
JUMAT
31 MEI 2019 16

layouter:  alam

TAMAN 
SURYA-Bu-
daya literasi di 
Kota Surabaya bisa di-
katakan tinggi. Hal ini da-
pat dilihat dari berbagai 
program pemerintah Kota 
Surabaya baik dalam 
cakupan pendidikan atau 
di luar itu. 

Komitmen pemkot 
membangun Taman Baca-
an Masyarakat (TBM) di 
hampir semua RW didu-
kung 500 tenaga pustaka-
wan. Masing-masing taman 
bacaan itu dilengkapi 2.000 
buku untuk menambah wa-
wasan anak di sekitar 
taman baca. Selain itu, Su-
rabaya juga memi-
liki 100 kampung 
literasi. 

Salah satu 
upaya untuk me-
ningkatkan bu-
daya literasi yang 
dilakukan pem-
k o t  a d a l a h 
dengan menyedi-
akan taman baca 
yang ada di setiap 
kampung. Saat 
ini ada taman ba-
ca mini yang me-
miliki masing-
masing koleksi 
2000 buku. 

Penanaman bu-
daya literasi mel-
alui jalur pendidi-
kan dilakukan 
dengan mema-
sang berbagai program. Di 
antaranya, melalui pro-
gram-program yang di-
canangkan oleh Dinas 
Pendidikan (Dispendik) 
Surabaya. Ada beberapa 
program yang dilaksana-
kan sejak tahun 2012 lalu. 

Kepala Dinas Pendidi-
kan Kota Surabaya Dr Ik-
hsan menyebutkan, pro-
gram pertama yang diga-
lakkan adalah lomba me-
nulis cerpen. Ide lombanya 
saat itu berawal dari ke-
senjangan waktu antara 
orang tua dan anak ketika 
hari aktif di antara dua 
hari libur (hari kecepit/li-
bur bersama).

Pada hari itu, biasanya 
orang tua diliburkan, se-
mentara anak tetap ma-

suk 
sekolah. Ma-
ka, sejak saat itu Pemkot 
Surabaya memutuskan 
supaya anak sekolah ju-
ga diliburkan, namun di-
beri tugas untuk belajar 
pendidikan karakter 
melalui berlibur bersa-
ma keluarga. 

Output-nya, anak-anak 
diminta membuat cerpen 
dan diseleksi tingkat seko-
lah dan yang terbaik diki-
rim tingkat kota. Karya 
yang terpilih dikumpul-

kan ke dalam sebuah bu-
ku. “Pada tahun itu, per-
tama kali kita punya kum-
pulan cerpen dari masing-
masing sekolah, tingkat 
SD, SMP, SMA,” katanya. 

Selain lomba yang da-
tang dari dinas pendidi-
kan, lomba cerpen ini juga 
dilakukan di masing-ma-
sing sekolah. Bahkan 
range-nya berkembang. 
Tidak hanya cerpen, 
namun puisi, vlog dan ko-
mik. “Literasinya seka-
rang menjadi literasi digi-
tal,” Imbuhnya. 

Ikhsan menambahkan, 
selain itu juga terdapat pro-
gram tantangan membaca. 
Anak sekolah dari berbagai 
jenjang ditantang untuk 
membaca sejumlah buku 

fik-
si da-

lam setiap ta-
hunnya. Dan praktiknya 
diserahlan kepada sekolah 
masing-masing. 

“Anak SD sebanyak 30 
buku, SMP 15 buku dan 
SMA 10 buku. Jika ditotal, 
seluruh buku yang dibaca 
anak Surabaya bisa 1 juta 
buku dalam satu tahun,” 
ujar Ikhsan. 

Program itu disempur-
na kan dengan program 
Ke menterian Pendidikan 
dan Kebudayaan yang di-
munculkan setahun sete-

lahnya. Menjadi program 
15 menit membaca sebe-
lum pelajaran dimulai. 

Pengamat Pendidikan, 
Martadi, mengakui litera-
si di Surabaya sudah baik 
dibandingkan dengan be-
berapa kota/kabupaten 
lain di Indonesia. Teruta-
ma literasi baca-tulis. Sa-
lah satu indikatornya ada-
lah melalui program-pro-
gram yang dicanangkan 
pemerintah.

 Misalnya, Surabaya se-
jak 2012 sudah men-
canangkan sebagai Kota 
Literasi dengan program 
membaca satu juta buku 
bagi anak SD, SMP. “Pro-
gram ini jauh sebelum lite-
rasi menjadi program na-
sional,” katanya.
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Belum lagi program lain, 
di antaranya 15 menit 
membaca setiap hari sebe-
lum pelajaran dimulai 
yang sudah berjalan seca-
ra baik. “Hampir semua 

SMP setiap tahun bisa me-
nerbitkan satu buku ka-
rya-karya tulisan anak. 
Selanjutnya setiap tahun 
rutin diadakan lomba me-
nulis bagi siswa SD dan 

SMP yang hasilnya dibu-
kukan. Ada puluhan buku 
yang terbit,” katanya.

Menurutnya Ketua  De-
wan Pendidikan Surabaya 
ini, Komitmen pemerintah 
kota, khususnya Wali Kota 
Tri Rismaharini, sangat ba-
gus. Dengan pemberian pen-
ghargaan kepada duta lite-
rasi, anak yang berprestasi 
dalam membaca dan menu-
lis, para pegiat literasi, pe-
merhati literasi, dan lemba-
ga yang komitmen 
mengembangkan literasi.

“PR-nya, tinggal ke de-
pan literasi di Surabaya 
bisa diperluas jangkauan-
nya ke semua sekolah, se-
mua RT/RW, kantor/lem-
baga layanan publik se-
hingga literasi benar-be-
nar membudaya dan men-
jadi kebutuhan semua 

warga,” imbuh penggagas 
sekolah SAIMS ini. 

Lebih lanjut, ia berharap 
cakupan literasi diperluas 
bukan hanya baca tulis, 
tetapi juga terkait literasi 
ICT, literasi finansial, lite-
rasi sosmed, literasi nume-
rical, dan sebagainya. 

Selain itu, menurut dia, 
literasi harus dibingkai 
menjadi road map yang 
diorientasikan untuk 
mewujudkan Surabaya 
Smart City. “Untuk itu, 
perlu sebuah gerakan 
yang lebih masif, sistema-
tis, yang melibatkan se-
mua stake holder, termasuk 
PT, sekolah, LSM, BUMN, 
pegiat literasi, orang tua, 
tokoh masyarakat, agar 
program literasi benar-be-
nar menjadi membudaya,” 
pungkasnya. (is/rek)

JENDELA DUNIA: Sejumlah 
pelajar maupun mahasiswa 
membaca buku di Perpustakaan 
Umum Balai Pemuda, Surabaya.
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MILENIAL: Dua 
bocah menikmati 

permainan 
edukatif di 

Perpustakaan 
Umum Balai 

Pemuda.
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