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Membaca adalah awalnya 
Membaca mengubah hidup. Membaca adalah dasar dari pendidikan yang baik, yang bisa membuat kita lebih 

bahagia, lebih sehat, dan lebih produktif. Tetapi banyak guru TK dan SD kelas awal di Indonesia belum 

pernah mendapatkan pelatihan tentang cara mengajar membaca dan menulis secara efektif. Hal ini 

mengakibatkan rendahnya tingkat melek huruf: lebih dari 86% anak usia 15 tahun Indonesia membaca pada 

tingkat yang terlalu rendah untuk mendapatkan manfaat signifikan dari pendidikan menengah mereka. 1 

Meningkatkan tingkat literasi di antara anak-anak sekolah di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan yang merata di Indonesia. Anak-anak yang belajar membaca dengan lancar dan 

memahami isi bacaan pada tahap awal - dan yang suka belajar - akan mendapat manfaat besar sepanjang 

masa sekolah mereka, bahkan sepanjang hidup mereka.  

Membaca adalah masa depan 
Kemakmuran masa depan Indonesia tergantung pada tingkat literasi yang tinggi. Ekosistem produk dan 

layanan digital yang kaya tidak mungkin tanpa sejumlah besar pembuat konten yang sangat melek huruf dan 

basis yang luas dari pengguna dan konsumen yang terdidik. Dunia berubah begitu cepat, sehingga 

pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk kesuksesan kita. Internet adalah sumber daya pendidikan 

terbesar dalam sejarah – sumber yang gratis - tetapi akses ke kekayaannya bergantung pertama-tama pada 

kemampuan kita untuk membaca dan menulis.2 Ekonomi digital dibangun berdasarkan keaksaraan. 

Referensi: 
1 Literacy key to Education in Indonesia, blog @HEADfoundation by board member Stuart Patience 
2 Reading the Present, Writing the Future, THink Magazine, April 2018 

Apa yang kami lakukan 
Kami bekerja untuk masa depan di mana semua anak Indonesia diberikan kesempatan untuk belajar 

membaca, dan suka membaca. Kami melakukan ini dengan memperlengkapi para guru pra-sekolah dan guru 

sekolah dasar awal untuk mengajar keaksaraan secara efektif, sehingga anak-anak yang mereka ajar tidak 

hanya dapat belajar membaca dengan lancar, namun juga dengan memahami dan menikmatinya isi bacaan. 

Kami menyediakan layanan dalam tiga hal kepada mitra kami: 

● Kurikulum literasi Bahasa Indonesia yang efektif, menarik bagi anak-

anak dan mudah digunakan, dan sudah teruji di lapangan; 

● Buku-buku bacaan berkualitas tinggi yang dirancang untuk mendukung 

anak-anak ketika belajar membaca, dan relevan secara budaya; 

● Pelatihan dan pendampingan guru yang menghasilkan pengajar efektif, 

yang juga dapat berbagi kecintaan membaca. 

Untuk informasi rinci tentang konten program, lihat Saya Suka Membaca: Ikhtisar Program 

http://headfoundation.org/2017/07/05/education-in-indonesia-literacy-is-the-key-to-learning/
https://www.driverlesscrocodile.com/wp-content/uploads/2018/08/THink-APR-2018-ebook.pdf
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Dampak Kami 
Di tahun 2018, bahan-bahan Saya Suka Membaca digunakan untuk mengajar lebih dari 4.500 anak di 12 

provinsi Indonesia dari Sumatera Utara (Nias) ke Papua (Merauke) - lebih dari dua kali lipat dari jumlah 1.800 

anak yang kami layani pada tahun 2017. Kami telah menyediakan lebih dari 6000 buku bacaan kepada mitra 

kami termasuk UNICEF dan Room to Read. 

Guru yang menggunakan SSM melaporkan bahwa mereka mendapat manfaat dari kejelasan tentang cara 

mengajar membaca, merasa disegarkan kembali, memiliki tujuan lebih jelas dalam mengajar, dan lebih 

efisien ketika menyiapkan pelajaran. Guru mengatakan bahwa anak-anak yang mereka ajar lebih cepat 

belajar membaca dan mulai senang membaca secara mandiri. Kami mengumpulkan data tentang kemajuan 

siswa dan sedang mengembangkan sistem untuk mengevaluasi dampak kami secara lebih ketat. 

 

Langkah selanjutnya? 
Selain kursus pelatihan guru intensif empat hari yang telah terbukti, kami mengembangkan sumber daya 

online untuk melayani guru yang tidak dapat menghadiri pelatihan secara langsung. Pada pertengahan 2019 

kami bertujuan untuk menyelesaikan set video pelatihan guru keaksaraan yang dilengkapi dengan kurikulum 

kami dalam versi elektronik. Hal ini akan tersedia gratis di situs web kami di bawah lisensi creative-commons 

(open-source). Target kami: melayani 20.000 guru dan orang tua dengan sumber daya ini pada akhir 2020. 

Kami juga mencari sponsor untuk memungkinkan kami mencetak lebih banyak buku-buku bacaan untuk 

tahap awal dari program Saya Suka Membaca secara massal, supaya bahan-bahan penting ini tersedia lebih 

luas dan semakin terjangkau seiring kami terus bertumbuh. 

Pengaruh kami tidak terbatas pada program kami sendiri - kegiatan kami berkontribusi pada 'ekosistem' 

sumber daya dan kegiatan literasi yang lebih luas di Indonesia. Kami adalah bagian dari gerakan yang 

berkembang di Indonesia yang menciptakan budaya baru keaksaraan, buku demi buku dan anak demi anak. 
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Model bisnis sosial kami 
Yayasan Tunas Aksara, badan hukum di balik program Saya Suka Membaca, adalah lembaga sosial yang 

terdaftar di wilayah hukum Indonesia. Kami menerima donasi dari berbagai sumber, mulai dari program 

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) hingga perorangan. Setiap donasi membuat perbedaan. 

Kami berupaya menggunakan donasi secara lebih efisien dengan meminta pengguna Saya Suka Membaca 

untuk menutupi biaya pelatihan dan materi yang akan mereka pakai. Ini memungkinkan kami untuk 

melayani lebih banyak guru dan anak-anak dan memastikan bahwa pertumbuhan kami dapat berkelanjutan. 

Dengan demikian kami juga lebih bertanggung jawab atas kualitas layanan dan yang kami berikan. 

Kami ingin mengembangkan model 'bisnis' yang sebagian besar mendanai pertumbuhannya sendiri. Hal ini 

akan memungkinkan kami terus melayani para guru dan anak-anak Indonesia secara berkesinambungan.  

Ingin berkontribusi? 
Anda bisa membantu kami untuk membangun masa depan di mana semua anak di Indonesia dapat belajar 

membaca dan mencintai membaca. Anda dapat mendukung visi dan misi Saya Suka Membaca dengan cara: 

● Memberitahu orang lain – membagikan dokumen ini dengan orang lain yang mungkin tertarik 

dengan program kami. 

● Terlibat langsung – bergabung menjadi tim sukarelawan kami. Kami mencari pendidik, 

administrator, penggalang dana, penulis, ilustrator, perancang dan pengembang web. 

● Mengikuti pelatihan – menggunakan kurikulum SSM untuk melayani komunitas lokal Anda.  

● Memberikan donasi – memberikan donasi secara umum, mensponsori pencetakan buku bacaan, 

atau memperkenalkan kami kepada donor dan sponsor lainnya (rincian keuangan dapat ditemukan 

di bawah). Rp250.000 per tahun mendukung satu anak untuk belajar membaca. Rp9.000.000 akan 

memungkinkan kami mencetak 1000 buku bacaan. 

 

Untuk informasi lebih lanjut email kami di info@sayasukamembaca.org  
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Ikhtisar Keuangan 

 

 

 
Saya Suka Membaca – Yayasan Tunas Aksara 
Ruko Bukit Gading Indah Blok J/6 Lt.3, Jl. Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia 

Telephone:      +62 812 2372 7255 

Email:      info@sayasukamembaca.org 
 

Indonesian Registered Charity No:  699/10.2/31.72.06/-1.848/2015 

NPWP:      71.295.405.5-043.000 

Bank Details: 

Bank Mandiri - No Rek:    123-00-5559777-9 

Cabang:              KC Jakarta ITC Cempaka Mas 

Name:      Yayasan Tunas Aksara 
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