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Abstrak 

 

  Bangsa yang maju adalah bangsa yang membaca buku. Sebaliknya, kian 

rendah daya baca masyarakat, kian sulit bangsa tersebut maju. Begitulah kalimat 

yang menjadi langkah awal dalam mengimplementasikan budaya literasi di 

Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh penyair Amerika Serikat 

yang hijrah ke Inggris yaitu TS Eliot, beliau berpendapat bahwa “Sulit 

membangun peradaban tanpa budaya tulis dan baca.” Atas dasar itulah 

membangun kesadaran bersama budaya membaca itu penting, harus dimulai dari 

hal yang kecil, dimulai dari diri sendiri, dan dimulai saat ini. Gerakan Indonesia 

Membaca dan Menulis (GI2M) merupakan pengalaman penulis dalam 

implemntasi dalam kegiatan belajar mengajar di kampus. Hal ini tentunya berawal 

dari keresahan yang mendalam tentang kondisi peserta didik yang cenderung 

mengutamakan budaya oral, dan melupakan budaya literasi. Dampak yang 

muncul adalah kemampuan performansi membaca dan menulis masih kurang. 

Selain itu, kemampuan mengintegrasikan antara menyimak, berbicara, membaca, 

menulis, dan berpikir belum menunjukkan hasil maksimal. Gerakan Indonesia 

Membaca dan Menulis (GI2M) inilah menjadi salah satu langkah dalam 

mengimplementasikan budaya literasi. Gerakan ini memilki prosedur atau 

langkah-langkah dalam proses pembelajaran di kelas. Terdapat dua jenis gerakan 

yang dilakukan. Pertama, mewajibkan peserta didik untuk membawa dan 

membaca buku favorit, kemudian dibaca pada awal perkuliahan dimulai. Kedua, 

peserta didik membuat karya sederhana dari model pembelajaran kreatif. 

Bentuknya adalah dengan membuat puisi berdasarkan nama penulis dan membuat 

puisi rumpang yang disesuaikan dengan bidang dan mata kuliah yang diikuti. 

Langkah selanjutnya adalah dengan mempublikasi karya tersebut lewat buku 

antologi dan lewat media sosial seperti facebook. 

 

Kata Kunci: Gerakan, membaca, menulis, dan budaya literasi. 
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