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Yang saya hormati:
- Kepala Perpustakaan Nasional RI beserta seluruh jajarannya;
- Para Pembicara Rakornas Perpustakaan;
- Para Peserta Rakornas dan para hadirin yang berbahagia.
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh
Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali memanjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufik, dan
hidayahNYA kepada kita sekalian, sehingga hingga saat ini kita masih diberi
kesempatan untuk hadir dalam Rapat Koordinasi Perpustakaan Tahun 2018 yang
diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI.
Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
Pada Rakornas ini, sesuai dengan undangan dan jadwal kegiatan, saya diminta
menyampaikan pandangan DPR RI yang terkait dengan “penguatan kerangka
regulasi bidang perpustakaan sebagai strategi pelestarian dan kemajuan
bangsa”
Salah satu tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD
Negara RI Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan sebuah sistem pendidikan
nasional yang didukung berbagai instrumen. Salah satunya adalah ketersediaan
perpustakaan yang memadai. Hal ini sangat penting, mengingat perpustakaan
merupakan wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat
agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan
pendidikan nasional. Artinya, bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui
pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang
berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai kata cerdas berarti sempurna
perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti) dan tajam pikiran. Arti lainnya
adalah sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat) biarpun kecil badannya.
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Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
DPR RI sadar betul bahwa untuk mewujudkan amanat UUD Negara RI Tahun 1945
dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu adanya sebuah regulasi
yang mengatur. Maka, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menghasilkan
sebuah UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. UU ini memberi penguatan
kelembagaan perpustakaan yang berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan
keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada
pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan
pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Konsekuensi dari penguatan kelembagaan perpustakaan tersebut adalah Perpusnas
RI mempunyai beberapa berkewajiban antara lain:
1. Mengembangkan sistem nasional perpustakaan sebagai upaya mendukung
sistem pendidikan nasional.
2. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
3. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di tanah air.
4. Menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan
(translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan
alih media (transmedia).
5. Menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan.
6. Meningkatan kualitas dan kuantitas koleksi perpustakaan.
7. Dan lain sebagainya.
Sedangkan bagi Perpustakaan Daerah berkewajiban untuk:
1. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah
masing-masing.
2. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan
sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
3. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan
perpustakaan.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah
berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang
kekayaan budaya daerah di wilayahnya.
5. Dan lain sebagainya.
Komisi X DPR RI memperhatikan dengan seksama bahwa Perpusnas RI dengan
keterbatasan anggaran telah berusaha mewujudkan kewajiban yang harus
ditunaikan (APBN 2018: Rp585 miliyar). Dalam beberapa tahun terakhir, program
yang disusun berusaha untuk mewujudkan peningkatan budaya gemar membaca.
Salah satu bentuk program nyata adalah bantuan mobil perpustakaan keliling
multimedia yang diserahkan kepada dinas perpustakaan kabupaten/kota, dan
bantuan buku kepada perpustakaan komunitas di wilayah terdepan, tertinggal, dan
terluar (3T). Dalam kesempatan yang baik ini, atas nama pribadi dan Komisi X DPR
RI, kami ingin menyampaikan apresiasi atas program yang disusun bersentuhan
langsung dengan masyarakat. Mudah-mudahan kelak masyarakat Indonesia akan
lebih cerdas, dan kegiatan membaca menjadi sebuah budaya bangsa Indonesia,
yang harapannya mewujudkan karakter bangsa yang kuat dan mandiri.
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Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
Setahun lalu, Komisi X DPR RI bersama Pemerintah telah berhasil menyelesaikan
sebuah UU yaitu UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 4
secara tegas menyatakan bahwa kebudayaan menjadi haluan pembangunan
nasional, termasuk di dalamnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya
segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan kebudayaan nasional dan
keraifan lokal.
Dalam konteks pengembangan dan pemajuan perpusatakaan, yang diwujudkan
melalui program pengembangan deposit bahan pustaka harus terjaga pelestarian
budaya nasional, dan terhadap program pengembangan perpustakaan desa tidak
sekedar menambah jumlah sasaran desa, tetapi yang lebih penting adalah
menyesuaikan budaya dan karakter masyarakat setempat. Begitupun programprogram yang lain harus berlandaskan kebudayaan nasional.
Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
Pengembangan dan pemajuan perpustakaan masih menyisakan sejumlah
persoalan. Bukti empiris menunjukkan bahwa:
1. Laporan dari Central Connecticut University tahun 2016, Indonesia di
peringkat 60 dari 61 negara pemeringkatan literasi internasional.
2. Kajian Perpusnas tahun 2016 menunjukkan bahwa tingkat budaya baca
masyarakat pada kategori rendah dengan rata-rata 26,7 (skala 100).
3. Penelitian UNESCO tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
berada pada posisi 110 dari 187 negara dengan indeks 0,684. Bandingkan
dengan Singapura 0,912 Malaysia 0,779 dan Thailand 0,726.
4. Laporan UNESCO tahun 2011, indeks membaca Indonesia pada posisi
0,001. Artinya dari 1.000 penduduk, hanya ada satu orang yang mempunyai
minat baca.
5. Menurut Standar UNESCO, rasio buku Indonesia sangat kurang. Di Indonesia
satu buku dibaca oleh 15.000 orang / tahun (30.000 judul buku yang terbit per
tahun untuk 255 juta penduduk). Di Asia Timur 1 orang 15 buku/tahun, dan di
Eropa dan USA 1 orang-25buku/tahun. Sementara ketentuan UNESCO
adalah 1 orang 2 buku/tahun.
6. Akses masyarakat Indonesia terhadap perpustakaan baru mencapai 41% dari
total penduduk Indonesia yang memanfaatkan perpustakaan dengan tingkat
kunjungan ke Perpustakaan kurang dari 2%/hari dari jumlah penduduk
Indonesia.
Persoalan tersebut tidak semata-mata menjadi tangguh jawab penuh Perpusnas RI,
tetapi juga Perpustakaan Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Karenanya, beberapa hal yang perlu ditekankan antara lain:
1. Perlunya para pemangku kepentingan memahami secara utuh substansi UU
No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
2. Mengimplementasikan amanat UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
dengan penuh kesadaran.
3. Program/kegiatan disusun diarahkan untuk:
1) Meningkatkan Indeks membaca/literasi.
2) Meningkatkan budaya membaca.
3) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
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Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati,
Akhirnya, yang diperlukan barangkali adalah keseriusan kita untuk kembali berbenah
diri dengan tekad dan semangat baru dan menyadari dengan sungguh-sungguh
fungsi dan peran kita dalam memajukan perpustakaan. Kepada Perpusnas RI kami
berpesan untuk terus meningkatkan terobosan program yang lebih inovatif dan
kreatif tanpa berbenturan dengan regulasi. Kepada Kepala Dinas Perpustakaan
Daerah, mohon disampaikan kepada Kepala Daerah Bapak/Ibu bahwa tugas dan
fungsi perpustakaan sama pentingnya dengan dinas yang lain dalam pembangunan
sumber daya manusia. Dan kepada para pustakawan, terus tingkatkan kompetensi
dan kualifikasi menuju pengelolaan perpustakaan sesuai jaman now.
Demikian pandangan DPR RI yang terkait dengan “penguatan kerangka regulasi
bidang perpustakaan sebagai strategi pelestarian dan kemajuan bangsa”
Buku adalah jendela dunia, jadikan buku sebagai pengisi waktu!
Buku yang bermanfaat merupakan teman sejati!
Beri makan otak kita dengan bacaan buku!
Ayo gemar membaca!!!
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.

Jakarta, 27 Maret 2018
WAKIL KETUA KOMISI X DPR RI
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