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Abstrak 

Taman bacaan masyarakat berperan penting dalam hal pembelajaran seumur 

hidup masyarakat di sekitar. Hal ini diwujudkan dengan cara mengadakan 

program-program yang sesuai dengan minat dan keadaan masyarakat sekitar, 

terutama mengenai pemberdayaan masyarakat. Pengadaan progam pemberdayaan 

masyarakat bukan hanya dilakukan semata untuk membuat masyarakat lebih 

berdaya dalam hal kehidupan ekonomi, namun juga dalam berbagai aspek 

kehidupan mereka. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian 

fenomenologi dengan lokasi penelitian di Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara 

yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta. Fokus penelitian ini adalah untuk 

mengetaui motif dan makna kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 

Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara. Metode pengumpulan data dilakukan 

dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi kegiatan di taman baca tersebut. 

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari 

pihak kampus, yaitu pendiri dan pengelola taman baca. Setelah pengumpulan data 

                                                           
1 Diambil dari judul skripsi yang berjudul “Studi Fenomenologi Tentang Program Pemberdayan 
Masyarakat Melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Mata Aksara di Kabupaten Sleman 
Yogyakarta” 
2 Korespondensi : Anggi Nuriantari Putri, Mahasiswa Ilmu Informasi dan Perpustakaan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Airlangga, Surabaya, No. Telp. 0895360365918, E-mail: 
angginputri@gmail.com 
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dilakukan, analisis data  dilakukan dengan mereduksi data-data yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi intensif dan menyajikannya dalam bentuk teks narasi. 

Penelitian ini menemukan bahwa makna pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara pada dasarnya merupakan bentuk 

implementasi dari visi-misi mereka dengan tagline “Dari Buku Menjadi Karya”. Adanya 

istilah pemberdayaan masyarakat pada program taman bacaan masyarakat didapat dari 

proses dan hasil yang diperoleh setelah dilakukannya kegiatan tersebut, sedangkan motif 

yang mendasari dilakukannya kegiatan tersebut berasal dari “motif untuk” (in-order-

motive) dan “motif karena” (because-motive) yang seimbang, yaitu motif tujuan (motif 

untuk) yang lebih mengarah agar masyarakat menjadi lebih terampil dengan kegiatan 

membaca dan motif sebab (motif karena) yakni memberikan dampak positif bagi 

kehidupan mereka, sesuai dengan keinginan masyarakat masing-masing serta karena 

banyaknya potensi yang bisa digali dari masyarakat melalui kegiatan membaca. 

Kata kunci : Taman Bacaan Masyarakat, Motif,  Makna, Pemberdayaan Masyarakat   

 

Abstract 

Community library plays an important role in the lifelong learning of the 

community around Community library. This is realized by organizing programs 

that match the interests and circumstances of the surrounding community, 

especially regarding community empowerment. The procurement of community 

empowerment programs is not only done to make people more empowered in 

terms of economic life, but also in various aspects of their life. 

The research method used in this research is qualitative research method, 

research type used is phenomenology research with research location in 

Community library of Mata Aksara located in Sleman Yogyakarta. The focus of 

this research is to determine the motive and meaning of community empowerment 

activities conducted by Community library of Mata Aksara. Methods of data 

collection were done by interview, observation, and documentation of Community 

library’s activities. Determination of informants in this study was conducted 
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based on recommendations from the campus, the founder and manager of 

Community library. After data collection is done, data analysis is done by 

reducing the data obtained through interviews and intensive observation and 

presents it in the form of narrative text 

This research found that the meaning of community empowerment by 

Community library of Mata Aksara  is essentially a form of implementation of 

their vision-mission with the tagline "From Book Being Work". The existence of 

the term community empowerment in Community library’s programs obtained 

from the process and the results obtained after the activity, while the motive 

underlying the activities derived from the "motive for" (in-order-motive) and 

"motive from" (because-motive) balanced, that is the “ motive for” that is more 

directed to the public to be more interested in reading and give a positive impact 

on their lives, and “motive from” because of the many potentials that can be 

extracted from the community through reading activities and people had their 

own wants for their live. 

 

Keywords : Community Reading Place, Motive, Meaning, Community 

Empowerment 

 

Pendahuluan 

Di Indonesia, taman bacaan masyarakat tumbuh dan berkembang dalam 

kehidupan masyarakat. Salah satunya taman bacaan masyarakat yang ada di 

Yogyakarta. Secara fluktuatif, jumlah taman baca masyarakat di kota-kota besar seperti 

Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, 

pertumbuhan jumlah taman bacaan masyarakat di kota Yogyakarta setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. Di sepanjang tahun 2007 tercatat bahwa terdapat 110 taman 

bacaan masyarakat yang ada di Yogyakarta. Kurun waktu satu tahun selanjutnya, yaitu 

pada tahun 2008 terdapat peningkatan, jumlahnya mencapai 130 taman bacaan. 
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Selanjutnya dari tahun ke tahun, jumlah taman bacaan masyarakat yang ada di 

Yogyakarta selalu meningkat. Terhitung dari tahun 2009 hingga 2011 diperoleh data 

bahwa terdapat 140 – 250 taman bacaan yang telah tercatat3, sedangkan sampai tahun 

2013 jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang ada di Yogyakarta sudah mencapai 254 

taman bacaan4. 

Taman bacaan masyarakat secara harfiah didefinisikan masyarakat sebagai 

tempat baca yang menyediakan beragam buku bacaan5 Taman bacaan masyarakat 

merupakan lembaga yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat dan diperuntukan 

untuk masyarakat. Taman bacaan masyarakat berperan penting dalam membantu 

masyarakat untuk mengakses informasi, yaitu dengan menyediakan sumber informasi dan 

memberikan layanan di bidang bahan bacca berupa buku, majalah, tabloid, koran, dan 

bahan bacaan lainnya, yang juga dilengkapi dengan ruangan untuk membaca. Sebuah 

taman baca tidak hanya menyediakan layanan bacaan saja, namun juga menyediakan 

layanan baca di tempat, layanan peminjaman buku, layanan pembelajaran, layanan 

praktik keterampilan, dan melaksanakan berbagai kegiatan literasi. 

Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat 

(community empowerment) adalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan dalam 

rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang 

ada di dalam masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat 

terbagi dalam beberapa bidang terkait dengan literasi, dengan tujuan akhir 

mewujudkan masyarakat gemar membaca. Jenis kegiatan yang ada pada sebuah 

taman bacaan pun semakin beragam. Salah satunya adalah kegiatan belajar 

bersama masyarakat, yang merupakan implementasi dari program pemberdayaan 

masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat itu sendiri dapat terbagi dalam 

beberapa bidang terkait dengan literasi, dengan tujuan akhir mewujudkan 

masyarakat gemar membaca. Salah satu taman bacaan masyarakat yang berada di 

Yogyakarta adalah Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara. Taman Bacaan Masyarakat 

Mata Aksara terletak di Jl. Kaliurang km 14 No. 15A, Tegalmanding. Yogyakarta. 

Dengan tagline “Dari Buku Menjadi Karya”, pengelola Taman Bacaan Masyarakat Mata 

                                                           
3 Laporan Pertanggungjawaban Forum Taman Bacaan Masyarakat Kota Yogyakarta Tahun 2011 
4 Laporan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 
5 Heru. 2009. Taman Baca Rumah Pelangi. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Airlangga Surabaya. 



 ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  

Jurnal STUDI FENOMENOLOGI TENTANG… ANGGI NURIANTARI 

Aksara berusaha untuk mengajak masyarakat membaca buku sesuai dengan yang 

diinginkan. Berdasarkan hasil observasi penulis, Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara 

telah menerima penghargaan sebagai Taman Bacaan Masyarakat Kreatif Rekreatif dari 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya berbagai program kegiatan yang 

sudah dilakukan Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara dan berbagai macam 

penghargaan yang sudah diperoleh, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti, 

bagaimana penyelenggaraan kegiatan program pemberdayaan masyarakat lingkungan 

sekitar dari sebuah taman bacaan yang bergerak menjadi sarana fasilitator, mulai dari 

perencanaan hingga pelaksanaanya, serta perkembangan masyarakat setelah mengikuti 

beberapa program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan Taman Bacaan 

Masyarakat Mata Aksara. 

Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini adalah model penelitian kualititatif yang melihat pengalaman 

dan perilaku sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan guna mengungkapkan sebuah 

realitas program pemberdayaan masyarakat melalui sebuah taman bacaan masyarakat 

dengan pendekatan fenomenologi dengan bangunan teori dari Alfred Schutz melalui 

proses tipikasi berdasarkan kesamaan tujuan yang menjadi sebuah alat klasifikasi untuk 

menempatkan fenomena kedalam tipe-tipe khusus. Konsep fenomenologi Alfred Schutz 

bertolak pada makna tindakan yang dikembangkan oleh Weber. Ketika weber 

menggunakanistilah “motive” iniberartibahwakalimat (a) “in-order-to” darisebuahaksi 

atau tindakan, adalahorientasidaritindakantersebutterhadapkejadian di masadepan, namun 

menurut Alfred Schutz sebelum masuk pada tahapan “in-order-to”, terlebih dahulu ada 

tahapan  (b) “because” darisetiapaksi, adalah, telahterjadi di masalampau (Kuswarno: 

2009). Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa persoalan pokok yang 

diterangkan oleh Alfred Schutz adalahmelihat bahwa motif adalah sebuah konteks dari 

makna yang menghubungkan motivasi dengan apa yang dimotivasi. Dalam motif in-

order-to dari sebuah tindakan menunjukkan bahwa motif in-order-to dari sebuah tindakan 

tidak lebih dan tidak kurang dari tindakan itu sendiri yang diproyeksikan dalam future 

perfect tense. Dalamhubunganmotif in-order-to, dorongandaripengalamanhidup (contoh, 

sebuahtindakan) adalahsebuahantisipasidalamdoronganpengalamanhidup (contoh, sebuah 

project), yang telahdigambarkandalamfuture perfect tense.Motif in-

ordertoadalahsebuahisidaripengertian yang manadibangundiatassebuahpengalaman yang 

adadalamsebuahrancangan.Rangkaian yang tiada henti ini adalah sebuah fakta-fakta dari 
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pengalaman di masa lampau pengalaman berisi tentang kesuksesan dari beberapa bagian 

dari tindakan. Setiap in-order-to motive mengisyaratkan seperti beragam pengalaman 

yang telah diangkat kedalam status “aku bisa melakukannya lagi”, sedangkan, maksud 

sebenarnya dari because-motive adalah menjelaskan penggambaran dalam hal 

pengalaman masa lalu dari actor tersebut.6 Dalam hal ini, because-motive tidak 

menunjukkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, melainkan mengacu 

kepada sesuatu yang mendahului tindakan yang dilakukan. Jadi, yang ingin dikedepankan 

oleh Alfred Schutz bahwasanya dengan melihat kembali apa yang mendahului tindakan, 

maka “makna” akan dapat dilabelkan. Dengan demikian bisa diambil kesimpulan bahwa 

persoalan pokok yang diterangkan oleh Alfred Schutz adalah masalah makna subyektif 

dalam penelitian yang dipadukan dengan konsep verstehen yang mengarah pada suatu 

tindakan bermotif demi tujuan yang hendak dicapai atau in order to motive. Informan 

penelitian diambil melalui purposive sampling adalah pelaku pelaksanaan program 

pemberdayaan masyarakat yang merupakan penggiat Taman Bacaan Masyarakat 

sebanyak 6 informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan telaah dokumen yang dianalisis menggunakan teknik analisis reduksi, 

penyajian data, dan verifikasi data.  

Tinjauan Pustaka 

Taman Bacaan Masyarakat 

Suatu lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat akan informasi 

mengenai ilmu pengetahuan dalam bentuk bahan bacaan dan bahan pustaka 

lainnya, yang berdiri ditengah masyarakat untuk menunjang kegiatan 

pembelajaran bagi masyarakat umum., sehingga menjadi sumber informasi yang 

berguna berbagai keperluan, memberi layanan yang berkaitan dengan informasi 

tertulis, digital, maupun media lainnya. Taman Bacaan Masyarakat merupakan 

wadah untuk mentransfer ilmu pengetahuan, keterampilan dan keahlian kreatif 

guna membangun masyarakat yang terampil, berpengetahuan dan produktif.  

 

 

                                                           
6 Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi (fenomena pengemis kota bandung). Bandung: Widya 
Padjadjaran. Hal.110   
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Pemberdayaan Masyarakat 

Suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ 

kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan 

dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. . 

Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap 

untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, 

maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku 

sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik. 

 

Hasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Bagan Kerangka Hasil Penelitian Mengenai Tindakan Sosial yang 

dilakukan Penggiat Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara 
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Berdasarkan sejarah awal mula didirikannya TBM Mata Aksara, TBM 

ini fokus pada bidang literasi anak-anak, yang kemudian mengembangkan target 

penggunanya hingga ke kalangan dewasa. Dalam konteks fenomenologis, pendiri 

TBM merupakan actor yang melakukan tindakan sosial bersama actor lainnya 

yaitu para pengelola dan relawan, sehingga memiliki kesamaan dan kebersamaan 

dalam ikatan makna intersubjektif. Dalam hal ini, para actor tersebut memiliki 

historis yang dapat dilihat dalam bentuk alami, yaitu pengalaman pendiri TBM 

yang menemukan sebuah fakta di lapangan bahwa saat ini buku bacaan anak-anak 

kurang bervariasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi minat anak-anak untuk 

membaca. Kondisi ini menentukan gambaran pendiri dan pengelola terhadap masa 

yang akan datang dan harapan-harapan yang akan bisa terus berkembang. Latar 

belakang pengembangan target masyarakat yang lebih luas, pengelola menyatakan 

bahwa ada beberapa alasan yang pada akhirnya membuat pengelola melanjutkan 

bahkan membuat lebih banyak kegiatan yang tidak hanya ditujukan bagi anak-

anak, namun juga kalangan dewasa.  Dari bagan di atas, maksudnya adalah 

kegiatan pemberdayaan sesungguhnya merupakan kegiatan praktik membaca yang 

ditujukan pada masyarakat usia dewasa.  

Aplikasi/praktik membaca ini dilakukan sebagai upaya mengajak 

masyarakat untuk mau membaca. Dengan melakukan praktik membaca, 

masyarakat merasakan langusng manfaat dari kegiatan membaca, yang nantinya 

bila hasil praktik membaca tersebut dijual, maka akan mendatangkan nilai tambah 

dan keuntungan masyarakat itu sendiri. Kegiatan praktik buku yang rutin 

dilakukan secara berkala dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat, yang 

apabila dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten, maka dampak positif 

bagi masyaraka dapat dirasakan langsung. Yang pada akhirnya akan terus 

melakukan kegiatan membaca karena sudah merasakan manfaat dari kegiatan 

membaca. 
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Gambar 1.2. Bagan Hasil Penelitian Mengenai Program Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Mata Aksara 

Dari bagan diatas, terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan di TBM Mata 

Aksara didasari oleh 2 motif yaitu in-order-to motive dan because motive. In-

order-to motive merupakan motif yang merujuk padamasa mendatang. Kaitannya 

dengan kegiatan TBM Mata Aksara ini, motif ini berupa harapan pengelola akan 

kondisi masyarakat di masa mendatang yaitu masyarakat yang gemar membaca, 

kreatif, dan melek akan informasi; sedangkan motif kedua berupa kondisi yang 

dialami masa lalu yang dijadikan pelajaran bagi pengelola agar masyarakat tidak 

terus berkutat pada kondisi “gaptek” atau gagap teknologi, buta aksara, dan 

kurangnya pemanfaatan lahan secara maksimal karena kurangnya ilmu yang 

dimiliki masyarakat. 

In-Order-To-Motive (Motif-agar atau motif-tujuan) dari penggiat taman 

bacaan ini terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat adalah dengan 

memfokuskan pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang sudah 

seharusnya mendapat perhatian agar menjadi genarasi yang lebih baik, khususnya 
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melalui bidang literasi namun tetap pada porsi sebagai sarana pembelajaran bagi 

semua kalangan masyarakat. terjadi pada anaknya, membuat narasumber terpicu 

untuk melakukan sesuatu sebagai bentuk kepeduliannya kepada lingkungan 

sekitar. Pada rintisan awal pendirian taman baca, narasumber berfokus pada 

literasi anak. Hal ini dikarenakan narasumber melihat kondisi masyarakat yang 

notabene masih banyak yang buta aksara, sehingga ia tidak mau sampai generasi 

penerus bangsa yakni anak-anak juga mengalami hal serupa. 

Perkembangan kegiatan yang dilakukan di taman bacaan ini tidak hanya 

ditujukan untuk sekedar gemar membaca, namun juga membentuk karakter anak 

seperti yang tercantum dalam filosofi yang diyakini oleh Ibu Heni dan suami, 

Bapak Nuradi Indrawijaya. Beliau memiliki tujuan agar anak-anak yang 

berkunjung ke taman baca tidak hanya sekedar memperoleh manfaat membaca, 

namun memperoleh nilai plus lain yang beliau yakini dapat terbentuk ketika anak-

anak saling berinteraksi di taman baca. 

 Lalu, because-motive atau motif-karena merupakan motif yang melihat 

kebelakang. Maksudnya adalah seorang individu melakukan suatu tindakan pasti 

memiliki dasar pengalaman dari masa lalu, yang kemudian dijadikan pelajaran. 

Dengan demikian, sebuah tindakan dilakukan individu untuk menghindari 

kesalahan yang terjadi di masa lalu dengan menganalisis pengalamannya di masa 

lalu yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan (in-order-to-

motive). Berkaitan dengan motif ini, penggiat taman baca yaitu Ibu Heni dan 

Bapak Nuradi, secara gambling menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan yang 

targetnya adalah kalangan dewasa pada dasarnya tercetus secara spontan. Dalam 

pengertian, masyarakat menginginkan adanya sebuah kegiatan yang dapat 

menampung aspirasi warga, yang pada akhirnya dapat diimplementasikan ke 

kehidupan sehari-hari. 

Antusias masyarakat khususnya di kalangan orang dewasa pada kegiatan 

taman baca bisa dikatakan cukup tinggi. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat 

yang masih awam dengan kegiatan yang taman baca adakan, sehingga 
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menimbulkan rasa penasaran dan ketertarikan tersendiri untuk mencari tahu. 

Beberapa kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat diantaranya adalah 

diskusi mengenai kegiatan yang dibutuhkan masyarakat, kelas keterampilan bagi 

ibu-ibu dan bapak-bapak. Beberapa kegiatan yang merupakan hasil dari diskusi 

bersama masyarakat diantaranya kelas merajut dan kelas menjahit. Dari dua kelas 

ini, beberapa ibu-ibu sudah secara mandiri membuka usaha dari hasil merajut dan 

menjahit. Penggiat Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara, Ibu Heni 

menjelaskan bahwa sudah beberapa kali mendampingi ibu-ibu dalam membuka 

usaha. Salah satunya dengan mendampingi pembelian bahan baku barang yang 

dipesan oleh calon pembeli. Dengan pendampingan yang dilakukan secara berkala 

dan berkelanjutkan, penggiat taman baca berharap dapat menumbuhkan minat 

masyarakat untuk melihat peluang dalam hal perbaikan ekonomi rumah tangga 

mereka melalui hasil kegiatan yang mereka jalani. 

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat Mata 

Aksara berbasiskan pada tujuan kemandirian masyarakat yang dibangun melalui 

membaca dan interaksi positif antar masyarakat. Sistem yang mereka bangun 

lebih mengarah pada sistem “demokrasi” atau dengan kata lain berbasis 

masyarakat, dimana pada satu waktu masyarakat sekitar dan pengelola TBM 

berdiskusi mengenai TBM, baik mengenai kegiatan yang akan dilakukan, kegiatan 

yang akan direncanakan, hingga kegiatan yang telah dilakukan sebagai bentuk 

evaluasi. Partisipasi masyarakat dibutuhkan pengelola sebagai informasi untuk 

lebih memahami kondisi masyarakat. Di area Taman Bacaan Masyarakat Mata 

Aksara, pengelola memberi fasilitas-fasilitas yang mendukung berbagai kegiatan 

masyarakat terkait dengan kebutuhan masyarakat. 

Secara garis besar, motif yang dimiliki penggiat Taman Bacaan 

Masyarakat Mata Aksara terkait dengan because-motive dalam teori Alfred 

Schutz, penggiat melihat bahwa setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda 

untuk dapat dipenuhi dan berkaca dari situasi kondisi lingkungan serta 

masyarakat, kegiatan taman baca menjadi lebih fleksibel guna menarik minat dan 

mempertahankan minat masyarakat, sehingga tujuan akhir dari program-program 
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yang diadakan oleh Taman Bacaan Masyarakat Mata Aksara bukan hanya sekedar 

masyarakat yang gemar membaca, namun menjadi lebih terampil, kreatif, dan 

mandiri dalam segi finansial. Dengan demikian, bukan hanya tujuan taman baca 

yang tercapai, namun masyarakat menjadi lebih berdaya dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari dan juga dapat berpengaruh pada kondisi lingkungan 

sekitar. 

Penutup 

Taman Bacaan Masyarakat berdiri ditengah masyarakat untuk menunjang 

kegiatan pembelajaran bagi masyarakat umum., sehingga menjadi sumber 

informasi yang berguna berbagai keperluan, memberi layanan yang berkaitan 

dengan informasi tertulis, digital, maupun media lainnya. Taman Bacaan 

Masyarakat juga sebagai pengembangan budaya baca merupakan tempat 

mengakses berbagai bahan bacaan: seperti buku pelajaran, buku keterampilan 

praktis, buku pengetahuan, buku keagamaan, buku hiburan, karya-karya sastra 

serta bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kondisi obyektif dan kebutuhan 

masyarakat sekitar dan minat baca yang baik aksaran baru, peserta didik jalur 

Pendidikan Formal dan Non-Formal (warga belajar), dan masyarakat umum tanpa 

batas usia. Sebagai sumber belajar masyarakat yang memiliki kedudukan strategis 

dalam mengembangkan potensi para pengunjungnya. masyarakat dapat 

melakukan proses pendidikan nonformal sepanjang hayat melalui fasilitas yang 

disediakan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Bacaan Masyarakat. 

Dilihat dari perannya sebagai pusat informasi yang mudah dijangkau oleh 

masyarakat, sebuah taman bacaan masyarakat diharuskan memiliki sarana-

prasarana dan fasilitasyang cukup memadai untuk dapat dirasakan oleh 

masyarakat, terutama bagi warga sekitar taman bacaan masyarakat (TBM). Minat 

masyarakat terhadap TBM harus terus dibina dan dikembangkan sehingga 

masyarakat memperoleh informasi, pengetahuan yang mereka perlukan. Salah 

satunya adalah dengan mengadakan berbagai program kegiatan yang ditujukan 

bagi semua kalangan masyarakat. Program-program tersebut merupakan 
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implementasi dari visi-misi yang sebelumnya telah dibuat oleh masing-masing 

TBM, termasuk TBM Mata Aksara yang berada di daerah Sleman Yogyakarta. 

Semenjak didirikan hingga saat ini, TBM Mata Aksara aktif mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Mulai dari kegiatan yang 

ditujukan bagi anak-anak, hingga saat ini merambah ke kalangan dewasa.  

Salah satu kegiatan yang ditujukan bagi kalangan dewasa adalah dengan 

membuka kelas merajut, menjahit, kelas komputer, hingga pembuatan 

decomposer pupuk yang dapat digunakan untuk pertanian masyarakat. Kegiatan-

kegiatan tersebut tercipta karena beberapa motif yang dialami oleh pendiri dan 

pengelola TBM Mata Aksara. Motif yang pertama (motif-untuk) berupa motif 

yang berasal dari harapan dan tujuan pendiri ketika mendirikan TBM hingga 

mencetuskan berbagai kegiatan yaitu ingin mewujudkan masyarakat yang gemar 

membaca, kreatif, dan melek informasi; sedangkan motif yang kedua (motif-

karena) lebih berorientasi pada pengalaman masa lalu yang dialami pendiri TBM 

ketika melihat fakta di lapangan, bahwa koleksi bahan bacaan untuk anak-anak 

masih sedikit bahkan kurang bervariasi sehingga hal ini dapat mempengaruhi 

minat anak, serta masih banyak ditemukannya masyarkat yang buta aksara dan 

belum paham mengenai teknologi 
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