dan kepala sekolah yang
belum sepenuh hati untuk mengimplementasi setiap kebijakan pemerintah dengan baik. Hal ini
dapat dilihat, dari berbagai pengalaman yang sudah-sudah, masih banyak dilihat implementasi
kebijakan yang tampak dari luarnya saja sudah dilakukan tetapi belum dapat dirasakan
kebermanfaanya secara nyata oleh orang tua dan murid-murid kita.
Peran guru sangat jelas sebagai seorang menejer pembelajarn di kelas. Apabila guru
memiliki visi untuk belajar dan membelajarkan kepada para muridnya, insyallah akan terjadi
upaya simbiosis mutualisme antar guru dan siswa dalam pembelajaran di kelas. Kadang-kadang
masih muncul, model guru yang sok jaga image, sok pinter, paling super, galak, dll. Hal ini
sudah tidak zamannya lagi, seorang guru bermodel seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Soe
Hok Gie dalam catatan hariannya (8 Februari 1958), (seperti ditulis Hanputro Widyono) dalam
tulisannya bahwa guru bukan dewa, yang selalu benar, dan muri bukan kerbau yang selalu
menuruti gurunya begitu saja. Dengan demikian, guru harus berani menjadi teladan dalam
membaca. Guru harus berani memulai pembelajaran berbasis perpustakaan. Dengan demikian,
upaya pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dapat dimulai, dan secara bertahap
akan menjadi pembiasaan secara mandiri bagi siswa dan juga gurunya di perpustakaan. Apa bila
hal ini dapat terwujud, insyallah impian perputakaan akan penuh sesak dikunjungi pembaca
seperti mall-mall menjelang lebaran akan segera terwujud. Oleh karena itu minat dan budaya
membaca siswa akan semakin meningkat tajam.
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Peran kepala sekolah menjadi sangat penting untuk mewujudkan cita-cita di atas karena
kepala sekolah sebagi pemegang kendali dan kontrol bagi para siswa dan gurunya di sekolah.
Guru dapat merencanakan segala sesuatunya tetapi kepala sekolah lah penentunya. Oleh karena
itu, komitmen dan integritas kepala sekolah dalam penegelolaan menejemen sekolah juga turut
menentukan suksesnya implementasi Permendikmud Pak Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan
tersebut. Seorang kepala sekolah harus berani memulai mengambil kebijakan tegas untuk
mewujudkan dan merealisasikan permendikbud tersebut. Selain itu, kepala sekolah harus
memiliki keberanian dalam merencanakan anggaran sekolah dengan memasukkan anggaran
untuk mengadakan, melengkapi, dan mebeli buku untuk perustakaan sekolah di sekolahnya nya
masing-masing. Dengan demikian, kerja sama yang sinergis antara, guru, kepala perpustakaan,
dan kepala sekolah dapat segera terwujud.

D. Peran Dosen dan Rektor
Upaya pemerintah untuk melakukan pembiasan membaca sejak usia dini di ranah
pendidikan dasar dan menengah akan sia-sia apabila tidak dilanjutkan pada jenjang perguruan
tinggi. Oleh karena itu, pihak perguruan tinggi, melalui peran rektor, kepala UPT Perputakaan,
dosen, dan mahasiswa harus bergandeng tangan untuk mendukung kebijakan tersebut. Hal ini
sangat relevan dengan kewajiban pemerintah untuk melalukan promosi dan kampanye gemar
membaca pada undang-undang perpustakaan No. 43/2007 dan PP No. 24/2014. Berdasarkan isi
yang dituangkan dalam kedua peraturan tersebut bahwa perpustakaan menjadi sumber ilmu dan
rekreasi bagi para pemustaka. Dengan demikian, dosen-dosen di perguruan tinggi memiliki peran
penting dalam mewujudakan kampanye budaya membaca bagi seluruh mahasiswa Indonesia.
Hal ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis perpustakaan dan juga mengintegrasikan
para pustakawan dalam pembelajaran mata kuliah seminar proposal atau metode penelitian.
Upaya ini sebagai bentuk nyata, dosen untuk berpartisipasi aktif dalam pembiasaan budaya
membaca bagi seluruh civitas akademika.
Benar apa yang dikatakan oleh Hanputro Widyono (Solopos, 11 Agustus 2015) bahwa
pendapat Arixs (2006) budaya membaca

(masyarakat Indonesia) memang belum pernah

diwariskan nenek moyang kita sampai saat ini karena guru-guru (baca dosen juga) dewasa ini
masih malas membaca. Ini sebuah kenyataan, para mahasiswa membaca buku ketika ada tugas
dari dosennya. Itu pun para mahasiswa masih sering melkukan copi paste dari internet atau milik
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temanya (masih banyak yang tidak jujur). Kenyataan lain, bahwa dosen-dosen juga masih
sekadar menganjurkan membaca, meneliti, dan menulis kepada para mahasiswanya. Sementara
itu, dirinya sendiri (baca: dosen) juga membaca setiap dimintai tulisan dari media cetak tertentu
atau akan membentangkan makalahnya dalam sebuh seminar atau diseminasi hasil penelitian.
Kedua kenyataan ini yang harus mulai dihindari dan harus mulai ditumbuhkembangkan
keberanian dosen untuk berani menjadi teladan dalam membaca bagi para mahasiswanya.
Mahasiswa dan dosen harus merefleksiki diri untuk kemudian mengubah mindset untuk rajin
membaca dan menulis pada setiap kesempatan seperti di Negara-negara maju.
Hal tersebut dapat dilakukan apabila didukung oleh satu kebijakan dari rektorat untuk
mengkampayekan budaya membaca bagi dosen dan mahasiswa. Selain itu, rektor melalui dekan
dan kaprodi-kaprodi dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti
kebijakan mengenai budaya membaca bagi seluruh civitas akademika tersebut yang terintegrasi
dalam salah satu mata kuliah dalam perkuliahan. Terkait dengan hal ini, integrasi dosen dan
psuatakawan sangat diperlukan dalam perkuliahan, khususnya dalam penelusuran informasi
jurnal-jurnal internasional bagi para mahasiswa S-1, S-2, dan S-3 yang sedang menyelesaikan
tugas akhir harus merujuk pada jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal nasional yang suda
terakrteditasi. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan budaya baca para civitas akademika
akan segera dapat terwujud secara bertahap dan bukan instan atau sekadar pencitraan saja.

E.

Peran UPT Perpustakaan PT dan Sekolah harus Melayani dan Meninformasikan
Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut diperlukan fasilitas yang memadai untuk

ketersediaaan bahan-bahan referensi dan pustaka serta ruang bacaan yang nyaman. Semua itu
jawabnya adalah perpustakaan. Oleh karena itu, setiap sekolah dan perguruan tinggi (termasuk
sekolah vokasi) harus memiliki perpustakaan yang memadai dan layak sebagai pusat sumber
belajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, layanan informasi, ruang baca untuk
mencetak generasi muda yang unggul dan kreatif di masa yang akan datang. Kondisi nyata yang
ada di berbagai perpustakaan perguruan tinggi dan sekolah sekarang ini masih berkutat pada
adanya sarana dan prasaran perpustakaan yang dimiliki. Akan tetapi belum pada upaya untuk
mensosialisaikan, mengintegrasikan, dan menyatukan antara perpsutakaan dengan pembelajaran
siswa atau mahasiswa.
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Sebagai contoh, perpustakaan pusat di kampus kami sudah memiliki lebih dari 200 ribu
judul koleksi yang terdiri atas buku, majalah, tabloid, jurnal, dll. Selain itu, juga langganan ejournal, e-book, e-paper nasional dan internasional. Namun demikian, dari sekitar 35 000
mahasiswa dan 2.500 dosen yang ada baru sekitar 10% yang memanfaatkan, membaca, dan
mengintegrasikan dalam pembelajaran. Hal ini sebagai bentuk kenyaataan bahwa lengkapnya
fasilitas belum tentu menjamin tingginya minat dan budaya membaca para masiswa dan siswa
sebagai pembaca aktif di perpustkaan. Namun demikian, kami tidak terus berhenti berusaha
untuk melayani dan menginformasikan dengan layanan prima untuk seluruh civitas akademika
agar tetap menjadi pelayan yang baik dalam bidang pustaka. Oleh karena itu, harus ada kerja
sama sinergis antara penelola perpustakaan kampus dan sekolah dengan guru dan dosen untuk
mengintegrasikan perpustakaan dalam pembelajaran di sekolah atau perkuliahan di kampus
secara terus menerus dan berkelanjutan.
Peran penting perpustakaan haruslah melayani dengan prima kepada para pembaca atau
pemustaka. Pelayanan prima menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan “keinginan dan
kebutuhan” membaca bagi para pelajar, mahasiswa, guru, dosen, dan masyarakat pada umumnya
sebagai pemustaka. Pelayanan prima sekaligus akan menjadi iklan positif dari pembaca ke
pembaca tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Dengan melayani prima kepada para
pembaca sejak di front office, ruang sirkulasi, ruang baca, ruang pinjam, penelusuran informasi,
dan samapai meninggalkan perpustakaan maka akan memberikan kesan menyejukkan dan
menyenangkan bagi para pembaca. Selain melayani dengan prima, perpustakaan harus terus
berbenah dengan sistem informasinya, baik berbasis web, online, digilib, Self Accses Terminal
(SAT) atau pun peneyediaan hardware dan software mengenai pustaka ilmiah. Dengan aktif
menginformasikan dan mensosialisasikan mengenai pustaka ilmiah yang dimilikinya maka akan
menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca untuk datang berkunjung ke perpustkaan.
F. Memotivasi Diri untuk Membiasakan Membaca dan Menulis
Kekuatan utama manusia adalah pada motivasi diri yang kuat utuk meraih cita-citanya.
Oleh karena itu, para siswa dan mahasiswa harus mampu memotivasi diri sendiri untuk
membiasakan membaca. Motivasi diri dapat dilakukan melalui rasa bersyukur kepada Allah akan
kompetensi yang dimilikinya, meneladani orang-orang sukses melalui membaca, melayani
secara maksimal kepada sesama, baik kepada diri sendiri maupun kepada teman-temannya, dan
berbakti kepada kedua orang tua. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan oleh para siswa ,
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mahasiswa, dan dosen untuk menjaga motivasi diri lebih kuat dan meyakinkan dalam gerakan
pembiasaan membaca di sekolah dan kampus. Kekuatan motivasi untuk membaca

melebihi

waktu untuk membaca itu sendiri. Ketika seorang siswa dan mahasiswa memiliki motivasi
membaca yang kuat maka hasil reportoar bahasa dan pengetahuan secara otomatis akan bagus
secara bertahap. Hal ini harus ditanamkan pada semua siswa dan mahasiswa sejak dini oleh
guru, dosen, dan orang tua masing-masing dalam berbagai konteks dan kesempatan.
Motivasi diri untuk membiasakan membaca dapat dilakukan oleh siswa, mahasiswa,
guru, dosen, dan orang tua dalam berbagai kesempatan di rumah, di masyarakat, dan di alam. Hal
ini merupakan perwujudan dari QS Al Alaq ayat (1) yang artinya “bacalah”. Makna yang
terkandung di dalam ayat ini sebagai bentuk perintah nyata kepada seluruh manusia yang
beriman untuk membaca baik firman yang tersurat maupun tersirat. Dengan demikian,
pembiasan membaca harus dilakukan dan diberi contoh oleh kedua orang tua, guru, dan berbagai
pihak yang dapat dijadikan teladan oleh siswa dan masiswa di sekolah dan kampus. Para siswa
harus memiliki kekuatan untuk menanamkan sistem motivasi diri ini mulai sekarang. Hilangkan
rasa takut, minder, dan keraguan untuk membaca buku apa saja, yakinlah, pasti akan bermanfaat
pada saatnya nanti. Karena segala sesuatu yang dilalui melalui proses dan perjuangan, insyallah
akan Indah pada saatnya nanti.
Pembiasan diri untuk membaca dan menulis memerlukan perjuangan dan pengorbanan.
Belajar dari filsafat kehidupan bahwa hidup ini adalah perjuangan dan perjuangan memerlukan
pengorbanan.

Perjuangan

dan

pengorbanan

seorang

siswa

dan

mahasiswa

adalah

membaca,membaca, dan membaca untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, untuk
menumbuhkan motivasi membaca dan membiasakanya, maka siswa dan mahasiswa harus
dipaksa untuk membaca, kemudian siswa dan mahasiswa akan menjadi terpaksa mau membaca,
akhirnya para siswa dan mahasiswa menjadi bisa, selanjutnya para siswa daan mahasiswa
menjadi biasa membaca, dan akhirnya hasil yang diraih para siswa dan mahasiswa akan menjadi
luar biasa. Dengan pembiasaan membaca yang baik, maka akan diperoleh modal menulis yang
baik sebagai reportoar bahasa.
G.

Membangun Budaya Membaca dan Menulis secara Berkelanjutan
Bagi para siswa, mahasiswa, dan dosen, baik di sekolah dan kampus tidak boleh berhenti

pada kegiatan budaya membaca. Justru yang penting keberlanjutan setelah dibiasakan membaca
maka harus dilanjutkan pada budaya menulis. Menulis apa saja dari hal-hal yang mudah ditulis
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kemudian pada hal-hal yang agak berbobot pad aide dan sasaran pembacanya. Hasil-hasil tulisan,
sperti artikel gagasan/opini, rubrik bahasa, mimnbar bahasa, mimbar sastra, jagat Jawa, dapat
dikirimkan ke berbagai media cetak dan online yang tersebar di seluruh wilayah NKRI. Hal ini
sebagai bentuk nyata keberanian para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen untuk membuktikan
bahwa dirinya itu telah mengasilkan karya dari hasil membaca.
Budaya menulis ibarat orang berbicara. Jadi sepanjang hasil bacaannya banyak, insyallah
tidak akan kesulitan dalam menuliskan ide dan gagasanya secara berkelanjtan. Dal hal ini,
budaya menulis menjadi berkesinambungan dengan budaya menulis. Citraan menulis akan
nampak betul dari keleluasaan penulis dalam penguasaan pengetahuan dan keilmuan. Dengan
demikian, seseorang yang sudah gemar membaca, alangkah baiknya memulai diri untuk
membudayakan menulis untuk kalangan sendiri atau pun untuk media contoh.

H.

Perpustakaan dan Pustakawan Harus Berpartisipasi Lahirkan Generasi Cerdas,
Unggul, dan Kreatif
Orang tua, guru, dan dosen memiliki peran kuat untuk menjadi inspirator dan motivator

bagi para siswa dan mahasiswa setiap saat. Orang tua, guru, dan dosen memiliki banyak waktu
dan peluang untuk menumbuhkan motivasi dan menanamkan sistem keyakinan kepada para
siswa bahwa dengan membaca dirinya kan mampu menyibak jendela dunia dengan pengetahuaj
yang mereka miliki. Peran serta orang tua, guru, dan dosen dalam memotivasi lahiriaah dan
batiniah kepada seluruh siswa dan mahasiswanya, baik di kelas maupun di luar kampus. Orang
tua harus dapat menjadi guru di rumah dan guru dan dosen harus dapat menjadi orang tua bagi
mereka saat di sekolah atau kampus. Hal ini dapat dilihat sosok Pak Harfan dan Bu Muslimah
sebagai guru inspiratif dan luar biasa dalam novel Laskar Pelangi yang ditulis Andrea Hirata.
Kemampuan orang tua, guru, dan dosen dalam membangkitkan semangat juang untuk meraih
cita-cita bagi peserta didiknya sangatlah kuat melalui budaya membaca dan menulis. Oleh karena
itu, akan lahirlah generasi-generasi muda yang unggul dan kreatif untuk kejayaan negeri
Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama di masa yang akan datang.
Bercermin pada menurunya moralitas para siswa dan mahasiswa pada saat ini, fungsi
orang tua, guru, dan dosen sangatlah diperlukan untuk hadir di tengah-tengah mereka. Seorang
guru, dosen, harus dapat menjadi orang tua kedua yang dapat mendidik, membimbing, dan
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mengarahkan (Rohmadi, 2012). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang disampaikan
Hidayatullah, (2010:18) bahwa tujuan setiap pendidikan yang murni adalah menyusun harga diri
yang kukuh-kuat dalam jiwa pelajar, supaya mereka kelak dapat bertahan dalam masyarakat.
Selanjutnya dijelaskna pula bahwa pendidikan bertugas mengembangkan potensi individu
semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya, sehingga terbentuk manusia yang
pandai, terampil, jujur, tahu kemampuan, dan batas kemampuannya. Merujuk pemikiran di atas,
berarti pembentukan karakter dan watak menjadi salah satu tanggung jawab dan tugas seorang
guru dan dosen dalam mendidikpara siswa dan mahasiswanya untuk mencapai keberhasilan.
I.

Penutup
Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa guru yang memiliki keteladanan

“digugu dan ditiru” (dipercaya dan dicontoh) secara tidak langsung juga harus memberikan
pendidikan karakter/akhlakul kharimah yang mulia kepada siswa atau

mahasiswa melalui

budaya membaca dan menulis. Oleh karena itu, sosok penampilan orang tua, guru, dosen, dan
seluruh civitas akademika seharusnya memiliki sifat-sifat yang dapat membawa peserta didiknya
ke arah pembentukan karakter dan akhlak yang baik. Dengan demikian, orang tua, guru, harus
menjadi teladan bukan sekadar memberi teladan dan menjadi contoh bukan sekadar
memberi contoh bagi seluruh peserta didiknya, baik di jenjang pedindiikan dasar,
menengah, maupun tinggi secara berkelanjutan. Gerakan budaya membaca dan menulis
harus kita mulkai dari sekarang. Kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi.
Ayo kita membaca dan menulis. UNS Membaca, UNS Menyinari dunia. Salam pustaka:
menyibak jendela membuka untuk kemajuan pendidikan dan keunggulan sumber daya manusia
Indonesia.
” Membaca dan menulis adalah cara terbaik untuk memahami dan menungkan ide kreatifmu,
Dengan menulis maka keberadaanmu akan dikenang sepanjang masa oleh peradaban manusia
sepanjang masa”
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