Berburu Buku Kuno di Taman Mini Indonesia Indah

Siapa yang bisa menyangka, tempat wisata seperti Taman Mini Indonesia Indah ternyata
menyimpan harta dalam bidang sastra, tepatnya kumpulan buku kuno yang
diperjualbelikan di Pasar Buku Langka. Terletak di antara Anjungan Papua dan Istana
Anak Indonesia, lokasinya mudah dicapai karena berada di tengah wilayah TMII.
Dibuka pada awal Mei 2008, keberadaan Pasar Buku Langka ini digagas oleh Sjamsuddi
Effendi Siregar sejak 1986. Kios-kios buku kuno yang berjajar terlihat sederhana, tapi
mendapat pengunjung cukup banyak khususnya di akhir pekan dan masa liburan.
Biasanya para pembeli berdatangan untuk mencari buku-buku sejarah, geografi, dan
sastra yang sudah tidak diedarkan lagi, atau pernah dilarang terbit.
Buku-buku kuno umumnya berbahasa asing seperti Belanda, Jerman, dan Inggris, seperti
Het Adatrecht van Nederlandsch Indie (1925), Geschiedenis van Nederlandsch Indie Deel
I – IV (1939), Boomsorten op Java (1914), dan Handwoorden Boek (1901). Buku-buku tua
seperti ini umumnya diminati oleh para sejarawan atau peneliti asing yang mempelajari
sejarah dan budaya Indonesia. Sementara orang Indonesia sendiri lebih berminat pada
sejarah politik dan militer.
Bagi penggemar berat Presiden Pertama RI Soekarno, di tempat inilah Anda bisa mencari
buku-buku buah karyanya. Sebut saja dari buku Di Bawah Bendera Revolusi yang
harganya pernah melonjak sampai jutaan, Sarinah sampai buku yang berjudul Kepada
Bangsaku, yang diterbitkan oleh Panitia Pembina Djiwa Revolusi. Buku ini berisi karyakarya Bung Karno dari tahun 1926-1957. Selain itu ada pula buku-buku yang dilarang dan

tidak boleh diedarkan pada era Presiden Soeharto, seperti Revolusi Rusia atau Lenin.
Jika berada di Pasar Buku Langka, siap-siap untuk merogoh dompet dalam-dalam ya.
Buku langka yang diminati banyak orang, berusia cukup tua, dan jarang didapatkan di
mana-mana, serta dalam kondis yang masih prima tentu saja akan dibanderol dengan
harga lumayan tinggi. Untuk menambah wawasan yang sempat menghilang, tidak ada
salahnya lho membeli buku kuno di TMII yang koleksinya dangat banyak. Selamat
berburu!
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