
Layanan PELITAKU 

 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Kulon Progo meluncurkan program layanan 

baru yang bernama PELITAKU, yang merupakan kepanjangan dari Pendidikan Literasi 

Anak Usia Dini di Kulon Progo. 

 Layanan ini ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Kulon Progo nomor 20 Tahun 2019 tertanggal 4 April 2019. 

Program pendidikan literasi bagi anak usia dini bertujuan untuk mendukung program 

wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang PROGRAM 

INDONESIA PINTAR. Program Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal atau rintisan 

wajib belajar 12 (dua belas) tahun.  

Tujuan utama program Pelitaku bukan hanya pada kemampuan anak untuk 

membaca atau menulis. Kedua jenis kemampuan tersebut sebenarnya hanya menjadi 

landasan bagi tujuan yang lebih baik, yakni membentuk generasi yang mampu berpikir 

kritis dalam menyikapi informasi.  

Khusus untuk anak usia dini atau pra sekolah, pendidikan literasi penting dilakukan 

karena memiliki banyak manfaat yakni: 

1) Menumbuhkan kemampuan dasar anak untuk membaca, menulis dan    

menghitung; Meski terkesan seperti kegiatan sederhana, membacakan buku pada 

anak adalah tahap awal mengenalkan mereka pada dunia literasi. 

2) Mengembangkan kemampuan berfikir kritis; Tingkat literasi yang tinggi akan  

berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk menerima, mengolah, dan 

menyikapi setiap informasi yang diterimanya. 

3) Mempersiapkan anak untuk masuk dunia sekolah; Mengenalkan poin-poin utama  

dalam pendidikan literasi pada anak pra sekolah akan membantu mereka 

mempersiapkan diri saat memasuki dunia sekolah. Tahapan literasi awal meliputi 

bahasa lisan dan tulisan serta pengetahuan mengenai angka dan huruf yang 

menjadi salah satu kunci keberhasilan anak pra sekolah dalam membaca. 



Kemampuan ini akan bisa diandalkan ketika mereka mulai mendapatkan 

pembelajaran di sekolah. 

4) Perkembangan literasi yang baik berkorelasi dengan prestasi akademik;   

Pendidikan literasi yang telah ditetapkan sejak dini akan memberikan dampak 

positif terhadap prestasi akademik seorang anak. Praktik pengenalan literasi awal 

dengan membacakan buku pada anak terbukti dapat membuat anak lebih sukses 

dalam bidang akademik.  

Pengenalan perpustakaan sebagai wahana penguat pendidikan literasi diperlukan 

agar anak usia dini memiliki pemahaman (kognitif), yang akan membentuk sikap 

nilai (afektif) terhadap perpustakaan.  

 

Link Video Pendidikan Literasi Anak Usia Dini di Kulon Progo : 

https://https://www.youtube.com/watch?v=WjSk6uIBTUI 

 

Untuk layanan pengaduan masyarakat melalui email : 

perpustakaan@kulonprogo.go.id 

https://www.youtube.com/watch?v=WjSk6uIBTUI































