
Bangga Luncurkan Buku 

Jumlah anggota Kla tidak 
tetap, karena setiap murid yang 
mengikuti workshop bulanan 

bersifat tidak mengikat. Jika dihitung 
kasar, Nabila menyebut anggota Kla 
sejak pertama berdiri telah mencapai 
ratusan. Begitu pula relawan yang ikut 
membantu jalannya kegiatan Kla. 
mereka datang dari berbagai kalang-
an tanpa adanya ajakan secara resmi.

Seluruh dana operasional Kla 
didapat dari peserta yang membayar 
setiap program yang diikuti. Komu-
nitas yang memiliki official Instagram 
@klubliterasianak ini juga didukung 
penuh oleh Nulisbuku.com, self 
publishing. Seperti halnya ketika Kla 
mengisi sebuah acara literasi di Royal 
Plaza, Surabaya. Dalam rangkaian 
acara itu, Kla meluncurkan beberapa 
buku karya anak didiknya yang 
diterbitkan Nulisbuku.com.

Program menerbitkan buku 
anak menjadi salah satu kegiatan. 
anak-anak diharapkan lebih 
terpacu dalam berkarya. Nabila 
yakin program itu dapat mengasah 
kemampuan anak dalam berbahasa 
dan berkomunikasi. mereka juga 
dapat menemukan karakter diri yang 
lebih baik jika terbiasa membaca 
dan menulis sejak kecil. 

“Pengetahuan yang mereka 
dapat dari membaca dan menulis 
akan berdampak pada bagaimana 
mereka berpikir, mengambil 
keputusan, dan bersikap. Secara 
tidak langsung kebiasaan ini akan 
membentuk karakter. Oleh karena 
itu, mereka perlu didampingi dalam 
memilih bacaan,” tutur Nabila.

Sejak pertama berdiri, Kla 
mendapat tanggapan positif dari 
berbagai instansi maupun orang tua 

anak. Dari sejumlah angket yang di-
sebar, orang tua mengaku anaknya 
berkembang lebih baik usai meng-
ikuti kegiatan rutin Kla. anak-anak 
lebih percaya diri, mudah bergaul, 
dan lebih aktif mengekspresikan diri 
dalam kegiatan literasi. 

"Ketika mendengar anak-anak berniat 
membuat buku. Kesenangan kami 
berlipat rasanya,” ungkap Nabila. 

Ike Dewi lestari, mahasiswa pe-
giat literasi, melihat gerakan literasi 
yang dilakukan Kla menarik. "Ini 
dasar yang baik untuk anak supaya 
mereka menegnal pengetahuan 
dengan gembira," kata Ike.

Ke depan, Kla berusaha inovatif 
dalam memperbanyak program 
literasi. Tujuannya untuk menjangkau 
anak-anak lebih luas, dan memfasi-
litasi anak-anak dari latar belakang 
ekonomi yang berbeda. (riris aditia)

K L U B  L I T E R A S I  A N A K  S U R A B A Y A

Tak dimungkiri, minat baca orang Indonesia tergolong rendah. Menurut data World's Most Literate 
Nations tahun 2016, peringkat minat baca Indonesia berada pada urutan 60 dari 61 negara. 

TINgKaT baca yang rendah 
di Indonesia memprihatinkan 
mengingat saat ini kita tengah 

berada di era informasi. minat baca 
masyarakat adalah salah faktor 
yang menentukan tingkat peradab-
an suatu negara.

Sebagai pegiat literasi, Nabila 
Budayana bersama dua rekan-
nya, Nindia dan Nina, berupaya 
mengampanyekan kegiatan 
literasi kepada anak-anak. mereka 
membentuk Klub literasi anak 
(Kla) khusus bagi anak-anak usia 
SD (7-12 tahun) di Kota Surabaya. 
Tujuannya untuk mengajak anak-
anak Indonesia gemar membaca, 
menulis, dan bercerita. 

“Kami ingin mengenalkan penting-
nya kegiatan membaca dan menulis 
untuk bekal mereka kelak. Karena 
kami bertiga berasal dari Surabaya, 
kami memulainya dari kota ini,” 
papar Nabila.

Kla rutin mengadakan workshop 

kepenulisan setiap sebulan. mereka 
menggandeng sukarelawan dan 
mengajak anak-anak belajar menulis 
diselingi materi edukatif berbasis fun 
learning. Di antaranya: belajar menulis 
sambil membuat kerajinan, berkreasi 
bento (bekal makanan khas Jepang), 
mengenal profesi, dan sebagainya. 
Cara itu dipilih supaya anak lebih 
bersemangat dalam belajar. 

Kegiatan rutin dilakukan berpin-
dah-pindah tempat, baik di dalam 
maupun di luar ruangan. hal itu 
disesuaikan dengan faktor kenya-
manan dan tema pembelajaran. 

“Kami memilih tempat dengan 
penuh pertimbangan. misalnya, 
jika anak-anak akan belajar menulis 
deskripsi, kami mengajaknya ke 
taman. Itu melatih kepekaan dan 
mengamati berbagai objek secara 
langsung,” tutur Nabila.

Selain kegiatan kolektif, sukarel-
awan Kla aktif mengisi kelas privat 
dan bimbingan menulis secara 

intensif. mereka mengisi materi 
kepenulisan di sejumlah ekstraku-
rikuler dan workshop di beberapa 
sekolah swasta di Surabaya. 

Sepri ayu, anggota Forum aktif 
menulis, mendukung gerakan literasi. Ia 
melakukan dari yang paling sederhana.

"Saya membacakan cerita untuk 
adik. Itu supaya waktunya tidak 
habis untuk bermain agdget," kata 
Sepri, Senin (23/1).

Kla juga mengadakan program 
mengajar  gratis bagi anak-anak kurang 
mampu di wilayah kampung pemulung 
di Kalisari Damen, Surabaya. 

“Semua anak berhak memiliki 
akses terhadap bacaan. mereka 
juga memiliki kemampuan literasi 
yang baik asal dididik dengan baik. 
maka dari itu, kami fokus memberi 
kesempatan belajar bagi anak-
anak kurang mampu,” tutur Nabila 
yang merupakan pendiri sekaligus 
pengelola Taman Baca Kampung 
Pemulung. (riris aditia)

Dunia anak-anal yang dinamis 
dan penuh kejutan juga 
menjadi daya tarik yang tak 
pernah habis diselami.

Nabila buDayaNa
penggagas Klub literasi anaK

Sejak SMP saya suka memba-
ca buku dan menulis cerpen. 
Dengan hadirnya komunitas 
literasi, tentu memudahkan 
anak-anak sekarang untuk 
mendalami dunia literasi.

SePri ayu
anggota Forum aKtiF menulis

Dasar kecerdasan setiap 
manusia berasal dari 
kemampuannya menyerap 
ilmu pengetahuan. untuk 
melampaui hal ini, orang tidak 
bisa mengabaikan manfaat 
membaca dan menulis. Dua 
kegiatan itu adalah modal 
utama seorang intelektual.

ike Dewi leStari, 
mahasiswa pegiat literasi

Bersenang-senang
Melalui Buku
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