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  SOROT

FASILITAS negara dibangun tentunya 
untuk dimanfaatkan secara optimal, 
yang ujung-ujungnya untuk melayani ke-
pentingan publik. Tak terkecuali gedung 
perpustakaan yang ada di Kompleks 
Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

Fungsi perpustakaan sebagai pusat 
kebudayaan dan intelektualitas tentu 
sangat strategis di tempat yang menjadi 
salah satu penentu kebijakan negara 
itu. Sebagai anggota DPR di komisi yang 
menangani bidang pendidikan serta 
literasi, Komisi X, Reni Marlinawati 
menyadari perpustakaan yang ideal 
mesti memanjakan pengunjung dengan 
koleksi buku, dilengkapi data digital, 
pendataan literatur yang rapi, sekaligus 
fasilitas baca yang nyaman.

“Jika perlu kriteria perpustakaan 

digital atau paperless, dan letaknya yang 
mesti strategis, tak tersembunyi seperti 
perpustakaan DPR saat ini,” imbuh dia.

Menurut anggota Fraksi PPP itu, jika 
pemerintah ada dana, kenapa tidak 
(dibangun) perpustakaan (DPR) ideal 
tersebut daripada alokasi dana dituju-
kan untuk kunjungan ke luar negeri. 
“Lebih baik dengan studi literasi, wa-
laupun ada suasana-suasana kebatinan 
yang terkurangi,” ujarnya.

Yang dia rasakan saat ini, di satu 
sisi tugas sebagai wakil rakyat meng-
haruskannya membaca banyak sekali 
dokumen setiap harinya. Di sisi lain, 
ketidaklengkapan koleksi saat men-
cari dokumen yang dicarinya untuk 
refe rensi pembuatan perundangan di 
perpustakaan DPR. Reni mengaku lebih 

sering mendapatkan dokumen, misalnya 
buku tentang tembakau saat pemba-
hasan RUU Kebudayaan, dari luar.

“Kelemahan di Indonesia, perpusta-
kaan itu hanya pelengkap penderita, 
prasarat, asal ada saja,” cetusnya, yang 
mengaku jarang ke perpustakaan DPR 
itu.

Hanafi Rais, anggota dewan dari 
Fraksi PAN, menilai penguatan fungsi 
perpustakaan DPR diperlukan untuk me-
nampakan sisi intelektualitas parlemen. 
Menurutnya, itu bakal mengimbangi sisi 
bangunan dan reputasi dewan yang kini 
lebih mentereng ketimbang sisi intelek-
tualitasnya.

Hanafi  pun mengaku jarang berkun-
jung ke perpustakaan DPR dengan ala-
san koleksi bukunya saat ini tidak lebih 

baik daripada yang bisa ia dapat dari 
internet, termasuk dalam hal referensi 
legislasi.

Penguatan fungsi perpustakaan itu, 
kata dia, bisa dilakukan lewat pelengkap-
an koleksi dari sisi perjalanan sejarah 
DPR, penambahan buku atau dokumen 
yang menunjang tiap bidang kerja 
komisi maupun alat kelengkapan dewan 
serta pembaruannya (updating).

“Bukan soal (dibangun secara) empat 
lantainya, melainkan fungsinya dulu, 
dan akses harus dibuka untuk pub-
lik, intelektual, wartawan, konstituen, 
atau publik siapa pun. Ini harus dibuat 
serius. Harus ditampakkan sisi intelek-
tual parlemen,” tandas anggota Komisi 
I DPR itu.

Terwujudnya fasilitas perpustakaan 

modern di DPR seperti harapan anggota 
dewan mungkin masih butuh waktu. 
Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk 
Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny 
Sucipto, pembangunan perpustakaan 
modern DPR belum mendesak diwujud-
kan. Dia menilai perpustakaan DPR saat 
ini cukup untuk memenuhi kebutuhan 
anggota dewan dalam mencari sumber 
referensi.

Ia menambahkan bahwa pemba-
ngunan perpustakaan DPR juga tidak 
berprinsip pada keadilan dalam penge-
lolaan keuangan negara. “Belum tentu 
juga rakyat bisa mudah mengakses 
koleksi buku di perpustakaan karena 
sulitnya masuk ke area DPR yang penuh 
dengan Pamdal,” sindirnya. (Kim/
Uta/P-2)

BUKU adalah jendela dunia dan membaca 
menjadi kunci untuk membuka jendela 
tersebut. Tanpa membaca buku, jendela 
itu akan tertutup sehingga pengetahuan 
akan dunia luar yang begitu luas sulit un-
tuk dimiliki.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 
paham benar akan pentingnya buku seba-
gai jendela dunia sehingga disediakanlah 
perpustakaan di Gedung Nusantara II. 
Diharapkan, para wakil rakyat yang ter-
hormat itu dapat membaca buku dengan 
mudah agar tidak kuper atau kurang 
pergaulan.

Jumlah koleksi di perpustakaan itu men-
capai 25.060 yang mencakup 15.078 buku, 
1.271 peraturan dan undang-undang, dan 
962 referensi. Bahkan ada pula skripsi, 
tesis, dan disertasi, yang jumlahnya men-
capai 133 jilid, serta jurnal sebanyak 73 
buah.

Ironisnya, ternyata anggota dewan 
jarang mampir ke ruang perpustakaan 
tersebut. Bahkan ada politikus Senayan 
yang tidak tahu letak perpustakaan. 
Jumlah peminjam di perpustakaan pun 
sangat minim, yakni sehari rata-rata em-
pat buku. Padahal, jumlah anggota dewan 
560 orang.

Namun, minimnya kehadiran serta ren-
dahnya minat baca sepertinya tidak mem-
buat pimpinan DPR risau. Mereka bahkan 
telah mencanangkan untuk melakukan 
tujuh tahap pengembangan kompleks 
legislatif, termasuk di dalamnya pemba-
ngunan perpustakaan parlemen. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat me-
ngatakan perpustakaan DPR yang baru 
akan menjadi research library bagi ang-
gota dewan demi menunjang fungsi ke-
dewanan. Pernyataan Fadli, bila mengacu 
kepada realitas yang ada, terkesan hanya 
untuk gagah-gagahan.

Padahal, fasilitas yang disediakan 
perpustakaan DPR tersebut pun cukup 
memadai. Pengunjung termasuk dari 
kalangan umum disediakan tempat yang 
nyaman untuk membaca koran atau ma-
jalah maupun mengerjakan tugas lainnya. 
Terlebih lagi, pengunjung difasilitasi wi-fi  
gratis.

Alih-alih memompa minat baca para 
anggotanya yang lemah, Fadli Zon dan 
kawan-kawan malah memprioritaskan 
pembangunan fi sik. Padahal, memompa 
minat baca tidak serta-merta mengeluar-
kan biaya, sedangkan pembangunan se-
lalu bersentuhan dengan menghabiskan 
anggaran. 

Tidak ada yang kurang dengan fasilitas 
yang disediakan di perpustakaan DPR. Kita 
mengingatkan kepada para wakil rakyat 
agar bisa memanfaatkan fasilitas yang ada 
saat ini. Sebagai wakil rakyat, mereka pun 
dituntut dapat mengikuti perkembangan 
ilmu pengetahuan yang ada. 

Pasalnya, mereka mengemban tiga 
fungsi utama kedewanan yang diamanat-
kan rakyat. Jika dengan fasilitas yang ada 
saja tidak mereka maksimalkan, lantas 
bagaimana kita bisa menerima rencana 
pembangunan perpustakaan DPR yang 
baru nanti? 

Itu tentu saja akan membuat anggaran 
terbuang begitu saja. DPR jangan malah 
mengejar yang tak pasti, tetapi mengabai-
kan yang sudah ada. Mulailah membaca 
buku di perpustakaan agar tahu penting-
nya menghemat anggaran di tengah ting-
ginya beban APBN. (Nur/P-5)

Tinggal Pilih, Perpustakaan atau Kunjungan ke Luar Negeri

FOTO-FOTO: MI/M IRFAN MINAT BACA MINIM: Suasana ruang baca perpustakaan DPR-RI di Gedung DPR-RI, Jakarta. Minat 
baca terhadap koleksi buku di perpustakaan tersebut sangat minim.

SETUJU: Para anggota DPR-RI saat memulai Rapat Paripurna Kelima di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 
(1/9). Anggota DPR menyetujui rencana pembangunan tujuh proyek, salah satunya pembangunan 
ruang perpustakaan. 
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