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Ketika ramai yang tertekan dek pandemik yang mengganas, kenapa pula mahu bercakap soal 

membaca? Mungkin ada yang nampak masanya kurang sesuai, tetapi kajian di Barat 

menunjukkan kadar pembacaan masyarakatnya meningkat di era pandemik ini kerana ramai 

yang berada di rumah dan mengambil peluang ini dengan membaca.  

Kajian mendapati, 35 peratus daripada warga dunia membaca lebih di zaman pandemik ini 

berbanding sebelumnya. Di Asia, negara tertinggi merekodkankan pembacaan ialah India, 

diikuti dengan Thailand and China. Menariknya, rekod menunjukkan buku berbentuk fizikal 

lebih diminati berbanding e-buku atau buku audio walaupun jumlah penjualan buku fizikal 

umumnya mengalami kejatuhan kerana kesan pandemik. 

Tidak hairan, industri buku global yang bernilai 119 bilion Dolar masih memfokus kepada 

penjualan buku fizikal dan segmen itulah yang menjana pendapatan utama industri ini hari ini. 

Jika ramai yang menyangka bahawa generasi muda hari ini lebih berminat dengan buku digital, 

data di United Kingdom (UK) menunjukkan bahawa generasi mudalah yang sebenarnya 

mempopularkan buku fizikal.  

63 peratus daripada penjualan buku di UK adalah dalam kalangan pembaca berumur 44 tahun 

ke bawah, dan 52 peratus penjualan e-buku adalah dalam kalangan pembaca berumur lebih 45 

tahun. Malah, satu kajian lain di Barat mendapati buku fizikal tetap menjadi pilihan pembaca 

tidak mengira umur. Tidak hairan, China, Amerika dan UK kekal sebagai tiga negara tertinggi 

pengeluar buku di dunia. Buku-buku memasak dan buku kanak-kanak amat popular dalam 



bentuk fizikal. Nikmat menyentuh buku apabila membaca adalah pengalaman yang tidak boleh 

dijual beli.  

Hakikatnya, membaca dan menimba ilmu itu fitrah dan ibadah, siapalah kita untuk 

menolaknya. Dengan membaca kita bersama-sama membawa negara ke arah masyarakat celik 

huruf. Indeks literasi dunia menunjukkan negara paling tinggi kadar literasinya ialah Finland, 

diikuti dengan Norway, Iceland dan Sweden. Menarik sekali kerana negara-negara 

Skandianvia sering berada di tangga tertinggi mana-mana indeks sekalipun di dunia ini 

termasuklah dari segi sistem pendidikan, indeks kegembiraan dunia hatta indeks kebebasan 

akhbar sekalipun. 

Sejarah menunjukkan pada 1820, hanya 12 peratus daripada populasi masyarakat dunia boleh 

membaca dan menulis. Hari ini, lebih 86 peratus populasi dunia adalah celik huruf. Walaupun 

begitu, masih ada 750 juta remaja di dunia ini yang masih ketinggalan dan tidak boleh membaca 

dan menulis.  

Ini menunjukkan, budaya membaca mesti tetap menjadi agenda utama dunia dan Malaysia. 

Gerakan membaca harus menjadi salah satu perkara penting yang bukan hanya dilihat menjadi 

salah satu  kegiatan dalam akademik, tetapi harus menjadi agenda setiap ahli masyarakat agar 

benar-benar kita dapat membudayakan membaca sebagai satu gaya hidup. 

Usaha ini kita nampak pernah cuba digerakkan secara sistematik tidak lama dahulu tetapi 

perubahan senario politik negara seakan membantutkan usaha ini. Tambahan lagi, tekanan 

pandemik membuatkan membaca bukan lagi menjadi agenda penting kita semua, membanteras 

COVID-19 menutup banyak perkara yang sebelumnya kita pernah dahulukan.  

Namun, harus kita ingat juga, membanteras COVID-19 memerlukan pengetahuan dan 

pengetahuan itu datangnya daripada membaca. Bacalah akhbar dan majalah, bacalah buku baik 

dalam bentuk fizikal atau digital tentang perkembangan COVID-19 kerana dengan itulah kita 



akan membentuk diri yang cakna info terkini dan sebarkan pula dengan ahli keluarga yang lain.  

Hakikatnya, tidak pernah rugi mereka yang membaca. Yang rugi adalah mereka yang 

menafikan membaca itu fitrah yang penting, mendahulukan yang lain, yang hakikatnya sama 

sekali menolak kelebihan wujud sebagai manusia yang berakal.  


