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Ringkasan
Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan berbagai prakarsa pemerintah untuk
meningkatkan aktivitas literasi praktis terhenti. Menghadapi tantangan ini, berbagai
inovasi dan kolaborasi justru muncul. Risalah kebijakan ini merekam ragam inovasi
dan kolaborasi di satuan pendidikan, komunitas, dan pemerintah daerah. Agar
Prakarsa tersebut lebih optimal, terdapat dua poin rekomendasi.
Pertama, pandemi menjadi momentum untuk mendorong akselerasi pemanfaatan
media digital dalam kegiatan literasi. Jika sebelumnya kegiatan literasi lebih banyak
dilakukan secara konvensional (secara tatap muka dan melalui media cetak), maka
sumber-sumber digital dan berbagai kegiatan secara virtual perlu digalakkan untuk
menggiatkan kegiatan literasi.
Kedua, perlunya kolaborasi agar kegiatan literasi dapat bertahan dan berkembang.
Selama pandemi, berbagai kolaborasi perlu diperkuat dalam bentuk memberikan
pendampingan dalam kegiatan literasi, menyediakan akses bacaan dan bahan
pembelajaran, serta akses internet untuk pembelajaran.
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—saat ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi—mulai mencanangkan program Gerakan Literasi Nasional (GLN) sejak
2016. Program ini mencakup Gerakan Literasi Sekolah (GLS), Gerakan Literasi Keluarga (GLK),
dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) (Kemendikbud, 2017). Berbagai inisiatif di tingkat pusat
hingga daerah kemudian bermunculan. Di sekolah misalnya, dilakukan kegiatan membaca 15
menit sebelum pelajaran dimulai, menulis jurnal bacaan, dan memberikan apresiasi terhadap
berbagai capaian kegiatan literasi yang telah dilakukan, seperti penghargaan duta baca,
berbagai perlombaan menulis, dan penerbitan buku hasil karya guru dan siswa (Solihin, dkk.,
2020). Aktivitas literasi di masyarakat juga tak kalah semarak. Berbagai komunitas literasi pun
menjamur, mulai dari taman bacaan masyarakat, pustaka bergerak, perpustakaan jalanan, serta
berbagai komunitas diskusi, dan penerbitan buku alternatif (Solihin, 2019).
Upaya untuk meningkatkan budaya literasi merupakan respons atas rendahnya tingkat literasi.
Berdasarkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA), Bank Dunia
menyimpulkan bahwa lebih dari 55% siswa di Indonesia yang menyelesaikan pendidikan dasar
masih tergolong “buta huruf secara fungsional” karena belum sepenuhnya memahami dan
dapat mengambil manfaat dari teks yang dibaca (World Bank, 2018). Ikhtiar yang efektif dalam
meningkatkan kecakapan literasi adalah dengan meningkatkan aktivitas literasi. Membaca
ekstensif (extensive reading) misalnya, terbukti mampu meningkatkan kompetensi literasi yang
meliputi pemahaman membaca, pemahaman mendengarkan, dan struktur tata bahasa (Elley &
Mangubhai, 1981). Membaca ekstensif juga dapat meningkatkan kemampuan berbahasa,
termasuk keterampilan dalam menulis (Hafiz & Tudor, 1989).
Dalam konteks Indonesia, penelitian yang dilakukan Hidayat dan Rohati (2020) juga
menunjukkan hasil positif, di mana skor pemahaman membaca siswa meningkat setelah
kegiatan membaca ekstensif. Kegiatan membaca ekstensif juga mampu meningkatkan motivasi
membaca siswa (Putra dkk., 2019). Selain itu, hasil telaah terhadap data PISA 2018
menunjukkan, siswa yang menggemari kegiatan membaca sebagai hiburan pada waktu luang
terbukti memiliki skor PISA lebih tinggi (Puspendik, 2019; Nur’aini dkk., 2021).
Selama pandemi, berbagai prakarsa untuk meningkatkan aktivitas literasi mengalami berbagai
kendala. Pembatasan sosial dan penutupan fasilitas publik seperti sekolah, perpustakaan
umum, dan taman bacaan membuat berbagai aktivitas literasi terhenti. Kondisi pandemi
COVID-19 juga memperburuk akses anak terhadap buku, terutama buku cetak. Kondisi ini tidak
hanya dialami siswa di Indonesia. Anak-anak di Amerika Serikat, sebagaimana survei yang
dilakukan oleh lembaga nirlaba Reading Is Fundamental (RIF) memiliki masalah serupa.
Pembatasan sosial membuat anak-anak dari kalangan rentan tidak dapat meminjam buku di
perpustakaan sekolah maupun perpustakaan umum, sehingga sejumlah 94% responden
menyatakan perlunya menyediakan buku bacaan di rumah selama pandemi. Sebagian besar
responden (96%) juga prihatin mengenai penurunan motivasi siswa untuk membaca akibat
pandemi dan terbatasnya sumber bacaan cetak (RIF, 2021).
Risalah kebijakan ini menampilkan inovasi dan kolaborasi yang dilakukan baik di tingkat
sekolah, komunitas, maupun pemerintah daerah dalam menangani persoalan literasi selama
pandemi. Data yang ditampilkan dikumpulkan selama periode Oktober-November 2021 melalui
diskusi kelompok terpumpun, wawancara, dan observasi dengan mengunjungi sekolah,
komunitas, dan perpustakaan daerah di beberapa daerah, antara lain Kota Bandung, Kota
Tegal, Kota Yogyakarta, Kota Mataram, dan Kota Padang Panjang. Melalui temuan tersebut,
disusun saran kebijakan yang perlu dilakukan agar inovasi dan kolaborasi yang terjalin dapat
semakin berkembang sehingga menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Mempertahankan kegiatan literasi di sekolah dengan mengalihkan kegiatan literasi
secara virtual atau memanfaatkan sumber-sumber bacaan digital.
Program literasi di sekolah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator, seperti kegiatan
pembiasaan, target membaca dan menulis di jurnal bacaan, kunjungan wajib ke perpustakaan,
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pengembangan perpustakaan dan pojok baca, penerbitan buku karya siswa dan guru, dan
pemberian apresiasi. Berikut ini disajikan temuan terkait dengan adaptasi program literasi di
sekolah selama pandemi.
Pertama, untuk kegiatan pembiasaan, sekolah umumnya menyelenggarakan aktivitas membaca
15-20 menit sebelum pelajaran. Kegiatan ini lazim dilakukan secara langsung di masing-masing
kelas. Namun, ketika pandemi sebagian sekolah berinisiatif mempertahankan kegiatan
pembiasaan melalui penugasan membaca melalui video conference sebelum jam belajar daring
dimulai. Namun, lebih banyak sekolah yang membebaskan jam membaca siswa termasuk
membebaskan siswa memilih bahan bacaannya, seperti yang ditemukan di SD Negeri Sumur
Panggang 2 Kota Tegal.
Kedua, kegiatan pembiasaan juga diikuti dengan target membaca dan menulis pada jurnal
bacaan. Pembiasaan membaca sebelum pandemi dituangkan dalam imbauan sekolah yang
menargetkan sejumlah buku untuk dibaca oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Hal ini
misalnya ditemukan di SD Gagas Ceria, Kota Bandung, SD Negeri 4 Padang Panjang, dan SMP
Negeri 1 Kota Tegal. Pandemi kemudian mengubah aktivitas membaca dan menulis jurnal
bacaan dari yang semula dituliskan dalam buku atau jurnal, kemudian dipantau melalui
jurnal/kartu membaca yang dikirim ke sekolah, dikirimkan melalui whatsapp, ataupun google
form.
Ketiga, sekolah-sekolah yang telah menerapkan kegiatan literasi umumnya memiliki kebijakan
wajib kunjungan ke perpustakaan. Ketika pandemi, terdapat beberapa sekolah yang berupaya
mengenalkan koleksi perpustakaan sekolah secara daring, atau memberikan layanan bacaan
dengan buku yang diambil di sekolah, seperti terjadi di SD Gagas Ceria Kota Bandung.
Sementara ketika pembelajaran tatap muka terbatas mulai dilakukan, banyak sekolah yang
mulai menjadwalkan kunjungan ke perpustakaan dan peminjaman buku, misalnya di SMP
Negeri 1 Kota Tegal.
Keempat, pengembangan perpustakaan merupakan salah satu fokus kegiatan literasi. Kondisi
pandemi mendorong sekolah mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mengembangkan
layanan perpustakaan berbasis digital. Hasil pengamatan kami menunjukkan umumnya
pengembangan perpustakaan digital sudah dibangun sejak sebelum pandemi, namun kian
ditingkatkan di masa pandemi. Di SD Negeri Sumur Panggang 2 Kota Tegal, penyediaan bacaan
digital dilakukan dengan memanfaatkan website perpustakaan yang berisi buku sekolah
elektronik, buku fiksi, dan buku nonfiksi. Sekolah-sekolah juga aktif mengakses sumber bacaan
digital, contohnya di SD Negeri Percobaan Kota Yogyakarta yang memanfaatkan berbagai
buku bacaan anak yang tersedia melalui laman Room to Read.
Kelima, penerbitan buku hasil karya siswa dan guru semakin menggeliat pada masa pandemi,
karena siswa memiliki waktu lebih leluasa ketika belajar di rumah. Penerbitan buku juga menjadi
salah satu output dari project-based learning yang dilakukan siswa, misalnya terintegrasi dalam
pembelajaran multidisiplin antara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sains. Di SMP Tunas
Unggul Kota Bandung, salah satu keluaran yang dihasilkan dari penugasan proyek tersebut
adalah buku yang diterbitkan dan didiseminasikan ketika sekolah menyelenggarakan pameran
hasil karya siswa. Praktik serupa juga ditemukan di SMA Negeri 20 Kota Bandung.
Keenam, apresiasi terhadap capaian kegiatan literasi siswa, seperti literacy ambassador,
pustakawan cilik, atau duta baca, melibatkan siswa dalam berbagai perlombaan berskala
nasional maupun lokal, serta penerbitan buku karya guru dan siswa. Di masa pandemi, hampir
seluruh apresiasi terhadap kegiatan literasi dilakukan secara virtual, misalnya dengan cara
menampilkan sinopsis bacaan siswa yang terpilih untuk diunggah di media sosial sekolah, serta
pengisian program diskusi buku yang disiarkan melalui radio sekolah seperti di SMP Negeri 4
Kota Padang Panjang. Siswa yang telah memenuhi target membaca buku tertentu dipilih untuk
mengisi program diskusi buku di radio sekolah secara bergantian.
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Tabel 1 Adaptasi Aktivitas Literasi oleh Sekolah di Masa Pandemi

Aktivitas Literasi

Ketika Pandemi

Kegiatan pembiasaan melalui aktivitas membaca
15-20 menit sebelum pelajaran

Sebagian sekolah melaksanakan kegiatan membaca
sebelum pelajaran daring dimulai, sementara yang lain
membebaskan jam membaca siswa

Target membaca dan menulis jurnal bacaan

Kegiatan pembiasaan dipantau melalui jurnal/kartu
membaca yang dikirim ke sekolah atau dikirim via
whatsapp atau google form

Kunjungan wajib ke perpustakaan

Kunjungan ke perpustakaan ditiadakan, namun ada
sekolah yang memiliki jam literasi yang
memperkenalkan koleksi buku atau materi tertentu
yang diisi oleh petugas perpustakaan sekolah

Pengembangan perpustakaan dan penyediaan
pojok baca di kelas

Penyediaan paket bahan bacaan untuk siswa dan
pengembangan perpustakaan digital

Penerbitan buku hasil karya siswa & guru

Penerbitan buku dilakukan untuk mengisi waktu luang
siswa yang lebih banyak, didahului dengan pelatihan
secara virtual atau menjadi bagian dari output
project-based learning

Penghargaan duta baca, pembaca buku atau
peminjam buku terbanyak

Apresiasi dilakukan secara virtual. Ada pula apresiasi
dengan menampilkan sinopsis bacaan siswa di media
sosial sekolah

Komunitas menyediakan alternatif akses dan pendampingan di tengah tutupnya
layanan perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah.
Aktivitas literasi yang diprakarsai oleh komunitas di masa pandemi umumnya meliputi empat
kegiatan, yaitu: penyediaan buku bacaan, diskusi buku dan pelatihan menulis, pusat kegiatan
anak-anak dan bimbingan belajar, dan pusat peningkatan keterampilan, kepemudaan, dan
kemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan dari berbagai komunitas
literasi yang kami wawancara, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan jantung yang
menghidupkan gerakan literasi di tempat mereka.
Pertama, penyediaan buku dan koleksi bacaan menjadi misi komunitas untuk mendekatkan
masyarakat dengan buku. Pendirian komunitas TBM Saiyo Sigando di Padang Panjang, TBM
Kampung Buku di Jakarta Timur, TBM Ujung Berung di Bandung, dan TBM Mata Aksara di
Sleman, Yogyakarta umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi minimnya akses bacaan
masyarakat. Berbagai TBM ini juga memiliki berbagai kegiatan lain, seperti mendongeng,
bercerita, dan sebagainya. Kondisi pandemi membuat pegiat literasi harus beradaptasi,
misalnya dengan mengantarkan langsung pinjaman buku kepada anggotanya, seperti dilakukan
Taman Bacaan Kampung Buku Cibubur, Jakarta Timur dan TBM Kuncup Mekar Gunung Kidul,
D.I. Yogyakarta.
Kedua, program lainnya yang lazim diinisiasi oleh sebagian besar komunitas literasi adalah
diskusi buku dan pelatihan menulis. Adaptasi yang dilakukan Komunitas Rumah Baca Taman
Sekar Bandung dan TBM Rumah Baca Ujung Berung, misalnya, mengemas program reading
group, diskusi, dan seminar yang biasanya dilakukan secara tatap muka beralih ke ruang virtual
melalui Instagram, YouTube, dan lain-lain. Forum Taman Bacaan masyarakat (FTBM) yang
menjadi organisasi induk TBM di berbagai daerah juga mempererat silaturrahim melalui
pertemuan berkala di dunia virtual, komunikasi intens via grup Whatsapp, dan kegiatan “Safari
Literasi” yang dilakukan via live Instagram.
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Ketiga, TBM juga sering kali menjadi ruang belajar alternatif yang dimanfaatkan sebagian besar
anggotanya. Hasil diskusi kelompok terpumpun yang kami lakukan di beberapa daerah
menunjukkan bahwa sebagian besar TBM membuka layanan pendampingan belajar bagi
anak-anak usia sekolah. Kegiatan pendampingan belajar bagi anak-anak tersebut tetap
berlanjut di masa pandemi ketika anak-anak belajar dari rumah, seperti dilakukan oleh TBM
Saiyo Sigando dan TBM Makrame Kreatif di Padang Panjang, TBM Kampung Buku di Jakarta,
serta TBM Mata Aksara dan TBM Kuncup Mekar di Yogyakarta. Program pendampingan belajar
yang didesain cukup sistematis dilakukan oleh Konsorsium Nusa Tenggara Barat Membaca
(KNTBM) dengan pendampingan oleh Program INOVASI di NTB. Bersama dengan INOVASI,
KNTBM menginisiasi kehadiran Relawan Literasi (RELASI) yang fokus memberikan
pendampingan literasi dasar bagi anak-anak sekolah dasar, khususnya yang mengalami
kesulitan belajar selama masa belajar dari rumah.

Relawan Literasi (RELASI) di NTB Mendampingi Siswa Belajar dari Rumah. Sumber: Dok. INOVASI NTB.

Keempat, inisiatif lainnya yang kerap dilakukan oleh berbagai komunitas literasi di Indonesia
adalah menjadikan TBM sebagai pusat kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, dan
kegiatan keterampilan. TBM Sakila Kerti di Tegal, TBM Makrame Kreatif di Padang Panjang, TBM
Kuncup Mekar di D.I. Yogyakarta, dan lain sebagainya menjadikan TBM sebagai pusat kegiatan
masyarakat, mulai dari melatih keterampilan, wirausaha, dan kegiatan keagamaan bagi para
anggotanya. Ketika pandemi, berbagai kegiatan tersebut tetap berjalan dengan menyesuaikan
kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing.
Kelima, selain berbagai program dan kegiatan yang coba disesuaikan dengan kondisi pandemi,
ada pula TBM yang secara khusus membantu anak-anak dan anggotanya yang mengalami
kesulitan akses internet ketika proses belajar dari rumah. TBM Rumah Baca Ujung Berung,
Bandung misalnya, memberikan bantuan akses internet bagi anggotanya yang mengalami
kesulitan belajar dari rumah. Selain menyediakan akses internet, Rumah Baca Ujung Berung
juga memberikan bantuan yang sama kepada para mitranya, seperti para mahasiswa relawan
dari berbagai universitas.
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Tabel 2 Adaptasi Aktivitas Literasi oleh Komunitas di Masa Pandemi

Ketika Pandemi

Aktivitas Literasi
Penyediaan buku bacaan

Menyediakan bacaan terbatas di sekitar TBM, atau
dengan cara “jemput bola”, mendatangi warga atau
mengantarkan ke rumah-rumah.

Diskusi buku dan pelatihan menulis

Diskusi, silaturahim antar-TBM, atau pelatihan secara
daring.

Pusat kegiatan anak-anak dan bimbingan belajar

Pendampingan belajar selama kebijakan belajar dari
rumah. Di NTB, melalui pendampingan oleh INOVASI,
komunitas dan relawan mendampingi siswa untuk
meningkatkan kemampuan literasi.

Pusat peningkatan keterampilan dan kegiatan
kepemudaan dan kemasyarakatan

Mendampingi para relawan untuk tetap memiliki
keterampilan dan usaha di masa pandemi.
Memberikan layanan akses internet atau bantuan
kuota kepada siswa di sekitar atau sukarelawan TBM.

Pemerintah daerah beradaptasi dalam melayani pemustaka dan memberi perhatian
terhadap isu kehilangan pembelajaran (learning loss).
Peran pemerintah daerah dalam menghidupkan kegiatan literasi dapat dilihat dari beberapa
indikator, seperti dukungan kebijakan dan anggaran untuk kegiatan literasi, fasilitasi akses buku
melalui layanan perpustakaan umum, penyelenggaraan diskusi dan pelatihan, dan pemberian
apresiasi kepada komunitas maupun masyarakat.
Pertama, terkait dukungan kebijakan dan anggaran, sebelum pandemi beberapa pemerintah
daerah telah memiliki perhatian terhadap peningkatan aktivitas literasi, seperti Kota Surabaya,
Kabupaten Badung, dan Kota Batu (Hendrik, dkk., 2017; Solihin, dkk., 2018; Solihin, dkk., 2020).
Selama pandemi, kebijakan di bidang literasi tidak berubah, hanya saja dukungan anggaran dari
pemerintah daerah berkurang signifikan akibat pengalihan (refocusing) anggaran. Perwakilan
dari Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Kota Tegal dalam diskusi menyampaikan bahwa
pemotongan anggaran berpengaruh terhadap kinerja dan program yang dilaksanakan.
Sebagian besar anggaran digunakan untuk membayar gaji pegawai dan perawatan koleksi,
sementara sebagian kecil lainnya untuk program yang relevan di masa pandemi, seperti
pelatihan dan diskusi secara daring, pengembangan dan penambahan koleksi perpustakaan
digital, dan penyelenggaraan lomba dan pemberian apresiasi.
Kedua, dinas perpustakaan umumnya memfasilitasi akses bahan bacaan melalui layanan
kunjungan ke perpustakaan umum maupun ke perpustakaan keliling melalui mobil
perpustakaan keliling maupun gerobak baca. Namun, ketika pandemi layanan peminjaman
buku itu terhenti. Hal ini mendorong perpustakaan daerah menggiatkan layanan perpustakaan
digital, contohnya E-Pustaka Bandung yang telah hadir sejak tahun 2019. Kota Tegal juga
memiliki aplikasi SiGatel, akronim dari “Aplikasi Digital Library Kota Tegal” yang baru
diluncurkan di masa pandemi. Dua aplikasi ini mendapatkan respons positif.
Ketiga, untuk meningkatkan mutu layanan perpustakaan, dinas perpustakaan lazimnya memiliki
program rutin berupa pelatihan atau bimbingan teknis. Akan tetapi, selama pandemi kegiatan
ini tidak dapat dilakukan secara tatap muka. Sebagai gantinya, dinas perpustakaan
menyelenggarakan pelatihan dan webinar secara daring. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Yogyakarta misalnya, menyelenggarakan diskusi dan pelatihan yang dilaksanakan secara
rutin dengan peserta dari kalangan pengelola perpustakaan sekolah, pegiat literasi komunitas,
dan peserta umum.
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Keempat, di luar layanan untuk pemustaka, perpustakaan daerah juga menyelenggarakan
lomba dan apresiasi. Perlombaan dan pemberian apresiasi umumnya dilakukan secara daring
atau melalui tatap muka terbatas setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan. Dinas
Perpustakaan Kota Tegal mulai menyelenggarakan perlombaan dengan memanfaatkan media
sosial, sementara pemberian penghargaan dilakukan secara tatap muka terbatas. Hal serupa
juga dilakukan di Kota Padang Panjang yang rutin menyelenggarakan lomba pembuatan
konten vlog, cerita inspiratif “Aku dan TBM”, hasil karya anak-anak binaan TBM, dan pojok baca
di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang layanannya.
Kelima, selain adaptasi di atas, ada pula daerah yang memiliki perhatian untuk mengatasi
kesenjangan hasil pembelajaran yang terjadi selama proses belajar dari rumah. Jamak diketahui
bahwa hasil belajar siswa merosot pada masa pandemi, termasuk menurunnya kecakapan
literasi siswa (INOVASI, 2021). Di beberapa kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat, seperti
telah dibahas di bagian sebelumnya, muncul inisiatif dari komunitas dan relawan literasi untuk
mendampingi siswa ketika belajar dari rumah. Ketika kebijakan belajar tatap muka mulai
diterapkan, sekolah dan madrasah diminta oleh dinas pendidikan atau kantor kementerian
agama untuk menerapkan pembelajaran literasi dan numerasi sesuai kemampuan siswa,
khususnya di kelas awal sekolah dasar. Kebijakan ini dioperasionalkan melalui surat keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah,
dan Kabupaten Bima, serta surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bima mengenai
penerapan pembelajaran literasi dan numerasi berdasarkan level kemampuan siswa (teaching
at the right level/TaRL).
Tabel 3 Adaptasi Aktivitas Literasi oleh Pemerintah Daerah di Masa Pandemi

Dukungan Pemerintah Daerah

Ketika Pandemi

Regulasi dan anggaran untuk program literasi

Dukungan anggaran menyusut karena refocusing
anggaran

Fasilitasi akses bahan bacaan secara langsung
melalui layanan perpustakaan umum dan
perpustakaan keliling

Layanan perpustakaan secara langsung dilakukan
terbatas setelah level PPKM dianggap aman.
Sebagian perpustakaan daerah mengembangkan
layanan perpustakaan digital.

Diskusi dan pelatihan secara tatap muka

Diskusi dan pelatihan secara daring

Menyelenggarakan perlombaan dan pemberian
apresiasi

Perlombaan ada kalanya dilakukan secara langsung
tapi terbatas, atau secara daring. Apresiasi tetap
diberikan selama pandemi, bahkan terdapat Dinas
Perpustakaan yang memberikan insentif kepada
pengelola TBM.
Mengatasi kesenjangan kemampuan belajar siswa,
khususnya di bidang literasi dan numerasi, melalui
kebijakan pembelajaran yang sesuai dengan level
kemampuan siswa. Kebijakan diwujudkan melalui
surat keputusan atau surat edaran.

Rekomendasi
Mempertimbangkan berbagai inisiatif yang telah dilakukan oleh sekolah, komunitas, dan
pemerintah daerah selama pandemi, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertahankan
dan diperkuat melalui saran kebijakan berikut.
1. Mempertahankan adaptasi yang telah dilakukan
Berbagai adaptasi di sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah sebagai upaya untuk
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menemukan cara agar kegiatan literasi tetap berjalan perlu dipertahankan. Inovasi dan
kreativitas yang telah dilakukan terbukti mendorong aktivitas literasi dapat bertahan,
meskipun dalam berbagai keterbatasan. Pelonggaran pembatasan sosial seharusnya tidak
menjadikan inovasi yang dilakukan dihentikan, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan.
2. Transformasi pemanfaatan media digital dalam kegiatan literasi
Peningkatan penggunaan perangkat teknologi informasi berbasis jaringan internet sebagai
sebuah inovasi di masa pandemi dapat menjadi titik tolak transformasi gerakan literasi yang
semula banyak mengandalkan kegiatan tatap muka dan bacaan cetak menjadi berbasis
teknologi informasi dan sumber-sumber digital. Praktik baik yang telah dilakukan oleh
sekolah, komunitas, maupun dinas perpustakaan perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, perlu
dukungan dari pemerintah dan pemerintah daerah agar pemanfaatan teknologi informasi
dan sumber bacaan digital dapat digalakkan.
3. Meningkatkan kolaborasi agar kegiatan literasi lebih berkembang
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi merupakan kunci di samping inovasi.
Kerja sama erat antara sekolah, komunitas, dan pemerintah daerah dalam meningkatkan
aktivitas literasi perlu ditingkatkan. Berbagai praktik baik yang telah ditunjukkan juga perlu
menjadi bahan sosialisasi untuk mengeratkan kolaborasi yang telah terjadi, serta menjadi
inspirasi bagi daerah lain untuk menyelesaikan persoalan rendahnya literasi di daerah
masing-masing secara kolaboratif.

Daftar Pustaka
Elley, Warwick B. & Francis Mangubhai. (1981). The Impact of a Book Flood in Fiji Primary
Schools. Studies in South Asia Pacific Education, No. 1. New Zealand Council for
Education Research and Institute of Education, University of South Pacific.
Hafiz, F. M. & Ian Tudor. (1989). Extensive reading and the development of language skills. ELT
Journal, Volume 43, Issue 1, January 1989, Pages 4–13, https://doi.org/10.1093/elt/43.1.4
Hendrik, Herman, Lukman Solihin, Noviyanti, Indah Pratiwi, Kaisar Julizar. (2017). Kebijakan
Pemerintah Kota Surabaya dalam Penumbuhan Budaya Baca di Kalangan Pelajar. Jurnal
Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 17, Nomor 1, Oktober 2017.
Hidayat, Dadan dan Titi Dewi Rohati. (2020). The Effect of Extensive Reading on Students’
Reading Comprehension. Wanastra: Jurnal Bahasa dan Sastra Volume 12 No. 1 Maret
2020. https://doi.org/10.31294/w.v12i1
INOVASI. 2021. Pemulihan Pembelajaran: Waktunya untuk Bertindak. Risalah Kebijakan Agustus 2021.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2017). Panduan Gerakan Literasi Nasional. Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Nur’aini, Fransisca., Ikhya Ulumuddin, Lisna Sulinar Sari, dan Sisca Fujianita. 2021. Meningkatkan
Kemampuan Literasi Dasar Siswa Indonesia Berdasarkan Analisis Data PISA 2018. Risalah
Kebijakan Nomor 3, April 2021. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang dan
Perbukuan, Kemendikbudristek.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan
Budi Pekerti.
Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). (2019). Pendidikan di Indonesia: Belajar dari PISA 2018.
Jakarta: Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud.

8

pskp.kemdikbud

https://pskp.kemdikbud.go.id/

PSKP Kemdikbud

Risalah Kebijakan

Mengatasi Hambatan Aktivitas Literasi di Tengah Pandemi

Nomor 1, Juni 2022

Putra, Dondian, Bachrudin Musthafa, Yanty Wirza. (2019). Program Membaca Ekstensif:
Meningkatkan Motivasi Membaca Siswa. Jurnal Penelitian Pendidikan Vol 19, No. 3 (2019).
https://doi.org/10.17509/jpp.v19i3.22326
Reading is Fundamental. Survey: Covid-19 Impact on Children’s Literacy. February 2021.
Solihin, Lukman, Bakti Utama, Indah Pratiwi, Novirina. (2019). Indeks Aktivitas Literasi Membaca
34 Provinsi. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan.
Solihin, Lukman, Indah Pratiwi, Ika Hijriani, Unggul Sudrajat. (2020). Peran Sekolah dalam
Menumbuhkan Budaya Baca. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan
Kebudayaan.
Solihin, Lukman, Noviyanti, Herman Hendrik, Indah Pratiwi, Kaisar Julizar. (2018). Peran Sekolah
dalam Menumbuhkan Budaya Baca. Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan
Kebudayaan.
World Bank. 2018. Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia: Pendidikan untuk
pertumbuhan. Washington, DC: World Bank.

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari
penelitian/kajian yang dilakukan oleh
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827

pskp.kemdikbud

https://pskp.kemdikbud.go.id/

Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan

Tim Penyusun
Lukman Solihin
Diyan Nur Rakhmah
Nyimas Gandasari
Djihan Wahyuni
Winda Nurpadilah

PSKP Kemdikbud

