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LAMPIRAN
Transkrip Wawancara I
Viola Oyong
Manager External Communication – Corporate Communication Kompas
Gramedia
Ruang Kreatif Corcomm, 20 Maret 2018

1. Program CSR apa saja yang sudah dijalankan Kompas Gramedia (KG)
sampai saat ini?
Program CSR KG itu fokus di 3 pilar. Pertama pilar inspirasi pendidikan,
inspirasi budaya, dan inspirasi lingkungan. Nah kalau untuk programnya itu
sudah sangat banyak, terutama yang inspirasi pendidikan itu kita ada
#AkuBaca, kemudian kita ada KG English Club, dan juga ada KGM (KG
Music). Kalau untuk lingkungan kita ada Kampung Koran, ada Bank Sampah,
dan kita juga ada sekarang Urban Farming di sekitar Palmerah. Kemudian
untuk budaya sendiri kita sudah terkelola secara mandiri oleh Bentara Budaya
yang ada di Jakarta, Jogjakarta, Solo, dan Bali. Kalau dijalankan dari kapan,
eee… masing-masing program itu berbeda-beda, tapi yang terbaru ini memang
kita sedang fokus dengan program meningkatkan literasi atau program
#AkuBaca yang dari tahun lalu berjalannya.
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2. Kenapa pada awalnya mau menjalani program #AkuBaca dan bagaimana
prosesnya?
Nah sebenarnya muncul dari internal KG ya, karena kan eee… mungkin
masyarakat juga tau ya bahwa industri kita itu adalah industri literasi
sebenarnya atau industri baca. Karena hampir semua produk-produk utama kita
itu sangat bergantung terhadap minat baca masyarakat. Mau itu news, mau itu
buku, itu semua bisnis kita bergantung dari minat baca. Sedangkan minat baca
di Indonesia itu sangat rendah, jumlahnya itu ee… 60 dari 61 (mengacu pada
studi most littered nation in the world) dan dari 1000 orang Indonesia hanya 1
yang suka membaca (mengacu pada survei UNESCO) dan itu cukup
memprihatinkan dan gimana caranya buat kita bisa survive ya salah satunya
kita harus meningkatkan minat baca masyarakat supaya produk kita bisa terus
dinikmati.
3. Baik, lalu target stakeholders-nya siapa aja ci? Khususnya yang terlibat
secara langsung dalam program ini?
Kalau stakeholders yang terlibat langsung pasti kita secara corporate,
kemudian teman-teman bisnis unit terutama Gramedia karena sangat
berhubungan dengan produk-produk mereka. Dan juga sekarang ini kita lagi
ngedeketin teman-teman media karena fokusnya mau selain baca buku, juga
ada news literacy-nya. Kemudian eee… stakeholders-nya pihak eksternal kita
juga ajak bermitra. Kalau pihak eksternal itu bisa sangat luas eee… termasuk
juga masyarakat yang terlibat. Jadi partisipasi dari masyarakat, institusi,
pemerintah, kemudian internal Kompas Gramedia sendiri.
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4. Tapi yang bener-bener terlibat itu lebih ke masyarakat dan dari internal
tuh bisnis unitnya ya?
Betul, kalau institusi itu hanya bentuknya supporting. Jadi ntah itu sponsorship
atau mereka mau ber-partner di event dan yang lain-lain.
5. Jadi sebenarnya program ini dibuat dalam bentuk Kompas Gramedia as
a corporate atau as a brand?
Sebenarnya program CSR kita itu harus mendorong corporate branding,
impact-nya. Jadi apapun yang kita lakukan secara bersosial, CSR pasti sosial
ya, pasti tujuannya gak hanya sekedar sosial tapi ya pasti harus meningkatkan
branding kita secara corporate dan juga ee… membantu impact to bisnis unit.
Jadi, ada peningkatan revenue disitu dari kita ber-CSR.
6. Berarti gak cuman fokus buat Gramedia doang karena ini kan baca, jadi
persepsi orang kan hanya untuk Gramedia saja tapi ternyata ini
semuanya harus dilingkupi juga ya?
Betul, karena ee… gak cuman Gramedia doang yang terkena impact-nya gitu.
Teman-teman media juga bisa kena.
7. Lalu untuk melakukan program ini pernahkah melakukan riset
sebelumnya?
Kalau riset, kebetulan pas kita launching tanggal 17 Mei 2017 itu kan
bertepatan dengan Hari Buku Nasional. Nah, riset yang kita ambil itu dari riset
yang sudah pernah ada. Jadi belum kita lakukan riset khusus untuk memulai
program ini tetapi berdasarkan riset yang sudah pernah dilakukan Litbang
Kompas. Dari situ yang kita ambil dan juga dari riset-riset luar.
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8. Oh gitu, lalu prosesnya dalam menjalani program ini seperti apa?
Mungkin bisa dimulai dari bentuk tim dan membentuk konsepnya kayak
gimana?
Jadi, karena tahun lalu itu mengejar momentum 17 Mei yang bertepatan dengan
Hari Buku Nasional kemudian Jokowi juga keluar peraturan pemerintah. Nah
sebenarnya itu kita langsung gerak cepat saja sih dari tim corcomm, langsung
bentuk kepanitiaan, kemudian kita langsung menghubungi taman-taman baca
yang memang sudah ada jaringannya dari teman-teman Gramedia. Kemudian
kita bikin acara launching-nya melibatkan pihak eksternal ada Najwa Sihab
dan yang lain-lain. Nah itu memang prosesnya langsung aja pembentukan
panitia lalu membentuk konsepnya seperti apa dan memang dari awal program
ini dirancang bukan untuk sekali saja kemudian selesai tapi jangka panjang.
Jadi setelah launching-pun itu konsepnya terus digodok sampai hari ini.
9. Lalu itu kan ada taman-taman baca yang didapatkan dari Gramedia dan
digunakan sebagai gerakan pertama program ini, itu hanya dari
Gramedia saja atau mencari-cari sendiri taman bacanya?
Oh yang buku bergerak ya? Kalau buku bergerak itu sebenarnya kita Cuma
support program pemerintah sih. Mumpung bisa kirim buku bacaan gratis
melalui Pos Indonesia, setiap tanggal 17 kita kirim paket dari kumpulan
masyarakat. Nah, yah hubungan dengan taman baca sebenarnya mulai dari
Gramedia itu dulunya pernah bikin lomba namanya GRCC (Gramedia Reading
Community Competition). Nah berawal dari situ kita punya jaringan ke taman
baca kemudian kita maintain mereka. Karena gak mungkin kita bisa bikin
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#AkuBaca yang tagline-nya Geraka Literasi Nusantara karena tangan kita gak
sepanjang itu bisa menjangkau seluruh Nusantara makanya kita harus pake
mereka.
10. Lalu media promosinya apa saja yang digunakan dalam menjalankan
mempromosikan program ini?
Media promosi pasti karena kita memiliki media internal, ya semua media
internalnya kita libatkan. Tapi yang paling sering atau yang sudah terjadi itu
kita pernah talk show di Kompas TV di program Sapa Indonesia. Kemudian
kita masuk di berita-berita online seperti Tribun, Kompas.com, dan yang lainlain. Kalau di Harian Kompas sendiri itu sudah naik kalau tidak salah tiga kali
dan sosok-sosok dari taman baca itu juga diangkat oleh Harian Kompas. Dan
tentunya media sosial juga.
11. Dari setiap media yang digunakan itu memiliki pesan yang berbeda-beda
atau semuanya memiliki satu pesan yang ingin disampaikan?
Kalau pesannya memang masih berbeda-beda. Karena #AkuBaca ini kan
fiturnya banyak, ada Buku Bergerak, ada Troli Pustaka, dan yang lain-lain.
Jadi, kita lagi pengen komunikasikan apa ya itu yang akan kita angkat.
12. Program ini sudah pernah melakukan evaluasi belum?
Evaluasi sudah dilakukan tapi yang secara keseluruhan masih belum. Karena
kalau evaluasi kan kita melakukannya setiap tiga bulan tuh, setiap tiga bulan,
enam bulan, sampai setahun. Karena baru setahun, belum setahun malah, jadi
evaluasi yang secara menyeluruh akan menunggu genap setahun.
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13. Berarti nanti akan ada evaluasi saat genap setahun itu?
*menganggukkan kepala*
14. Lalu untuk ukuran keberhasilan program ini dilihat dari mana ci?
Nah ini dia yang menarik. Sebenarnya di Indonesia ini belum ada riset
tentang… ee…. seharusnya ya kita mengacunya masih ke UNESCO saja gitu
kan. Nah kita ini lagi mau kerja sama dengan Litbang Kompas untuk bisa, ayo
lakukan riset versi Kompas, versi KG. Base line-nya sebenarnya minat baca itu
berapa. Keberhasilannya itu sebenarnya dilihat dari minat baca masyarakat itu
meningkat gak dari kemarin? Untuk masalah akses itu sudah pasti meningkat,
karena setiap bulan aja itu sudah kita kirimin buku gitu kan, dari segi akses
meningkat. Nah tapi kalau dari minat ini yang susah untuk di evaluasi nih dari
minat, gimana caranya kan? Nah itu masih tetap harus sama teman-teman riset
sih mengukurnya.
15. Tapi sebenarnya udah terlihat belum peningkatan minat baca
masyarakat? Mungkin terlihat dari respon dan feedback taman bacaan?
Kalau peningkatan-nya bisa dilihat dari pertumbuhan taman baca. Yang daftar
ke kita itu semakin banyak, yang mau mendapatkan akses buku-buku dan lainlain. Nah kalau masalah awareness dan lain-lain memang belum signifikan bisa
di evaluasi gitu.
16. Lalu ada hambatan apa saja ci dalam menjalankan program ini?
Hambatannya… Banyak nanti jadi curhat hahaha. Hambatannya itu yang pasti
ee… karena ini jangka panjang, kemudian kita juga SDM-nya terbatas, lagilagi ya masalah belum maksimal saja sih. Sebenarnya dirasa masih belum
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maksimal karena harus satu-satu kerjainnya gitu. Sekarang kita fokus di akses
nih, kirim buku segala macam, tapi kan balik lagi sebenarnya tujuan besarnya
bukan buat itu. Tujuan besarnya kan minat. Kalau minat kan itu berarti harus
ada usaha selain hanya kasih buku dong. Itu yang sekarang mau kita kejer.
17. Berarti rencana ke depannya mau bikin lebih kepada mengajak?
Iya, campaign-nya harus lebih masif. Kemudian edukasi literasi-nya harus
jalan, entah itu bikin workshop segala macam atau ee… bincang-bincang
inspiratif dan lain-lain yang untuk sebenarnya meningkatkan minat tadi itu.
18. Terus ada gak sih taman baca yang baru buka karena program ini ada?
Kita gak berani claim kalau dia buka gara-gara kita dan gak pernah dengar juga
ada yang sampe kayak gitu.
19. Terus untuk program ini ada target gak sih harus mengirim berapa buku?
Targetnya ada. Targetnya itu 1 bulan itu minimal harus 10 paket. Untungnya
sampai sekarang ini masih terus terpenuhi targetnya. Mau itu dari masyarakat
atau kita sekarang kan dapet dukungan dari institusi juga. Jadi, ya so far masih
bisa menjaga target sih.
20. Berarti gak ada angka pasti harus total dikirim berapa buku ya?
Kalau angka pastinya yang pasti kan 1 bulan itu minimal 10. 1 taman baca
masing-masing dapat 1 kilo buku. Nah kalau eksemplar tergantung dari
ketebalan buku kan? Jadi target kita itu pokoknya 1 box 10 kilo, gitu aja.
21. Ada feedback gak dari taman baca terkait program ini?
Feedback-nya banyak yang menyambut baik karena mereka pasti senang dapet
buku tapi ada juga feedback-nya yang menagih, “kenapa saya belum dapat
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buku?” ya gitu sih. Itu wajar lah ya. Kemudian feedback positifnya adalah
waktu kita launching itu mereka dengan senang hati justru yang meminta untuk
spanduk #AkuBaca dan lain-lain itu untuk dipasang di taman baca mereka. Itu
sebenarnya salah satu wujud bahwa mereka menyambut baik campaign ini
karena itu bukan kita yang request. Jadi, mereka yang minta dan memilih untuk
di branding atas campaign #AkuBaca dan kalau melihat aktivasi di media
sosial itu sekarang mereka kalau mem-posting apapun pasti ada hashtag
#AkuBaca. Jadi ya itu salah satu respon positif lah yang kita dapat.
22. Kalau dapat kritik dan saran gitu, sikap perusahaan gimana dalam
menanggapinya?
Hmm… Ya jangan sedih sih. Pasti kita tanggapi sebisanya ya, tapi so far sih
gak ada yang sampai menghujat banget atau gimana karena ini kan pekerjaan
mulia sebenarnya. Jadi, belum ada yang sampai tahap kita harus merespon
terlalu gimana banget. Ya kalau ada yang “kok belum dapat nih?” itu kita jawab
sebisanya aja.
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Transkrip Wawancara II
Teguh Azmi Pamungkas
CSR Officer - Corporate Communication Kompas Gramedia
Ruang Kreatif Corcomm, 20 Maret 2018

1. Sudah berapa lama bekerja di bidang CSR ini?
Kalau di Kompas Gramedia sih sudah sekitar dari 2014, berarti sudah 4 tahun
di KG.
2. Kan saya cari-cari kalau di KG ini CSR memiliki namanya sendiri dengan
nama Inspirasi Nusantara. Kalau boleh tau kenapa dinamai Inspirasi
Nusantara beserta pembagian-pembagiannya?
Iya jadi Inspirasi Nusantara itu eee… memang kita ingin sejalan dengan tagline
Kompas Gramedia yang mencerahkan masyarakat yang “Enlightening
People”. Dalam hal mengimplementasikan program CSR pun kita ingin…
Yang namanya memberikan pencerahan kan pasti melalui inspirasi-inspirasi
dari banyak hal ya. Nah dalam hal ini melalui program-program CSR atau
program sosial yang digagas Kompas Gramedia. Karena kita ini jangkauannya
luas, bukan hanya di satu tempat, tapi di seluruh Indonesia/seluruh Nusantara
maka kita menamai program ini… payung besar CSR Kompas Gramedia itu
adalah Inspirasi Nusantara. Nah kalau program CSR itu sebenarnya udah
banyak yang kita lakukan, udah berpuluh-puluh tahun kan meskipun dulu itu
belum disebut CSR ya. Yang disebut CSR itu sejak tahun 2007 kalau gak salah.
Nah terus kita klasifikasi, kita cluster-in, kita bagi menjadi 3 (tiga). Ada yang
sifatnya pendidikan kita klasifikasi menjadi Inspirasi Pendidikan, terus ada
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yang secara dominan punya impact untuk lingkungan kita kasih nama Inspirasi
Lingkungan, dan yang bersifat kelestarian Seni Budaya itu kita kasih nama
Inspirasi Budaya.
3. Oh begitu. Lalu awal mulai dimulainya program CSR #AkuBaca ini dari
mana? Alasannya kenapa mau bikin CSR #AkuBaca?
Iya. Jadi, #AkuBaca ini kan diinisiasi atas dasar yang pertama secara eksternal
kita melihat publik, terutama di Indonesia, itu minat bacanya masih tergolong
rendah ya. Baik secara UNESCO kan sudah pernah survei, datanya adalah
indeks minat baca di Indonesia itu 0,001%. Artinya dari 1.000 orang itu, cuman
1 orang yang minat bacanya cukup tinggi. Itu menurut UNESCO tahun 2012
kalau gak salah. Nah kalau menurut data satu lagi dari Most Littered Nation in
the World yang dilakukan oleh Central Connecticut University itu
peringkatnya 60 dari 61 negara soal minat baca. Itu hanya setingkat diatas
Botswana dan itu sangat memprihatinkan ya. Jadi, itu salah satu latar belakang
ee… kita merasa perlu nih untuk memunculkan program di bidang literasi.
Terus dalam kaitan dengan industri Kompas Gramedia dimana di dalamnya
banyak berkaitan dengan literasi, dalam arti buku-buku kemudian news atau
berita-berita, sudah sepatutnya kita memang berkecimpung di bidang buku.
Kenapa kita tidak berkontribusi untuk memang meningkatkan minat baca. Jadi,
ya memang ada internal dan eksternal seperti itu. Kalau secara internal
memang kita banyak produk yang bersifat literasi, baca tulis seperti itu. Jadi,
ya ujung-ujungnya nanti juga bisa memberikan dampak positif untuk bisnis ya
meskipun itu dampak selanjutnya bukan dampak pertama.
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4. Lalu sebenarnya stakeholders-nya siapa saja yang ditargetkan disini?
Stakeholders… Kalau kita melihat stakeholder yang paling utama itu adalah
pihak-pihak yang memang menggerakkan budaya dan minat baca di
masyarakat, dalam hal ini banyak ya volunteer-volunteer taman bacaan. Jadi,
taman bacaan itu salah satu stakeholder yang utama dalam hal ini. Kemudian
kita juga bergerak ke wilayah pendidikan yang berarti ke guru, ke siswa-siswa
juga. Nah kalau secara luas ya masyarakat Indonesia yang menjadi stakeholder
kita karena kita targetnya memang kita ingin meningkatkan minat baca
masyarakat secara umum. Jadi, ada yang stakeholder yang sangat berkaitan
erat dengan kita kayak TBM (Taman Bacaan Masyarakat), penggerakpenggerak literasi, terus ada pelaku pendidikan di sekolah-sekolah. Kalau
stakeholder internal yang ada di Kompas Gramedia kayak misalkan penerbit,
terus penulis, sama wartawan-wartawan dan media-media kita ajak semuanya.
5. Lalu dalam menjalankan program ini pernah melakukan riset belum
sebelumnya? Kalau yang tadi kan kebanyakan riset dari luar tapi dari
Kompas Gramedia sendiri menjalankan riset gak?
Kalau riset belum. Kita kan patokannya dari itu tadi ee.. ketika minat baca
menurut UNESCO dan most littered itu memang cukup rendah. Ada juga sih
riset dari yang pernah dilakukan Litbang Kompas ya itu juga mendapati bahwa
minat baca itu agak mengkhawatirkan gitu. Orang lebih suka nonton TV
daripada membaca gitu. Jadi kita gak khusus program ini kita melakukan riset
sendiri, tetapi kita ada beberapa sumber riset kayak dari Litbang Kompas juga.
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6. Berarti sumber risetnya lebih menggunakan dari eksternal gitu ya?
Ya eksternal-internal karena ada dari Litbang Kompas juga.
7. Oh oke. Boleh tolong ceritakan proses pelaksanaannya dari awal sampai
akhir terimplementasi saat ini?
Jadi, dari latar belakang permasalahan yang ada tadi kita kan memetakan nih
SWOT-nya apa. Ada masalah, ada tantangan seperti apa, minat baca yang
rendah, kemudian kita melihat peluangnya. Peluangnya ada dan potensinya
ada. Kita sebagai perusahaan multi industri yang bergerak di media juga eee…
kenapa kita gak manfaatkan potensi itu untuk menggaungkan pentingnya minat
baca di masyarakat. Terus kita dari berbagai problem dan potensi tadi membuat
sebuah formulasi, formulasi itu konsep besar ya, grand concept, yang kita
lakukan ini seperti apa sih #AkuBaca. Kita pertama menamainya #AkuBaca
karena kita melihat bahwa riset Kompas itu menemukan bahwa yang paling
memengaruhi seseorang untuk mau membaca itu dari diri sendiri, kemarin itu
cukup besar sekitar 50%, kemudian abis itu orang tua ya, terus sekolah. Kita
kemudian menamakan Aku, kenapa aku? Karena semuanya bermula dari
kesadaran diri sendiri. Jadi, selama ini kan kita banyak yang sudah bergerak
untuk menggaungkan literasi dan minat baca tapi itu cenderung menggurui jadi
“ayo baca”, “mari baca”, “yuk gemar membaca”. Seakan-akan perspektifnya
itu kita sudah membaca dan menyuruh orang baca gitu. Kalau #AkuBaca itu
angle-nya atau perspektinya kita mencoba dari diri sendiri gitu. Jadi, kita
menampilkan contoh-contoh “aku baca loh” gitu. Nah mungkin dengan
menampilkan sosok yang membaca kayak gitu, aku yang membaca, dari pihak
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luar terutama yang belum memiliki minat baca tinggi itu akan termotivasi
untuk mengikuti “oh ternyata dengan membaca mendapatkan banyak benefit
gitu ya” dan itu sifatnya gak menggurui, gak “eh kamu baca dong”, tapi “aku
baca loh, kamu?” jadi lebih persuasif.
8. Lebih mendekatkan diri ya. Berarti lebih agar mereka merasakan sendiri
kalau dia tuh mau baca sendiri gitu ya?
Iya, karena prinsip kita kan seperti kata pepatah kan “teladan melebihi seribu
ajakan”, jadi dengan teladan itu orang akan lebih mau mengikuti daripada kita
mengajak “yuk yuk yuk”.
9. Benar mas sip. Terus media promosi yang digunakan apa saja? Kalau aku
sudah lihat sih di media sosial udah banyak, tapi ada media yang lain gak
yang digunakan?
Jadi kalau dari #AkuBaca itu kan kita kemudian mem-breakdown program itu
menjadi beberapa turunan kan ya. Yang pertama kan Buku Bergerak yang kita
menggalang donasi buku-buku dari publik lewat ATM, lewat event, segala
macam. Terus ada juga Edukasi Literasi nah ini acara-acara yang kita lakukan
untuk menggaungkan minat baca, kayak tahun lalu pas 17 Mei 2017 itu yang
sama Najwa dan lain-lain. Terus kita juga ada campaign dari media sosial lewat
Instagram, Facebook, twitter, dan juga sama media massa lewat pemberitaanpemberitaan di channel media Kompas Gramedia. kompas.com, Tribun,
Harian Kompas, dan Kompas TV. Terus eee… tadi udah 3 ya Buku Bergerak,
Edukasi Literasi, Campaign Media Sosial. Kita ada Pustaka Bergerak juga.
Pustaka Bergerak itu di Palmerah kita bikin Troli Pustaka, di Jogja itu kita bikin
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Motor Pustaka. Sebenarnya Motor Pustaka itu bukan bikin sih, kita bekerja
sama dengan salah satu Taman Bacaan untuk menggerakkan Motor Pustaka
itu. Kemudian di Surabaya ini sedang kita bikin Mobil Pustaka, jadi
perpustakaan bergerak dalam bentuk mobil gitu. Ini sedang dalam proses
pembuatan design-nya. Terus… 4 ya? Oh satunya lagi adalah Efek Rumah
Baca, jadi Efek Rumah Baca itu kita melakukan maintain terhadap tamantaman bacaan yang ada di daerah. Jadi… tidak hanya di daerah sih bisa di
berbagai tempat jadi kita men-support mereka eee… kita bantu dengan itu tadi
buku-buku, terus pelatihan-pelatihan, segala macam.
10. Nah itu sebenarnya Efek Rumah Baca merupakan perpanjangan dari
Buku Bergerak atau memang beda lagi?
Sebenarnya kalau Buku Bergerak itu kan se-simple kita menggalang dari
publik, terus kita sortir, kita pilah-pilah, terus kita kemas, dikirim ya. Kalau
Efek Rumah Baca itu lebih luas lagi. Jadi, dia segala kegiatan yang sifatnya
berupa ini men-support Taman Bacaan, yang berarti peningkatan kapasitas
mereka. Mungkin ide-ide program kreatif, pelatihan-pelatihan SDM, macammacam.
11. Jadi memang lebih menyeluruh ya, gak hanya mengirim buku tapi sampai
mengedukasi juga ya?
He eh. Iya mengedukasi khususnya tentang minat baca.
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12. Oke. Terus pesan-pesan apa sih yang ingin disampaikan Kompas
Gramedia di setiap media promosinya itu?
Pesan-pesannya ya tentu saja membaca itu… kita ingin… ini ya memberikan
reminder. Sebenarnya kan orang tau ya membaca itu bagus, cuman… mungkin
banyak yang tidak menekuni itu karena teralihkan oleh aktifitas-aktifitas dan
fokus-fokus yang lain. Nah kita selalu berupaya memberikan reminder,
mengingatkan masyarakat bahwa membaca itu penting loh, manfaat positif
membaca itu bisa kita petik jadi banyak hal. Misalkan kita menampilkan sosok
Najwa Sihab, itu kan dia sukses menjadi seperti itu sekarang karena masa
kecilnya sampai dewasa itu dia itu sangat getol membaca. Jadi, manfaat positif
dari membaca itu seperti apa itu yang kita gaungkan.
13. Berarti tujuannya itu sebenarnya lebih untuk memberitahu atau lebih
untuk menggerakkan mereka supaya baca?
Ee… menstimulasi ya. Jadi, kalau memberitahu itu kan semua orang udah tau
ya, tapi bagaimana kita menstimulasi itu ya. Dan yang kedua adalah membantu
menciptakan iklim literasi yang sangat positif. Artinya kita dengan adanya
gerakan-gerakan ini, gaung literasi itu semakin ini ya, semakin terdengar sanasini, orang/publik akan menjadi aware “wah ini literasi ini juga lagi rame ya”,
“ternyata membaca itu sangat keren loh”. Jadi, sebenarnya masyarakat itu kan
banyak yang ikut aja ya sama tren gitu ya, misalkan di TV lagi ngetren apa
orang ikut. Nah sebisa mungkin kita juga jangan sampai kalah nih, iklim
membaca itu jangan sampai kalah dengan iklim-iklim lainnya ya. Untuk
mengimbangi itu sih, jadi bukan hanya sekedar memberitahu ya. Kalau
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memberitahu ya sebenarnya orang itu sudah tau ya, tapi menciptakan sebuah
iklim terutama mungkin buat generasi muda, generasi millennial, kita branding
kalau membaca itu keren loh. Dengan kayak gitu kan menjadi terstimulasi gitu
ya.
14. Berarti menggerakkan mereka untuk membaca ya. Terus program ini
sudah pernah melakukan evaluasi belum?
Evaluasi ya setiap meeting juga kita evaluasi ya, akhir tahun, terus 3 bulanan
juga kita evaluasi. Jadi, yang plus minus-nya yang mana gitu terus kita
evaluasi.
15. Berarti evaluasinya rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dan akhir tahun
gitu ya. Terus ukuran keberhasilan program ini dilihatnya dari mana?
Ukuran keberhasilan… sebenarnya kalau… misalkan… ya per masing-masing
item ya. Misalkan Buku Bergerak, awal-awal kita kan lewat penggalan publik
itu masih minim buku yang didapat, terus sekarang pelan-pelan semakin naik,
kan ada datanya semua, terdata semua kan jumlah yang didapat dari publik.
Terus terakhir-terakhir kita kemarin dapat kerja sama bareng Paper Run. Nah
dari Paper Run itu kita banyak tuh dapat 60 paket buku seharga 120 juta, itu
kan ya peningkatan juga di tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya. Terus
yang lain-lain juga, media sosial kita evaluasi terus-menerus, kira-kira postingan seperti apa ini, campaign seperti apa nih yang menuai banyak respon di
masyarakat di dunia maya.
16. Jadi melihat evaluasinya berbeda-beda sesuai dengan fitur-fiturnya?
Iya betul sesuai dengan fitur-fitur yang ada.
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17. Apakah sudah terlihat hasilnya dalam meningkatkan minat baca
masyarakat? Mungkin dari Taman Bacaannya gitu?
Kalau kayak gitu sih biasanya kita dapat ucapan terima kasih secara whatsapp
atau secara instagram kan juga biasanya mereka mem-posting kan, di posting
di media sosial juga. Karena kita kan metode pendaftaran Taman Bacaan yang
menerima Buku Bergerak itu kan lewat media sosial.
18. Ooo… Itu dari awal sudah begitu?
Mulai dari yang kedua sih… Yang pertama itu masih manual beradasarkan
rekomendasi dan data gitu ya. Nah yang kedua tuh mulai Juni 2017 itu kita
udah pake sistem itu, pake pendaftaran secara online.
19. Online itu berarti lewat instagram atau lewat e-mail?
Lewat instagram dan facebook, itu kan yang me-repost posting-an itu kan.
Terus sama… pokoknya nyebutin nama Taman Bacaan, alamat lengkapnya,
sama dia disuruh ini… apa namanya… ajak orang di sekitarmu untuk
menggaungkan #AkuBaca.
20. Nah kalau yang pertama itu kan katanya riset sendiri kan Taman
Bacaannya, itu dapat datanya dari mana?
Itu datanya ada dari Gramedia itu ada GRCC ya (Gramedia Reading
Community Competition), nah itu data mereka banyak tentang Taman Bacaan.
Jadi, kita kan mau mengirimkan 10 paket buku ke 10 Taman Bacaan, kalau
Cuma 10 mah banyak dari mereka.
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21. Ooo gitu… Berarti untuk keuntungan itu berupa orang-orang ini yang
nantinya akan membaca produk-produk dari Kompas Gramedia itu
sendiri?
Ooo itu sih sebenarnya efek samping sih ya. Secara umum kan kita memang
itu tadi, kita ingin menginspirasi di bidang pendidikan. Berarti minat baca itu
penting, bukan hanya untuk di sekolah, tapi juga untuk setiap orang ingin
mewujudkan masa depannya, ingin membuat perubahan, itu adalah dengan
cara membaca.
22. Terus ada hambatan apa saja dalam menjalankan program ini?
Ya… hambatannya tuh sebenarnya ini sih… mind set bahwa… ini tadi, kita itu
kan programnya mengajak publik ya, artinya kayak Buku Bergerak itu “yuk
semuanya berpartisipasi setiap individu, setiap diri itu bisa kok ikut
berkontribusi. Bahkan cuman kasih buku bekas mu, tapi ya mungkin banyak
masyarakat yang masih… paradigmanya masih cukup cuek ya. Artinya itu kan
yang bisa nyumbang perusahaan atau instansi atau pemerintah gitu, jadi
kepedulian itu memang harus ditumbuhkan mulai dari diri sendiri gitu. Itu sih
kendalanya. Misalkan kita taro ATM (ATM Buku) itu masih ada yang sedikitsedikit bukunya mungkin menganggapnya yang bisa ngasih bantuan segala
macam itu mungkin perusahaan gitu. Padahal kita satu buku sebenarnya
berguna.
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23. Jadi partisipasi dari masyarakatnya itu yang masih kurang buat ikut
nyumbang bukunya ya?
He eh, kesadarannya itu ya ee… untuk turut… ini maksudnya menuntaskan
angka literasi yang kurang ini. Setiap orang mestinya berkontribusi ya.
24. Ooo… Iya benar. Terus rencana ke depannya untuk program ini gimana?
Mau dilanjuti sampai berapa lama? Atau mau dikembangkan lagi?
Kalau sejauh ini kan berjalan terus nih, ya artinya kalau selama ini masih stabil
akan terus kita jalankan ya. Terus kita kasih pengembangan-pengembangan
pastinya nanti. Kita juga akan bikin pelatihan taman bacaan atau misalkan
katalogisasi, terus bikin-bikin program kreatif di Taman Bacaan, terus mungkin
workshop mendongeng, workshop read aloud, kayak gitu-gitu.
25. Ooo berarti nanti akan ada perkembangan acara-acara lagi gitu ya?
Iyaa betul.
26. Terus sampai sekarang sudah berapa banyak buku yang terkirim?
Terhitung gak jumlah bukunya?
Kalau paketnya kan kita udah sampai Maret kemaren itu sudah terkirim 113
paket, rata-rata 1 paket itu 35-40 buku. Berarti tinggal dikalikan saja.
27. Nah berarti itu 1 paket itu 1 tempat Taman Bacaan?
Iyaa betul, karena maksimal 10 kg gak boleh lewat. Jadi kita pas-in 10 kg atau
gak nyampe lah sekitar 9 mau ke 10.
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28. Terus ada gak sih Taman Bacaan yang baru berdiri karena ada program
#AkuBaca ini?
Wah itu kita kurang tau ya, kalau ada Taman Bacaan yang baru berdiri itu ya.
Karena itu kan kita taunya yang sudah mendaftar itu sudah berdiri ya.
29. Tapi ada keliatan gak sih

website tersendiri atau apa yang

memperlihatkan bahwa Taman Bacaan ini ada?
Ada di website-nya Pos Indonesia kan ada. Jadi kita salah satu syaratnya
mendapatkan paket Buku Bergerak ini kan bahwa Taman Bacaan dia itu sudah
terdaftar di Pos Indonesia. Karena yang bisa dikirim gratis dengan program Pos
itu adalah Taman Bacaan yang memang sudah terdaftar di situ. Nah terdaftar
di situ itu kan dia ada prosesnya, dia harus kirim e-mail sama data ke itu… ada
alamat e-mail nya di donasikubuku@kemendikbud.co.id kalau gak salah. Dari
situ Kemendikbud ini nge-link sama Pos Indonesia, dia mungkin akan
melakukan verifikasi data segala macam. Kalau memang layak, dia akan
masuk ke dalam daftar Pos Indonesia gitu. Nah kita kan setiap bulan cek tuh,
banyak pendaftar nih, terus kita cek data di Pos Indonesia itu, ini sudah
terdaftar belum? Kalau sudah terdaftar ya masuk ke dalam list yang akan kita
kirim.
30. Terhitung gak sih yang sudah mendaftar sampai saat ini tuh berapa?
Kalau yang terdaftar sih, ada sekitar 300 lebih sedikit. Nah itu 300 lebih dikit
kan 113 udah kita kirim. Tapi 300an itu gak semuanya terdaftar di Pos, nah
mungkin ada angkanya di Maya (anak magang yang membantu Mas Azmi)
untuk detailnya.
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31. Lalu buku apa saja sih yang dipilih untuk dikirimkan ke Taman Bacaan?
Jadi kita memang setiap mendapatkan sumbangan dari ATM, dari masyarakat
itu memang kita sortir dulu, terus kita lihat, kita seleksi, mana yang kira-kira
cocok untuk Taman Bacaan ya. Karena Taman Bacaan tuh segmentasi
kebanyakan adalah anak-anak terutama yang berusia TK, SD, atau mungkin
SMP ya. Jadi kita prioritaskan buku-buku yang memang untuk segmentasi
mereka, ya buku ilmu pengetahuan dasar, terus cerita-cerita anak, cerita rakyat
nusantara, terus ada buku-buku pelajaran juga ada, novel, dongeng, ada juga
buku how to buat anak-anak yang cukup gede ya, cara bikin kerajinan segala
macem, terus ada juga ilmu komputer juga ada. Tapi kebanyakan sih memang
itu, sains anak, dongeng, buku-buku cerita gitu.
32. Berarti buku-bukunya lebih ke ilmu pengetahuan gitu ya? Yang
memberikan edukasi ke anak-anak gitu ya?
Iya betul, tapi itu kan kendalanya juga sih. Karena masih banyak orang yang
masih asal-asalan kasih bukunya. Jadi di ATM itu banyak buku-buku yang
sebenarnya tidak layak gitu untuk dikasih ke anak-anak. Misalkan LKS-LKS
yang sudah mereka isi, terus buku pelajaran KTSP 2006, nah semacam itu tuh
ada jadi kan sebenarnya kan penyumbang itu kan harus menunjukan bahwa ini
masih layak gak sih buku-buku ini untuk dikasih.
33. Kalau buku-buku komik gitu dikasih juga gak sih?
Komik kadang juga ada, tapi tetap kita seleksi. Kontennya kan kadang ada yang
kurang etis gitu ya, jadi kita seleksi lagi. Komik yang edukatif atau minimal
netral lah gak ada unsur-unsur kayak gitu tuh akan kita kasih juga.
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34. Pernah ada feedback dari Taman Bacaannya gak? Misalkan mereka kasih
masukan gitu?
Feedback sih banyak di media sosial gitu ya, misalkan… ya ini kan setiap bulan
10 paket buku, ada yang bilang “ini jatah 10 kg dipakai aja 5 kg-5 kg jadi
Taman Bacaan yang dapat bisa lebih banyak, dari 10 jadi 20, pembagiannya
jadi lebih banyak”, tapi kita tetap sejauh ini sih masih standard-nya 10 Taman
Bacaan. Khusus bulan Maret ini kita kirim 20 ini karena kita dapat banyak dari
acara Paper Run. Paper Run sih masih sampai 4 bulan ke depan sih kita kirim
karena ada 60 paket yang terkumpul.
35. Wah banyak ya dia terkumpul-nya. Terus hasil kritik dan saran dari
mereka itu disikapi seperti apa oleh Kompas Gramedia?
Semuanya tetap kita evaluasi dan kita pertimbangkan. Kalau sarannya memang
tidak memungkinkan ya gak kita ikuti seperti tadi sarannya kirim 20 paket
karena kita menimbang kepatutan juga masa kita kasih Taman Bacaan cuman
5 kg buku yang jumlahnya sedikit.
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Transkrip Wawancara III
Heni Wardatur Rohmah
Pendiri dan Ketua Pengelola TBM Mata Aksara Yogyakarta
TBM Mata Aksara, 29 Maret 2018

1.

Ada berapa orang disini yang ikut mengelola TBM Mata Aksara?
Tim yang ada disini… ada banyak teman yang ikut terlibat. Ada pak Mei yang
kebetulan sedang sakit, terus ada bu Dian, ada mba Sinta, ada pak Adi, dan
beberapa teman relawan lain. Nanti sore mereka akan datang, karena kalau
teman-teman relawan kan kesini kalau pas ada kegiatan. Nanti sore kita akan
ada kegiatan reguler kelas bercerita, terus nanti juga ada tamu dari Lithuania.
Jadi nanti kita semua akan bergabung di sore hari.

2.

Oke bu. Mata Aksara ini sudah berdiri sejak kapan? Dan sudah ada
berapa buku yang ada disini?
Mata Aksara sudah berdiri sejak 2010. Jadi itu berawal dari anak saya senang
membaca dan kami memang… apa… dari mereka bahkan belum lahir kami
sudah mulai mengumpulkan buku. Jadi, ketika tahun 2010 kita hitung-hitung
udah ada sekitar 700 buku.

3.

Itu terkumpul sendiri semuanya bu?
Iya itu terkumpul sendiri. Jadi, mulai dari dulu kredit, dan sebagainya karena
memang ingin buku untuk anak sendiri kan ingin yang bagus ya. Jadi, ketika
tahun 2010 kita hitung-hitung alhamdulillah sampai sekitar 700… saya lupa
740an berapa itu. Terus… karena tadinya di rumah kan berserakan, di kamar
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ada, di meja ada, di mana-mana ada, yauda yuk kita kumpulin nih di luar
rumah. Biar… mungkin juga bermanfaat. Jadi, waktu itu awalnya ketika mulai
dari 700 kami tidak langsung membuka seperti ini tetapi meminjamkan
sebagian buku ke SD-SD sekitar kami. Terus lama-lama berkembang, sekarang
mungkin… 7.000an ya bukunya, tidak hanya di sini, kami juga memiliki
beberapa mitra Mata Aksara yang kemudian meminjam buku dan menjadi titiktitik satelitnya Mata Aksara.
4.

Itu ada dimana aja bu lokasinya?
Ada di beberapa TK, perpustakaan desa juga, terus di rumah warga juga ada.

5.

Itu rumah warga gitu mereka yang mengajukan?
Iya betul. Jadi ketika kemudian mereka yang ingin kan tanggung jawab itu
lebih tinggi daripada kami yang menawarkan kesana-kesini. Tetapi kalau
mereka yang kemudian ingin itu tanggung jawab mereka terhadap buku,
terhadap keinginan mengajak anak-anak akan jauh lebih bagus.

6.

Iya bagus ya mereka sendiri yang mau ikut terlibat dalam membantu ya.
Berarti alasan membukanya itu tadi ya dari terkumpul buku?
Awalnya kita memang sudah memiliki buku banyak, karena dulu ketika beli
buku untuk anak-anak itu buku-buku yang bagus lah… terpilih… Sayangsayang kalau buku bagus hanya untuk anak-anak sendiri.

7.

Dan sayang banget kalau anak-anaknya sudah besar gak dipakai lagi…
Iya benar, maka dari itu kita berbagi. Awalnya ke sekolah-sekolah, terus suatu
saat kantor perpustakaan tau tentang kegiatan Mata Aksara. Terus itu diminta
melanjutkan, waktu itu perpustakaan nasional sedang membagi bantuan 1.000
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buku, “udah Mata Aksara segera ajukan, nanti anu… kita support dengan
bantuan 1.000 buku”. Nah setelah itu baru mulai berani buka perpustakaan.
8.

Baik bu. Lalu sejak kapan dapat bantuan dari perusahaan bu? Mungkin
sebelum dari KG sebelumnya sudah pernah dapat bantuan dari
perusahaan lain atau dari lembaga lain?
Kalau dari perusahaan ngga. eee… yang pernah memberikan bantuan itu dari
dinas perpustakaan nasional, melalui badan perpustakaan DIY, terus kita juga
pernah dapat bantuan dari kementerian pendidikan, nah berarti dari tahun
berapa ya itu #AkuBaca… Dari tahun …

9.

#AkuBaca itu dari tahun 2017 bulan Mei.
Berarti awalnya dari tahun 2016 akhir. 2016 akhir kan ada program itu…
Gramedia Reading Community Competition (GRCC). Nah waktu itu kita sih
keinginannya… kalau pengakuan dari pemerintah kan sudah beberapa kali
kami dapatkan. Ada dari perpusnas lewat penghargaan… apa itu… Nugra
Jasadarma Pustaka, terus dari menteri pendidikan itu kita juga ada penghargaan
TBM Kreatif-Rekreatif. Nah ketika ada GRCC itu kan terus kita ingin… kalau
pengakuan dari pemerintah kan… gimana ya… kita ingin juga mendapatkan
pengakuan dari swasta gitu kan. Terus ketika ada itu yauda ikut. Nah akhirnya
di regional Yogya-Jawa Tengah itu kan kita menang. Terus saat launching
#AkuBaca, semua pemenang GRCC diundang kesana. Ya senang saat kita
mendapatkan hadiahnya kan juga buku-buku. Buku-buku Gramedia kan mahal,
jadi mau beli sendiri itu kan… haduh… walaupun itu anak-anak kan tapi yang
dibeli juga buku-buku Gramedia. Buku-buku dari Gramedia itu setiap bulan
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musti ada, pergi keluar kota juga yang dicari Gramedia. Jadi kemanapun itu
pasti yang dicari adalah Gramedia, jadi ketika dapat hadiah buku, dapat hadiah
voucher, ya senang karena kemudian ada banyak tambahan buku bagus yang
bisa kita pakai di Mata Aksara.
10. Itu pas bukunya dapat anak-anak senang gak?
Senang lah, pasti senang. Mereka itu selalu… Ini aja kamu bawa buku baru
bisa pada berebutan “mau baca”. Anak-anak itu kan ada berapa buku pun pasti
akan selalu “mana buku yang baru?”, selalu mencari buku yang baru. Meskipun
buku yang lama itu baru dilihat sekali, ya mereka selalu ingin baca buku yang
baru. Jadi, ya memang ketika ada banyak buku mereka senang gitu.
11. Terasa perbedaannya gak sih bu setelah dan sebelum mendapatkan buku
dari #AkuBaca itu?
Apa ya… Ketika kita kemudian kita dapat bantuan dari pihak luar itu kan
kemudian apa yang kita lakukan itu bisa lebih lebar jangkauannya, apa yang
bisa kita lakukan bisa lebih luas lagi dirasakan manfaatnya, variasi buku yang
ada juga menjadi bertambah, dan hal-hal seperti itu kan yang memang
mendorong “eh kalau ada lagi ingin” tapi kan memang program itu tidak selalu
ada dan terbuka juga untuk kami. Kalau sudah dapat kan tahun ini jadi tidak
bisa lagi ikut gitu. Jadi ya adanya tambahan buku itu kami syukuri betul dengan
memanfaatkan buku tersebut baik di sini maupun motor keliling itu.
12. Nah untuk motor kelilingnya sendiri itu dari sini atau dari #AkuBaca?
Memang sudah punya dari dulu. Jadi gini, motor kelilingnya itu dulu dari
Sampoerna Foundation. Setelah gunung merapi meletus, 8 bulan kemudian kan
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motor itu menganggur. Ada 6 motor yang kemudian dihibahkan ke pemerintah
kabupaten Sleman. Nah kami menjadi salah satu penerimanya. Motor itu sudah
kami modifikasi dan jadi 2010 juga kan… Itu cover-nya kan sudah lama terus
udah gak bagus. Pas mas Azmi datang ke sini bersama teman-teman yang lain
juga bilang cover-nya diganti agar lebih baru. Kemudian dengan adanya
program

#AkuBaca

ini

kita

ingin

ikut

menjadi

bagian

untuk

mengkampanyekan programnya Gramedia.
13. Oh berarti saat mas Azmi ke sini dan melihat terus dia mengajukan untuk
coba aja dibuat cover terus ibu menyetujui itu?
Iya memang kami yang… anu… di cover aja itu biar lebih menarik dan terlihat
lebih baru.
14. Bagaimana tanggapan ibu pribadi mengenai program #AkuBaca ini?
Senangnya itu kan selain dapat buku, kita dapat hadiahnya 3x ya, 3 tahapan,
dan hadiah yang terakhir itu berupa voucher… Voucher yang bisa kita
belanjakan dengan selera kita. Jadi, ya senang sih… apa…
(ter interupsi dengan kedatangan anak dari narasumber)
15. Baik bu bisa dilanjutkan, bagaimana tanggapan ibu dengan program
#AkuBaca ini?
Senang aja, Jadi ketika itu juga menunjukkan keberpihakan corporate ya. Jadi
perusahaan toko buku ataupun penerbit buku itu kan ketika memberikan
support kepada Taman Bacaan membuat kita juga… ya bagaimanapun kan
Gramedia itu kuat di penerbit dan bukunya mahal. Kita pasti mikir-mikir lah
mau beli itu. Karena di sisi lain penerbit dengan harga yang lebih terjangkau
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kan juga banyak dan ketika kemudian ada banyak hadiah dari situ artinya
banyak tambahan buku berkualitas itu yang kemudian semakin membuat anakanak senang mendapatkan buku-buku yang baru.
16. Baik-baik. Lalu harapannya untuk program #AkuBaca ini? Kalau bisa
memberikan masukan ke mereka ini apa?
Ya keinginannya sih selalu dikirimkan buku hehehe. Tapi kan kita juga berpikir
ada sangat banyak teman di luar sana selain kami yang pasti juga berharap
mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain. Jadi, semakin banyak nanti
teman yang mendapatkan support dari #AkuBaca kan nanti stok buku yang
berkualitas itu akan semakin tersebar di seluruh Indonesia. Harapannya
begitu…
17. Oh gitu… Lalu di Yogya sendiri ada komunitas sendiri ngga sih? Jadi
misalkan dari Mata Aksara, terus dari yang lain-lainnya gitu ada?
Ada forum Taman Bacaan Masyarakat ada. Ada banyak sekitar 300an, tetapi
yang aktif hanya sekitar 20an, 50 udah paling banyak deh. Dengan berbagai
variasi, ada yang senang, dan sebagainya.
18. Lalu di Mata Aksara ini ada program-program apa saja?
Jadi kalau di Mata Aksara selain… kita kan ada banyak kegiatan. Tidak hanya
anak-anak datang pinjam buku, tetapi ada beberapa kegiatan, salah satunya
adalah kelas bercerita itu setiap Kamis sore, itu anak-anak kumpul. Variasi
yang datang, pernah sampai 17 orang datang, terus meskipun hujan lebat
pernah mereka saking senangnya tetap datang pas hujan lebat kemarin ada 7
orang yang masih berusaha datang dan memaksa ibunya, “bu Heni pak Adi ini
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nih Yasmin sebenarnya panas tapi ingin ke sana”, loh yak hujan deres gitu.
Alhamdulillah itu menunjukan anak-anak bersemangat untuk ikut kegiatan.
Lalu setiap Sabtu itu ada kelas catur, di bawah ini tadi ada kelas, ada 15 anak
yang jadi murid kelas catur. Ada salah satu anak yang juara 3 di Taiwan dan
ada juga yang menang di Malaysia. Terus untuk ibu-ibu kita ada kelas
parenting, ada kelas rajut. Kemarin terakhir bikin proyek bersama berupa
sarung bantal.
19. Iya kemarin saya lihat di instagram, itu biasanya bikin kayak gitu untuk
apa hasilnya?
Untuk dijual ya. Jadi teman-teman ketika… ini kan kalau kelas rajut sudah 3
tahun. Ketika dulu masih proses belajar itu Rabu dan Sabtu itu selalu ngumpul,
sekarang kan sudah… hampir semuanya sudah bisa jadi sudah mulai kerjain di
rumah, komunikasi di grup tetap berjalan, ini lagi ngerjain apa dan nantang
temannya untuk ikut mencoba. Jadi masih aktif semuanya.
20. Berarti itu ibu-ibu yang suka nganterin anaknya kesini ya?
Iya awalnya begitu. Ibu-ibu yang sering nganterin anaknya kesini, terus mereka
juga mengajak teman lain. Ketika belanja benang, ketemu yang belanja
benang… apa namanya… rajut itu kan pasti orang yang senang. Jadi ngobrolngobrol terus bilang “ayo ikut aja” gitu. Jadi, tidak hanya di sekitar sini, jauhjauh juga anggota komunitasnya.
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21. Hebat juga ya ibu-ibunya bersemangat semua. Terus ada program apalagi
bu selain itu?
Selain itu kita juga sering mengadakan kegiatan disini maupun kita yang datang
ke tempat lain. Kan ada motor keliling juga. Motor keliling itu kita pakai kalau
ada undangan, terus mereka berminat untuk ada kegiatan di sana, jadinya bawa
motor keliling.
22. Berarti itu kelilingnya tergantung ada acara-acara tertentu ya?
Hari Minggu pasti keliling. Ada di Paskhas AU atau di kampung-kampung lain
juga ada. Karena, kalau belum senang membaca itu meskipun di sini ada
fasilitas lengkap, untuk datang ke sini kan juga berat. Jadi, kami mendekatkan
buku dengan menggunakan motor keliling itu ya supaya mereka senang aja
untuk membaca.
23. Tapi ibu sendiri melihat tidak sih sebenarnya minat baca anak-anak itu
gimana?
Anak-anak itu senang kok. Sebenarnya mereka senang membaca, cuman
memang kita kan belum bisa mengukur senang itu seberapa sih karena kadang
anak-anak kan level bacanya beda-beda. Kadang anak… Kalau Naya itu kan
komik senang, novel yang tebal-tebal juga dia suka baca. Tapi di sisi lain ada
juga anak-anak yang sudah kelas 5-6 SD masih suka buku yang bergambar. Ya
apapun lah ketika kita kemudian mendekatkan buku ke masyarakat responnya
selalu bagus, jadi ya mungkin karena ketersediaan buku, kemudian buku itu
juga harganya itu tidak murah menurut mereka, kalah dengan prioritas yang
lain, jadi kan ya kondisinya menjadi begini.
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24. Akhirnya malah jadi tidak membaca ya… Padahal sebenarnya mereka
mau membaca.
Iya, tapi memang untuk buku-buku harus sesuai dengan kebutuhan. Untuk ibuibu rumah tangga, meskipun mereka jarang ke perpustakaan, saat kita
membawa buku itu ke lingkungan mereka yang dekat, mereka tidak perlu jalan
ke perpustakaan yang jauh, mereka senang. Buku yang dicari juga buku tentang
resep masakan, buku pengasuhan, buka kerajinan, buku kecantikan, itu mereka
juga terbukti nyatanya mereka juga meminjam itu. Entah kalau nanti akan
dibaca atau tidak tetapi kan itu menunjukkan keinginan mereka untuk belajar.
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Transkrip Wawancara IV
Andika Saputra
CSR Specialist PT Hero Supermarket
Melalui E-Mail, 26 Maret 2018
1. Bagaimana bentuk CSR di Indonesia saat ini?
Bentuk CSR di Indonesia saat ini mulai bergerak ke arah yang baik, walau
beberapa masih terdapat yang melakukan CSR hanya bersifat filantropis
tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutannya.
2. Apa definisi dan tujuan CSR menurut kakak pribadi?
Definisi CSR adalah apa yang company can giving back to the communities
yang bertujuan untuk memberikan dampak sosial yang positif akan
keberadaan perusahaan itu sendiri di suatu lokasi, tentunya dengan
diselaraskan dengan keadaan dan kebutuhan. Aspek kesinambungan dan
keberlanjutan (sustainability) menjadi hal yang vital dan ini hanya dapat
diwujudkan dengan adanya sinergi dari pelaku CSR dan calon penerima CSR.
3. Kenapa sebuah perusahaan perlu untuk menjalani program CSR?
CSR yang baik menurut saya adalah sebuah strategi yang tidak terpisah dari
strategi utuh suatu perusahaan, dan tidak hanya menjadi suatu kegiatan yang
bersifat mengugurkan kewajiban pemerintah saja. Karena perusahaan harus
menyadari bahwa keberlanjutan bisnis dewasa ini bisa ditentukan oleh
seberapa bermanfaat perusahaan itu tidak hanya untuk marketnya tapi juga
untuk masyarakat disekitarnya.
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4. Program CSR yang ideal itu seperti apa? Bisa tolong berikan contoh
nyatanya?
CSR yang ideal itu adalah yang bersifat holistic dan bersifat inside out,
diaplikasikan tidak hanya kepada eksternal tapi juga dimulai dari internal,
pengaplikasian ini bisa mengacu pada SDGs ataupun ISO 26000 yang
mengatur diantaranya tentang kebijakan perusahaan tentang lingkungan, hakhak kemanusiaan hingga kesetaraan gender.
Sehingga CSR tidak hanya berbicara tentang apa yang sudah perusahaan
lakukan untuk masyarakat, tapi juga tentang apa yang sudah perusahaan itu
lakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya: selain membuat program
yang berkelanjutan untuk masyarakat sekitar, perusahaan juga menerapkan
konsep energy saving, less paper, wash pledge untuk menunjukan
kepeduliannya terhadap lingkungan, menghormati hak-hak karyawannya dan
menerapkan kebijakn perihal gender equality.
5. Apa peran Corporate Communication dalam menjalankan sebuah
program CSR?
Keberadaan CSR dalam perusahaan saat ini erat kaitannya dengan Corporate
Communication, tentunya salah satu dilakukannya CSR ini adalah juga untuk
meningkatkan citra positif perusahaan di mata public, disini lah peran
corporate communication, untuk menyampaikan apa yang perusahaan
lakukan untuk diketahui oleh public. Namun pada pelaksanaannya CSR tidak
harus berfokus pada citra, harus mengatur antara esensi dan sensasi, sehingga
pemberitaan (sensasi) tidak seharusnya lebih besar dari esensi.
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6. Bagaimana cara mengetahui indikator keberhasilan sebuah program
CSR?
Yang harus berkelanjutan dari CSR ini bukanlah programnya, tapi
manfaatnya. Sehingga sederhananya indikator keberhasilan itu adalah
sustainability nya, dimana saat program dan support dari perusahaan telah
berakhir, manfaat dan kegunaannya tetap berjalan.
7. Bagaimana pendapat kakak tentang program #AkuBaca yang
dijalankan oleh Kompas Gramedia?
Saya pernah berbincang dengan salah satu pegiat literasi di Indonesia Timur,
semua sepakat bahwa Indonesia, khususnya Indonesia Timur ini tidak
kekurangan minat baca,tapi kekurangan akses baca sehingga minat baca yang
besar tidak diimbangi dengan keberadaan bahan bacaan yang memadai.
Sehingga program itu saya rasa akan sangat membantu dan berimbas besar
terhadap peningkatan tingkat literasi di Indonesia
8. Apakah program ini sudah efektif dalam meningkatkan minat baca?
Khususnya Kompas Gramedia sebagai perusahaan yang profit-nya
dipengaruhi dari minat baca masyarakat?
Saya belum terlalu mendalami tentang program #AkuBaca, namun idealnya
meningkatnya akses baca akan berimbang lurus dengan meningkatnya minat
baca, dan tentunya akan berimbas secara bisnis kepada Kompas Gramedia itu
sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Transkrip Wawancara V
Andika Saputra
CSR Specialist PT Hero Supermarket
Starbucks Pondok Indah Mall I, 7 April 2018

1.

Untuk hari ini, saya ingin lebih memperdalam wawancara dari hasil
jawaban kakak melalui e-mail. Jadi pertanyaan kemarin tidak saya
ulang lagi dan akan fokus dalam memperdalam pertanyaan-pertanyaan
lainnya. Baik kak saya mulai ya. Sebenarnya penting tidak untuk sebuah
perusahaan menjalankan riset terlebih dahulu sebelum menjalankan
sebuah CSR?
Sebenarnya gini, untuk bidang apapun pasti perlu riset. Karena kita untuk tau
targetnya tercapai atau tidak kita harus tau starting point kita di mana. Jadi,
untuk kita mendapatkan starting point itu berarti kan harus riset tuh. Kita
mulai di mana, terus input sebelum kita masuk itu apa, dan target kita mau
apa jadi ketahuan nanti itu tercapai atau ngga. Saat ditanya penting atau engga
ya… justru intinya disitu, awalnya gitu.

2.

Tapi sebenarnya kalau riset itu kita harus jalanin sendiri atau misalkan
kita ambil riset dari luar itu udah cukup atau harus dari dalam?
Hmm… Bisa dua-duanya sih sebenarnya. Karena kalau dari sisi CSR sendiri,
kalau di Indonesia itu kan belum banyak yang timnya besar ya, kadang
timnya cuma 3 orang jadi kadang kurang memungkinkan kalau harus
menjalani riset sendiri kecuali skalanya tidak terlalu besar. Kita juga bisa hire
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NGO yang mungkin dia base-nya ada di lokasi itu berapa lama. Misalkan saja
kita ambil di Bintaro, lalu memang ada NGO yang base-nya di Bintaro dan
punya binaan di Bintaro. Pasti dia udah tau nih seluk beluk yang ada di
Biintaro, jadi kita bisa kolaborasi sama mereka karena mereka udah tau riset
di daerah itu seperti apa dan kita bisa pakai data itu atau sebenarnya kalau
mau lebih keterlibatan dari tim CSR. Apakah misalnya tim Toko, seperti saya
nih di Hero ada tim Tokonya dan dia mau terlibat turun langsung ya akan
lebih baik gitu.
3.

Oke. Terus media promosi apa sih yang efektif untuk mempromosikan
program CSR?
Hmm… Sebenarnya gini, kita harus pikirin dulu yang kemarin saya bilang,
jangan sampai sensasi lebih besar daripada esensi. Jangan sampai kontennya
gak terlalu bagus tapi mungkin dengan the power of media program
perusahaannya jadi wah. Justru jadi aneh juga secara media seolah-olah kita
memberinya besar tapi penerima manfaatnya dapatnya ternyata gak sebesar
itu. Jadi, kedua hal tersebut seharusnya berimbang. Cuman kalau sekarang sih
kalau ingin lebih masif mungkin kan media sosial harus banyak, terus juga
ada offline media. Kalau misalkan kita mau itung… Kamu jurusan apa sih?

4.

PR kak.
PR? Kalau misalkan kita itung PR value pun… Offline pasti lebih besar kan
nilainya dibandingkan online dan kita juga gabisa pasang iklan juga.
Kebanyakan CSR sama PR itu gabung divisinya, karena mereka saling
membutuhkan. Gimana caranya selain target sasaran kita mendapatkan
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manfaat yang banyak, perusahaan kita pun dikenal. Jadi ya semuanya saling
berkaitan.
5.

Lalu pesan seperti apa kak yang bagus untuk disosialisasikan
sebenarnya? Yang mengajak? Yang memberitahukan?
Kalau menurut personal saya, pesan yang bagus untuk disampaikan itu pesan
yang jujur. Kalau programnya mau di make up-in boleh tapi jangan
berlebihan. Jadi, apa yang kita lakukan itulah yang kita beritakan.
Menyampaikan pesan yang apa adanya, tapi yang pasti juga karena untuk
dapat memberi manfaat yang lebih besar ke sekitar itu kan baiklah jangan
bergerak sendiri, tetapi mengajak semua bareng-bareng. Ntah mungkin dari
saya mengajak konsumen untuk ikut berbagi, atau mengajak partner bisnis,
atau misalkan masyarakat itu sendiri.

6.

Terus setiap dalam menjalankan program CSR perlu menjalankan
evaluasi ngga?
Pastilah. Jadi balik lagi ke itu tadi, kita menjalani program tujuannya apa sih?
Untuk kita tau tujuannya tercapai atau tidak kita pasti perlu evaluasi. Untuk
kita tau kekurangannya, misalkan program ini pasti… apakah akan dilakukan
lagi tidak di ke depannya? Berarti kan harus dilihat dulu nih program ini
manfaatnya bagus atau ngga? Berjalan sesuai rencana atau ngga? Ada flownya dimana? Itu semua harus dievaluasi, sehingga nanti keluar output-nya
apakah ini layak dilanjutkan atau harus diputus atau harus dilanjutkan dalam
beberapa catatan.

7.

Itu idealnya berapa kali sih kak dalam melaksanakan evaluasi?
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Kalau saya sih biasanya di kantor kalau bikin sebuah program itu… misalkan
sebuah program dilalui 1 tahun sampai 2 tahun masa programnya, dari masamasa itu biasanya ada per semester, ada per kuartal, jadi per 3 bulan.
8.

Jadi itu akan lebih efektif ya dalam melakukan evaluasi?
Perkembangannya jadi terlihat jelas ya?
Iya. Kalau reporting yang cukup lengkap itu per 6 bulan sampai 1 tahun.
Cuman kalau evaluasi yang enggak harus jadi report itu, cuman kita samasama diskusi, brainstorming, dan segala macam itu biasanya per 3 bulan gitu.

9.

Tapi sebenarnya program CSR itu harusnya ada target waktunya atau
selama dia masih bisa berjalan ya lanjutkan saja?
Ini sebenarnya menarik sih. Jadi, yang harus kita pahami kadang ada
beberapa perusahaan yang… kita bantu di daerah A, daerah itu gak punya
kamar mandi misalkan. Akhirnya mereka datang, bangun kamar mandi di
situ. Terus udah dan bilang “that’s my CSR” gitu. Terus kayak “I’m done
something for the community” dan udah. Tapi sebenarnya dia tau gak sih
kamar mandi itu terpakai atau enggak? Maintenance kamar mandinya tuh
kayak gimana? Karena saya dulu punya pengalaman di Tangerang, di Mauk,
itu orangnya gak punya kamar mandi. Bukan karena mereka gak mampu
membuat kamar mandi, tapi emang mereka turun-menurun diajarkan bahwa
kamar mandi itu gak penting gitu. Jadi mereka punya rumah, true stories,
terus punya mobil, tapi rumahnya gaada WC. Jadi mereka tajir, tapi sorry
BAB-nya di sungai. Nah maksudnya kalau memang kita menutup fakta soal
hal kayak gitu terus kita datang dan kita bangun kamar mandi belum tentu
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dipakai juga kan sebenarnya. Harusnya ada perubahan perilaku dulu di sana,
pendampingan segala macam. Makanya kalau kamu nanya “ini harus dilanjuti
apa enggak?”, yang selalu saya bilang sama teman-teman itu kita harus
berlanjut itu bukan programnya, tapi manfaatnya. Toh kita tidak akan terus
bisa ada di sana kan. Misalkan saya Hero gitu, ke daerah A. Saya enggak
mungkin seumur hidup Hero mendampingi di sana. Suatu saat kita pasti harus
pergi dan gimana caranya pada saat kita pergi itu manfaatnya tetap berjalan.
Nah itu maksudnya yang harus sustain. Jadi, bukan programnya yang harus
sustain, tapi manfaatnya gitu.
10. Baik kak. Sudah sih kak dari aku segitu aja pertanyaannya.
Oh udah? Baik baik. Oh terus soal kemarin ya… Saya ngerti sih kenapa si
Gramedia bikin ini. Jadi, sekarang itu CSR bukan sesuatu yang terpisah lagi
dari bisnis. Bukan berarti gua make money di sini terus give something in the
other side, enggak kayak gitu. Sekarang itu keduanya itu harus dijalankan
berbarengan. Jadi, CSR itu harus related dengan bisnisnya. Mungkin setelah
di Timor minat bacanya naik mungkin mereka akan buka Gramedia di sana.
Ya kan? Karena meningkatkan minat baca pasti berefek pada kemauan untuk
membeli bahan bacaan. Ya berarti jadi ada demand kan di situ, mereka mau
enggak mau harus menyediakan supply di sana. Jadi ini semua ujungujungnya bisnis juga, cuman ya dia masukin dari sisi CSR dan itu enggak
salah.
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Viola Oyong

Teguh Azmi Pamungkas

Manager External Communication

CSR Officer-Corporate Communication

Corporate Communication KG

Kompas Gramedia

Heni Wardatur Rohmah

Andika Saputra

Pengelola TBM Mata Aksara

CSR Specialist
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Media Sosial Instagram @kompasgramedia

Jumlah post dengan hashtag #AkuBaca dan salah satunya post dari Najwa Sihab
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Media Sosial Facebook & Twitter

Website www.kompasgramedia.com
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Penulisan mengenai program #AkuBaca dari para penerima bantuan

Artikel tentang #AkuBaca di Harian Kompas 22 Maret 2018
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Pemberitaan #AkuBaca di Warta Kota 21 Maret 2018

Pemberitaan #AkuBaca di Tribunnews.com pada 17 Juni 2017
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Tampak Depan TBM Mata Aksara

Tampak Dalam TBM Mata Aksara
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Koleksi Buku-Buku TBM Mata Aksara

Struktur Organisasi TBM Mata Aksara
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Antusiasme anak-anak dalam kegiatan story telling

Peneliti membacakan buku cerita ke anak-anak dan berinteraksi dengan mereka
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Tampak Depan Aula TBM Mata Aksara

Peneliti foto bersama anak-anak TBM Mata Aksara
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