sambutan
bupati lampung barat pada acara
workshop literasi
===================================

hari/tanggal
waktu
tempat

: rabu, 09 oktober 2019
: pukul 08.30 wib
: gedung psht

===================================

assalamu ‘alaikum wr. wb.
salam sejahtera bagi kita semua.
yang kami hormati.
sdr.
para.
sdr.

wakil bupati lampung barat;
sekretaris daerah, para asisten, staf
ahli bupati, kepala badan, dinas,
kantor, bagian;
rekan–rekan
unsur
forkopimda
kabupaten lampung barat ;
kepala badan/ dinas/ instansi/ kantor
dan bagian di lingkungan pemerintah
kabupaten lampung barat; serta;

hadirin,,,

-2-

hadirin yang saya hormati,

puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat allah swt
karena berkat rahmat dan karunianya pada kesempatan ini kita
masih dapat berkumpul bersama menghadiri acara workshop
literasi dalam keadaan sehat wal’afiat. gerakan ini di inisiasi oleh
perkumpulan keluarga berencana (pkpi) cabang lampung barat
yang mempunyai inisiatif untuk terlibat dalam gerakan literasi.

hadirin yang saya hormati,

sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa
bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan
kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak.
bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat,
yang memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat
dunia. literasi dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana
suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih
penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup agar
mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk
menciptakan kesejahteraan dunia.
dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi
menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir
kritis, kreatif, komunikatif sehingga dapat memenangi persaingan
global. sebagai bangsa yang besar, indonesia khusunya kabupaten
lampung barat harus mampu mengembangkan budaya literasi
sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan
yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan
masyarakat.
penguasaan enam,,,
-3penguasaan enam literasi dasar yang disepakati oleh world
economic forum ada tahun 2015 menjadi sangat penting tidak
hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh
warga masyarakat. enam literasi dasar tersebut mencakup literasi

baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital,
literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan.

hadirin yang berbahagia,

pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa
adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat
baca anak. sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti,
minat baca anak perlu dipupuk sejak usia dini mulai dari lingkungan
keluarga. minat baca yang tinggi, didukung dengan ketersediaan
bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau, akan mendorong
pembiasaan membaca dan menulis, baik di sekolah maupun di
masyarakat. dengan kemampuan membaca ini pula literasi dapat
ditumbuhkembangkan.
sejak tanggal 2 bulan mei 2018 kabupaten lampung barat
melaunching kabupaten lampung barat sebagai kabupaten
literasi. dengan dibentuknya peraturan bupati (perbup)

no 19 tahun 2018 tentang gerakan literasi daerah bukti
dari keseriusan kabupaten lampung barat untuk menjadikan
kabupaten lampung barat sebagai gerakan literasi.
salah satu yang menjadi tugas kita bersama adalah
mengembangkan literasi budaya dan kewargaan kearifan
budaya lokal yang masih terjaga di bumi beguai jejama sai betik ini
untuk bisa bersinergi dengan literasi daerah yang saat ini kita
galakkan,
sehingga budaya,,,
-4sehingga budaya yang ada tidak tergerus oleh perkembangan
teknologi yang begitu pesat, namun justru bisa memberikan cita
rasa baru bagi pemuda dalam mengimplementasikan budaya di era
modern seperti saat ini.
seperti kita ketahui literasi adalah kemampuan membaca dan
menulis serta kemampuan memanfaatkan hasil bacaan untuk
kecakapan hidup untuk pembacanya. sedangkan yang dimaksud
dengan gerakan literasi adalah gerakan untuk menyinergikan semua

potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuhkan,
mengembangkan, dan membudayakan literasi.
dengan demikian gerakan literasi secara umum bertujuan
untuk menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem
pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam
rangka pembelajaran sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan
kualitas hidup.
pada akhirnya gerakan literasi daerah ini akan menghasilkan
sumber daya dan generasi inspiratif yang mampu berdaya guna dan
bersaing dalam era digitalisasi informasi ini.
dengan mengucap bismillahirahmanirahim kegiatan
workshop literasi kabupaten lampung barat resmi saya
nyatakan dibuka
terima kasih atas perhatiannya

wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr. wb.
bupati lampung barat,
hi. parosil mabsus

