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Jilid I

Terima kasih saudaraku, 
Berkat setoran pajakmu, 
maka Perpusnas dapat ikut 
mendorong tersedianya buku-buku 
bagi saudara-saudara kita 
di berbagai pelosok Nusantara.

12 dari 20
Motor Pustaka
Sumbangan dari Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia
Cerita Relawan Pustaka Bergerak Indonesia

Diterbitkan oleh Pustaka Bergerak Indonesia
Agustus 2022

Dokumen ini merupakan rangkuman laporan 
dari dan kepada rakyat Indonesia dalam kaitan  
dengan program Motor Pustaka Bergerak Indone-
sia dan Perpustakaan Nasional Indonesia. Untuk  
mengetahui detail laporan Jilid I yang terdiri dari 
12 relawan Motor Pustaka, sila melihat lampiran. 
Jilid II akan menyusul, untuk menegaskan bahwa 
relawan yang bergerak mendatangi warga, telah 
berkembang menjadi sekaligus relawan yang 
menulis dan memberi kesaksian. 

Siapa pun berhak mengutip, menduplikasi, 
menyebarkan, dan menggunakan apa pun yang 
disajikan di dalam buku ini, tentunya dengan ke-
wajiban untuk menuliskan sumber.

Foto sampul depan: Urwa Mandar
Foto sampul belakang: Ardiyanto

135 x 205 mm (270 x 205 mm)
Times New Roman
146 halaman
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Motor Pustaka
Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia
dan Pustaka Bergerak

Pustaka Bergerak adalah jaringan  
masyarakat madani yang secara sukarela 
bekerjasama membangun kekuatan dan 
kemandirian  masyarakat setempat dalam 
menyebarkan pengetahuan dan bacaan 
bermutu, khususnya di wilayah yang sara-
na perhubungannya kurang berkembang.  
Masyarakat yang terisolir secara geogra-
fis, dan terpencil secara sosial, mendapat 
perhatian yang khusus.

Jaringan ini bekerja dengan konsep bah-
wa untuk melengkapi perpustakaan yang 
sudah ada sekaligus melayani kebutu-
han warga untuk mendapatkan bacaan 
yang memadai, maka harus ada jaringan  
Pustaka yang bergerak datang menemui 
pembaca, khususnya kalangan anak-anak, 
dan bukan menunggu didatangi. Pusta-
ka pertama-tama adalah kata kerja, baru 
kemudian menjadi kata benda.
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Mitra lokal sekaligus pengelola Pusta-
ka Bergerak muncul dari aneka latar be-
lakang: tukang rawat kuda, tukang tambal 
ban, mantan wartawan yang meninggal-
kan pekerjaan tetapnya demi mengem-
bangkan jaringan, seniman yang memilih 
kembali ke kampung untuk mengem-
bangkan tanah kelahirannya, mahasi-
wa putus sekolah yang bertekad melan-
jutkan pendidikan formalnya, ibu-ibu 
rumah tangga yang peduli pada anak-
anak di sekitarnya, pekerja migran yang  
ingin ikut memperbaiki pendidikan di  
kampungnya, dan lain-lain.

Selain perangkat komunikasi dan infor-
masi modern, Pustaka Bergerak  juga 
menggunakan aneka cara yang menghor-
mati budaya lokal dan mengikuti tuntut-
an keadaan setempat.  Para relawan yang 
berjejaring secara nasional dan bergerak 
mengandalkan kekuatan sendiri itu, men-
datangi warga dan menyebarkan buku 
dengan berbagai wahana: kuda, ben-
di, perahu, becak, sepeda, motor, bemo, 
gerobak, pedati, dan aneka wahana lain 
yang terjangkau. Jika tak ada kendaraan, 
sejumlah relawan bahkan tak ragu untuk 
jalan kaki. 

Perpustakaan nasional Republik Indone-
sia (Perpusnas RI), bersama Duta Baca 
yang dipilihnya, Najwa Shihab, adalah  

Lembaga resmi pemerintah yang per-
tama kali menaruh perhatian dan mem-
berikan dukungan penting buat Pustaka 
Bergerak. Pada tahun 2016, Perpusnas RI  
memberikan penghargaan Nugra  
Jasadarma Pustakaloka kepada Pusta-
ka Bergerak dan sejumlah relawannya.  
Setahun kemudian, Perpusnas RI Kem-
bali membantu Pustaka Bergerak dengan 
hibah 20 motor Pustaka yang disebar di 
berbagai wilayah Indonesia. 

Kegiatan para relawan penerima hibah 
motor Pustaka itu, diabadikan dalam nas-
kah laporan ini. Ada 12 relawan yang 
memberikan laporan di jilid I. Jilid II akan 
menyusul, untuk melengkapkan laporan 
sekaligus menegaskan bahwa relawan 
yang bergerak mendatangi warga, telah 
berkembang menjadi sekaligus relawan 
yang menulis dan memberi kesaksian.

Dukungan Perpusnas RI kepada Pustaka 
Bergerak tak berhenti hanya pada mem-
berikan piagam dan menyumbangkan 
motor. Dukungan yang membesarkan se-
mangat para relawan itu, telah ikut ber-
peran memperluas ruang gerak jaringan 
Pustaka Bergerak. 

Bersama dukungan PT Pos Indonesia 
yang telah memungkinkan pelaksanaan 
program Free Cargo Literacy (FCL) 
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untuk mengirim buku dengan gratis ke 
seluruh Indonesia setiap tanggal 17, dan 
dukungan Kemkominfo yang secara ber-
kala mengirim paket komik dan bacaan 
menarik lain ke seluruh simpul Pustaka 
di Tanah air, dukungan motor Perpusnas 
RI telah ikut membuat kegiatan relawan  
Pustaka Bergerak mendapat perhatian 
dunia internasional. Perhatian tersebut 
ditandai dengan diundangnya Pustaka 
Bergerak untuk ikut pameran di Istanbul 
Biennial 2022.

Semoga kerjasama yang produktif antara 
gerakan warga yang tumbuh dari bawah 
dengan kebijakan pemerintah yang di-
rumuskan di atas, dapat terus berjalan 
dengan baik dan menjalar ke semua pen-
juru. Kerjasama yang produktif itu akan 
makin mengobarkan partisipasi rakyat 
mendampingi pemerintah buat melak-
sanakan semua amanat konstitusi, terma-
suk amanat “mencerdaskan kehidupan 
bangsa.”

Terima kasih Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia.

Hiduplah Indonesia Raya.

Salam Bergerak!

Nirwan Ahmad Arsuka
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No. PROPINSI No. SIMPUL ALAMAT KONTAK 

1 Papua Barat 1 Motor Noken Pustaka Papua Jl. Pertanian Belakang SD Inpres Wosi Dalam, Lorong Masjid 
An Nur Wosi, Manokwari, Papua Barat 98313 

Anand Yunanto 081343166981

2 Sulawesi Selatan 1 Motor Sulo Pustaka Turatea Dusun Bungung Konci, Desa Bonto Ujung, Kecamatan 
Tarowang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan 92361 

Sultan Jaya Negoro 082290322224

3 Sulawesi Tengah 1 Bois Pustaka 1 & Rumah Baca Bulantul Bois 
Pustaka 1 & Rumah Baca Bulantul 

a/n Ibu Mardia, Desa Lipulalongo, Kec. Labobo, Kab. Banggai 
Laut, Sulawesi Tengah 94892 

Erni Aladjai 0852-5528-8454 

4 Bengkulu 1 Rafflesia Membaca (RAME) Bengkulu Jl. Kenanga No. 17.B RT. 06 RW. 02 Kel. Kebun Kenanga, 
Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38223 

Oky Alex S 081539890279 

5 Sumetera Barat 1 Armada Pustaka Tanah Ombak Tanah Ombak, Purus III No 30 E, Padang, Sumatera Barat 
25115 

Yusrizal KW 082170052001 

6 Sumatera Utara 1 Kareta Pustaka Tapanuli Tengah Jl. Matahari Raya I No. 32, Pandan, Tapanuli Tengah, 
Sumatera Utara 22611 

Andilo Simamora 081264830909 

7 DI Yogyakarta 1 Perpustakaan Jalanan Rumah Baca Komunitas Dusun Sidorejo Rt 8 No.77 Ngestiharjo, Kabupaten Bantul, DI 
Yogyakarta 55143 

David Effendi 08568002711 

8 Sulawesi Barat 1 Onthel Pustaka Majene Jl. Korban 40000 Jiwa, Lingkungan Galung Barat, Kelurahan 
Galung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi 
Barat 91411 

Muh. Saleh 085299319858 

9 Sulawesi Barat 2 Mamasa Pustaka Atas Awan Rante-Rante, Jl Poros Polwali-Mamasa, Samping Kantor 
DPRD Mamasa, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa 
91362 

Urwa / Frendy Christian 085396185645 

10 Jawa Timur 1 Motor Pustaka Jombang RBB Lentera Ilmu Jl. Pertanahan, RT 08 / RW IV, No. 13, Dusun Keras, Desa 
Keras, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur 61471 

Much Wahid Mabrur 08563164409 / 
085106204456 

11 Jawa Timur 2 Rumah Baca "Kedai Ilmu Harmoni" Dusun Gentor RT 03 RW 04 Desa Candirejo, Kec Ponggok, 
Kab Blitar, Jawa Timur 66135 

Cakni 085785536708 

12 Jawa Tengah 1 Cakruk Baca Bergerak Kadirejo Dusun Demangan, RT 010 RW 004 Desa Kadirejo, 
Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah 
50771 

Eko Sanyoto Nugroho 087700324753 

13 Jawa Tengah 2 Burger, Bakso dan Endhog Dadar Pustaka Rumah Baca Sang Petualang Tlogobandung RT 001/005, 
Desa Tirtosuworo. Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri 
Jawa Tengah 57675 

Wahyudi 085966292549

14 Jawa Tengah 3 Limbah Pustaka Muntang Purbalingga RT 08 RW 03, Desa Muntang, Kec. Kemangkong, Kab. 
Purbalingga, Jawa Tengah 53381 

Roro Hendarti 081513214364 

15 Jawa Barat 1 Pedati Pustaka Bayalangu Susun 03, RT 012 / RW 003, Desa Bayalangu Lor, Kecamatan 
Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45164 

Robianto 081908138858

16 Jawa Barat 2 Angkot Pustaka Kab Bandung Kampung Nagrak RT 04 RW 02 Desa Jatisari Kec Cangkuang 
Kab Bandung. Jawa Barat 40377 

Elis Ratna + Piyan Sopian  081214944872 + 
6283829600755

17 Jawa Barat 3 Motor Tahu Pustaka Pasirhuni. TBM Sehati Jl. Gunung Puntang Kp. Pasirhuni RT 05 / RW 06, Desa 
Pasirhuni, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat 40374 

Mang Yayat Rudiat 082217247959 

18 Lampung 1 Armada Pustaka Roda Andalas Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang, Kabupaten 
Lampung Selatan, Sumatera 35592 

Sugeng Hariyono 085789777025

19 Lampung 2 Motor Perahu Pustaka Lampung Jl Trans Sumatera Km 04 Dusun Kayu Tabu RT 001 RW 004. 
Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan 35592 

Ardy Anto 085279682229 

20 Lampung 3 TBM Kencana Bergerak Jln. Harun RK.2, Kampung Umpu Kencana. Kec. Blambangan 
Umpu, Kab.Way Kanan, Lampung 34764 

Eko Prasetyo 082377594217
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Motor Noken Pustaka
Papua
Safei Ricardo Desima

Menyasar Penikmat Buku  

Papua Barat
Motor Noken Pustaka Papua
Safei Ricardo Desima dan Ali Sunarko
Jl. Pertanian Belakang SD Inpres Wosi Dalam,
Lorong Masjid An Nur Wosi,
Manokwari, Papua Barat 98313

Sore yang cerah, handphone saya  
berdering,“Pak Safei, coba hubungi Agus 
dan Pak Misbah, apa mereka sudah di 
jalan,” tanya Pak Ali.

Sore ini sesuai rencana kami akan meng-
gelar lapak baca di kantor gubernur  
Papua Barat yang beralamat di Arfai. Pak 
Ali bersama Panjul ternyata sudah berada 
di lokasi, bahkan Panjul pun sudah meng-
gelar lapak baca gratisnya. 

“Ia pak, tadi saya hubungi mereka sudah 
di jalan,” jawab saya sambil menyusun 
buku di keranjang motor di rumah. Arma-
da motor noken pustaka sudah stand by 
di pelantaran kantor gubernur, tidak lama 
hanya butuh waktu 25 menit saya sudah 
sampai di kantor gubernur dan bergabung 
dengan Pak Ali dan Panjul.

Manokwari memang kota kecil. Kita 
bisa menghafal sudut kota ini hanya da-
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lam hitungan beberapa hari saja, karena 
memang tidak begitu banyak ruas jalan. 
Meski kota kecil, tapi warganya penuh 
semangat. Apa yang sedang trend di ko-
ta-kota besar, secepat itu juga aka ada di 
Manokwari. Internet membuat semua in-
formasi bisa diserap begitu cepat menem-
bus batas wilayah.

Buku-buku sudah disusun, saya memis-
ahkan buku anak-anak dan bacaan orang 
dewasa. Hal tersebut saya lakukan supaya 
anak-anak gampang memilih buku kesu-
kaannya. Sementara Panjul lebih senang 
dengan majalah. Majalah seperti Femina, 
Inti Sari, Majalah Hidayah menjadi ba-
caan favorit Panjul. 

Tidak berselang lama Agus dan Pak Mis-
bah muncul. Agus membawa motor be-
sar berwarna merah lengkap dengan box 
buku di belakang, motor tersebut mer-
upakan Motor Pustaka hibah dari Perpus-
nas. Motor tersebut juga menjadi andalan 
kami di komunitas Noken Pustaka Papua. 
Selain mesinnya yang bisa diandalkan un-
tuk segala medan, ukuran motor tersebut 
juga cocok dengan Agus yang berbadan 
besar. Mungkin ini juga salah satu alasan 
Perpusnas melalui Pustaka Bergerak In-
donesia mempercayakan motor tersebut 
dipergunakan komunitas Noken Pusta-

ka Papua, karena memang tipe medan di 
Papua memang berbukit dan jalan masih 
banyak yang berbatu.

“Saya senang dengan motor besar ini, se-
lama ini saya membawa buku jalan kaki 
dengan noken masuk ke kampung-kam-
pung,”ujar Agus pada suatu kesempatan. 

Biasanya Agus meluangkan waktu men-
datangi anak-anak disekitaran kampung 
di Distrik Manokwari Timur, di sana ia 
memiliki beberapa titik post baca, seka-
rang dengan motor besar bantuan Per-
pusnas tersebut ia bisa lebih leluasa ke-
mana-mana. Biasanya Agus mendatangi 
anak-anak tersebut pada hari Sabtu dan 
Minggu. Rutinitas tersebut dilakukan 
memang karena Agus sangat senang 
berjumpa dengan adik-adiknya di kam-
pung-kampung tersebut. Apalagi saat ini 
banyak anak-anak malas datang ke seko-
lah karena imbas pandemi Covid-19 be-
berapa waktu lalu, sehingga anak-anak di 
desa tersebut terancam lost learning. 

Pak Misbah datang berbarengan dengan 
Agus. Lain dengan Agus, Pak Misbah 
lebih jatuh cinta  dengan motor bebeknya. 
Tidak tanggung-tanggung motor tersebut 
langsung diubah mereknya menjadi mo-
tor Noken Pustaka, saya pun tidak tahu 
bagaimana Pak Misbah bisa membuat 
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merek tersebut. Motor pribadi tersebut 
seolah sudah menjadi motor operasional 
Noken Pustaka. Dedikasi yang sungguh 
luar biasa untuk dunia literasi.

Bersama-sama kami menggelar lapak 
baca di halaman kantor gubernur Papua 
Barat. Awalnya saya merasa was-was, 
apakah nanti kami akan didatangi securi-
ty dan mengusir kami. Rutinitas ini me-
mang dilakukan tidak ada jadwal khusus. 
Kami pun mengadakan kegiatan lapak 
baca di kompleks kantor tersebut juga 
sambil melakukan silaturahmi dan ber-
diskusi sesama pegiat literasi. Kompleks 
kantor gubernur Papua Barat memang 
sangat nyaman, ia berada di atas bukit 
yang menghadap ke teluk, pemandan-
gannya pun sangat menyejukkan mata, 
karena itu tidak hayal banyak muda-mudi 
sore hari rekreasi di sana. Ada yang jog-
ging, bermain sepatu roda atau sekedar 
nongkrong-nongkrong.

“Silahkan pak, yang penting nanti setelah 
selesai dibereskan dan tidak ada sisa 
sampah,” ujar seorang petugas di taman 
kantor tersebut. 

Orang-orang yang berlalu lalang di pe-
lataran kantor gubernur awalnya penasa-
ran melihat aktivitas lapak baca tersebut, 
mereka mengira kami berjualan buku. 

Warga yang sudah paham dengan ke-
beradaan perpustakaan keliling tersebut 
tidak sungkan-sungkan untuk sekedar 
mampir melihat.

“Pak, apakah buku ini bisa dipinjam?” 
tanya seorang bapak. Ternyata sebuah 
buku novel legendaris “Balada Si Roy” 
karya Gol A Gong menarik perhatian be-
liau. “Saya dulu pembaca novel ini, cuma 
sejak ke Papua saya sudah susah mene-
mukan toko buku dan lapak penjual ko-
ran,” ujar bapak tersebut penuh harap. 
Novel “Balada Si Roy” yang turut saya 
pajang di lapak sore itu sebenarnya kolek-
si pribadi, ada tanda tangan penulisnya. 
Sebelum Covid-19, Gol A Gong pernah 
mengisi kegiatan “Gempa Literasi” yang 
digagas oleh Noken Pustaka bersama 
komunitas pegiat literasi di Manokwari. 
Karena melihat wajah penuh harap dari 
bapak tersebut, saya pun jadi terenyuh. 
Beliau bercerita, bahwa ketika kecil di 
Jawa dan tumbuh besar di sana rumahn-
ya dulu penuh dengan buku, keluarganya 
memiliki perpustakaan pribadi dan ber-
langganan koran harian.

“Ayah saya pecinta buku, beliau dulu 
adalah petugas perpustakaan sekolah, se-
hingga pekerjaan beliau tersebut terbawa 
sampai ke rumah,” ujar bapak tersebut 
yang sangat senang dengan keberadaan 
lapak baca kami sore itu. 
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“Mungkin orang melihat komunitas ini 
sebelah mata, dan memang tidak semua 
orang juga paham bahwa sebuah buku 
bisa mengubah jalan hidup seseorang, 
buku memang diam, tapi ia adalah pelet-
up yang maha dahsyat bagi orang yang 
menemukan sebuah buku bermakna, saya 
baru tahu dan menaruh hormat kepada 
komunitas seperti ini di Manokwari.”

Bulu roma saya merinding mendengar 
penjelasan bapak tersebut. Memang, 
mungkin sekilas kita tidak bisa melihat 
apa kontribusi seorang relawan pustaka 
keliling secara kasat mata, menurut saya 
pekerjaan sosial sebagai relawan pustaka 
keliling memang tidak bisa diukur den-
gan nilai atau angka-angka statistik. Yang 
pasti, apabila sebuah buku bisa sampai ke 
tangan seorang yang tepat, buku tersebut 
akan merubah hidupnya. Saya pun makin 
tersadar betapa pentingnya buku bagus di-
antarkan sampai ke pelosok-pelosok desa 
di negeri ini, tidak hanya sekedar tersusun 
rapi di perpustakaan berdebu, menunggu 
pembaca yang entah kapan akan menja-
mahnya.

Bapak tersebut memberikan sebuah no-
mor HP kepada saya, ia meminjam novel 
tersebut selama satu minggu. “Ini KTP 
saya silakan bapak foto sebagai jami-
nan,”pintanya kepada saya. Karena sudah 

permintaan beliau, saya pun memotret 
KTP bapak tersebut untuk berjaga-jaga 
saja.

Sore pun berlalu, kami memang mem-
bawa bekal camilan dan kopi dari ru-
mah. Kopi pun sudah habis di gelas. Pak 
Misbah dan Pak Ali juga memanfaatkan 
moment berkumpul seperti itu untuk ber-
tukar pikiran tentang dunia pendidikan 
di Manokwari. Panjul merapikan buku 
di bak kontainer motor roda tiga, saya 
juga kembali membereskan buku yang 
saya bawa. Kami berpisah menuju rumah 
masing-masing, terpisah sebagian ke arah 
barat, sebagian ke arah selatan. Seminggu 
setelahnya kami merencanakan kembali 
tujuan pelayanan berikutnya.
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Sore itu, kami dan beberapa teman yang 
lainnya berkunjung ke Kampung Karam-
puang, Desa Bonto Lebang, Kecamatan 
Kelara. Dalam perjalanan ke lokasi, kami 
menyempatkan diri untuk singgah ke 
Rumah Nenek Sitting Dg. Jatting yang 
adalah nenek Kak Anwar Ta’le AT untuk 
mengambil sebuah Bendera Merah Putih 
yang di jahit langsung sang Nenek. Ter-
ingat dengan kisah ibu Fatmawati yang 
menjahit bendera merah putih untuk dik-
ibarkan pada tanggal 17 agustus 1945.

Kembali kami melanjutkan perjalanan 
menuju Karampuang, tetapi, untuk sam-
pai ke lokasi, kami harus melanjutkan 
perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 
kurang lebih tiga kilometer, melewati 
bukit dan menyebrangi sungai.

Kondisi Kampung Karampuang cukup 
memprihatinkan, merupakan Perkampun-
gan Tua tapi tidak memiliki akses jalan 

Sulo Pustaka Turatea
Berbagai Rasa Merdeka
Sultan Jaya Negoro

Sulawesi Selatan
Motor Sulo Pustaka Turatea
Sultan Jaya Negoro 
082290322224
Dusun Bungung Konci
Desa Bonto Ujung
Kecamatan Tarowang
Kabupaten Jeneponto
Sulawesi Selatan 92361
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yang memadai, tidak memiliki tempat 
ibadah, jumlah rumah ada 13 unit, sumber 
air minum yang tak cukup memadai,  dan 
penerangan hanya memanfaatkan tenaga 
surya.

Setelah sampai di lokasi, kami disambut 
senyum bahagia para warga dan anak 
anak. Karena terlalu sore, kamipun berge-
gas membuat sebuah dinding dari karpet 
putih untuk dijadikan pantulan proyektor. 
Kami berencana untuk nonton bareng 
dengan warga Karampuang. Karena an-
tusias dengan rencana kami, para warga 
juga ikut membantu, bahkan membersih-
kan tempat dari bebatuan dan sampah.

Ketiadaan listrik bukanlah menjadi pen-
ghalang untuk mewujudkan itu, kami su-
dah membawa genset sebagai alternatif 
dalam menghadapi masalah ini.

Malam sebelum nonton bareng, kak Ekas 
menyempatkan untuk mengajar anak 
anak membaca sembari membacakan se-
buah kisah.

Sekitar jam tujuh malam, kami pun mem-
ulai acara nonton barengnya. Ternyata 
warga sangat senang dan bahagia. Ada 
dua film yang kami putar, Laskar pelan-
gi dan Merah Putih. Karena warga masih 

ingin menonton, kamipun memutar satu 
buah film aksi yang merupakan permint-
aan warga.  Tapi sayang, kami tidak me-
nontonnya sampai selesai karena genset 
kehabisan bensin.

Aktivitas malam itu kami akhiri dan 
warga kembali pulang kerumahnya mas-
ing masing. Kami malam ini menginap 
dirumah salah satu warga yang bernama 
Dg. Nai. Beliau dan keluarganya sangat 
ramah kepada kami.

Pagi hari kak Sultan bersama kak Ekas 
pergi di sebuah sungai kecil yang mer-
upakan tempat mandi warga sekitar. 
karena terlalu lelah, teman teman lain 
masih terlelap dalam belaian mimpi in-
dahnya. kak Ekas merupakan pegiat 
pustaka Lontara. Dia satu satunya per-
empuan yang tergabung dalam kegia-
tan ini. Di sungai kami belajar bersama 
dengan anak anak untuk mempratekkan 
cara menyikat gigi yang baik dan benar. 
Masing masing anak kami beri satu buat 
sikat gigi dan pastanya yang merupakan 
donasi dari kak Faryda Donasi Buku. 
Pagi itu, kami melihat senyum bahagia 
untuk Indonesia.

Selepas itu, kami kembali kerumah dan 
ternyata teman teman lain sudah terba-
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ngun. Beberapa menit berselang, kami 
melanjutkan agenda upacara pengibaran 
bendera merah putih untuk memperingati 
tujuh belas agustus. Kami bersama anak 
anak upacara di sebuah tanah lapang. Up-
acara berjalan lancar dan penuh semangat 
kemerdekaan. Selepas upacara, kak Sul-
tan dan kak Anwar Ta’le memanjat se-
buah batu yang tingginya kira kira 30 me-
ter. Kami membawa bendera merah putih 
untuk dikibarkan di atas batu tersebut. Se-
benarnya teman teman lain ingin juga me-
manjat. Tapi batu itu cukup sulit untuk di 
panjat, apalagi tanpa menggunakan alat.

Di atas batu itu, kami bisa melihat kam-
pung ini secara keseluruhan. Satu peman-
dangan yang sangat luar biasa dan mem-
bayar perjuangan untuk memanjatnya.

Selepas itu, kami memulai perlombaan 
untuk anak anak. Mulai dari lomba bal-
ap karung, lomba kelereng, dan mewar-
nai. Anak anak begitu antusia mengikuti 
acara. Para warga pun larut dalam keba-
hagiaan tersebut. Bahkan salah seorang 
masyarakat sempat berkata, “Mana mate 
bataraka, sannangji tawwa punna nia 
acara pakangne”. (Meskipun Jagung 
gagal panen, kami tetap bahagia dengan 
adanya acara ini).

Sebelum mengakhiri agenda, kami 
menyempatkan menyampaikan beber-
apa hal kepada warga. Pertama, kami 
berencana membuat rumah baca untuk 
kampung tersebut sebagai kelas alternat-
if bagi anak anak dan sarana belajar bagi 
masyarakat sekitar. Alhamdulillah, kami 
mendapatkan respon dan sudah di beri se-
buah lahan untuk di buatkan rumah baca. 
Kedua, kami berencana menggalang do-
nasi untuk bergotongroyong membangun 
sebuah mosholla sebagai tempat ibadah 
bagi masyarakat. Alhamdulillah, kami 
pun mendapatkan respon yang luar bia-
sa. Bukan hanya tanah yang di sediakan, 
bahkan masyarakat bersedia ikut terlibat 
dalam proses pembangunannya.

Semoga manteman yang membaca post-
ingan ini bersedia untuk ikut berpartisipa-
si, berbagi rasa merdeka untuk mewujud-
kan dua agenda tersebut.

Daerah ini juga akan menjadi kunjun-
gan rutin kami tiap bulan, sekadar berb-
agi dengan masyarakat, khususnya anak 
anak.

Merdeka! 
Karampuang, 16-17 agustus 2018.
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“Siapa namata, Dik?” tanyaku pada seo-
rang gadis cilik.

“Karima, Kak,” jawabnya dengan wajah 
sedikit malu sembari memberiku selem-
bar kertas.

Perhatikanku tertuju pada gambar Kari-
ma yang ada di kertas tersebut. Sembari 
memperhatikan, saya pun mencoba ber-
tanya ke Karima, “Ini gambar apa Kari-
ma?”

“Itu gambar Kakak dan Ayah yang sedang 
mengambil buah di pohon.”

“Wah... Keren sekali.” 

Karima hanya tersenyum.

Karena semua peserta adalah anak anak 
TK, maka menulis surat bebas didominasi 
oleh gambar. Ya, bukankah menulis surat 
tidak selamanya dalam bentuk tulisan?

Selepas menulis surat, kami melanjutkan 
untuk Mendongeng. Cukup kewalahan 
juga saya menghadapi anak anak TK. 
Soalnya ini kali pertama. Hehehehe....

Namun semua terbayarkan ketika melihat 
senyum mereka di wajah polosnya. Ah.... 
Sungguh hari yang sangat berkesan.

Sebelum berpisah, kami menyampaikan 
kepada para orang tua untuk menyisihkan 
minimal 30 menit untuk sekadar memb-
acakan cerita kepada anak anaknya. Ya, 
karena pendidikan keluarga sangatlah 
penting. 

Terima kasih kepada POLRES JE-
NEPONTO atas kesediannya berkolab-
orasi dengan kami dari Pegiat Pustaka 
Turatea.  Terima kasih juga buat Man-
teman pegiat pustaka turatea, dimana ada 
Balla Kana Pustaka, dan TBM Ci’nong.

Apapun bentuk pustakanya, kolaborasi 
sangatlah penting. Selama tujuannya un-
tuk kebaikan. Harus dipahami, pekerjaan 
ini harus memang di kroyok.

19 April 2019
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Beberapa penggal kisah perjalanan si 
merah dalam menebar virus literasi di 
Kabupaten Jeneponto dari sekian banyak 
cerita yang telah kami bukukan. Mema-
suki masa pandemi, kegiatan harus stop 
demi mendukung pemutusan rantai penu-
laran virus corona.

Menjadi seorang pegiat, tentu memili-
ki kisah sendiri, baik itu sedih maupun 
senang. Tapi lebih banyak senangnya si. 
Salah satunya, bias berbagi kebahagiaan 
dengan masyarakat, khususnya anak-
anak.

Dengan kehadiran si merah yang mer-
upakan hibah dari Perpusnas, selain digu-
nakan sebagai sarana untuk menjalankan 
kegiatan, juga dimanfaatkan untuk meng-
hadiri kegiatan kawan-kawan pegiat lain-

nya. Juga, motor tersebut di manfaatkan 
oleh teman-teman yang lain. 

Saat ini, kami sedang mempersiapkan 
sebuah program, yaitu menjadikan si 
merah sebagai pemantik gerakan literasi 
yang bekerjasama dengan desa yang in-
gin membuat perpustakaan. Saat ini, ada 
beberapa desa yang telah bersedia untuk 
berkolaborasi dalam kegiatan tersebut. 
Dalam waktu dekat, gerakan ini akan kita 
launcing untuk menghidupkan kembali 
gerakan literasi yang sempat redup oleh 
pandemi.
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Rafflesia Membaca adaklah komunitas 
literasi yang ada di kota Bengkulu Provin-
si Bengkulu yang sudah berdiri pada awal 
September 2016. Tepatnya didirikan oleh 
Founder Oky Alex yang pada saat itu 
kagum akan gerakan Pustaka Bergerak 
yang digagas oleh Nirwan Arsuka dili-
hatnya di media sosial. Atas dukungan 
dari Muhammad Nursam yakni Pemilik 
Penerbit ombak dan penggiat Literasi dan 
Nirwan Arsuka. Lalu didirikanlah berkat 
bantuan kawan-kawan di daerah untuk 
mengusung konsep mendatangi pembaca 
dengan membuka lapak dari tempat satu 
ke tempat yang lainnya. 

Pada Awal Januari 2018 Terpilihlah be-
berapa komunitas relawan yang diberikan 
bantuan hibah Motor Pustaka oleh Per-
pustakaan Nasional. Rafflesia Membaca 
menjadi salah satu yang mendapatkan 
hibah tersebut. Karena Keterbatasan bi-
aya beberapa bulan motor tersebut tertah-
an di Jakarta dan Akhirnya pada hampir 

Rafflesia Membaca 
Bengkulu
Rafflesia Membaca Me(RAME)kan  
Ingatan untuk terus Bergerak

Oky Alex

Bengkulu
Rafflesia Membaca (RAME) Bengkulu
Oky Alex S
081539890279
Jl. Kenanga No.17B
RT06 RW02
Kelurahan Kebun Kenanga
Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu
Provinsi Bengkulu 38223
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akhir 2018 motor tersebut diantar dengan 
saudara Adnan melalui jalur Darat Suma-
tra dengan biaya Akomodasi ditanggung 
oleh Komunitas RAME. Pada Awal 2019 
Motor Pustaka Menjadi Motor yang di-
gunkan untuk mengangkut Kardus Buku 
yang dibawa ke beberapa Kabupaten 
di Bengkulu. Pada Masa Pandemi Pada 
Pertengah 2020 sampai 2021 Kegiatan 
Banyak dilakukan di dalam Panti Asuhan 
sampai saat ini mencoba memulai kemba-
li kegitaan di luar atau outdoor/ melapak 
dan lain Sebaginya.

Kegiatan yang sering dilakukan adalah 
pada umumnya adalah membuka lapak 
ke beberpaka titik wilayah dan tempat 
yang sulit dijamah. Kabupaten dan De-
sa-desa yang kami datangi baik berker-
jamasa dengan anak-anak Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) maupun rekan-rekan Rela-
wan yang berada di desa-desa.Tentu saja 
kami sebagai Komunitas banyak melibat-
kan stackholder yang beragam serta mas-
yarakat tentunya. Contohnya Misalkan 
ibu-ibu dan tentu anak-anak yang kami 
datangi mengajak orang tua untuk meli-
hat langsung kegiatan yang kami lakukan. 
Kemudian Berkerjasama dengan Perpus-
takaan Daerah dalam Rangka meminta 
bantuan Pengadaan Buku. Elemen Maha-
siswa dalam program untuk meningkat-
kan minat baca di bebberapa desa yang 
menjadi objek dalam program mening-
katkan minat baca yang dirasa bagi kami 
sangat penting.

Biasanya Komunitas melakukan Kegiatan 
umumnya adalah hari weekend atau hari 
libur yang mana relawan membawa buku 
dengan kendaraan Motor Pustaka mau-
pun Motor Pribadinya. Rafflesia Memb-
aca sekarang berkerjasama dengan Panti 
Asuhan Zam-Zam Global. Yakni, Kami 
meletakkan Buku tersebut dan berkegia-
tan bersama dengan anak-anak Pati Asu-
han Tersebut yang Beralamat di Bentiring 
Kota Bengkulu. Jika Ada kegiatan di luar 
Maka ada waktu tertentu untuk membawa 
buku-buku untuk menjemput para pemb-
aca dimana biasanya relawan melapak 
di Taman Pantai Berkas Kota Bengkulu. 
Kemudian untuk wilayah desa relawan 
banyak sekali mendatangi desa-desa ter-
pencil seperti Desa Sengkuang, Arang 
Sapat, Napal Jungur dan lain Sebagainya. 
Desa ini merupakan wilayah Kabupaten 
Seluma tepatnya masih wialayah Provinsi 
Bengkulu.

Dalam Suatu Kegiatan Estimasi waktu 
kegiatanpun beragam. Mulai dari ‘han-
ya empat jam’ per kegiatan sampai dari 
mulai pagi sampai sore hari jika melaku-
kan kegiatan melapak keliling. Hal ini bi-
asanya ditempuh dengan kendaraan 

Motor Pustaka yang merupakan Trans-
portasi untuk berkegiatan. Karena Jarak 
tempuh yang jauh bahkan ada kegiatan 
yang sampai membuat rekan-rekan rel-
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awan harus menginap di Kebun Warga 
Karena Akses Jalan yang masih belum 
terlalu baik. Hal ini banyak ditemui jika 
kita melakukan perjalanan ke desa-desa 
di Kabupaten dengan berkegiatan bersa-
ma Karang Taruna Kabupeten Seluma.

Kegiatan yang menjadi rutin dilakukan 
dalam momen tahunan adalah kegiatan 
ekoliterasi yang mana beberapa komu-
nitas membuat kegiatan camping lingku-
ngan yang melibatkan banyak elemen 
masyarakat, khususnya pemuda desa. Ka-
lau melihat keterlibatan dan antusiasme 
masyarakat tentu sangat beragam Mulai 
dari hanya melapak yang bisa dihitung 
dengan jari beberpa saja yang tertarik un-
tuk membaca sampai pada kegiatan yang 
direncanakan yang tentu sampai puluhan 
bahkan sampai ratusan partisipan.

Cara menggalang partisipan pun ten-
tu sangat beragam baik melalui mulut 
ke mulut ataupun media sosial Rafflesia 
Membaca atau wawancara media lokal 
yang terus mengangkat kegiatan-kegiatan 
dan konsistensi Komunitas. Di Instagram 
dengan @Rafflesia_Membaca selalu up-
date terkait dokumentasi kegiatan komu-
nitas.

Terkait dengan Motor Pustaka Bergerak 
adalah sebagai instrumen penting sebagai 
alat transportasi relawan dalam mengang-
kut orang maupun buku di desa-desa yang 

tentu sangat bermanfaat dan membantu. 
Dengan jarak yang ditempuh hampir ra-
tusan kilometer yang pada saat minggu 
terakhir terpencet tombol restart sehingga 
kembali pada jumlah awal kilometer. Ten-
tu banyak hal menjadi suatu kebanggaan 
sebagai bagian komunitas yang diberi-
kan kemudahan untuk terus berbuat dan 
bergerak. Walaupun tentu saja banyak hal 
dan cerita kesusah-payahan yang tidak 
mungkin terlepas dari cerita seorang re-
lawan. Akan tetapi hal tersebut tidak per-
lu menjadi bagian yang perlu dirisaukan 
karena Ketika Memilih untuk menjadi 
relawan akan selalu terus dan terus siap 
akan setiap konsekuensinya. Seperti kata 
Crish Mccandless dalam Into The Wild 
“Happiness Only Real When Shared” 
yang artinya Kebahagiaan akan selalu 
nyata ketika kita berbagi. 

Tetap berbuat dan terus bergerak. 

Tetap berbagi rasa merdeka.

Terima Kasih. 
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Motor Pustaka merupakan upaya nyata 
yang telah dilaksanakan sebagai agenda 
penguatan literasi pada masyarakat pesi-
sir pantai di Kota Padang, membangun 
kegiatan kepustakaan bergerak yang pada 
dasarnya sejak lama sudah dilaksanakan. 
Kegiatan ini dimaksudkan untuk mem-
bangun minat baca masyarakat terutama 
anak dan remaja yang selama ini jauh dari 
fasilitas ketersedian buku.

Pada awal pergerakan, Pustaka Tanah 
Ombak telah merintis kegiatan ini den-
gan menggunakan motor vespa. Kegiatan 
tersebut kami beri nama Program Vespa 
Pustaka Tanah Ombak dengan tagline 
“Kau Ku Kejar Sampai Membaca”. 

Program Vespa Pustaka berjalan dengan 
baik dan lancar namun tentu saja men-
galami berbagai hambatan terkait meka-
nik dan mesin, karena vespa yang dipakai 
sudah uzur dan berusia tua. Kegiatan ini 

Motor Pustaka 
Tanah Ombak
Masyarakat Pesisir Pantai Kota Padang
Syuhendri

Sumatera Barat
Armada Pustaka Tanah Ombak
Yusrizal KW
082170052001 
Tanah Ombak, Purus III No 30 E
Padang
Sumatera Barat 25115
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kami laksanakan dengan fasilitas seder-
hana yang tersedia, hingga datang angin 
segar dari Perpusnas yang mengirimkan 
armada baru berupa satu unit motor leng-
kap dengan tambahan alat seperti lemari 
buku yang dapat dibawa saat kegiatan 
bergerak dilaksanakan.

Kehadiran motor pustaka sangat mem-
bantu kelancaran kegiatan pergerakan 
membawa buku menuju titik-titik yang 
sebelumnya telah dipilih sebagai sasaran. 
Motor pustaka dilaksanakan sebanyak 
tiga kali dalam seminggu pada tiga tem-
pat yang berbeda, kegiatan ini mendapat 
sambutan baik dari warga dan anak anak. 
Selama penyelanggaraan pustaka berger-
ak, kehadiran motor pustaka tentu saja 
memberi angin segar dan sangat memban-
tu kelancaran kegiatan pustaka bergerak 
Tanah Ombak di Kota Padang. Namun 
akibat dari pandemi Covid-19, selama 
kurun waktu kurang lebih dua tahun ke-
giatan terhenti mengingat aturan protokol 
kesehatan yang berlaku. Ketika pandemi 
Covid-19 mereda kami akan menyusun 
perencanaan untuk menghidupkan ke-
giatan motor pustaka kembali.

Pemanfaatan Motor Pustaka untuk Liter-
asi Bergerak

Secara teknis tidak banyak ditemukan 
masalah dalam operasional kegiatan, na-
mun terkait keamanan terdapat kendala 
dengan box buku yang besar dan berat se-
hingga menyulitkan relawan untuk men-
jalankan motor. Pengemudi harus meng-
gunakan tenaga lebih dan ekstra hati-hati 
saat mengemudikan motor tersebut. Apa-
bila berada di jalan yang menanjak, dika-
renakan berat muatan buku ada kemung-
kinan motor jatuh terjungkal. Selain itu, 
ukuran box tempat buku yang lebar mem-
buat pengemudi pustaka bergerak kesu-
litan melihat kendaraan lain yang ada di 
belakang, sisi kiri maupun sisi kanannya. 
Pada akhirnya untuk memudahkan mem-
bawa buku, box buku tersebut kami turun-
kan dan diganti dengan terpal yang biasa 
digunakan pedagang atau kurir untuk 
membawa barang-barang. Yang penting 
pergerakan pustaka tidak boleh terhenti.

Hambatan lain tapi tidak terlalu signifikan 
terkait dengan relawan yang tidak selalu 
memiliki waktu penuh saat bergerak, ser-
ta biaya operasional untuk premium saat 
melaksanakan aktifitas.
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Selanjutnya pada masa pasca pandemi 
Covid-19 yang diharapkan tidak men-
ingkat lagi, kami akan kembali memulai 
kegiatan Pustaka Bergerak. Untuk memu-
dahkan pergerakan ini kami tengah mer-
ancang model box buku baru, yang terbuat 
dari fiber, besi dan campuran aluminium. 
Box buku tersebut dirancang sedemikian 
rupa dan seringan mungkin, selanjutnya 
akan ditambahkan roda sehingga dapat 
ditarik dengan mudah. Perubahan terse-
but akan memudahkan kegiatan pustaka 
bergerak untuk melaksanakan aktifitasn-
ya kembali. 

Pasca pandemi Covid-19 kegiatan ini 
dirancang kembali dari nol, mengingat 
pandemi telah membuat orang dirumah-
kan dan para mahasiswa yang selama ini 
menjadi relawan memilih pulang ke kam-
pung halaman mereka. Tanah Ombak har-
us kembali merekrut relawan saat aktifitas 
kampus secara luring telah resmi dimulai.
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Motor Perahu Pustaka Lampung, digagas 
oleh Ardiyanto berkeliling berbagi peng-
etahuan untuk anak anak pulau terpencil 
pesisir bagian pedalaman yang ada di 
Lampung Selatan.

Kegiatan ini sering kali mendatangi anak 
anak Pulau Harimau Balak, Pulau Sebe-
si Raja Basa, Lampung Selatan. Kegem-
biraan bagi saya, karena anak anak ikut 
merasakan kemerdekaan dengan adanya 
membaca buku secara geratis tanpa ada 
gaji pun kami tetap terus bergerak demi 
ilmu pengetahuan, mencerdaskan anak 
anak pulau yang kurang beruntung.

Pulau Sebesi, Lampung Selatan,
Tiga sampai empat kali dalam tiga bulan
Jarak tempuh minimal 5 jam 
Durasi kegiatan satu jam

Motor Perahu Pustaka 
Lampung
Ardiyanto

Lampung
Motor Perahu Pustaka Lampung
Ardyanto
085279682229
Jl Trans Sumatera Km 04
Dusun Kayu Tabu
RT 001 RW 004
Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni
Lampung Selatan 35592
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Angka yang muncul pada odometer 
(speedometer) saat tulisan ini dibuat: 
4,552,25 kilometer.

Semua dijalankan dengan ikhlas dan tu-
lus. Senang hati berbagi rasa merdeka 
demi mencerdaskan anak bangsa.
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Cakruk Baca Bergerak adalah upaya 
membangun budaya baca dan literasi 
khususnya kepada generasi penerus bangsa 
agar menjadi cerdas, dapat memiliki 
wawasan yang luas, mampu bersikap 
analitis, kritis dan logis dengan cara 
berkeliling memberi layanan membaca 
gratis ke sekolah dan kampung di wilayah 
Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dan 
sekitarnya dengan menggunakan motor 
serta mendirikan tempat baca berupa 
gazebo sederhana yang disebut Homebase 
Cakruk Baca Bergerak.

Sebagai Tenaga Harian Lepas Pustakawan 
di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Salatiga setiap hari saya melihat 
warga Salatiga memanfaatkan fasilitas 
yang ada diperpustakaan mulai dari 
peminjaman koleksi buku, penggunaan 
komputer dan internet, ruang anak dan 
lainnya secara gratis, sedangkan di desa 

Cakruk Baca Bergerak

Eko Sanyoto Nugroho

Jawa Tengah
Cakruk Baca Bergerak
Eko Sanyoto Nugroho 
087700324753
Dusun Demangan
RT10 RW04
Desa Kadirejo
Kecamatan Pabelan
Kabupaten Semarang
Jawa Tengah 50771
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saya sama sekali tidak ada fasilitas seperti 
itu. Jangankan komputer dan internet, 
melihat bukupun masyarakat tidak 
pernah. Menyadari kenyataan seperti 
itu maka saya meniatkan diri secara 
sukarela untuk mengamalkan ilmu yang 
saya miliki dan mengembangkan budaya 
baca dan literasi di daerah saya dengan 
berusaha memberi kemudahan bagi anak-
anak dan masyarakat dalam mendapat 
bahan bacaan dengan cara berkeliling 
memberi layanan membaca gratis.

Penyelenggaraan Kegiatan
Cakruk Baca Bergerak melakukan 
kegiatan layanan keliling membaca 
gratis setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, 
Jum’at dan Sabtu ke TK/RA, SD/MI dan 
kampung di sekitar Homebase Cakruk 
Baca Bergerak berada.

Selasa minggu pertama dan ketiga
TK Pertiwi
Jumlah: 29 anak
Desa Truko, Kecamatan Beringin, Kab. 
Semarang , Jawa Tengah.
08.30 – 10.00

Selasa minggu kedua dan keempat
RA Masyitoh
Jumlah: 85 anak
Desa Ploso, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
09.00 – 10.30

Kamis minggu pertama dan ketiga
RA Miftahul Falah Dusun Gayam
Jumlah: 37 anak
Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
09.00 – 10.30

Kamis minggu kedua dan keempat
RA Miftahun Najihin
Jumlah: 38 anak
Desa Kauman Lor, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
09.00 – 10.30

Jumat minggu pertama dan ketiga
Dusun Ngancar
Jumlah: 10 anak
Desa Kadirejo, Kecamatan Beringin, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
15.30 – 16.30

Jumat minggu kedua dan keempat
Dusun Pete
Jumlah: 10 anak
Desa Sukohaejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
16.00 – 17.00

Sabtu
MI Miftahul Ulum Desa Wonolelo
Jumlah: 74 anak
Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
09.15 – 10.30
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Layanan buka setiap hari dari pagi-sore
Dusun Demangan
Jumlah: 15 anak
Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Kegiatan yang telah dilakukan

1 Februari 2018
Lomba Mewarnai
Pihak yang terlibat: RA Miftahun Najihin
Lokasi: Ds kauman Lor, Pabelan, Kab 
upaten Semarang
Waktu: 10.00- 12.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: alat tulis, 
pensil wana, kertas bergambar
Jumlah yang terlibat: 48 anak

7 Februari 2018
Kunjungan RA Miftahul Falah Ke 
Dinpersip Kota Salatiga
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Falah 
dan Dinpersip Kota Salatiga
Lokasi: Dinpersip Salatiga
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: mobil 
antar jemput, koleksi buku, ruang mini 
teater, gazebo, taman literasi
Jumlah yang terlibat: 37 anak

10 Februari 2018
Pelatihan Pengelolaan Perpustakan 
Sederhana untuk petugas perpustakaan 
Sekolah dan Perpustakan Desa kerjasama 
dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
Kabupaten Semarang
Pihak yang terlibat : Petugas Psrpustakaan 
Sekolah di Kabupaten semarang
Lokasi: Homebase Cakruk Baca Bergerak
Waktu: 08.00 – 12.00 WIB
Lama (Durasi): 2 sesi
Perangkat yang dipergunakan: meja, 
kursi, laptop, proyektor, buku, alat tulis.
Jumlah yang terlibat: 25 orang

2 April 2018
Mendukung berdirinya Rumah Baca 
Joglo Pintar (bantuan buku)
Pihak yang terlibat : Komunitas Rumah 
baca Joglo Pintar
Lokasi: Ds Lembu, Kec bancak, Kab 
Semarang
Waktu: 14.00 – 16.00
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku, 
gazebo
Jumlah yang terlibat: 4 orang

7 April 2018
Kumpul Pegiat Literasi
Kab. Semarang
Pihak yang terlibat: pegiat literasi 
Kabupaten Semarang
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Lokasi: Homebase Cakruk Baca Bergerak
Waktu: 10.00 – 14.00 wib
Lama (Durasi):  4 Jam
Perangkat yang dipergunakan: lesehan,
Jumlah yang terlibat: 10 orang

21April2018
Perayaan Hari Kartini
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Falah 
dan RA Miftahun Najihin
Lokasi: RA Miftahul Falah dan RA 
Miftahun Najihin
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB
Lama (Durasi): 2 Jam
Perangkat yang dipergunakan: Alat tulis, 
kertas
Jumlah yang terlibat: 80 anak

4 Mei 2018
Seminar Wajah Pendidikan Indonesia
Pihak yang terlibat: Mahasiswa UIN 
Salatiga
Lokasi: Cafe Caesar salatiga
Waktu: 14.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 2 Jam
Perangkat yang dipergunakan: Alat tulis, 
kertas,dll
Jumlah yang terlibat: 30 Mahasiswa

27-29 Juli 2018
Ulang Tahun ke-2 Cakruk Baca Bergerak 
Pameran foto peninggalan budaya masa 
lampau, permainan edukatif, permainan 

tradisonal, jelajah candi dan situs 
purbakala bersama anak-anak sekolah 
dan kampung sekitar
Pihak yang terlibat: Dinarpus Kabupaten 
Semarang, Komunitas Dewa Shiwa, 
anak-anak sekolah dan kampung sekitar
Lokasi: Homebase Cakruk baca, Candi 
Klero, Situs mata air Senjoyo Kab 
Semarang
Waktu: 08.00 – 14.00 WIB
Lama (Durasi): 3 hari
Perangkat yang dipergunakan: alat 
permainan, mobil angkutan, foto-foto 
sejarah masa lampau
Jumlah yang terlibat: 60 anak

11 Augustus 2018
Membantu membenahi Perpustakaan 
Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, 
Kabupaten Semarang
Pihak yang terlibat: Pemdes Kadirejo
Lokasi: Kantor Desa kadirejo
Waktu: fleksibel selama 1 bulan
Lama (Durasi): 2 jam per hari
Perangkat yang dipergunakan: rak, buku, 
computer, buku, meja, kursi  dll
Jumlah yang terlibat:  4  orang

25 Augustus 2018
Pengenalan dan penggunaan teknologi 
secara positif.  Bersama mahasiswa UIN 
salatiga
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Ulum 
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Kadirejo
Lokasi: RA Miftahul Ulum Kadirejo
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: komputer, 
buku
Jumlah yang terlibat: 40 anak + 10 
mahasiswa + 10 guru

6–8 Oktober 2018
Kunjungan ke Masjid Istiqlal, Monas dan 
Perpusnas
Pihak yang terlibat: umum
Lokasi: Jakarta
Waktu: 04.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 1 hari 2 malam
Perangkat yang dipergunakan: bus
Jumlah yang terlibat: 20 0rang

11 Oktober 2018
Membantu pembentukan tempat Baca di 
RA Miftahul Falah Kadirejo
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Falah 
Kadirejo
Lokasi: RA Miftahul Falah Kadirejo
Waktu: fleksibel
Lama (Durasi): 2 jam/sesi selama satu 
bulan
Perangkat yang dipergunakan: rak buku, 
buku
Jumlah yang terlibat: 4 orang

Desember 2018
Membantu pembentukan tempat Baca di 
RA Miftahul Najihin Kauman Lor
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Najihin 
Kauman Lor
Lokasi: RA Miftahul Najihin Kauman 
Lor
Waktu:fleksibel
Lama (Durasi): 2 jam/sesi selama satu 
bulan
Jumlah yang terlibat: 4 orang

2019

25 Jan 2019
Belajar tentang pemanfaatan limbah di 
komunitas Ijo Lumut Salatiga
Pihak yang terlibat : anak-anak sekitar 
homebase Cakruk Baca Bergerak
Lokasi: Salatiga
Waktu: 13.00 – 15.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: limbah 
botol, tali, kertas, lem, guntung
Jumlah yang terlibat: 6 anak

3 Februari 2019
Membantu Mahasiswa UIN Salatiga 
membuat tempat baca di Wonosegoro , 
Boyolali
Pihak yang terlibat: UIN Salatiga
Lokasi: Boyolali
Lama (Durasi): satu Bulan
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Perangkat yang dipergunakan: buku, rak 
buku dll
Jumlah yang terlibat: 15 orang

9 Februari 2019
Donasi buku ke komunitas Rumah Cerdas 
Indonesia, Salatiga
Pihak yang terlibat: RCI Salatiga
Lokasi: Salatiga
Waktu: 14.00 – 15.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 10 orang

12 Februari 2019
Membantu pembuatan Omah Baca di 
Banyuputih, Salatiga
Pihak yang terlibat: Omah Baca di 
Banyuputih, Salatiga
Lokasi: Omah Baca di Banyuputih - 
Salatiga
Waktu: 14.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 2 orang

20 Februari 2019
Kunjungan RA Miftahul Najihin ke 
Dinpersip Kota Salatiga
Pihak yang terlibat: RA Miftahul Najihin 
Kauman Lor
Lokasi: RA Miftahul Najihin Kauman 
Lor

Waktu: 08.00 – 10.00 WIB
Lama (Durasi): 2jam
Perangkat yang dipergunakan: mobil 
angkutan, sarana di dinperdip salatiga
Jumlah yang terlibat: 30 anak + 4 guru + 
4 staff

2 Maret 2019
Donasi buku ke SMP Muhammadiyah 
Suruh Kab Semarang
Pihak yang terlibat: SMP Muhammadiyah 
Suruh Kab Semarang
Lokasi: SMP Muhammadiyah Suruh Kab 
Semarang
Waktu:09.00 – 10.00 WIB
Lama (Durasi): 1jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 2 orang

7 Mei 2019
Membantu pendirian Rumah Baca Oase, 
Brajan, Kota Salatiga
Pihak yang terlibat: Rumah Baca Oase, 
Brajan, Kota Salatiga
Lokasi: Rumah Baca Oase, Brajan - Kota 
Salatiga
Waktu: 16.00 – 17.00 WIB
Lama (Durasi): 1 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 2 orang

10 Mei 2019
Menjadi narasumber talkshow : Pengabdi 
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Negeri untuk Kembangkan Literasi
Pihak yang terlibat: komunitas LAPAN
Lokasi: Tingkir
Waktu: 14.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: materi 
seminar
Jumlah yang terlibat: 40 orang

15 Juni 2019
Membantu mahasiswa UNS Solo 
membuat tempat baca di lokasi KKN di 
Sumba Timur
Pihak yang terlibat: Mahasiswa UNS Solo
Lokasi: Salatiga
Waktu: 14.00 – 15.00 WIB
Lama (Durasi): 1 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 2 orang

23 Juli 2019
Kunjungan siswa SMP Plus Daarul Ahgaf 
di Homebase cakruk Baca Bergerak
Pihak yang terlibat: SMP Plus Daarul 
Ahgaf
Lokasi: Homebase 
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 20 anak + 4 guru

27 Juli 2019
Roadshow Mendongeng 3 lokasi oleh 
mas Yuliyanto Purwodadi
Pihak yang terlibat: Yulianto, anak – anak 
di 3 lokasi
Lokasi: MI Miftahul Ulum, Rumah 
Cerdas Indonesia, Rumah baca Goobook 
pemimpi
Waktu: 09.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 7 jam
Perangkat yang dipergunakan: boneka 
nana, mobil
Jumlah yang terlibat: 120 anak

15 Agustus 2019
Workshop Theater
Pihak yang terlibat: Theater d’bunk
Lokasi: Ambarawa
Waktu: 14.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Jumlah yang terlibat: 40 anak

29 Juli 2019
Lomba menulis kerjasama dgn Penarawa
Pihak yang terlibat: anak sekolah dan 
penarawa
Lokasi: RA Miftahul Falah Kadirejo dan 
RA Miftahul Ulum Kadirejo
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: alat tulis, 
kertas
Jumlah yang terlibat: 80 anak



6968

Motor Pustaka Cerita relawan Pustaka Bergerak Indonesia Jilid I

16 Augustus 2019
Wisata Edukasi pemenang lomba menulis 
ulang tahin ke-2 Cakruk Baca Bergerak 
Pihak yang terlibat: pemenang lomba 
menulis
Lokasi: Cimory Ungaran
Waktu: 10.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 6 jam
Perangkat yang dipergunakan: mobil
Jumlah yang terlibat: 4 anak

22 Augustus 2019
Kunjungan siswa SD School of Life Lebah 
Putih Salatiga ke Homebase Cakruk Baca 
Bergerak
Pihak yang terlibat: School of Life Lebah 
Putih Salatiga
Lokasi: Homebase Cakruk Baca Bergerak
Waktu: 10.00 – 12.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan : 
Jumlah yang terlibat: 40 anak

10 Sept 2019
Donasi buku ke Angkot Pustaka Ungaran
Pihak yang terlibat: Angkot Pustaka 
Ungaran
Lokasi: Ungaran
Waktu: 10.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 1 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 2 orang

21 Sept 2019
Kunjungan siswa RA Miftahul Falah ke 
Homebase Cakruk Caca Bergerak
Pihak yang terlibat : RA Miftahul Falah
Lokasi: Homebase Cakruk Baca Bergerak
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku
Jumlah yang terlibat: 20 anak

07 Des 2019 
Festival Literasi Seminar, mendongeng, 
literasi sejarah, pelatihan kepenulisan, 
layanan baca
Pihak yang terlibat: pegiat literasi 
kabupaten semarang
Lokasi: Rumah baca joglo Pintar
Waktu: 08.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 8 jam
Perangkat yang dipergunakan: banyak
Jumlah yang terlibat: 80 anak

10 Des 2019
Menulis massal dan Pertunjukan 
Phantomim di SMP Muhammadiyah 
Suruh dalam rangka hari Ibu
Pihak yang terlibat: SMP Muhammadiyah 
Suruh
Lokasi: SMP Muhammadiyah Suruh
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: buku, alat 
tulis, kertas



7170

Motor Pustaka Cerita relawan Pustaka Bergerak Indonesia Jilid I

2020

15 Feb 2020
Lomba Menulis Cerita Pendek tema: 
Pengalaman Pribadi anak – anak MI 
Mftahul Ulum Hadiah ke Museum 
Sangiran
Pihak yang terlibat: MI Mftahul Ulum
Lokasi: MI Mftahul Ulum
Waktu: 09.00 – 11.00 WIB
Lama (Durasi): 2 jam
Perangkat yang dipergunakan: alat tulis, 
kertas
Jumlah yang terlibat: 30 anak

29 Feb 2020
Wisata Ke Sangiran
Pihak yang terlibat: Pemenang lomba dan 
guru
Lokasi: Sangiran
Waktu:09.00 – 16.00 WIB
Lama (Durasi): 9 jam
Perangkat yang dipergunakan: mobil
Jumlah yang terlibat: 3 anak + 1 guru

20 April 2020
Program 10 Rumah Aman dan periksa 
suhu badan
Pihak yang terlibat: KSP dan warga 
sekitar homebase Cakruk Baca Bergerak
Lokasi: Homebase Cakruk Baca Bergerak
Waktu: fleksibel selama 1 bulan

Lama (Durasi): 2 jam per sesi
Perangkat yang dipergunakan: alat ukur 
suhu badan, stiker
Jumlah yang terlibat: 10 rumah per sesi

2021

7-8, 14-15, 21-22, 28-29 Agustus 2021
Layanan baca di kegiatan belajar gratis 
komunitas Wani Sinau mahasiswa UIN 
Salatiga
Pihak yang terlibat : Mahasiswa UIN 
Salatiga, anak-anak dusun Bungas Ds 
Kadirejo
Lokasi: dusun Bungas Ds Kadirejo
Waktu: 11.00 – 12.00
Lama (Durasi): satu jam setiap sesi 
selama satu bulan
Perangkat yang dipergunakan: buku, alat 
tulis
Jumlah yang terlibat: 20 anak, 10 
mahasiswa

2022

Tahun 2022 belum ada kegiatan karena 
waktu habis untuk bekerja dari jam 07.00 
– 15.30 WIB dan mengurus dua orang 
anak yang masih umur 3 tahun dan 2 
tahun. Rencana setelah libur tahun ajaran 
2022 akan mulai aktif kembali.
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Awal perjalanan dalam perolehan mo-
tor pustaka sejak tanggal dirilisnya per-
tanggal 17 januari 2018 lalu pengelolah 
menerima motor beserta buku dan box se-
bagai operasinol kegiatan taman baca ke-
liling kami yang saya kelolah sejal tahun 
2010 lalu. Dimana kegiatan taman baca 
keliling kali awal hanya di tempat pos 
kampling di sudut desa yang kami singga-
hi lebih tepatnya desa keras tak jauh dari 
makam tokoh agama Mbah Asy’ari yang 
di sebut ayah dari tokoh pendiri NU K.H 
Hasyi Asy’ari jombang.

Dari perjalanan tersebut kegiatan juga ada 
tempat yang menetap di Rumah belajar 
dan bermain Lentera ilmu atau Rbb Len-
tera Ilmu Jombang, buat kami intinya un-
tuk menggiring para pembaca untuk da-
tang ke taman baca tersebut dan sebagai 
awalan dengan jemput bola para pembaca 
dengan taman baca keliling tersebut hing-
ga sekarang.

Motor Pustaka Jombang

Wahid

Jawa Timur
Motor Pustaka Jombang
RBB Lentera Ilmu
Much Wahid Mabrur
08563164409 / 085106204456
Jl. Pertanahan No.13
RT08 RW04
Dusun Keras
Desa Keras
Kecamatan Diwek
Jombang
Jawa Timur 61471 
IG. @mywakhit 
https://rbblenterailmu.blogspot.com
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Saat masuk di dalam groub pustaka 
bergerak indonesia yang di pelopori 
oleh bapak Nirwan Asuka kami diduku-
ng penuh hingga saat ini yang selalu 
berkomukasi dan juga komunitas taman 
baca yang berada di kabupaten jombang 
serta wilayah jawa timur dalam satu 
groub yang di kelola oleh bapak nirwan.

Dari segi itulah kami di promosikan oleh 
bapak Nirwan selalu pelopor PBI un-
tuk memperolah Motor Pustaka yang di 
salurkan lewat perpusnas, kami diamani 
sebuah kendaraan berplat merah dan be-
serta isi sebagai amunisi kerakan literasi 
yang mana kegiatan kami dengan keliling 
sebar literasi.

Perjalan pun kami mulai dan awal kami 
bertemu satu provinsi dari Blitar pen-
gelola rumah baca kedai harmoni bapak 
sukarni yang sama-sama tiba di Jakarta 
tepat tanggal tersebut untuk menghadiri 
acara yang sama, dari itu juga dipertemu-
kan bapak Nirwan secara langsung sudah 
bukan dunia maya lagi. Setelah acara 
demi acara dilalui semua sudah mendap-
atkan sebuah kendaraan hibah dari per-
pusnas untuk dikelolah sebagaimana 
mestinya dalam gerakan literasi yang per-
nah dibublikasi di grup Pustaka Bergerak 
Indonesia.

Perjalan yang kami lalui dari Jakarta hing-
ga ke Jombang dengan jalur darat, bisa di-
bilang seperti touring atau apa yang saya 
lalui dalam perjalanan dari Jakarta kami 
berangkat jam 9 pagi saya naiki denga 
jalur darat melewati berbagai kota-kota 
hingga sampai di Jombang sampai jam 
24.00 atau tengah malam hampir pagi 
dengan membawa amunisi buku dan box 
berat sekali.

Rasa capek pun terobati saat bertemu sang 
buah hati dan saya sampai sampi tujuan 
dengan sehat,pagi pun mulai beraktivitas 
jam kerja untuk lakukan seperti biasa wa-
lau kadang masih lelah mata saat perjala-
nan malam dalam perjalanan pulang.

Sabtu sore seperti biasa dalam kegiatan 
taman baca keliling yang di bantu adik-
adik dan juga relawan rumah belajar dan 
bermain Lentera Ilmu mempersiapkan 
untuk kegiatan lapak baca gratis di area 
kawasan terminal  parkiran makam Gus-
dur Tebuireng Jombang, biasa kami lap-
ak di pintu luar jalan masuk kendaraan 
para peziarah makam Gusdur. Banyak hal 
yang harus di pelajaran bahwa buku yang 
kami bawa hanya buku anak-anak,remaja 
dan sejarah tengtang tebuireng atau se-
jarah agama sebagai tolak ukur tentang 
jombang sebagai kota santri. Dalam ke-
giatan itu relawan melengkapi buku dan 
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tikar serta banner yang akan di bawah, 
memang relawan kami masih sedikit ka-
rena kebanyakan sekitar bekerja di daerah 
lain tapi itu semua bisa dilakukan dengan 
menggandeng remaja sekitar dengan 17 
relawan remaja juga anak-anak sekitar 
yang hampir 170 anak yang selalu hadir 
di taman baca kita, apa bila minggu bagi 
anak sekolah yang libur minggu datang 
juga serta ikut partisipasi dalam gelar lap-
ak baca di kawasan parkiran makam gus-
dur.

Kegiatan lapak baca hanya dilakukan se-
tiap hari minggu yang muali jam 6 pagi 
hingga jam 9 saja kecuali apa bila di da-
tangan para relawan yang mana sebagai 
titik kumpul ajang diskusi seputar literasi 
remaja dan kegiatan anak-anak serta amu-
nisi buku sasaran anak –anak bisa sampai 
jam 11 atau jam 12 siang, tapi kebutulan 
tempat lapak di bawah pohon yang rin-
dang jadi lumayan untuk santai.

Perjalan hingga perjalan setiat hari min-
ggu pagi sebagai kegiatan keluar dan set-
iap hari kita buka ditempat yang juga titik 
kumpul adik-adik mulai dari peminjam 
buku hingga para relawan dimana tem-
pat yang tanpa pintu sembua terbuka dan 
siapa saja boleh untuk mengakses serta di 
fasilitasi dengan hotspot yang gratis yang 
sudah saya blokir situs-situs yang sen-

sitif tak lupa perangkat hanya satu unit 
komputer pribadi yang saya peruntukkan 
untuk pembelajaran dan buku digital saat 
itu, tapi saat ini kami sudah evalusi untuk 
tentant buku di gital dengan mengguna-
kan handphone sesuai dengan jamannya 
saat ini. 

Dengan pengguan tersebut kami meng-
gunakan server lokal dalam literasi digi-
talnya, kegiatan harian hanyak dilakukan 
setiap sore yang mulai jam 15 hingga jam 
17 saja , yang mulai dari pendampian be-
lajar dan membaca buku dengan nyaman 
ditempat.dan juga setiap tahunnya den-
gan mengadakan kegiatan tentang hari-
hari nasional termasuk hari kemerdekaan 
indonesia, yang mulai dari lomba-lomba 
anak-anak dan remaja. Dari perjalanan 
dan pergantian tahun ritinitas seperti bi-
asa kendaraan mengalami musibah box 
yang kami bawa dipakai relawan untuk 
tebar baca gratis di salah satu sekolah 
SMP, motor merah beserta box terguling 
dan mengalami rusak parah dan pecah, 
tapi sayang para relawan tidak mempub-
likasikan kejadian tersebut akibat panik 
dan merasa tidak nyaman.

Buat kami sesuatu adalah pengorbanan 
dan musibah pun itu adalah motivasi ke 
depan, kami pun beralih menggunakan 
OBROK motor sebagai mengangkut buku 
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bacaan dan saat kami coba dengan meng-
gunakan obrok ternyata cukup seimbang 
saat membawa buku-buku yang kurang 
lebih bisa mengakut 300 buku sekali-
gus. Dari kejadian itu box tersebut kami 
masukkan gudang yang mana box sudah 
tidak layak pakai karena pecah, kami 
kumpulkan juga buku-buku yang tidak 
layak dijadikan satu di satu tempat gu-
dang belakang rumah kami. Bukan hanya 
itu ban depan pun ikut diganti karena ada 
yang mengelupas, poros belakang atau 
bisa dibilang as belakang patah dan har-
us diganti beserta rantai motor. Tak lupa 
pergantian pelumas kendaraan yang set-
iap bulan yang mana sebagai dana kami 
menggunakan operasional sendiri atau 
mandiri tanpa pihak lain. Untuk meng-
galan partisipasi pun kami hanya men-
erima donasi berupa buku tentang anak-
anak yang menarik agar anak suka akan 
buku tersebut dari para pertisipasi.

Dari segi keuntungan kami merasa ter-
bantu dengan adanya motor tersebut da-
lam mengakut sebuah buku pada kegiatan 
kami, dari keluhan kami juga biaya oper-
asional lumayan yang kadang kami kes-
ulitan secara perbaikan perangkat yang 
rusak. Apa lagi kami terkadang ke se-
kolahan yang ada di Mojokerto sekaligus 
pulang kerumah asal saya selain di jom-
bang sendiri, dalam segi jarak saat kami 

ke bersafari literasi ke Mojokerto kurang 
lebih 55 menit bisa dibilang 30-40 KM 
dari taman baca kami, itu pun hanya 1 
minggu sekali di hari jumat saja , karena 
hari itu saya masuk malam kerjanya. Dan 
hari minggu jarak kami dari area kawasan 
parkiran makam Gusdur jarak tempuhn-
ya sekitar 10 menit saja dengan melewati 
perkampungan dan di bantu relawan bisa 
sampai 5 hingga 9 relawan untuk berpar-
tisipasi terkadang juga sendirian saat ber-
oprasi lapak baca gratis.

Kegiatan Minggu pagi selalu hadir dan 
kadang kami sediri tanpa siapa-siapa 
kadang juga dibantu relawan ada juga 
adik-adik datang dengan membantu seke-
darnya, semua relawan kami pekerja dan  
yang dilakukan saat tidak ada waktu kerja 
lembur atau pas masuk siang atau malam 
jadi minggu pagi bisa membantu kegitan 
taman bacaan keliling tersebut. Adapun 
relawan yang terbibat sekitar 17 remaja 
dan itu pun bergantian saat ada kegiatan 
minggu membaca di tempat kawasan 
parkiran makam Gusdur.

Tahun ini mungkin kurang mendukung 
akan kegiatan karena mulai ada wabah 
yang mendunia yang disebut pandemi 
covid-19 di tahun 2019, awal kami ter-
henti kegiatan yang mana ada intruksi 
dari pemerintah untuk membatasi diri 
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sebagai ketentuan terbuat kami sebagai 
penggerak literasi juga ikut terhenti yang 
lumayan lama tidak bisa aktivitas ataupun 
lapak baca setiap hari minggu atau pun di 
sekolah yang kami biasa kunjungi.

Kita hanya bisa hanya diam ditempat den-
gan kegiatan seadanya yang mana menja-
di gendala bahkan di semua eleman mas-
yarakat juga terhenti ,mulai merosot tajam 
seperti batu yang terjatuh keras.apa yang 
kami lakukan tidak bisa kemana-mana 
kecuali berbenah buku dan bersih-bersih 
buku agar rapi selama pandemi covid-19 
saat itu.

Lumayan banyak sekali ternyata buku-bu-
ku yang kami kelola berkurang banyak 
entah bisa dibilang hilang atau pun belum 
kembali , disaat meneliti buku dalam ber-
benah bila saya kumpulkan ada tiga kar-
tus yang tidak ada. Dan juga satu baris rak 
buku berkurang banyak setelah berbenah 
selama pandemi covid-19 selama ini dan 
berhenti untuk sementara waktu sampai 
benar-benar pulih dan dari pemerintah 
sudah ada kode himbawuan terbuka dan 
bisa buka masker.

Selama pademi kegiatan kami hanya berb-
agi masker di sekitar saja termasuk ling-
kungan RT dan RW di lingkungan taman 
baca kami, serta membantu adik-adik se-

kolah dalam pembelaran daring atau on-
line selama pandemi juga membantu cara 
mengerjakan tugas selama daring atau 
online di dukung juga tempat kami ada 
layanan wifi gratis. Berdatangan siliber-
ganti adik-adik datang dalam pendampin-
gan belajar daring, terkadang kami juga 
kesulitan apa lagi akses wifi kami semak-
in lambat akbibat banyak penggunnya apa 
lagi paket yang kami bayar sesuai dengan 
dana yang kami mampu.

Ini sebagai titik tersulit selama pandemi 
apa lagi berdampat juga dengan finan-
sial kami yang menyusut drantis jadi 
kami berhenti sejenak untuk memulihkan 
ekonomi internal dulu sampai benar-be-
nar pulih dan ada sisah untuk kegiatan 
Motor Pustaka lanjutannya. Yang men-
suport kegiatan banyak sekali tapi semua 
hanya mendukung semangat saja, secara 
finansial kami belum bagaimana melajut-
kan tentang literasi lokal di tempat kami 
motor pustaka , donasi buku masih datang 
walau hanya dua atau tiga buku sebagai 
tambahan amunisi untuk kegiatan lanju-
tan Motor Pustaka Jombang sebagai lang-
kah awal nanti.

Pernah juga Motor Pustaka berhenti atau 
tidak dipakai selama tiga bulan tidak ke-
mana-mana yang hanya terparkir di ruang 
taman baca kami rumah belajar dan ber-
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main Lentera Ilmu. Lama menganggur 
ternyata berdampak juga, akhirnya kami 
mengganti aki motornya. Bisa di luar 
anggaran kami yang lumayan harganya, 
apa pun demi kesehatan si merah Motor 
Pustaka Jombang harus terjaga agar siap  
bila di butuhkan relawan untuk kegiatan 
taman baca keliling di sekitar desa atau 
pojok kampung sebagai sasaran relawan 
kami yang ada di rumah belajar dan ber-
main lentera ilmu jombang. 

Pada 2022 kami sudah mulai bergerak se-
manjak ada buka masker dan bebas un-
tuk melakukan kegiatan, memang belum 
seberapa dan kami anggap ini sebagai ke-
giatan yang bisa dibilang mulai dari titik 
nol untuk kegiatan Motor Pustaka Jom-
bang. Pertama masih di lakukan di tem-
pat kami Taman Bacaan di tempat guna 
menarik lagi aktivitas sebagai rumah be-
lajar anak sekitar yang ada di desa kami. 
Memang banyak hal kekurang buku ter-
utama buku-buku anak-anak dan nov-
el-novel untuk remaja, juga buku-buku 
apa pagi ibu-ibu tentan buku resep masa-
kan serta busana. Kenapa berkurang buku 
kami yang pertama memang banyak yang 
belum kembali dan ada juga yang hilang 
yang lumayan bisa di hitung sampai rak 
kami kosong separuh saat kami melaku-
kan berbenah buku-buku.

Dan kenapa juga berkurang yang mana 
sudah kami paparkan di atas, buku ada 
yang rusak karena lembab ada juga yang 
terbakan oleh rayap buku yang di lihat 
sudah tidak amat layak di pakai, buku 
rusakpun harus dilebur sebelum meram-
pat di tempat lain.

Apa yang dilakukan relawan hanya mem-
bantu memilah-milah buku yang layak 
baca dan yang akan dibawah sebagai per-
siapan lapak baca buku gratis di kawasan 
parkiran makam gusdur. Tempat kami 
lapak pun bergerser atau pindah di sisi 
selatan dari tempat awal melapak dulu, 
pertama karena lapak pertama sudah di 
padati para pejual , di sisi selatan kami 
melapak dan bukan itu pula ada sebagian 
penjual kaki lima juga kadang membatu 
kami dalam melakukan kegiatan lapak 
baca gratis kami. Ada juga yang mensu-
port dengan sebuah makanan kecil saat 
kami membuka lapak baca buku gratis, 
dan kami berterima kasih atas partisipasi 
para pedagang di sekitar parkiran makam 
gusdur tersebut.

Semenjak pemerintak sudah melakukan 
informasi pemberitaan semua sudah bisa 
lepas masker berarti sudah bebas berka-
tivitas serta kegiatan lainnya,  kami pun 
memulai dan ada saja halangan terkadang 
minggu masih ada jam kerja masuk pagi 



8988

Motor Pustaka Cerita relawan Pustaka Bergerak Indonesia Jilid I

dan kami memulai mengatur waktu untuk 
menjalankan kegiatan lagi. Relawan pun 
mulai berkurang yang dulu bisa menca-
pai 17 remaja relawan akhirnya tinggal 
2 yang masih bisa lakukan kegiatan lap-
ak baca buku gratis di tempat Kawasan 
Parkiran makam Gusdur tebuireng jom-
bang. Bukan hanya itu juga para pengu-
jung juga lumayan yang dulu bisa men-
capai 170 anak-anak yang selalu hadir di 
rumah belajar lentara ilmu setiap harinya 
, tahun 2022 menjadi 2 anak – anak saja 
yang setia hadir di tempat kami dan juga 
buku –buku yang juga berkurang entah 
kemana serta data sudah tidak terbaca ka-
rena tulisan memudar akibat kenak lem-
bab dan tetesan air hujan.

Dalam kegiatan setelah terbuka kami juga 
mengumpukan relawan untuk melaku-
kan lapak baca lagi seperti tahun-tahun 
lalu,dan denga hastag #monggopinarak-
moco sebagai pencarian di instagram un-
tuk kegiatan. Tahun 2022 lapak baca den-
gan tema “TEBAR PENONA LITERASI 
PAGI” dan masih sama tentang Hastag 
nya yang masih di #monggopinarakmo-
co dan #membacauntukbisa juga di bantu 
publikasi oleh teman lama #sepasipagi di 
media sosial umumnya. Dokumen foto 
kegiatan kami juga sudah hangus yang 
kami sandingkan di website www.lente-
railmu.my.id foto-foto kegiatan di web-

site tersebut selain Blogger yang kami 
kelola. Dan sebagian ada di blog kami di 
https://rbblenterailmu.blogspot.com/ juga 
media sosial lainya seperti di twitter dan 
instagram juga di tumblr.

Dari sini kami mohon maaf apa bila 
kurang lengkap akan dokumen foto atau 
video yang kami tampikan, karena sela-
ma pandemi semua tidak terurus lebih 
dari dua tahun lebih dan semua sudah mai 
posting di instagramm facebook dan juga 
twitter serta di tumblr sebagian di website 
yang sudah hilang ada juga di blogger 
yang tertera di atas. Kami mencari doku-
men foto di hardis externak kami sudah 
tidak terbaca akbit salah meletakkan yang 
mana kenak lembab juga air hujan waktu 
itu, dan ikut juga buku-buku banyak yang 
rusak kenak lembab dan rusak terbakan 
rayap karena lama tidak terurus saat pan-
demi melanda, karena kami fokus akan 
internal dulu yang mana.

Kami butuh waktu untuk menampilkan 
lagi kegiatan sebagai taman baca keliling 
yang mana sudah terhenti lama dan mem-
bangkitkan gairah anak-anak untuk mem-
baca buku yang kami siapkan dengan 
model digital dan juga dalam teks yang 
kami siapkan. Kegiatan kami masih be-
lum maksimal setelah pandemi sebab dari 
dampak tersebut sebagian relawan juga 
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kerja mulai dari NOL . dan kami juga per-
du dukungan kembali entah berupa amu-
nisi buku-buku anak-anak jugak rak buku 
yang sebagian sudah berkarat yang ting-
gal nunggu robohnya. Apa yang kami pa-
parkan tersebut bentuk perjalanan selama 
mendapatkan kendaraan sampai peristiwa 
kegiatan juga keluh kesah sebagian saja.

Sebagai pengelola Motor Pustaka Jom-
bang kami hanya bisa menyampikan apa 
yang kami lakukan beserta para relawan 
sebagai karya nyata Motor Pustaka Jom-
bang dalam pemaparan tangung jawab 
motor si merah yang di hibahkan kepada 
kami untuk operasioanl Motor Pustaka di 
rumah belajar dan bermain Lentera Ilmu 
Jombang.

Kami memang masih belum sempurna 
akan kegiatan dan gerakan literasi Jom-
bang dengan motor pustanya tapi kami 
akan berusaha untuk lebih baik untuk 
melakukan gerakan literasi yang berada 
di rumah belajar dan bermain lentera ilmu 
tentang membaca dan juga tentang menu-
lis yang dihasilkan oleh pembaca buku 
sebagai output nya
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Penyerahan Motor dari Perpusnas

Pada Tanggal 17 januari 2018, kami pen-
gelolah Rumah Baca Sang Petualang 
menerima sepeda motor, box  dan buku 
bacaan untuk membantu operasional ke-
giatan taman baca, dan Pustaka bergerak 
kami. Penyerahan dilakukan di Gedung 
Perpusnas RI, oleh kepala Perpusnas RI 
Bapak Muhammad Syarif Bando.

Perjalanan dari Perpusnas ke Wonogiri

Setelah menerima sepeda motor, box dan 
buku bacaan, saya lalu melakukan per-
jalanan dari Gedung Perpusnas RI menuju 
taman baca kami di Kab Wonogiri, Jawa 
Tengah. Perjalanan ini saya namai “Na-
pak Literasi” dengan durasi 6 hari perjala-
nan, singgah dibeberapa anggota Pustaka 
Bergerak, pegiat literasi di beberapa kota 
kabupaten yang saya lintasi. 

Rumah Baca
Sang Petualang
Burger, Bakso, Endhok Dadar Pustaka
Wahyudi

Jawa Tengah
Burger, Bakso dan Endhog Dadar Pustaka
Rumah Baca Sang Petualang
Wahyudi
085966292549
Tlogobandung
RT01 RW05
Desa Tirtosuworo
Kecamatan Giriwoyo
Kabupaten Wonogiri
Jawa Tengah 57675
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Kegiatan Sekolah

Kegiatan motor perpustakaan kami, salah 
satunya adalah ke beberapa sekolahan 
yang ada di wilayah kami. Kegiatan ini 
menyasar baik ke Kelompok Bermain, 
Paud, dan SD.

Bergerak di Tempat Umum

Dengan sasaran tempat umum, keramaian, 
depan koramil, alun-alun, tempat wisata, 
bahkan di kegiatan Tentara Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) motor per-
pustakaan keliling masuk dan menggelar 
buku, untuk bendekatkan buku kepada 
masyarakat.

Rumah Baca Kunjung Masjid

Rumah baca kunjung masjid adalah 
bergerak dengan membawa sepeda motor 
perpustakaan keliling ke beberapa masjid, 
tpq, maupun ke tpa. Kegiatan ini biasanya 
setiap sore, dengan berpindah-pindah 
masjid.

Jemput Donasi

Motor Pustaka juga kami gunakan un-
tuk menjemput donasi dari para donatur 
untuk rumah baca, seperti dalam foto ini 
adalah donasi dari BenihBaik.com

Relawan Kemanusiaan

Selain untuk kegiatan bergerak dengan 
buku, motor perpustakaan keliling juga 
kami pergunakan sebagai armada disaat 
ada kebencanaan, terakhir kami pergu-
nakan untuk kegiatan di erupsi Gunung 
Semeru, selain membantu evakuais kor-
ban erupsi, juga untuk mengadakan trau-
ma healing di pengungsian.

Kegiatan di masa Pandemi Covid-19

Hampir 3 tahun, selama masa pandemi 
covid-19, rutinitas taman baca dab Pus-
taka bergerak juga berhenti, namun mo-
tor perpustakaan kami pergunakan untuk 
membantu masyarakat yang membutuh-
kan bantuan oksigen, program ini Naman-
ya “Layanan Antar Jemput Oksigen” 
layanan gratis ini, selain meminjamkan 
tabung oksigen secara gratis, juga mener-
ipa titip pengisian oksigen antar jemput 
secara gratis. Motor juga kami pergu-
nakan untuk menjemput donasi Mazmat 
dan kami serahkan kepada para relawan 
pemakaman covid.
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Perawatan

Beberapa kali motor hibah mendapapa-
tkan perawatan, baik service, ganti oli, 
ganti ban, dan ganti sperpate lainnya un-
tuk kelancaran dan kenyamanan dalam 
bergerak

Kendala

Berhubung letak geobrafis dan topografi 
Kab Wonogiri yang luas serta pegunun-
gan, beberapa kali motor mengalami ke-
celakaan, baik jatuh, terpelosok dan lain-
nya. Salah satu sebabnya karena box yang 
terlalu besar dan berat, juga medannya 
pegunungan dan bebatuan.

Biaya Operasinal Motor Pustaka

Untuk menutup biaya opersional motor 
Pustaka, baik service, penggantian sper-
pate, pajak, dan lainnya, kami pergunakan 
untuk buka lapak mainan anak-anak di  
pasar, tempat keramaian dan lainnya se-
tiap malamnya.
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Kamis,  18  Januari 2018
Perjalanan membawa Motor Perpusta-
kaan Keliling dari Perpustakaan Nasional 
Jakarta ke Limbah Pustaka Purbalingga, 
Jawa Tengah melalui jalan darat

Kamis, 18 Januari 2018
Motor Pustaka Keliling sampai ke Lim-
bah Pustaka

Selasa, 23 Januari 2018
Box, Buku telah sampai ke Limbah Pus-
taka, dilanjutkan Pengolahan Buku di 
Limbah Pustaka

Sabtu,  2O  Januari 2018
Renovasi dudukan Box di Motor Perpus-
takaan Keliling

Minggu,  21  Januari 2018
Uji coba Motor Perpustakaan Keliling

Limbah Pustaka

Raden Roro Hendarti S.Sos.

Jawa Tengah
Limbah Pustaka Muntang Purbalingga
Roro Hendarti
081513214364
RT08 RW03
Desa Muntang
Kecamatan Kemangkong
Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah 53381
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Minggu,  28  Januari  2018
Persiapan Ngalapak di GOR Goentoer 
Daryono Purbaingga
Ngalapak di GOR Goentoer Daryono 
Purbalingga

Minggu, 28  Januari  2018
Ngalapak di GOR Goentor Daryono Pur-
balingga

Minggu,  2  Februari  2018
Ngalapak di GOR Goentoer Daryono 
Purbalingga

Selasa,  13  Maret  2018
Menerima Bantuan dari Bupati Purbal-
ingga untuk pengganti biaya pengambi-
lan Motor Perpustakaan Keliling Limbah 
Pustaka

Senin,  12  Februari  2018
Perpustakaan Keliling Limbah Pustaka 
di Pos Yandu Balita Widodo 3 Dusun II 
Desa Muntang

Sabtu,  31  Maret  2018
Motor Pustaka Keliling Limbah Pusta-
ka ke GEBYAR  PAUD Kecamatan Ke-
mangkon, Kab. Purnalingga di Desa Ke-
dungbenda

Sabtu, 31  Maret  2018
Motor Perpustakaan Keliling Limbah 

Pustaka pada acara Sosialisasi Pemilahan 
dan Pengelolaan Sampah dan Pelatihan 
Kerajinan Daur Ulang Sampah bersama 
KKN POLTEKES Negri Jakarta di Dsa 
Bokol Kec. Kemangkon, Kabupaten Pur-
balingga

Rabu, 4  April  2018
Motor Perpustakaan Keliling Limbah 
Pustaka melakukan Pendampingan di SD 
Negeri Majasari 2 Kec. Bukateja dalam 
rangka lomba perpustakaan sekolah ting-
kat Kabupaten Purbalingga

Kamis,  5  April  2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Limbah Pustaka berada di Pos Yandu Bal-
ita Widodo 1 Desa  Muntang

Minggu,  8  April  2018
Armada Limbah Pustaka Ngalapak di 
GOR Goentur Daryono, Purbalingga.

Selasa,  10  April  2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling  
Pelita Limbah Pustaka Berada di Pos 
Yandu Balita Widodo 2

Kamis,  12  April  2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Pelita Limbah Pustaka berada di Pos Yan-
du Balita Widodo 3 Desa Muntang
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Jumat,  13 April  2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Pelita Limbah Pustaka berada di SD 
Muntang 2

Sabtu,  14  April 2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Limbah Pustaka ke TPA Kalipancur Pur-
balingga.
Memberikan pelatihan kerajinan daur 
ulang gratis bagi pengelol TPA Kalipan-
cur Purbalingga

Minggu, 15 April 2018
Dua Armada Perpustakaan Keliling Lim-
bah Pustaka Ngalapak di Gor 

Minggu, 22 April 2018
Dua Armada Perpustakaan Keliling Pelita 
Limbah Pustaka berada di Happy Read-
ing Together bersama Kalpavista Kwar-
cab Pramuka Banyumas di Alun Alun 
Purwokerto

Minggu, 22 April 2018
Dua Armada Perpustakaan Keliling Pelita 
Limbah Pustaka berada di Happy Read-
ing Together bersama Kalpavista Kwar-
cab Pramuka Banyumas dan Bank Indo-
nesia Purwokerto

Rabu 25 April 2018
Servis motor Perpustakaan Keliling Lim-
bah Pustaka

Jumat,  4  Mei  2018
Gerakan Orang Tua Bacakan Buku ( 
GERNAS  BAKU ) bersama Pelita Lim-
bah Pustaka, Perpusda Kab. Purbalingga, 
PAUD KB Permata Hati Muntang, Mas-
yarakat dan Media Cetak serta Elektronik

Minggu, 13  Mei 2018
Dua Armada Motor Perpustakaan Kelil-
ing Pelita Limbah Pustaka Ngalapak di 
Gor Goentur Daryono Purbalingga

Minggu, 13  Mei 2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Pelita Limbah Pustaka menuju Dusun 
terpencil Dusun Jomblang Desa Sidare-
ja Kecamatan Kaligondang, Purbalingga 
memberikan layanan Perpustakaan Kelil-
ing dan Pelatihan Kerajinan Gratis

Minggu,  27  Mei 2018
Dua Armada Motor Perpustakaan Ke-
liling Ngalapak di Gor Guntur Daryono 
Purbalingga
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Minggu, 8  Juli 2018
Armada Motor Perpustakaan Keliling 
Limbah Pustaka Ngalapak di Gor Goen-
tur Daryono  Purbalingga

Minggu 15 Juli 2018
Pelita Limbah Pustaka bersama Mo-
tor Perpustakaan Keliling memberikan 
penyuluhan POS EMAS dan Pelatihan 
Kerajinan Daur 

Minggu, 29 Juli 2018
Dua Armada Motor Perpustakaan Kelil-
ing Ngalapak di GOR Guntur 

Mminggu, 29 Juli 2018
Dua Armada Motor Perpustakaan 
Senin, 30  Juli  2018
Dua Armada Perpustakaan Keliling Pelita 
Limbah Pustaka 

Minggu,  5  Agustus 2018
Dua Armada Perpustakaan Keliling Pelita 
Limbah Pustaka Ngalapak di Gor Goen-
tur Daryono Purbalingga.

Rabu,  22 Agustus 2018
Mengunjungi Pojok Baca Limbah Pusta-
ka di Komunitas TOKEK Toyareka ber-
sama TIM GRCC Gramedia Pusat

Kamis, 23  Agustus 2018
Limbah Pustaka Perpustakaan keliling 
dan narik sampah bersama TIM GRCC 
Gramedia Pusat
 
Sabtu, 25 Agustus 2018
Limbah Pustaka mengikuti karnaval 
kendaraan hias memperingati HUT Ke-
merdekaan RI ke 73 tahun 2018

Minggu, 26  Agustus 2018
Motor Perpstakaan Keliling Limbah Pus-
taka Ngalapak di GOR Goentor Daryono 
Purbalingga
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Namaku Robianto/Robby. Aku berger-
ak di bidang literasi sejak 2015 dengan 
bermodalkan 30 buku bacaan, saat itu 
aku gerak karna keadaan dan lingkun-
gan desa_ku yang sangat memperhatikan 
kususnya anak_anak. Sebab itu lah aku 
bergerak. 

Awal gerakku jalan kaki sambil bawa 
buku_buku bacaan di tas, aku keliling 
ke desa satu dan desa lainnya, juga men-
datangi masarakat dari pintu ke pintu, 
guna mengenal kan buku bacaan dengan 
harapan masyarakat dapat mencita dan 
suka membaca buku. 6 bulan aku jalani 
gerak sambil jalan kaki dan bawa buku 
di tas gendong. Hingga pada akhirnya 
aku kenal dengan Pak Nirwan di media 
Facebook. Nafas pertama yang aku dapat/
amunisi bergerak berupa buku-buku ba-
caan. Ialah dari Pak Nirwan dan aku diga-
bungkan di group Facebook PBI. 

Pedati Pustaka Bayalangu

Robianto
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Saat itulah semangat_ku makin menyala, 
di samping buku_buku dari Pak Nirwan 
juga ada hal lain yang membuat_ku se-
mangat bergerak ialah. 
1. Keperdulian ku pada lingkungan,
2. Survai UNESCO yang mengatakan  
 bahwa minat baca masyarakat kita  
 rendah minat bacanya. 

Faktor itu lah yang terus membuat seman-
gat ku menyala. Dan pada tahun 2016 aku 
mulai berpikir untuk bikin aramada. Atas 
ijin Allah SWT. Akhirnya pedati pustaka 
bayalangu terbentuk dengan bermodalkan 
kayu_kayu bekas bangunan dan beberapa 
bulan terbentuk lah pedati itu. Kala itu 
aku masih bingung narik Pedati nya pake 
apa, alhamdulilah dapat rekomendasi dari 
Pak Nirwan. Dan akhirnya alhamdulilah 
ada donatur yang memberikan donasi 
penarik pedati itu (motor) dari Pak Mu-
hamad Nursam (penerbit ombak pustaka 
Jogja) ketika pedati itu mulai aktif tanpa 
di duga Mbak Nana(Najwa Shihab) yang 
kala itu duta baca Indonesia membagikan 
kegiatan pedati pustaka bayalangu di ko-
lom media IG nya.

Dan pada tahun 2017 atas rekomendasi 
Pak Nirwan juga, saya dapat undangan 
makan siang di istana dan bertemu den-
gan Pak presiden Joko Widodo (Joko-
wi). Sejak saat itulah semua masyarakat 

desa ku juga teman teman juga pemerin-
tah kabupaten cirebon pada donasi buku, 
hingga semangat ku semakin bertambah, 
dan selang beberapa bulan aku mendapat 
bantuan dari perpusnas RI berupa motor, 
terimakasih pihak perpusnas RI.

Sejak kepulangan dari istana negara itu, 
bukan hanya motor/donasi buku yang 
saya dapatkan dari semua donatur dari 
seluruh Indonesia bahkan dari luar ne-
gri, Australia, malasya juga Swis. Sejak 
saat itu buku makin bertumpuk di rumah 
hingga akhirnya aku berpikir membikin 
perpustakaan di desa ku, atas ijin Allah 
juga perpustakaan itu terwujud dengan 
bermodalkan uanga pribadi dan para 
donatur, perpustakaan gratis itu 24 jam 
buka. Alhamdulilah manfaat besar buat 
masyarakat. 

Selain perpustakaan itu aku terus kelil-
ing dari desa satu kedesa lainnya. Kala 
itu banyak dari kawan kawan di desa lain 
bahkan kabupaten lain(Indramayu) terin-
spirasi dengan pergerakan saya dan mere-
ka ikut bergerak di bidang literasi, alham-
dulilah dengan berjalannya waktu  semua 
kawan kawan ku ada 20 lebih yang ikut 
bergerak dan aku bentuk KLC (keluarga 
literasi Cirebon). Dan saat itu perlahan 
namun pasti buku_buku bacaan saya coba 
masukan ke ponpes (pondok pesantren) 
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dan Alhamdulillah diterima baik oleh be-
berapa ponpes. Hingga beberapa ponpes 
bikin perpustakaan. 

Seiring berjalannya waktu dengan ban-
yak nya relawan yang ikut gabung ke 
KLC tentu saya sangat kebingungan den-
gan amunisi/buku buku buku bacaan. 
Berkat ide yang kujalani, akhirnya aku 
dapat jalan keluar dengan menemukan 
cara membeli buku-buku bekas di lapak 
rongsok. Sajak saat itulah amunisi buku 
sedikit tertolong.

Banyak dari kawan kawan yang berger-
ak dengan bermodalkan buku buku 
bekas, dan seiringnya waktu aku dapat 
saran dari Pak Nirwan akhirnya aku ter-
us mengebakan jejaring saya dan coba  
masukkan buku ke masjid dan musholla. 
Alhamdulilah terwujud juga niat ku, al-
hamdulilah sekarang ada beberapa masjid 
dan musholla yang sudah mendirikan per-
pustakaan.
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Memberikan pelayanan terbaik pada 
masyarakat merupakan hal utama. Hal 
tersebut telah dilakukan oleh Satlantas 
Banyuwangi dengan berbagai inovasi. 
Demi terciptanya suasana nyaman dalam 
melayani masyarakat yang lagi mengu-
rus. Baik di Samsat Banyuwangi maupun 
di Satlantas Banyuwangi (SIM). Inovasi 
ini berguna juga bagi masyarakat lainnya 
khususnya kaum pelajar, yaitu kendaaran 
operasional yang mengangkut buku be-
raneka-ragam baik tentang agama, sosial, 
majalah, hiburan, komik, pendidikan, 
bahkan membawa buku pelajaran uji te-
ori SIM.

Kepaling adalah bahasa Banyuwangi 
yang memiliki arti ‘berpaling’. Nama Ke-
paling diambil dengan maksud agar mas-
yarakat khususnya pelajar—yang saat ini 
sudah terhipnotis dengan gawai, seperti 
hape pada zaman modernisasi ini—dapat 
berpaling kembali ke buku. Sebab, buku 
adalah jendela segala ilmu.

Kepaling dan Polresta
Banyuwangi
Asa Firza

Kepaling Inovasi Mendidik dan Bermartabat
12 & 19 Oktober 2020

Jawa Timur
Rumah Baca Asa Pustaka Bergerak
Asa Kepaling Merah
Asa Firza
081252351859
azus.hr108@gmail.com
Ruang Terbuka Hijau Maron Genteng
Dusun krajan
Jalan Ponpes Kebunrejo
RT03 RW03
Genteng, Kecamatan Genteng
Banyuwangi
Jawa Timur 68465



121120

Motor Pustaka Cerita relawan Pustaka Bergerak Indonesia Jilid I

Satlantas Polres Banyuwangi Bapak Yud-
hi  Anugrah Putra, S.H.,S.I.K siap meng-
gelorakan kembali budaya membaca ini 
dengan moto polisi berliterasi, yaitu poli-
si mendukung penuh budaya membaca 
yang sudah mulai pudar dengan muncul-
nya gawai.

Kepaling beroperasi keliling di wilayah 
Banyuwangi dan bisa dipesan jika ada 
acara tertentu di sekolah, pesantren, atau-
pun instansi lainya. Program ini hasil ker-
ja sama Satlantas Polres Banyuwangi dan 
Rumah Baca Asa Banyuwangi.
Program ini sangat mendidik bagi para 
pelajar dan perlu adanya tanggapan posi-
tif dari Dinas Pendidikan Banyuwangi 
agar inovasi ini membuat para pelajar 
berbudi dan bermartabat.
Kegiatan Sosial Kepaling di Kampung 
Batara

Kampung Baca Taman Rimba (Bata-
ra) Banyuwangi, tetapi di pelosok  jauh 
dari kediaman Kepaling (genteng)—
Kendaraan Perpustakaan Keliling—ber-
sama Polresta mengajak masyarakat 
pentingnya membaca. Warga sangat an-
tusias dengan adanya perpustakaan kelil-
ing, terutama anak-anak sangat luar biasa 
menyambut buku bacaan dan permainan 
yang ada di KEPALING (kendaraan per-
pustakaan keliling).

Perjalanan yang sangat jauh dan mele-
lahkan sampai Motor Pustaka Kepaling 
tidak bisa sampai di tempat karenakan 
jalan yang ditempuh sangatlah terjal ber-
belok dan naik. Kendala Pustaka Keliling 
(Pusling) tak bisa melaluinya, tapi alham-
dulilah gerobak  Kepaling diangkut oleh 
mobil dan akhirnya bisa sampai di tempat 
Bansos.

Lelah saya disambut masyarakat den-
gan senyum dan banyaknya pembaca. 
Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas 
Kendaraan Perpustakaan Keliling (Kepal-
ing) yang disediakan Kepolisian Resort 
Banyuwangi di kampung Baca Taman 
Rimba (Batara) Banyuwangi, Jawa Timur, 
Rabu (18/9/2019).

Kegiatan sosial Satlantas Polres Banyu-
wangi dengan menyediakan perpusta-
kaan keliling, pemeriksaan kesehatan 
gratis, dan edukasi peraturan berkendara 
di Kampung Batara yang terletak di tepi 
hutan Perhutani tersebut, sebagai upaya 
meningkatkan minat baca serta pemaha-
man peraturan berkendara kepada mas-
yarakat.

Kepaling Baca dan Berkuda

Setiap minggu pagi aktif mulai pukul 
06.00 lapak baca di RTH Lamaronboro, 
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giat baca Pustaka Kepaling dengan nu-
ansa yang berbeda beda untuk menarik 
minat baca masyarakat. Setiap daerah se-
lalu berbeda beda trik untuk bisa menarik 
perhatian masyarakat untuk mendorong 
minat baca.terkadang melukis,mewar-
nai,menulis,bermusik juga bermain dan 
lain lain

Inovasi selalu terjaga dalam perkemban-
gan zaman dari tahun ketahun untuk bisa 
membuat masyarakat mau membaca, 
seperti satu hal yang saya lakukan ha-
bis membaca 15 menit anak-anak boleh 
naik kuda dengan pendampingan pemilik 
kuda.

Banyak hal yang terus dibenah dalam mi-
nat baca, di antaranya buku-buku yang 
selalu dperbarui, koleksi selalu bertam-
bah, bahkan dari fasilitas juga harus ter-
lihat keren dengan didampingi inovasi 
yang dapat membuat masyarakat greget 
untuk mendekat dan memegang buku 
agar dibaca.

Dalam pengembangan minat baca mas-
yarakat KEPALING, tidak hanya memba-
wa buku saja, tetapi juga mainan eduka-
tif untuk anak-anak agar mau mendekat 
dan membaca buku. Belajar dan bermain 
untuk selalu berinovasi, kemudian ada 
penambahan bagi pustaka Kepaling yang 

harus terbangun dengan kemajuan zam-
an, yaitu e-book.

Sebagian rak ada buku dan laptop untuk 
e-book sebagai wujud rekreasi literarur 
berbasis teknologi.
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Sejak diberikan amanah Motor Pustaka 
atau biasa kita sebut “Kebo Abang” kami 
sebagai pengelola Rumah Baca Kedai 
Ilmu Harmoni yang berada di pelosok 
Kabupaten Blitar sangat bersyukur, ka-
rena dengan adanya si Kebo Abang ini 
kami bisa menjelajah desa lebih jauh un-
tuk mendekatkan buku pada pembacanya 
khususnya anak-anak.  Meskipun di Jawa 
tapi desa kami terkenal dengan kondisi 
jalan yang memprihatinkan maklum desa 
kami merupakan penghasil pasir dari 
gunung Kelud sehingga jalan tidak mam-
pu menahan beban truk-truk pasir yang 
berjalan di atasnya setiap hari.  Di tengah 
jalan yang rusak itu Kebo Abang hadir 
menjadi armada tangguh untuk menye-
barkan ilmu ke pelosok Desa, daya jela-
jah kami bisa semakin jauh. 

Di tahun 2018 kami masih setia dengan 
melapak baca di tempat umum dan se-
kolah-sekolah sambil terus mengem-

Rumah Baca Kedai Ilmu 
Harmoni
Cak Ni

Jawa Timur
Rumah Baca Kedai Ilmu Harmoni
Cak Ni
085785536708
Dusun Gentor
RT 3 RW 4
Desa Candirejo
Kecamatan Ponggok
Kabupaten Blitar
Jawa Timur 66153
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bangkan jaringan. Dengan adanya iden-
titas dari Kebo Abang ini kami semakin 
dikenal oleh masyarakat. Semakin ban-
yak pula masyarakat yang tertarik un-
tuk mendirikan pojok baca,dan kami 
memutuskan membantu mereka dengan 
meminjamkan buku-buku sebagai modal 
awal teman-teman membuka pojok baca 
ataupun untuk melapak baca. Kami juga 
melapak buku di bazar Agustusan di desa 
Candirejo, mengikuti upacara Bendera  di 
puncak Kelud dan tetap dengan identitas 
kebo abang maka semakin banyak sau-
dara kami semakin banyak orang menge-
nal kami. 

Pada 24-25 Februari tahun 2018 komu-
nitas Ketimbang Ngemis Blitar memin-
ta kerja sama untuk mengadakan kemah 
literasi yang ke 2 di Rumba KIH. Begitu 
banyak dukungan dari komunitas lain se-
hingga kemah literasi ke 2 ini bisa disebut 
sebagai cikal bakal terbentuknya Lintas 
Komunitas Blitar Raya. Yang selanjutnya 
mengadakan kemah literasi ke 3 di tahun 
2019, yang mendorong lahirnya Road 
show Kemah Literasi di Blitar  dengan 
harapan semua anak di pelosok Desa di 
Blitar raya juga bisa menikmati dan bela-
jar bersama di kemah literasi.  Road show 
kemah Literasi dimulai tahun 2020 diten-
gah pandemi Covid 19 dari ujung pelosok 
Blitar yaitu SDN Penataran 6 kami mulai 

dengan tema  “Bangkit dari Pandemi”.  
Selanjutnya kemah literasi ke 2 tahun 
2021 di SDN Karangrejo 5 Kecamatan 
Garum dengan tema “Membangun Gen-
erasi Siaga”,  kemah literasi ke 3 di SDN 
Ngaringan 2 Kecamatan Gandusari tahun 
2022 dengan tema “Menbangun Mimpi 
dari Ujung Negeri”. Harapannya kemah 
literasi ini bisa menjadi kegiatan tahunan 
sebagai bentuk kepedulian kita terhadap 
pendidikan masyarakat melalui gerakan 
Literasi.

Di tahun 2019 Kebo Abang juga mengin-
pirasi Kepala Desa kami Desa Candirejo 
kecamatan Ponggok untuk segera mereal-
isasikan perpustakaan Desa.  Ketika meli-
hat aktivitas kami dan KeboAbang beliau 
tertarik untuk mewujudkan perpustakaan 
desa dan di akhir tahun 2019 berdirilah 
Perpustakaan Desa Candi ilmu Desa Can-
direjo dan diresmikan pada tanggal 19 
Januari 2020.   Kami terus mendampingin 
kegiatan Perpusdes Candi Ilmu hingga 
diusianya yang masih sangat muda 1 ta-
hun sudah mampu menjadi juara 3 lomba 
Perpusdes tingkat Kabupaten tahun 2020 
dan di tahun 2021 kembali menjadi juara 
2 Perpusdes tingkat Kabupaten.

Sejak tahun 2019 kita juga bekerjasama 
dengan Yatim Mandiri Blitar untuk pem-
belajaran gratis di Rumba KIH dengan 
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konsep bermain sambil belajar setiap hari 
Jumat, Sabtu dan Minggu.  Sebulan seka-
li kita mengadakan Minggu ceria dengan 
belajar di luar ruangan bisa di sungai, 
sawah, lapangan, taman, candi dan tem-
pat-tempat bersejarah lainnya. Pembe-
lajaran ini diikuti oleh anak Yatim dan 
anak-anak non yatim yang ada disekitar 
Rumba KIH.

KeboAbang juga akif dalam kegiatan pe-
lestariann lingkungan, sering mengikuti 
penghijauan, bersih sampah di sungai dan 
pantai tetapi dengan membawa buku un-
tuk melapak tentunya.   Menginisiasi ter-
bentuknya Bank Pohon secara komunitas 
dan bisa diakses oleh masyarakat dengan 
cuma-cuma alias gratis. Sehingga pada 
tahun 2018 kami yang dilirik oleh kepala 
dinas Lingkungan Hidup yang kebetulan 
juga sangat konsen dengan gerakan liter-
asi untuk bergabung mengawal program 
penghijauan yang dilaksanakan oleh 
DLH Kabupaten Blitar, kemudian tahun 
2020 kami ditempatkan sebagai satuan 
pengamanan di RTH Aloon-Aloon Lo-
doyo dan mendirikan pojok baca di sana 
hingga saat ini.

Sejak hadir di Blitar KeboAbang juga su-
dah terlibat dalam kegiatan sosial lainnya 
seperti distribusi bantuan kebencanaan 
baik berupa pangan dan pakaian. Bah-

kan sejak tahun 2020 ditengah pandemi 
covid  kami menginisiasi komunitas un-
tuk membuka lapak baju bekas layak pa-
kai. Di luar dugaan lapak baju itu masih 
berjalan hingga sekarang bahkan sudah 
berkembang di beberapa tempat menye-
bar di kabupaten Blitar, dan KeboAbang 
dengan setia menjemput baju-baju terse-
but dari donatur hingga ke lapak baju.

Dalam proses semua ini tentunya ada 
suka dukanya, yang paling dirasakan ada-
lah kurangnya dukungan dari pemerin-
tah daerah untuk menggerakan litersi di 
Kabupaten Blitar.  Salah satunya adalah 
tidak adanya kebijakan yang menduku-
ng  kegiatan Road Show Kemah literasi, 
sehingga acara ini berjalan murni dari 
swadaya Lintas Komunitas Blitar Raya. 
Operasional KeboAbang selama ini juga 
kami tanggung sendiri mulai perawatan, 
perbaikan, hingga pajak.
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Tentang Pustaka 
Bergerak Indonesia

Pada tahun 2012, UNESCO merilis per-
nyataan yang mengatakan bahwa Indone-
sia telah membuat langkah besar dalam 
mengurangi buta huruf orang dewasa 
dalam beberapa tahun terakhir. Namun 
disebutkan pula bahwa indeks kebiasaan 
membaca di Indonesia hanya 0,001, art-
inya dalam setiap 1000 orang hanya 
ada satu orang yang memiliki kebiasaan 
membaca yang baik. Singkatnya, Indone-
sia bukanlah negara pembaca.

Banyak lembaga berpengaruh, pejabat 
tinggi dan tokoh masyarakat, suka men-
gulangi dan men-tweet ulang pernyataan 
ini seperti burung beo. Dalam melaku-
kannya, mereka menggarisbawahi ke-
biasaan membaca yang buruk sementara 
tanpa disadari menyalahkan orang untuk 
indeks yang buruk.

Pernyataan itu bermasalah dan menye-
satkan. Itu hanya menangkap apa yang 
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ada di permukaan. Yang kami temukan 
di lapangan bukanlah kurangnya minat 
membaca, melainkan kurangnya pere-
daran buku yang bagus dan terjangkau, 
terutama di daerah-daerah terpencil. Jika 
tidak ada buku yang bagus, tidak akan 
ada minat baca yang tinggi. Penyebaran 
buku sekolah yang tidak mengedepankan 
toleransi dan keterbukaan memperparah 
masalah ini.

Sejak 2014, sekelompok relawan memba-
ngun jaringan perpustakaan keliling di In-
donesia bernama Pustaka Bergerak. Mer-
upakan jaringan masyarakat sipil yang 
bekerja sama untuk membangun kekuatan 
dan kemandirian masyarakat lokal dalam 
menyebarkan bahan bacaan, terutama di 
daerah yang infrastruktur transportasinya 
masih tertinggal.

Kami bekerja dengan prinsip bahwa seti-
ap anak normal memiliki minat bawaan 
yang tinggi terhadap pengetahuan meski-
pun mereka belum bisa membaca. Semua 
manusia pada dasarnya cerdas, maka 
Homo sapiens. Evolusi membuat otak ma-
nusia mampu memproses informasi yang 
kompleks dan selalu mendambakan pen-
getahuan. Yang perlu kita lakukan adalah 
secara aktif memupuk kemampuan dan 
keinginan dengan bekal bacaan yang baik 
dan permainan yang menyenangkan. Oleh 

karena itu, perpustakaan harus membuka 
jalan untuk mengunjungi masyarakat, ter-
utama anak-anak, dan tidak menunggu 
untuk dikunjungi. Perpustakaan adalah 
kata kerja, dan kemudian kata benda.

Pustaka Bergerak dengan mode-mode 
uniknya bagaikan bintang neutron di luar 
angkasa. Mungkin tidak memancarkan 
cahaya yang menyilaukan. Volumen-
ya mungkin kecil. Namun kehadirannya 
membengkokkan ruang di sekitarnya; 
gerakannya mengubah realitas di jalurn-
ya. Perpustakaan kuda poni (Kuda Pus-
taka), misalnya. Anak-anak desa selalu 
berteriak dan meninggalkan permainan 
mereka setiap kali perpustakaan kuda ma-
suk ke lingkungan mereka. Mereka bah-
kan memohon kepada perpustakaan kuda 
poni itu untuk tetap tinggal dan tidak 
kembali ke kiosnya. Seperti satelit kecil, 
anak-anak tertarik dan tetap mengorbit di 
perpustakaan kuda.

Kuda Pustaka di Gunung Slamet, Jawa 
Tengah, merupakan perpustakaan keliling 
pertama yang kami dirikan. Kuda Pusta-
ka di Rangkas Bitung adalah yang kedua. 
Seekor kuda poni tidak membutuhkan 
minyak dan dapat menemukan jalannya 
melalui semak-semak, hutan, dan sungai. 
Kami juga membangun perpustakaan per-
ahu khusus (Perahu Pustaka) di Sulawesi 
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Barat, diikuti oleh beberapa cabang sep-
erti Bendipustaka (perpustakaan kereta 
kuda), Motor Pustaka (perpustakaan sepe-
da motor), Becak Pustaka (perpustakaan 
becak) dan Onthel Pustaka (perpustakaan 
sepeda). Tahun lalu kami mendirikan 
simpul serupa di Manokwari Papua Barat, 
yang juga akan menggunakan sepeda mo-
tor, perahu, kuda poni, dan jalan kaki.

Semua simpul ini dibangun bekerja sama 
dengan penduduk setempat, merevitalisa-
si beberapa budaya tradisional mereka. 
Metode bottom-up mendorong partisipa-
si rakyat jelata, secara kreatif menantang 
metode top-down birokrasi pemerintah. 
Revitalisasi budaya lokal, seperti pem-
buatan perahu tradisional yang hampir 
terlupakan, penting untuk meningkatkan 
harga diri. Karena melibatkan banyak pi-
hak dan dikelola secara terbuka, upaya ini 
lambat laun berkembang menjadi gerakan 
trans-lokal.

Masyarakat dan pemerintah adalah kha-
layak sasaran Pustaka Bergerak. Ko-
munitas belajar untuk saling membantu 
menggunakan media sosial dan semua 
teknologi komunikasi yang terjangkau 
dalam semangat masyarakat yang terbu-
ka dan berbagi. Jaringan perpustakaan 
keliling ini juga merangsang tumbuhnya 
jaringan para donatur buku, menumbuh-

kan budaya berbagi dan filantropisme. Itu 
mendorong orang-orang di daerah lain 
untuk membangun simpul perpustakaan 
keliling mereka sendiri. Pemerintah dapat 
belajar menyesuaikan diri dan memeli-
hara kekuatan rakyat jelata dalam me-
mecahkan masalah mereka sendiri.

Pada 2017, sekelompok relawan dari 
berbagai pelosok tanah air diundang un-
tuk makan siang di Istana Kepresidenan. 
Presiden kemudian mengumumkan bah-
wa pemerintah akan membuat peraturan 
untuk membebaskan biaya pengiriman 
buku ke mana pun di dalam negeri seb-
ulan sekali. Pemerintah juga akan mengi-
rimkan buku-buku terpilih dalam jumlah 
yang signifikan ke daerah-daerah terpen-
cil. Itulah yang dikampanyekan oleh para 
relawan Pustaka Bergerak sejak tahun 
lalu.

Produk yang paling nyata dari program 
ini adalah jaringan perpustakaan bergerak 
dinamis yang tersebar di seluruh nusan-
tara. Simpul-simpul tersebut tidak han-
ya saling membantu tetapi juga berlom-
ba-lomba menciptakan cara yang lebih 
menarik dalam berbagi buku dan ilmu. 
Dengan demikian, jaringan mengambil 
bagian dalam pengembangan masyarakat 
yang rasional dan toleran dengan budaya 
ilmiah-artistik yang kuat.
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Aktivitas jaringan didokumentasikan da-
lam teks, gambar, dan audiovisual. Bah-
an-bahan tersebut terus berkembang dan 
dapat diolah menjadi buku, artikel, dan 
film. Berbagai laporan jurnalistik dan film 
dokumenter telah disiarkan oleh sejumlah 
media nasional dan internasional. Salah 
satu buku yang mencatat kegiatan jar-
ingan ini sepanjang tahun sedang dalam 
proses untuk diluncurkan.

Tujuan akhir dari jaringan ini bukan han-
ya indeks bacaan yang lebih baik, tetapi 
juga semakin banyak buku yang diterbit-
kan dan ditulis oleh lokal. Indonesia ha-
rus menjadi negara pembaca dan penulis, 
penghasil makna dan pengetahuan.

Metode Pustaka Bergerak membumi, 
sasarannya antara bintang dan semesta.

Ketika kami membagikan beberapa gam-
bar dan cerita tentang metode kami yang 
diterapkan di jalan dan laut di facebook, 
twitter, dan media sosial lainnya, mereka 
menjadi viral di seluruh dunia.
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