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MODUL LINCAH MENULIS KARYA ILMIAH 

BAGI PUSTAKAWAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

 

 

A. Pustakawan kudu menulis! 

“Dilan saja kuat, mengapa antum tidak?” Bagian ini, khusus untuk 

Pustakawan dahulu ya! Ada anggapan bahwa pustakawan tidak perlu menulis. 

Pasalnya, tugas pustakawan sudah sedemikian berat bergelut dengan setumpuk 

sumber pustaka—sehingga tak perlu menulis. Anggapan ini tentu saja keliru. 

Jabatan fungsional pustakawan telah diakui keberadaannya sejak tahun 1988 

dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara No. 18 Tahun 1988 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan. Dalam 

keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan 

manfaat perpustakaan serta dokumentasi, diperlukan pustakawan yang 

ditugaskan secara penuh pada perpustakaan dan dokumentasi instansi 

pemerintah. Keputusan ini kemudian direvisi tiga kali dengan diterbitkannya 

Keputusan Menpan No. 33 Tahun 1998 serta No. 132 Tahun 2002 dan terakhir 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

No. 9 Tahun 2014. Revisi tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan 

perkembangan karier dan peningkatan profesionalisme pustakawan. Dalam 

Peraturan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pustakawan 

adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan, yaitu 

kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, 

pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan 

(Perpusnas, 2015). 

Selanjutnya, salah satu kompetensi yang perlu dimiliki oleh pustakawan 

adalah kemampuan menulis karya tulis ilmiah (KTI) sebagai salah satu butir 

kegiatan pustakawan dalam unsur pengembangan profesi. Keputusan Menteri 

PAN RB No. 9 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan 

Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2014 dan No. 
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32 Tahun 2014 menyebutkan bahwa membuat karya tulis/karya ilmiah bidang 

kepustakawanan dapat dilakukan oleh semua jenjang jabatan fungsional 

pustakawan, baik pustakawan terampil maupun pustakawan ahli. KTI yang 

dimuat dalam jurnal atau majalah ilmiah merupakan salah satu sumber angka 

kredit untuk dapat naik ke jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi. 

Sekali lagi, mari kita buka butir-butir kegiatan pustakawan. Sebenarnya, 

dalam butir-butir kegiatan pustakawan, rincian kegiatan jabatan fungsional 

pustakawan disebutkan bahwa pada unsur pengembangan profesi butir kegiatan 

pembuatan karya tulis/karya ilmiah bidang kepustakawan dilaksanakan oleh 

semua jenjang jabatan pustakawan. Ini berarti bahwa pustakawan diharapkan 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Butir kegiatan pembuatan karya 

tulis/karya ilmiah bidang kepustakawanan meliputi: penulisan hasil penelitian, 

ulasan ilmiah, tulisan ilmiah populer, buku dan majalah ilmiah. Sesuai 

kemampuan dan keinginan untuk mengembangkan profesi pustakawan, maka 

membuat karya tulis menjadi poin yang bisa segera dilaksanakan oleh semua 

jenjang jabatan. Dengan demikian, pustakawan di tingkat pelaksana pun jangan 

ragu untuk melaksanakan kegiatan membuat karya tulis, tidak usah menunggu 

kalau sudah menjadi pustakawan ahli atau mereka yang sudah mencapai 

golongan kepangkatan tiga atau bahkan empat (Wulandari, 2013).  

Selanjutnya, butir kegiatan membuat karya tulis dilaksanakan oleh 

semua jenjang pustakawan juga menunjukkan bahwa semua pustakawan 

berkesempatan untuk menuangkan ide dan membagi ilmunya kepada orang lain, 

khususnya sesama pustakawan melalui tulisan. Menurut penulis ini merupakan 

poin yang luar biasa, memberikan kesempatan semua jenjang pustakawan untuk 

berkembang dan mengembangkan diri.  

Sebagaimana profesi dosen, guru, peneliti dan profesi lain, pustakawan 

juga perlu bahkan “kudu” menulis (Purwani, 2008). Menurut hasil penelitian 

Hermanto (2004), tidak banyak pustakawan yang berminan menulis. Terutama 

tulisan ilmiah popular. Hal ini pula yang menurut Hermanto, sebagai hambatan 

utama tidak banyak muncul karya dari “dapur” dunia pustakawan. 
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Melengkapi temuan Hermanto, Sumantri (2004) menyimpulkan bahwa 

kurangnya kemampuan dalam penguasaan teknik penulisan menjadi pemicu 

utama pustakawan enggan menulis. Hambatan ini, sejatinya bisa diminimalisir 

dengan mengikuti kegiatan yang terkait dengan penulisan, atau membaca buku-

buku tentang penulisan, baik penulisan ilmiah maupun ilmiah populer. 

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan beberapa organisasi terkait, sebenarnya 

sudah sangat sering mengadakan kegiatan pelatihan kepenulisan bagi 

pustakawan. Namun, simpul Sumantri, motivasi yang rendah dari dalam diri 

pustakawan, lagi-lagi, memicu mereka “malas” untuk menggerakkan jemari, 

membuka laptop/netbook, dan meluapkan ide melalui karya tulisan—selain 

menulis chat di Whatsapps (WA) atau status di IG, BBM, dan facebook.  

Jika mengacu pada Keputusan Menteri PAN RB No. 9 Tahun 2014 dan 

Peraturan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara No. 8 Tahun 2014 dan No. 32 Tahun 2014, maka menulis 

merupakan kewajiban bagi pustakawan. Maka sebenarnya tidak ada alasan bagi 

pustakawan untuk tidak menulis! “Jika Dilan saja mampu dan kuat menulis, 

mengapa kamu tidak?” 

 

B. Menulis itu menyebalkan? 

Jangan baper (bawa perasaan) dahulu, tetapi bukankah demikian? Harus 

diakui, menulis itu membutuhkan kemampuan spesifik terkait dengan sebuah 

masalah yang diangkat. Tidak hanya bagi pustakawan, tetapi bagi tenaga 

kependidikan lainnya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan 

menganalisis, menafsirkan, memberikan saran-saran.  Kemampuan itu dapat 

dilihat dalam dua hal. Pertama, kemampuan yang sudah tersedia. Kedua 

kemampuan yang harus digali.  Kemampuan pertama diperoleh melalui belajar 

dari waktu ke waktu, sehingga kemampuan itu sudah siap kapanpun. 

Kemampuan tersebut diperoleh melalui bangku kuliah, disiplin yang tak kenal 

waktu, atau melalui belajar yang terus-menerus tentang banyak hal dengan cara 

tertentu. Contoh kemampuan yang sudah tersedia adalah hasil kuliah, disiplin 

menulis tiap pagi dan sore, kursus menulis, dan masih banyak lagi.  
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Kemampuan kedua, kemampuan yang harus digali, adalah kemampuan 

menggabungkan data-data yang berserakan terkait dengan masalah. Persoalan 

yang diangkat tidak selalu mendapatkan perspektif yang tepat atas suatu soal. 

Karena itu, diperlukan kemampuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. 

Kita perlu melakukan pencarian di dunia maya, membuka-buka bank data, 

sehingga memerlukan ketekunan yang terlatih.  

Menurut Sardi (2016), ada beberapa kesulitan yang menyebabkan orang 

enggan menulis. Pertama, merasa tidak memahami tujuan mereka menulis. 

Menulis merupakan suatu proses pembelajaran. Baik itu untuk diri penulis 

maupun orang lain. Apabila seorang mampu menulis, tujuan utamanya adalah 

agar tulisan itu dibaca oleh orang lain. Orang lain yang mulanya tidak tahu, 

menjadi tahu. Dengan demikian, diri penulis akan teraktualisasi (dikenal), 

diakui eksistensinya dan tentu saja akan merasa bangga dan puas yang tidak bisa 

diukur nilainya. Jika hasil tulisan dimuat di suatu surat kabar, tentu akan 

mendapat penghargaan dan imbalan yang layak. Jadi secara ekonomis, bisa 

menambah penghasilan bagi orang yang berhasil menulis. Apabila seorang 

pustakawan mau dan mampu mendasari semangatnya dengan berpijak dari 

tujuan menulis, maka hasil tulisannya akan berkembang dan berbobot. 

Kedua, orang enggan untuk belajar dan membaca. Banyak orang ingin 

bisa memiliki keterampilan menulis, namun banyak pula yang tidak mau tahu, 

bagaimana proses untuk menjadi seorang penulis tersebut. Salah satu usaha 

untuk menjadi penulis, harus mau belajar kepada siapa saja dan tentang berbagai 

hal sebagai penunjang terbentuknya sebuah tulisan. Salah satu bentuk belajar 

yang dilakukan penulis adalah membaca. Dengan belajar dan membaca, penulis 

akan memiliki bahan yang luas untuk diolah menjadi sebuah tulisan. Sayang, 

banyak guru merasa enggan belajar dan membaca. Merasa pengetahuan dan 

keterampilan yang sekarang dimilikinya sudah banyak. Mereka mengetahui 

bahwa ilmu itu selalu berkembang, tetapi kurang mau menyikapi perkembangan 

ilmu dengan belajar dan membaca. Apalagi menulis? 

Ketiga, tidak ada waktu untuk menulis. Dengan banyaknya beban dan 

tanggungjawab yang ada, orang merasa tidak punya waktu dan kesempatan lagi 
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untuk menulis. Benarkah demikian? Perlu disadari bahwa Tuhan itu Maha Adil. 

Tuhan memberikan waktu yang sama kepada semua ciptaan-Nya. Jika ada orang 

beralasan tidak punya waktu untuk menulis, mungkin mempunyai anggapan 

bahwa menulis itu butuh waktu khusus. Pada hal, menulis itu bisa dilakukan 

kapan dan di mana saja. Terlebih untuk jaman modern sekarang ini, alat untuk 

menulis semua serba canggih. Tugas dan tanggungjawab pustakawan di mana 

saja sama. Banyak pustakawan yang berhasil menulis. Hal ini menunjukkan 

bahwa mereka (termasuk kita) masih punya waktu untuk menulis. Tinggal 

bagaimana kita mengatur atau mengelola waktu untuk menulis. 

Keempat, tidak tahu apa yang mesti ditulis. Menulis tidak jauh berbeda 

dengan berbicara. Menulis itu berbicara yang dituangkan dalam bentuk tulisan. 

Jika bingung akan menulis tentang apa, tulis saja tentang apa yang sedang kita 

bicarakan. Atau apa yang sekarang kita rasakan dan alami. Sebagai seorang 

pustakawan, tentu sering mendengar, melihat, dan merasakan suatu 

permasalahan yang beraneka macam. Tidak perlu bingung akan apa yang bisa 

dijadikan sebagai bahan untuk ditulis. Ya, yang didengar, dilihat dan dirasakan 

itulah dituangkan dalam bentuk tulisan. Apalagi, di sekitar pustakawan 

melimpah-ruah bahan yang bias dijadikan sumber untuk dibuat tulisan! 

Kelima, sulit menentukan ragam dan bentuk tulisan. Jika dalam menulis 

kita terpancang dengan teori tentang ragam dan bentuk suatu tulisan, maka kita 

akan ter-skeptis (terbatasi). Tidak merasa bebas menuangkan tulisan. Pada hal, 

menulis itu suatu kebebasan berekspresi menuangkan ide dan gagasan. Oleh 

sebab itu, salah kiranya jika kita sendiri yang membatasi diri. Ingin menulis 

cerita pendek, pantun, opini, future, dan sebagainya. Sebagai pustakawan 

misalnya, mestinya kita sadar bahwa manusia (kita) itu memiliki jiwa untuk 

berekspresi dalam menuangkan ide dan gagasannya. Jika kita ingin menulis, 

mulai saja menulis. Jangan berfikir hasil tulisannya ini nanti berbentuk apa. 

Biarlah orang lain yang membaca tulisan kita yang akan memberikan penilaian 

tentang ragam dan bentuknya. 

Keenam, tidak tahu cara mengirim tulisan. Tujuan utama menulis adalah 

agar tulisannya dibaca oleh orang lain. Jika menginginkan yang membaca tulisan 
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itu banyak orang, kirimkan ke surat kabar agar dimuat. Sayangnya, tidak semua 

orang tahu bagaimana cara mengirimkan tulisannya. Pada hal ini mudah. Tulis 

sebuah surat yang ditujukan kepada redaksi yang diinginkan. Isi surat, memohon 

agar tulisan dimuat. Pada akhirnya, sebagai pustakawan hendaknnya 

jangan gagap teknologi. Dengan kemampuan dan ketarampilan yang kita miliki, 

mari kita gunakan untuk mengembangkan diri dengan menuangkan ide dan 

gagasan kita dalam bentuk tulisan. 

 

C. Tulisan Ilmiah dan Ilmiah Populer 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak banyak kaum intelektual 

yang terbiasa dengan tulisan ilmiah populer. Mereka lebih terbiasa 

mempergunakan tulisan dengan ragam ilmiah. Pertanyaan yang muncul 

kemudian, apakah yang dimaksud dengan tulisan ilmiah populer itu? Apa saja 

kelebihan dari tulisan ilmiah populer? Sebelum membahas tentang tulisan ilmiah 

populer, penulis terlebih dahulu akan menguraikan apa yang dimaksud dengan 

tulisan ilmiah. Hal ini menjadi penting agar pembaca bisa mengetahui apa saja 

perbedaan, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ragam tulisan.  

Tulisan ilmiah menurut Brotowidjoyo (M Ekosusilo,1995:11), 

merupakan tulisan ilmu pengetahuan yang tidak hanya menyajikan fakta tetapi 

juga data, dan ditulis dengan berpatokan pada metodologi penulisan yang baik 

dan benar. Tulisan ilmiah, lanjut Brotowidjoyo, disusun bukan sekedar opini 

atau pendapat penulis saja, tetapi juga didasari oleh hasil pengamatan, 

peninjauan, penelitian tertentu dengan sistematika  bahasa dan isi yang santun, 

serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Karena sifatnya yang ilmiah, tulisan model ini memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Tulisan ilmiah harus objektif. Artinya, fakta dan data yang dipaparkan atau 

diungkap berdasarkan atas kondisi yang senyatanya atau sebenarnya. Data 

dan fakta yang dipaparkan juga bukan hasil manipulasi, rekayasa atau 

dikondisikan. Selanjutnya setiap pernyataan atau simpulan dalam tulisan 

ilmiah disertai dengan bukti-bukti yang valid dan bisa 



7 

 

dipertanggungjawabkan. Pembaca yang ingin menguji kebenaran data dalam 

tulisan ilmiah, bisa mengecek atau melakukan validasi. Dengan demikian, 

sebuah tulisan di mana paparan fakta dan data tidak sesuai dengan kondisi di 

lapangan, maka tidak bisa disebut sebagai tulisan ilmiah. 

b. Tulisan ilmiah itu sistematis. Artinya, tulisan ilmiah ini mengikuti pola 

sistematika tertentu seperti klasifikasi, kausalitas, deduktif-induktif dan 

sebagainya. Sistematika dengan pola tertentu ini selain agar tidak berbelit-

belit juga memudahkan pembaca mengikuti alur paparan yang diuraikan 

dalam tulisan ilmiah. 

c. Tulisan ilmiah itu netral. Artinya, uraian-uraian dari tulisan ilmiah ini bebas 

dari unsur kepentingan tertentu. Misalnya kepentingan pribadi penulis, 

maupun kelompok yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam tulisan 

ilmiah uraian dan pernyataan yang sifatnya persuasif serta provokatif sangat 

dihindari. 

d. Tulisan ilmiah itu menyajikan fakta. Sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, paparan dalam tulisan ilmiah itu berisi fakta bukan emosi atau 

perasaan subjektif penulis.  Dengan kata lain, setiap pernyataan, uraian, atau 

simpulan dalam karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh 

karena itu, pernyataan atau ungkapan yang emosional (menggebu-gebu 

seperti orang berkampanye, perasaan sedih seperti orang berkabung, perasaan 

senang seperti orang mendapatkan hadiah, dan perasaan marah seperti orang 

bertengkar) sangat dihindarkan. 

e. Tulisan ilmiah itu logis. Artinya, uraian-uraian dalam tulisan ilmiah selalu 

menggunakan pola nalar deduktif maupun induktif. Jika tulisan ilmiah itu 

disusun untuk menyimpulkan suatu fakta atau data, maka digunakan pola 

induktif. Sebaliknya, jika tulisan tersebut bermaksud membuktikan suatu 

teori atau hipotesis, maka digunakan pola deduktif. 

f. Uraian-uraian dalam tulisan ilmiah itu tidak pleonastis. Artinya, kata-kata 

yang dipergunakan dalam tulisan ilmiah tidak berlebihan, hemat atau irit. 

Dengan kata lain, kalimat-kalimat dalam tulisan ilmiah selalu “to the point.” 
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Adapun yang dimaksud dengan tulisan ilmiah populer adalah tulisan 

yang bentuk, isi, dan bahasanya menggunakan kaidah keilmuan, tetapi disajikan 

dalam bahasa yang santai, menarik, mengalir, dan mudah dipahami masyarakat 

awam.  Menurut Dalman (2012:156), tulisan ilmiah populer ini lebih banyak 

diciptakan dengan jalan menyadur, mengutip, dan meramu informasi dari 

berbagai tulisan orang lain, daripada menulis murni gagasan, pendapat, dan 

pernyataan sendiri. Artinya, karya tulis ilmiah populer lebih cocok disebut 

sebagi tulisan daripada karangan. Seperti yang dipaparkan di atas, secara 

otomatis akan ada proses reduksi makna ilmiah dari makna aslinya ketika 

digandengkan dengan kata populer. Namun meski melangalami reduksi, kata-

kata ilmiah tetap menggambarkan pertanggungjawaban penulisnya secara ilmiah 

dengan pencantuman sumber rujukan. 

Terkait dengan tulisan ilmiah populer ini, sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya, tidak banyak kaum intelektual kita yang menguasainya. Diperlukan 

latihan khusus yang konsisten, dan penguasaan pilihan kata yang banyak. 

Berdasarkan pengalaman penulis, untuk menguasai ragam tulisan ilmiah populer 

ini, diperlukan keseriusan, ketekunan dan belajar secara konsisten. Terutama 

tulisan artikel di media massa. 

Ciri-ciri menonjol dari tulisan ilmiah populer menurut Hakim (2004:57), 

di antaranya: Pertama, bahan uraian berupa fakta yang objektif. Artinya, meski 

disajikan dengan bahasa yang sederhana, unsur objektivitas penulis tetap 

menjadi pegangan utama. Kedua, tulisan ilmiah populer disajikan dengan 

menggunakan bahasa yang cermat, tidak terlalu formal tapi tetap taat asas, 

disusun secara sistematis; tidak memuat hipotesis. Ketiga, sikap penulis tidak 

memancing pertanyaan-pertanyaan yang meragukan. Dan keempat, 

penyimpulan dilakukan dengan memberikan fakta.  

Berdasarkan pendapat-pendapat sebagaimana telah diuraikan dapat kita 

ketahui bahwa perbedaan menonjol antara tulisan ilmiah dan ilmiah populer 

terletak pada cara penyajiannya.  Tulisan ilmiah murni (skripsi, tesis, desertasi, 

dan lain-lain) terletak pada bahasa penyampaian yang digunakan. Karya tulis 

ilmiah murni ditampilkan dalam bahasa baku dan sangat terikat dengan kaidah 
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bahasa Indonesia resmi. Sementara ilmiah populer ditampilkan dengan bahasa 

yang lebih luwes, serta dapat dipahami masyarakat umum.  

Dari segi topik bahasan, tulisan ilmiah populer cenderung membahas 

permasalahan yang berkaitan dengan masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan 

karya tulis ilmiah murni yang lebih sering berkutat dalam bidang ilmiah yang 

jauh dari jangkauan masyarakat awam.  Sarana untuk mempublikasikan karya 

ini hampir tidak ada yang berdiri sendiri secara utuh. Biasanya dalam suatu 

media massa, karya ini dipadukan dengan karya tulis non-ilmiah. Contoh karya 

ilmiah populer ini biasanya kita jumpai di majalah, tabloid, dan koran. 

Karena sifatnya yang ringan, aktual dan penyajian bahasa yang sesuai 

dengan kehidupan sehari-hari, jenis tulisan ilmiah populer saat ini mendapat 

tempat di masyarakat. Bahkan, tulisan ilmiah populer ini juga menjadi ukuran 

kepakaran serta kedalaman ilmu seseorang. Itulah sebabnya banyak beberapa 

profesor saat ini intens menulis dengan model ilmiah populer tersebut.  

 

D. Menulis ilmiah popular susah! 

Belum lama ini, saya mengisi sebuah pelatihan menulis ilmiah popular 

untuk dosen. Salah seorang peserta sebut namanya B, dosen prodi pendidikan 

Ekonomi, mengeluh karena sehari-hari dia bergelut dengan tema-tema actual 

terkait ekonomi, tetapi satu artikel pun belum diterima Koran ekonomi. 

“Mengapa tulisan saya belum juga dimuat media massa, padahal teori ekonomi 

sudah saya kuasai bahkan sampai di luar kepala?” keluhnya. Kalau di dalam 

karya tulis ilmiah masih mungkin, karena aktualitas bukan prioritas utama. Tapi 

bagaimana dengan tulisan di media massa yang membutuhkan aktualitas dan 

urgensi?  

Terkait pertanyaan peserta ini, saya bias menarik kesimpulan bahwa 

bahwa ada alasan krusial yang membuat tulisan tidak juga dimuat media massa. 

Peserta pelatihan itu benar sehari-hari bergelut dengan ilmu ekonomi, akan tetapi 

tidak semua bahasa yang ada di dunianya bias langsung ditransfer kepada 

masyarakat pembaca. Bisa jadi, yang bersangkutan mengira masyarakat seperti 

mahasiswa yang diajarnya: yang paham diksi atau pilihan kata intelek. Belum 
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lagi, sifat media massa itu selalu aktual, sehingga ilmu ekonomi yang 

diajarkannya di kelas bias jadi sudah usang atau kurang “up to date.” 

Pada kesempatan yang lain, seseorang datang lagi kepada saya. Dia 

kemudian bercerita begini: “Saya sudah beberapa kali tembus media massa, 

tetapi itu seperti kebetulan. Kadang ada tulisan saya yang kelihatannya bagus 

sehingga saya yakin tembus ke koran. Tapi ternyata tidak. Bagaimana saya 

menyikapi hal ini?” 

Saya mulai mengernyitkan kening. Masalahnya terletak pada ketiadaan 

rumusan yang jelas untuk bisa dimuat di satu koran. Menurutnya, tulisan yang 

dianggap biasa-biasa saja malah dimuat sedangkan tulisan yang menurut dia 

bagus malah jeblok di koran. Sebetulnya, kita sudah memilki peran dan fungsi 

masing-masing. Sebagai penulis, tugas kita adalah menulis. Tugas redaksi 

adalah membaca dan memajang tulisan kita. Kita mestinya tidak perlu 

menunggu kapan tulisan kita akan diterbitkan koran. Sebab, diterbitkan atau 

tidak bukanlah urusan Anda pribadi. Bila dimuat, syukur. Tapi kalau tidak 

dimuat  maka kita tidak harus kecewa berkepanjangan. Tulisan Anda akan 

menempuh nasibnya sendiri. Tak perlu dipikirkan.  

Jadi sebagai penulis, tugas Anda adalah menulis. Kegiatan menulis 

adalah prima facie (sebuah tugas yang harus diutamakan) bagi setiap guru yang 

bertekad menjadi penulis. Tidak ada siapa pun yang menghalagi Anda untuk 

menulis. Jadi gunakan hak Anda semaksimal mungkin. Anda bisa menulis 

kemana saja, menulis apa saja yang Anda suka, pakai cara apa saja. Menulis 

adalah cara kita bergembira.  

Sebetulnya banyak alasan kenapa seseorang harus menulis di koran. Di 

anata sekian banyak alasan itu, bolehlah ditulis beberapa alasan yang menonjol. 

Menulis membutuhkan kemampuan yang spesifik terkait dengan sebuah maalah 

yang diangkat. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan menganalisis, 

menafsirkan, memberikan saran-saran. Kemampuan itu dapat dilihat dalam dua 

hal. Pertama, kemampuan yang sudah tersedia. Kedua kemampuan yang harus 

digali. Kemampuan pertama diperoleh melalui belajar dari waktu ke waktu  

sehingga kemampuan itu sudah siap kapan pun. Kemampuan tersebut diperoleh 
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melalui bangku kuliah, disiplin yang tak kenal waktu, atau melalui belajar yang 

terus-menerus tentang banyak hal dengan cara tertentu. Contoh kemampuan 

yang sudah tersedia adalah hasil kuliah, disiplin menulis tiap pagi dan sore, 

kursus menulis, dan masih banyak lagi. 

Kemampuan kedua, kemampuan yang harus digali, yaitu 

menggabungkan data-data yang berserakan terkait dengan masalah. Persoalan 

yang diangkat tidak selalu mendapatkan perspektif yang tepat atas suatu soal. 

Karena itu, diperlukan kemampuan yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu. 

Kita perlu melakukan pencarian di dunia maya, membuka-buka bank data, 

sehingga memerlukan ketekunan yang terlatih.  

Seorang pustakawan yang mampu menulis dengan baik dan dibaca oleh 

masyarakat akan memperkenalkan dirinya dan institusi ke hadapan publik. 

Seorang yang berprfesi sebagai pustakwan sekaligus menjadi seorang penulis 

adalah pustakawan plus plus. Mereka berhasil membawa nama dirinya sebagai 

orang yang diperhatika setiap kalimatnya.  Contoh, Tjahjono Widiyanto adalah 

seorang sastrawan tetapi sekaligus sebagai guru di Ngawi, Jawa Timur. Dia 

seorang kepala sekolah, tetapi berhasil menuilis karya sastra yang diakui oleh 

masyarakat, Conth lain, S Prasetyo Utomo, cerpenis, pada mulanya adalah 

seorang guru. Tulisan-tulisannya memang tidak selalu tentang poendidikan, 

tetapi latar belakangnya sebagai guru mengharumkan nama institusinya. 

Samsoerizal adalah seorang guru yang juga seorang sastrawan di Jakarta.     

Wawasan itu bertambah ketika kemampuan kedua itu diasah terus 

menerus. Sebab sebuah masalah harus didekati dengan sebuah perspektif dan 

denganbegitu harus dicari sumbernya. Kemampuan kedua akan memberikan 

wawasan bagi guru. Ketika guru mencari-cari sumber data, memiliki ketekunan 

untuk kembali membuka arsi-arsip lama, maka data dalam memorinya akan 

bertambah. Data itu akan terpatri di dalam ingatan ketika kita mempraktikkan 

dalam penulisan. jadi menulis itu bikin kita lebih pintar.  

Sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya, tidak semua orang 

mampu menulis di media massa. Jika semua orang bisa, maka setiap orang pasti 

pernah menorehkan namanya di sebuah media. Sebhuah tulisan yang dimuat 
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merupakan tulisan yang berhasil mengalahkan tulisan-tulisan lain. Tidak hanya 

satu atau dua, tetapi puluhan tulisan yang sudah mengantre di meja redaksi. 

Tulisan Anda yang dimuat itu telah membuat 30 atau 40 tulisan lain dibuang.  

Menulis di media massa harian adalah sebuah perlombaan penulisan 

setiap hari. Pengumumannya juga tiap hari. Hadiahnya juga tiap hari. Tapi ini 

bukan undian berhadiah yang diambil secara acak. Pemuatan memerlukan 

alasan-alasan yang masuk akal. Demikian pula pengembalian tulisan yang tidak 

dimuat. Jadi sebuah tulisan yang dimuat bukanlah tulisan yang sembarangan. 

Tulisan tersebut telah memenangi sebuah lomba yang diadakan oleh media 

massa. Jika media tersebut harian maka lomba tersebut adalah lomba harian. Ada 

pula lomba mingguan jika itu majalah,  bulanan (bila itu bulettin),  atau tiap 

semester (bila itu jurnal).  

Tak syak lagi, tulisan yang dimuat akah menerbitkan rasa bangga. 

Kebangsaan itu bisa mendongkrak rasa percaya diri seseorang. Seorang penulis 

akhirnya berani mengeluarkan pendapat secara tulisan maupun secara lisan. 

Seorang guru yang mampu menulis di media massa merupakan bentuk 

pengakuan dari redaksi sebagai representasi pembaca. Pemuatan adalah kata lain 

dari legitimasi. Legitimasi itulah yang membuat orang dihargai sebagai tokoh 

yang mengerti tentang suatu aspek dari pendidikan.  

 

E. Bagaimana Memulai Menulis   

Setiap orang suka menulis. Kang Ujang, waktu pertama jatuh cinta, 

terampil sekali menulis di layar smartphone-nya. Kata-kata yang mengalir indah 

spesial buat pujaan hatinya (Mohon maaf bagi yang belum pernah jatuh cinta!) 

Kembali ke pokok persoalan, semua orang pada dasarnya lincah menulis tentang 

sesuatu. Di media sosial dunia maya, setiap menit yang bergulir akan berisi 

tulisan dari rekan, sahabat, pendengki, pembenci, atau bahkan pengagum. 

Tulisan itu bisa saja hanya berisi tentang “sikat gigi yang hilang” digondol tikus 

hingga tentang kebajikan super oleh motivator sok bijak (“bahagia itu 

sederhana”). Jadi kita tidak usah kaget bila pada suatu pagi melihat foto di 

Instagram sambil menggerutu: “Yaelah, ceplok telor difoto”. 
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Ada sesuatu yang mendorong orang untuk menulis. Lagi-lagi di media 

sosial, orang dibilang ingin eksis. Jadi kalau ada orang yang meng-update 

kegiatannya setiap saat, dia akan dituding eksis banget. Tidak jarang untuk 

mengetahui keberadaan seseorang, kita cukup melihat hasil dari updating 

tulisannya. Bisa saja itu menipu; ngomong di Bandara Suta (“bete banget delay 

di Suta dah dua jam”) padahal sedang di kamar kos sakit perut. Ngomong di 

Starbuck, tetapi ternyata sedang makan mie ayam dengan MSG yang banyak. 

Lepas dari tipuan atau tidak, dari situ pastilah ada sesuatu yang hendak 

ditunjukkan oleh penulis. 

Kenapa menulis di medsos serasa lebih mudah ketimbang menulis artikel 

untuk jurnal, koran, majalah atau harian? Terkadang kita tidak suka aturan! Betul 

tidak? Kita ingin bebas menuangkan gagasan kita sekehendak hati sendiri. Bebas 

menulis apa saja di media apa pun dengan cara yang saya sukai. Dan gaya 

semacam itu bukannya tidak bisa jadi buku. Banyak hasil coretan di twitter 

menjadi buku. Tulisan di blog menjadi novel dan film. Kebebasan itu bisa 

memberikan Anda peluang sama besarnya dengan ketidakbebasan Anda ketika 

harus menulis. Maksudnya, untuk menjadi terkenal, sebetulnya Anda bisa 

menulis di mana saja karena kesempatannya sama. Mungkin yang membedakan 

hanya nasib Anda saja. Sebab, tidak ada penulis yang bersedia ditakdirkan 

menjadi penulis yang tidak memiliki pembaca, tidak ada penerbit yang mau 

mempublikasikan karyanya, dan tidak ada seorang pun yang sudi sekadar 

menilik tulisannya.  

Menulis secara bebas dan menulis secara ketat itu sama-sama menulis. 

Sama-sama memberdayakan tombol Qwerty sehingga terbentuk kalimat. Baik 

menulis bebas maupun menulis ketat akan memunculkan konsep, aksioma, 

analisis, sintesis, hingga asumsi-asumsi yang berada di balik tulisan itu.  

Untuk mencapai konsep yang jernih, bagaimana teknik menulis yang 

baik? Tidak ada teknik menulis yang terbaik kecuali dimulai dengan menulis itu 

sendiri. Jadi menulislah. Tekniknya? Pakailah teknik apa saja yang Anda suka. 

Dimulai dari mana? Jawabnya, darimana saja yang Anda inginkan. Kenapa 

menulis harus dibatasi ketika menulis adalah mengungkapkan konsep di dalam 
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jiwa secara tepat berada di dalam koridor angka aksara? Saya percaya, setiap 

orang akan menemukan caranya sendiri ketika mereka berhasil keluar dari 

“kesulitan-kesulitan” yang dihadapi di depan layar komputer.  

Yang paling saya takutkan bukan karena saya akan salah menuliskan 

tentang sesuatu, tetapi tidak ada sesuatu yang bisa mendorong saya menulis.  

Bisa aja saja saya menuliskan tentang banyak hal, tetapi tidak “sesuatu” dalam 

tulisan itu. Banyak tulisan yang berhamburan, tetapi sedikit yang mengagumkan. 

Di situlah ada passion, motif, semangat yang menyala-nyala, jiwa zaman, dan 

ketekunan yang kuat. 

Jadi kebutuhan metode tertentu, teknik tertentu, hingga tata cara 

penulisan tertentu oleh satu pihak tak lebih sebagai sebuah kompromi kecil untuk 

kebebasan kita ubtuk menulis. Misalnya sebuah majalah menginginkan sebuah 

tulisan itu aktual, analitis, dan memiliki kedalaman, tentu saja keinginan itu 

berada poada koriodor “sepanjang mau menulis di majalah itu”.   

Sampai pada suatu titik, kegiatan menulis itu akan tampak “sungguh-

sungguh menulis” dan “iseng-iseng menulis” ketika dihadapkan pada ritme 

menulis dalam waktu, periode, atau saat-saat tertentu. Kemampuan untuk terus-

menerus menulis tentang suatu hal, dari waktu ke waktu, minat yang tidak 

pernah putus, mengembara tentang satu pokok persoalan hinga kedalaman yang 

tak terkira dan keluasan yang membentang, pasti akan terlihat oleh siapa pun. 

Itulah kemampuan untuk/ mendisiplinkan diri menulis. Kata lain disiplin adalah 

ketekunan, ketabahan, berani sakit.  

Kedisiplinan memerlukan sedikit bekal administratif untuk 

mendokumentasikan hasil tulisan itu. Tulisan buruk yang dikumpulkan itu tetap 

lebih baik ketimbang tulisan bagus tetapi dibiarkan hilang. Dimasukkan ke 

dalam drop box, dikirim ke email, flash disc, dicetak dan dijilid, hingga cara 

tradisional ditulis ulang di sebuah buku catatan. Jangan begitu percaya dengan 

kemajuan teknologi yang menawarkan ruang penyimpanan dokumen hingga   

nanobyte.  

Tidak ada tulisan yang bagus atau jelek. Hanya ada tulisan yang diterima 

atau ditolak oleh sebuah institusi. Dan keberterimaan ini adalah persoalan 
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kekuasaan, keperluan, kepentingan, politik. Bagaimana dengan karya yang 

diberkahi Nobel? Jangan khawatir itu, soal politik. Pramoedya yang jadi 

nominator Nobel berkali-kali juga tidak pernah dapat Nobel hingga akhir 

hayatnya. Jika tulisan saya diterima di sini, tulisan Anda pun bisa.   

 

F. Hal yang harus dihindari  

Beriku ini merupakan pantangan yang harus diketahui. Pantangan ini 

merupakan hal-hal yang harus dihindari. Anda sudah menulis ratusan artikel, 

puluhan jurnal ilmiah, dan memberikan berbagai presentasi ilmiah, tetapi satu 

saja Anda melakukan pantangan ini, maka reputasi Anda selesai. Ibaratnya 

“Gara-gara nilai setitik, rusak susu sebelanga”. Apa saja pantangannya?    

 

1. Jangan Menjiplak!  

Menjiplak adalah tindakan pencurian. Modus operandinya adalah 

mengambil tulisan orang lain dan mengakui sebagai tulisannya. Jika Anda 

menjiplak, maka Anda bukan penulis, tetapi pencuri. Pencurian adalah 

tindakan pidana. Setiap kasus jiplakan akan berakhir menyedihkan. Seorang 

guru besar terpaksa dicopot gelar dan jabatannya. Seorang pejabat harus 

lengeser karean diketahui mkenjiplak. Seorang harus menelan kegagalan 

menggapai profesor karena diketahui tulisannya menjiplak karya orang lain. 

Seorang harus menanggung malu dan di-black list oleh redaksi karena 

terbukti melakukan jiplakan terhadapa karya-kara orang lain. Cukuplah 

contoh-contoh itu merupakan bahan pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita 

mengalami. Biarlah mereka saja. pelajaran yangdiperoleh dari situ akan 

membuat kita berhati-hati dengan tulisan kita sendiri. Sebuah tulisan jiplakan 

tidak pernah bisa menerbitkan rasa bangga.  

 

2. Jangan Menyadur 

Saduran adalah menulis ulang gagasan orang lain. Karena menulis 

ulang, hasil tulisannya tidak sama persis. Hal itu berbeda dengan mencontek. 

Dalam menjiplak, tidak ada usaha penulis sementara itu dalam menyadur, ada 
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usaha penulis menuliskan kembali dengan kalimat yang berbeda.  

Persamaannya, penulis tinggal mengganti nama asli menjaadi namanya 

sendiri. Menyadur gagasan orang lain sebetulnya bisa dibenarkan secara 

ilmiah, dengan syarat mencantumkan nama pengarang asli dan jumlah 

sadurannya juga proporsional dengan karangan kita.  

 

3. Jangan mencontek  

Mencontek adalah mengikuti gagasan orang lain tanpa ada modifikasi 

dari kita. Pencontekan berbeda dengan sumber inspirasi, tetapi lebih dekat 

dengan penyaduran. Penyaduran memfokuskan pada karya tulis sedangkan 

pencontekan tidak selalu karya tulis. Fokus inspirasi lebih pada gagasan 

esensial yang diperoleh penulis sedangkan mencontek adalah gagasan 

esensial dan teknis. Pada dasarnya memang tidak ada sebuah ide orisinal yang 

belum ada di dunia. Setiap gagasan sebetulnya diawali dengan gagasan 

sebelumnya. Kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. 

Kendati begitu, kita dikaruniai daya kreatif yang dapat menghasilkan nilai-

nilai kebaruan. Kecerdasan kita bukanlah mesin foto kopi sehingga segala 

output tidak selalu sama persis dengan input-nya. Kita bisa saja meniru, tetapi 

tidak pernah persis. Itulah kenapa sebuah tanda tangan akan sulit ditiru oleh 

orang lain karena orang tersebut memilki daya kreatif.  

Misalnya kita terlibat di dalam suatu diskusi ilmiah kemudian dalam 

diskusi tersebut muncul gagasan tentang kekerasan dalam kurikulum 

nasional. Bila kita memperoleh inspirasi, maka kita cukup mengambil isu 

yang diangkat, yakni “kekerasan dalam kurikulum nasional”. Tetapi bila kita 

mencontek, gagasan tersebut kemudian dipindah menjadi tulisan kita secara 

lengkap. Mulai dari kasus yang diangkat, cara menyelesaikan, dan 

rekomendasi-rekomendasi yang mungkin. Jadi kita seperti tukang transkrip 

gagasan. Kalaupun tulisan itu dimuat, tulisan tersebut akan diketahui orang-

orang yang terlibat di dalam diskusi tersebut. jadi mereka akan menghakimi 

kita bahwa kita telah melakukan pencontekan gagasan.   
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4. Jangan Menggarap tema basi 

Basi berarti sudah tidak layak konsumsi karena sudah lewat masa 

konsumsi. Istiah lain adalah kedaluwarsa. Apakah Anda akan 

mengkonsumksi barang yang kedaluwarsa? Tentu tidak. Jadi ketika Anda 

menyuguhkan karya Anda, maka Anda harus memahami “masa kedaluwarsa” 

terkait dengan isu yang diangkat. Jangan sampai Anda menyuguhkan barang 

yang sudah basi kepada orang lain. Jika Anda tidak ingin mengkonsumsi 

barang basi, maka orang lain pun tidak mau.   

Jika Anda menulis di koran, maka masa kedaluwarsa adalah 

seminggu. Ingatlah, koran bukanlah jurnal ilmiah yang terbit setahun dua kali. 

Koran terbit tiap hari. Bagi gguru, isu yang diangkat bisa saja tentang filsafat 

pendidikan, tetapi peristiwa yang menjadi pemicu tidak boleh lebih dari 

seminggu. Harus aktual. Kita tahum, filsafat pendidikan adalah wilayah 

kajian yang sudah berukur ratusan tahun, tetapi isu yang diangkat haruslah 

isu yang baru saja terjadi.   

Contoh lain, konsepsi pendidikan dan pengajaran sebagaimaan 

diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara sudah lebih dari setengah abad yang 

lalu. Kendati demikian, isu tentang pendidikan budi pekerti, pendidikan 

karakter, serta kasus-kasus yang muncul beberapa hari terakhir bisa menadiu 

pemicu dalam mendiskusikan gagasan Ki Hadjar Dewantara. Jadi, fokus teori 

bisa saja berumur tua, tetapi kasus-kaus harus aktual. Teorinya boleh lama, 

persoalan yang diangkat harus baru.   

 

 

5. Jangan Menyuruh Orang Lain Menulis 

Mungkin Anda kurang waktu. Mungkin Anda tidak percaya diri 

menulis. Mungkin saja ada orang yang menawari tenaga menulis dan 

memberikan ide. Mungkin semua peluang memungkinkan untuk itu. Tetapi 

percayalah, jalan itu tidak banyak bermanfaat. Apakah sesuatu yang tidak 

dibuat sendiri akan menimbulkan rasa bangga? Ini bukan sekadar 

pertimbangan moral, tetapi pertimbangan logika. Bayangkan betapa tidak 
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efisiennya. Anda harus memerintah orang, membayar orang, membuat orang 

lain tahu kelemahan Anda, dan pada masa depan tidak ada jaminan bahwa 

orang lain tidak akan membocorkan tindakan itu. Anda pasti diberi jaminan 

kerahasiaan ini sampai selama-lamanya. Risiko inilah yang tidak bisa 

ditanggung oleh Anda sehingga tidak efisien bagi Anda. Dengan begitu, risiko 

tersebut hanya akibat langsung. Akibat tidak langsung adalah dalam jangka 

panjang, Anda akan menanggung risiko lain bila rahasia ini bocor kepada 

orang lain. Jadi, sudahlah, lupakah cara yang dikira mudah itu.  

  

6. Isu-isu Layak Terbit  

Sebuah tulisan tentu saja berisi tentang suatu makna tertentu. Tetapi 

tidak setiap makna bisa diterima oleh redaksi koran. Berdasarkan pengalaman 

seorang rekan yang pernah menjadi redaktur, seringkali penolakan terhadap 

suatu tulisan itu terjadi karena isu-isu yang diangkat tidak layak terbit. 

Alhasil, sebuah tulisan tidak mencapai tahap seleksi selanjutnya karena sudah 

gugur di persoalan tema. Makanya, daripada tulisan harus kalah sebelum 

bertanding, berikut ini adalah isu-isu yang layak diterbitkan:  

a. Bigdata dan masa depan perpustakaan Kita 

b. Digitalisasi perpustakaan, sebuah keharusan 

c. Open Journal System mengancam jurnal fisik? 

d. Perpustakaan dan pendidikan kita 

e. Memberdayakan perpustakaan desa 

Daftar tersebut perlu diberi catatan bahwa isu tersebut haruslah 

memiliki relevansi dengan konteks yang ada. Konteks tersebut mengacu pada 

kasus-kasus yang sedang mengemuka dalam satu minggu terakhir. Kasus 

aktual itu merupakan pemicu atas lahirnya sebuah tulisan yang berbasis pada 

isu-isu utama sebagaimana telah dijelaskan di atas. 
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Contoh artikel tentang perpustakaan 

Memberdayakan Perpustakaan Desa 
Oleh Agus Wibowo 

 

Dimuat Harian Suara Merdeka 

Edisi 3 Maret 2009 
 

LANGKAH kreatif Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) 

Karanganyar memberdayakan perpustakaan desa (perpusdes) di wilayahnya, 

patut disambut positif. Itu artinya, stakeholder —dalam hal tersebut Perpusda 

Karanganyar— memiliki kepedulian terhadap pertumbuhan perpusdes, 

sekaligus mendorong tumbuhnya budaya baca di masyarakat. 

Guna merangsang pengelola perpusdes, Perpusda Karanganyar 

melakukan kegiatan rutin berupa lomba. Melalui lomba itu, diharapkan muncul 

terobosan atau ide-ide kreatif dari setiap perpusdes, sehingga nantinya bisa 

menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain. 

Upaya Perpusda Karanganyar itu, tentu saja patut dicontoh dan diikuti 

oleh daerah-daerah lain di Jawa Tengah (Jateng) maupun Yogyakarta (DIY). 

Sebab, sampai sekarang peran perpusdes di kedua daerah itu kurang optimal. 

Bukan hanya dari segi kuantitas —yang tidak sebanding dengan luas wilayah 

kerjanya—, melainkan juga berkait dengan kualitas dan berbagai sarana 

penunjangnya. 

Sebagai gambaran, di DIY baru terdapat 40 perpusdes; itu pun dengan 

kondisi yang amat memrihatinkan. Bukan hanya minimnya koleksi buku, 

keterbatasan tempat, melainkan juga kurangnya perhatian, baik dari pemerintah 

pusat, maupun perangkat desa (Perpusda DIY, 2008).  

Sementara itu, jika dilihat dari aspek manajemen, perpusde 

s di sebagian besar wilayah Jateng dan DIY berkesan kurang profesional —bisa 

dibilang asal-asalan. Sebagai contoh belum dibuatnya klasifikasi buku, referensi 

induk, sirkulasi peminjaman, dan segi artistik lainnya. 

Memang, dengan penataan yang masih sederhana saja, sambutan 

masyarakat terhadap perpusdes cukup positif. Apalagi, kalau dikelola secara 

baik layaknya perpustakaan di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi, tentu 

semakin banyak masyarakat yang menggunjunginya, khususnya, anak-anak 

yang sangat menggemari buku-buku pelajaran maupun cerita. 

Pertanyaanya, bagaimana upaya memberdayakan perpusdes sehingga 

memiliki kontribusi positif bagi masyarakat di sekitarnya? Siapa saja yang harus 

dilibatkan dalam pemberdayaan itu? 

 

Masyarakat Beradab 
Tidak dimungkiri, pemberdayaan perpusdes akan berpengaruh positif 

kepada masyarakat di sekitarnya. Itu karena perpusdes bisa menjadi sarana 

hiburan/ rekreasi maupun sarana pencerahan. Apalagi bagi masyarakat yang 

paham akan pentingnya budaya baca, keberadaan perpusdes sangat 

menguntungkan. 
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Lebih dari itu, secara bertahap perpusdes akan merangsang masyarakat 

untuk gemar membaca dan semakin dekat dengan buku.  Kedekatan pada buku, 

tulis Khaled Abou El-Fadl (2001), bisa memicu lahirnya peradaban masyarakat 

yang lebih mapan. Itu karena buku akan membimbing masyarakat untuk melihat, 

memahami, dan menyerap apa saja yang ada di sekitarnya. Bahkan, mengetahui 

segala sesuatu yang sebelumnya tidak ketahui. 

Singkatnya, buku, ilmu, dan peradaban, adalah satu kesatuan yang tak 

bisa dipisahkan. Siapa pun tak bisa menyangkal, bahwa tonggak penyangga 

peradaban adalah ilmu yang diperoleh dari buku. 

Ketika ilmu bermanfaat dan dapat dimanfaatkan demi kemaslahatan 

umat manusia, maka saat itulah peradaban dibentuk. Pendek kata, melalui buku 

—yang diakses lewat perpusdes— masyarakat desa menjadi tercerahkan, 

melihat segala persoalan secara holistik, dan tentu saja mendukung gerakan 

bebas buta huruf (aksara) yang tengah dicanangkan pemerintah.  

 

Langkah Strategis 
Tampaknya, segenap pihak, baik pemerintah, perpusda, perangkat desa, 

maupun masyarakat, perlu mendukung program pemberdayaan perpusdes 

melalui langkah-langkah strategis.  

Pertama, perpusda harus mau memperlakukan perpusdes sebagai anak 

asuh. Itu artinya, perpusda setiap saat harus mau berkeliling meninjau, memberi 

motivasi, dan memberi bantuan dari segi peranti lunak maupun peranti keras 

bagi perpusdes. Kedua, sebagai bapak asuh, perpusda harus mau mengadakan 

penyuluhan atau berbagai pelatihan bagi para pengelola atau pustakawan 

perpusdes. Materi penyuluhan itu salah satunya adalah soal pengelolaan 

perpustakaan yang baik, benar, dan bisa membangkitkan minat masyarakat 

untuk mengunjunginya.  

Ketiga, pemerintah daerah (pemda) bersama pemerintah desa harus 

bekerja sama mencari solusi finansial bagi keberlangsungan perpusdes. Berkait 

dengan finansial, sejatinya pemerintah pusat telah mengaturnya secara perinci, 

khususnya melalui Undang-Undang (UU) 43/2007 tentang Perpustakaan. Dalam 

UU itu disebutkan adanya kewajiban institusi sekolah, desa, dan kecamatan 

untuk mengalokasikan 5 % dana dari total pendapatannya. Dana tersebut 

diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pengelolaan perpusdes. Maka tidak ada 

alasan bagi pemda maupun pemerintah desa untuk tidak melaksanakannya. 

Keempat, pemerintah desa perlu menjalin kerja sama dengan media 

massa, universitas, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak 

pada pemberdayaan masyarakat. Misalnya, media massa diberi tempat untuk 

pencitraan dengan imbal-balik memberikan produknya secara cuma-cuma, yang 

dipajang sebagai koran dinding atau majalah dinding (mading), dan sebagainya.  

Wujud kepedulian dunia kampus atau universitas terhadap perpusdes 

bisa diwujudkan dengan mengirimkan mahasiswanya untuk studi banding, 

pelatihan-pelatihan, kegiatan kuliah kerja nyata (KKN), dan bentuk-bentuk kerja 

sama lainnya. Melalui kerja sama itu, diharapkan perpusdes bisa tetap tegak dan 

terus berkembang. 
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Kelima, masyarakat desa juga bisa memberi kontribusi, misalnya, 

dengan menjaga keutuhan perpusdes berupa ruangan, koleksi, sarana, dan 

prasarananya.  Masyarakat juga harus menciptakan ketertiban, menaati 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola perpusdes, dan menjadikannya 

sebagai tempat terhormat. 

Sudah saatnya, perpusdes dihidupkan dan diberdayakan sebagai sarana 

mendekatkan masyarakat kepada buku sebagai sumber pengetahuan. Ketika 

masyarakat akar rumput (grassroots) sudah dekat dengan buku, maka sudah bisa 

dipastikan peradaban bangsa ditegakkan, dan masyarakatpun semakin siap 

menghadapi tantangan globalisasi. Semoga! (68) 

 – Agus Wibowo, peneliti, mahasiswa Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

 

G. Penutup 

Tak ada kunci ajaib orang menjadi penulis, kecuali memulai menulis! 

Pelatihan, diklat, seminar dan workhsop kepenulisan hanya akan sia-sia jika 

Anda tidak mulai menulis sekarang. Menurut penulis, teori sekedar panduan, 

tetapi praktik langsung akan mempercepat Anda menjadi penulis. Ibarat naik 

sepeda, jika hanya teori saja, maka sampai uban penuh di kepala, Anda tidak 

akan bisa naik sepeda. Maka, sekarang saatnya menulis. Lupakan dahulu aneka 

teori, biarkan jari Anda lincah gemulai di netbok, layaknya menulis status di IG, 

facebook, twitter, IG, Path, dan sebagainya. Setelah jadi sebuah tulisan, barulah 

diedit sesuai dengan “gaya selingkung” dari media massa yang hendak kita 

kirimi artikel. 
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