
BAB II
 

TINJAUAN BUKU DAN PEwADAHANNyA
 

BAGI KANUSIA
 

2~1. Pengertian Buku 

Secara umum pengertian buku dapat dibedakan 

menjadi dua pengertian, yaitu : 

2.1.1.	 Pengertian secara fungsional 

Buku adalah wadah sarana komunikasi . tercetak dan 

tersusun dalam satu atau lebih dari satu bab dan 

penyajiannya mengikuti suatu sistematika yang wajar. 

2.1.2. Pengertian secara fisikal 

a.	 Buku adalah merupakan lembatan-lembaran kertas yang 

dicetak, dilipat dan dijilid atau diikat· pada 

punggungnya. 1 ) 

b.	 Buku adalah lembaran-lembaran kertas yang tercetak 

dan disatukan menurut urutan tertentu. 2 ) 

2.2.	 Klasifikasi Buku dan Kacamnya 

Menurut macamnya buku dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut 

l)Kamus Ensiklopedia Britania, hal. 220. 

2)H~!":~m P~Hnb\)r1i .. J)~~;~r dan Tp.lmis pp.np.rbib'm Rllkll, Sin~rt. 
. Harapan, Ja.karta .. 1981. 

14. 
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2.2.1. Reference book 

Yaitu merupakan buku-buku pedoman, petunjuk, seperti 

kamus, ensiklopedia, buku-buku standard dan buku-buku 

sejenisnya. 

2.2.2. Text book 

Yaitu merupakan buku yang disesuai~an dengan kurikulum 

pendidikan dan merupkan buku wajib yang digunakan di 

sekolah buta huruf, taman kanak-kanak (TK), SD, SLTP, 

SLTA, PT (Perguruan Tinggi). 

2.2.3. Trade book 

Yaitu buku-buku yang merupakan karya umum, biasanya 

diperlukan oleh masyarakat seperti novel-novel, 

majalah-majalah, bUku-buku cerita, dan lainnya yang 

setara. 

, 
"2.3. Hanfaat Buku bagi Kanusia 

2.3.1. Buku sebagai sumber ilmu pengetahuan 

Sampai saat ini buku merupakan sarana penunjang
 

yang paling efektif dalam mempelajari dan mendalami
 

ilmu pengetahuan. Peranan buku dalam menunjang program
 

pendidikan, pembangunan bangsa merupakan kebutuhan
 

pokok dan perlu dikembangkan karena hal ini telah
 

tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. 

Mengenai arti pentingnya buku bagi manusia juga telah 

dikemukakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Republik Indonesia: 3 ) 

"Banyak j 8.1 80n yang' Jd ta tellJpl1h un tl.1k. mence1'daskal1 

bang'sa .: NaJl1un oa1'8 yang' paling' alllpuh ada1ah 

memperkenalkan manusia kepada i lIDU peng"etahuan dan 

salah 5atu sUllJber yang' paling" l.1taJl1a adalah buku" 

Mengingat begitu besar manfaat buku sebagai sumber 

ilmu pengetahuan. maka perlu dikembangkan minat baoa 

masyarakat mulai dari kanak-kanak. hal ini dimaksudkan 

agar masyarakat dapat memahami ilmu pengetahuan yang 

tertu8.ng dalam buku dan setelah memahami mampu 

mengingat sewaktu-waktu teori yang ada dalam buku itu 

d igu n a ka.n atau dipraktekkan da18.m kehidupan 

bermasyarakat. Pengertian tentang buku disini tidak 

hanya berupa buku-buku pelajaran akan tetapi juga 

buku-buku umum yang berisi ilmu pengetahuan dan 

teknologi modern 

2.3.2. Buku 8sbagai sumber hiburan 

Selain sebagai sumber ilmu pengetahuan buku juga 

dapat dijadikan sebagai sumber hiburan; hal in i 

seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan 

,4)Kebuda.ya.an 

Bulw jug'a merupakan sa1Jabat kasih yang: paling' setia 

untl.1k menoeg'ah ldta daTi melaRwn diwaktl.1 seng-gang'''. 

3)Prof, Dr, Fuad Hasan, Wejangan Pada Pembukaan Ptisat 
Buku, Jakarta Tahun 1992. 

4)Prof, Dr, Fuad Hasan, Wejangan Pada Pembukaan Pusat 
Buku, Jakarta Tahun 1992, 
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Buku bisa menjadi sahabat karib dan sarana hiburan 

yang komunikatif; karena dengan membaca buku dan 

melihat langsung gambar-gambar, rumus-rumus hitungan, 

konsep-konsepnya dan garis besar isinya kita lebih 

cepat mengerti dan men cern a yang akan selalu diingat 

dalam fikiran dan perasaan. 

2.3.3. Buku sebagai Barang Dagangan 

Dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan 

intelektualnya pemerintah dari tahun ke tahun selalu 

memberikan perhatian secara intensif terutama pada 

bidang pendidikan. Hal tersehut telah dicanangkan 

pemerintah melalui berbagai program baik secara formal 

maupun non formal. Secara formal program pendidikan 

dikembangkan melalui pendidikan umum mulai dari Taman 

Kanak-kanak sampai pada Perguruan Tinggi. Sedangkan 

secara non formal program pendidikan dikembangkan 

melalui pendidikan khusus; 8cpcrLi !:;elwlah luar biasa; 

sekolah buta huruf, KnrRllS ketera,mpi Ian dan lain-lain. 

Sementara itu dalam mewujudkan pendidikan 

nasional yang mampu menjangkau seluruh masyarakat 

seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31; 

Pemerintah mengusahakan pemerataan kesempatan 

memperoleh pendidikan bagi masyarakat yang 

diprogramkan melalui : Undang Undang Wajib Belajar; 

Kejar Paket A; Televisi Pendidikan; dan lain-lain. 

Hal tersebut tentunya tidak akan lepas dari 

kaitannya buku sebagai sumber ilmua pengetahuan yang 
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telah diungkapkan didalamnya sehingga buku merupakan 

pengetahuan praktis yang mudah dipalajari. Didukung 

dengan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan 

arti pentingnya buku sebagai sumber ilmu maka 

kebutuhan buku terus meningkat baik dalam kuantitas 

atau jumlah maupun kualitas (mutu dan judul). Hal 

semacam ini mend orang kalangan yang terkait dalam 

pengadaan buku untuk menjadikan buku sebagai barang 

dagangan yang menguntungkan. Karena dengan memproduksi 

secara besar yang didukung jumlah konsumen yang 

meningkat maka pemasaran buku akan lebih banyak 

menghasilkan laba. 

2.4. Usaha Memenuhi Tuntutan Kebutuhan Buku Bagi Manusia 

2.4.1. Tujuan Usaha Pemenuhan Buku 

Banyak cara yang dilakukan dalam memenuhi 

l<.ebutuhan buku diant.arulIYu uuuluh uisLribusi dari 

produsen ke konsumen yang diwadahi melalui pusat 

perdagangan buku. Dengan adanya Pusat Perdagangan buku 

tersebut akan terwujud suatu tujuan usaha pemenuhan 

buku d ia.ntaranya adalah sebagai berikut : 

- membantu dalam meningkatkan kecerdasan bangsa. 

- mend orang peningkatan kualitas pendidikan. 

- membekali masyarakat dengan il~u pengetahuan, 

pengalaman dan keterampilan. 

- membina dan mengembangkan daya kreasi, prakarsa dan 

kemajul:l.lI bersama. 
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- menumbuhkan minat baca masyarakat. 

- mendorong untuk semangat belajar. 

2.4.2. Maeam Usaha Pemenuhan ·Buku 

Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan 

kebutuhan buku maka pemerintah telah menyelenggara-kan 

berbagai macam usaha antara lain 

a. Mencetak dan menerbitkan buku 

Usaha meneetak dan menerbitkan bukuadalah 

merupakan langkah yang paling efektif untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat akan buku. Dal~m 

upaya untuk menghasilkan dan memproduksi buku baru 

yang bermutu maka produsen harus menginformasikan 

kepada masyarakat melalui rang pameran, baik buku 

tersebut tergolong fiksi, non fiksimaUpun 

referensi. 

Pihak-pihak yang terkait dalam perierbit~n 

buku ini harus ikut bertanggung jawab terhadap mutu 

buku yang dihasilkan dan tentu saja harus 

disesuaikan deng~n kebutuhan masyarakat akan arti 

pentingnya buku. Mengingat adanya keterkaitan 

antara produsen dan konsumen maka baik konsumen 

maupun produsen harus saling berinteraksi dalam 

suatu wadah yang diwujudkan dalamaktivitas pusat 

perdagangan buku. Hal tersebut dapat diungkapkan 

dalam skema berikut ini : 
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Produsen Buku Konsumen Buku 

(pusat Perdagangan Buku 

r~1'O~k~... ] r~-LOS! 1~~- -IKios-kios 

@an.J7\. 
Sumber: Pemikiran 

b. Usaha memasarkan barang dagangan 

Dalam memasarkan buku sebagai barang dagangan 

maka usaha memasarkan buku ini merupakan usaha 

.dalam mendistribusikan buku kepada inasya,rakat 

melalui suatu proses kegiatan jual-beli yang 

melibatkan produsen dan konsumen (masyarakat atau 

pembeli). Dalam usaha ini terkait dua kepentingan 

yang mendasar yakni: kepentingan konsumen tintuk 

mendapatkan peluang keuntungan dan kepentingan 

kosumen untuk mendaptkan ilmu pengetahuan yang ada 

dalam bentuk buku. 

Dari usaha perdagangan buku sernacam ini 

sistem pendistribusian dibedakan menjadi tiga 

rnacam: 

- Distribusi langsung yaitu pendlstribusian buku 

secara langsung dari pihak penerbit (produsen) ke 

pihak pembeli (konsurnen). 



21 

- Distribusi semi langsung adalah pendistribusian 

buku dari pihak produsen (penerbit) ke masyarakat 

pembeli (konsumen) dengan melalui pihak ketiga 

(penyalur). 

- Distribusi tak langsung; adalah distribusi buku 

dari pihak produsen ke kons~men melalui pihak 

ketiga (penyalur) yang biasanya terdiri dari 

pedagang besar (whole sale) dan pedagang eceran 

(retail). 

2.5. Penyediattn Fasilitas Pusat Perdagangan Buku 

2.5.1. Dorongan Pemilihan Buku 

a. Memberikan rangsangan minat baca bUku 

Modal dasar dalam mencapai kemajuan dan 

ke~ejahteraan bangga adalnh pcningkaLarl keoerdasan 

bangsa yang dicapai melalui berbagai macam cara. 

Namun yang dianggap paling praktis hanyalah 

membentuk masyarakat Indonesia agar gemar mambac8 

dan belajar. Sikap semacam ini jika telah didasari 

pada akhirnya akan terwujud cinta terhadap buku. 

Lalo untuk mewujudkan masyarakat cinta akan buku 

diperlukan sarana penunjang, yakni berupa wadah 

yang akan mewadahi aktivitas perdagangan buku. 

b. Memaou bertambahnya konsumen buku. 

Sehubungan dengan bertambahnya penyebaran 

kampus dan gedung sekolah yang disebabkan jumlah 

mahasiswa dan pelajar semakin bertambah setiap 
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tahunnya yang ada di yogyakarta ini menjadikan 

konsumen buku semakin meningkat. Karena jumiah 

konsumen yang sadar akan buku dan memiliki minat 

baea tinggi, hal ini dapat dilihat dari juml~h buku 

yang terjual baik pada toko buku maupun kios-kios 

dan kaki lima buku semakin banyak. 

e. Hembantu memasyarakatkan pemilikan buku 

Mengingat betapa pentingnya buku bagi usaha 

meneerdaskan bangsa maka penyediaan fasilitas 

pengadaan buku akan dapat memberikan pengaruh ya~g 

baik terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini memang 

yang diharapkan guna meningkatkan minat baea bagi 

masyarakat Indonesia. 

2.5.2. Jenis Fasilitas Pewadahan Buku 

Jenis fasilitas pewadahan buku dalam Pusat 

Perdagangan Buku ini dibagi menjadi tiga bagian 

a. Taka-taka 

Yaitu merupakan bentuk ruang penjualan buku yang 

kum.! isinya merupakan bentuk taka. Jo.d i dalam 

menampilkan atau menjual buku itu berada dalam 

ruangan yang Iuasnya mengikuti standard untuk taka

taka penjualan buku. 

b. Kias-kias 

Yaitu m~rllpakan bentuk tempat penjual~n buku yang 

sifat bangunannya merupakan bangunan terbuka dengan 
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standard kios penjualan buku. Dalam mewujudkan atau 

merlampilkan kios disini setiap ruang hanya dibatasi 

oleh dinding namun berkesan oenar-benar terbuka. 

c.	 Los 

Yaitu merupakan bentuk ruang penjualan buku yang 

konrl i si nyH mfHllpl'lkl'ln rlll'lngrln 11.188 yang standard 

luasan ditentukan menurut kebutuhan. Jadi pembeli 

Iangsung bisa menentukan sendiri pilihan buku yang 

dikehendaki tanpa dijenguk pelayan atau penjual; 

Namun pengawasan petugas akan Iebih diperketat agar 

keamanannya dapat terjaga secara efektif. 


