
Jawa Barat 

Wakaf Buku dan Penananaman Cinta Baca 
di  Cikelet, Garut 



Jawa Barat  

Wakaf Buku dan Penggiatan Budaya Baca di Malangbong Garut dan Sumedang 



 Pulau Tello, Nias 

Penanaman cinta baca  dan motivasi bercita cita di  SD Negri 07 Pulau Tello, Nias Selatan.  



Pulau Siberut, Mentawai 
Penggiatan budaya baca, motivasi belajar membaca dan 
bercita cita kepada siswa SMA di pulau Siberut,Mentawai 



Pulau Sippora, Nias 

Penggiatan budaya 
baca, motivasi 
belajar membaca 
dan bercita cita 
kepada siswa SD 
dan SMP di pulau 
Sippora, Nias 



Pulau Sabu, 
NTT 

Wakaf buku, 
penanaman 
cinta baca  
dan motivasi 
bercita cita di  
SD Negri 02 
Pulau Sabu, 
NTT  



Pulau Alor , NTT 

Wakaf Buku , Penanaman cinta baca  dan motivasi bercita cita di  SD Negri Pulau Alor, NTT  



Pulau 
Kayuadi, 
Sulawesi 

Wakaf Buku , Penanaman cinta baca  dan motivasi bercita cita di  SD Negri Pulau Kayuadi, Sulawesi  



Pulau 
Buton, 
Sulawesi 
Tenggara 

Motivasi membaca, bercita cita juga pemetaan bakat melalui training “hobiku-
masa depanku” , kepada siswa SMPN 1 Pasar Wajo, Pulau Buton. 



Pulau Buton, Sulawesi Tenggara 

Wakaf buku, 
pemberian motivasi 
membaca, bercita cita 
juga pemetaan bakat 
melalui training 
“hobiku-masa 
depanku” , kepada 
siswa MAN 1 Labu 
Runci, Pulau Buton. 
Juga pembentukan 
komunitas membaca 
di sekolah 



Pulau Obi, Halmahera Selatan 

Wakaf buku, pemberian motivasi 
membaca, bercita cita juga pemetaan 
bakat melalui training “hobiku-masa 
depanku” , kepada SD-SMA  Pulau Obi, 
Juga pembentukan komunitas membaca di 
sekolah 



Pulau Waissei, Raja Ampat 

Wakaf buku, 
penanaman cinta 
baca  dan motivasi 
bercita cita di  Pulau 
Saunek, Waissai, Raja 
Ampat 



Perpustakaan Yatim Flores 

Pembuatan perpustakaan untuk para anak yatim di Maumere, Flores.  
 
Merupakan program lanjutan dari program ekspedisi, di mana NUSANTARA 
MEMBACA  membuat perpustakaan yang khusus diperuntukan untuk para anak 
yatim dan anak anak kurang mampu di pedalaman. 



Perpustakaan Yatim Flores 
Selain pemberian buku 
dan sarana 
perpustakaan, anak anak 
yatim dan kurang mampu 
ini pun diberikan 
motivasi untuk semangat 
membaca dan bercita 
cita agar masa depan 
mereka jauh lebih baik 
dari sekarang, dan 
apapun cita cita mereka 
dapat tercapai walau 
dengan keadaan yang 
serba terbatas 



PULAU MUNA 
Sulawesi Tenggara 



PONDOK PESANTREN AL AZKA BANGKALI 

Terletak di Desa Bangkali, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Merupakan satu satunya 
pondok pesantren yang ada di wilayah ini 



Simbolis penyerahan buku untuk masyarakat 
di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara 



Wakaf buku 

Telah disalurkan 100 buku bacaan, paket permainan edukasi,  untuk Pondok 
Pesantren Al Azka, Desa Bangkali, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara 



Menggiatkan budaya baca 
kepada anak anak usia SD 
dengan cara bercerita (Story 
Telling ), menyanyi dan Games 



Mengajak anak anak membaca di sisi pantai, 
mengenalkan bahwa membaca bisa dilakukan 
dimana saja. 
 
Lokasi : Pantai Raha, Muna, Sulawesi Tenggara 



Paket alat tulis, 
untuk anak anak 
Pondok Pesantren 
Al Azka 



Training Motivasi “Hobiku-Masa Depanku” 

Berlokasi di SMAN 1 Watopute, Pulau Muna. Memberikan training motivasi 
mengenai “Hobiku-Masa Depanku” yaitu sebuah training mengenai 

semangat membaca dan keberanian bercita cita .  



Diawali dengan pengisian “SMART TEST” yang membantu memetakan 
potensi dan bakat siswa, dan kemudian di berikan pandangan dan motivasi 
bahwa bakat dan potensi yang mereka saat ini, bisa menjadi bekal di masa 
depan 



Penyerahan 100 buku bacaan, penggiatan budaya baca,dan  pembentukan 
komunitas baca di siswa SMAN 1 Watopute. Juga memberikan kepercayaan diri 

bahwa mereka lah calon calon pemimpin masa depan, dan untuk menjadi 
pemimpin yang besar maka dasar utama adalah  membaca 



PULAU BANGGAI 
Sulawesi Tenggara 



Penyerahan Lemari Perpustakaan untuk SMKN 1 Banggai 



Simbolis penyerahan buku untuk masyarakat Banggai Laut, melalui 
PEMDA setempat 



Donasi buku bacaan untuk SMKN 1 Banggai 



Penyerahan bantuan Al Quran Terjemah, Iqra, dan jilbab 
untukpara guru MTS 1 Banggai   



SMKN 1 BANGGAI 



“SMART TEST” yang membantu memetakan potensi 
dan bakat siswa, dan kemudian di berikan pandangan 
dan motivasi bahwa bakat dan potensi yang mereka 
saat ini, bisa menjadi bekal di masa depan 



Penyerahan  Quran dan Iqra untuk para guru dan siswa Mts 1 Banggai 
Laut , di depan KRI Banda Aceh 593  



PULAU TOGEAN (WAKAI) 
Sulawesi Tengah 



Sambutan dan simbolis penyerahan dengan pemerintah daerah Wakai, Kab Tejo 
Una Una, Pulau Togean 



Simbolis penyerahan 50 Al Quran dan  50 iqro, Mesjid 
Al Muhajirin , Kab Tojo UNA UNA, Sulawesi Tengah 



Motivasi Penggiatan Minat baca , Smart Test untuk SMP 1 Una Una 



Anak anak SMPN 1 Una Una, mengisi SMART TEST, untuk membantu menggali dan 
memetakan potensi masa depan mereka  



Penyerahan alat tulis untuk anak SD dan SMP Tejo Una Una, Wakai, Sulawesi Tengah 



RUANG BACA KOTA 



PROGRAM : OJEG PINTAR 



Tahun 2014 Kelola Buku Kita 
(KEBUKIT) , menginisiasi program 
perpustakaan di pangkalan ojeg 
yang dinamakan “OJEG PINTAR” 
terletak di Pangkalan Ojeg Sukasari 
perempatan  Cikutra, Bandung  

Program Ojeg Pintar  



•Membaca merupakan hak setiap 
kalangan masyarakat, termasuk tukang 
ojeg yang merupakan masyarakat  
“marjinal kota” 

•Pengumudi ojeg merupakan komunitas 
yang tersebar di setiap daerah, ada 
tempat berkumpul, sehingga bisa di 
buatkan perpustakaan mini sebagai 
sarana baca. 

•Dengan adanya program OJEG PINTAR 
ini akan memberikan mereka alternatif 
kegiatan bermanfaat di kala menunggu 
penumpang atau waktu luang lainnya 

 

 

 

Kenapa Tukang Ojeg  



Apa saja di “Ojeg Pintar” 

Pengadaan aksesn bacaan 
(buku, majalah, koran, dsb) 

Rolling buku setiap 3 bulan  
Penggiatan minat baca 
Program kewirausahaan 



Penyediaan Akeses Baca 



 
 

Penggiatan Budaya Baca  
 
 



 
 
Penggiatan Budaya Baca  
 
 



CIBANGKONG MEMBACA adalah sebuah program penggiatan budaya baca di 
lingkungan padat penduduk yang terletak di Kelurahan Cibangkong Kecamatan 
Batunungal Bandung. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai segmen 

pendidikan, SD hingga SMA, dan juga para ibu rumah tangga 

Program : Cibangkong Membaca 



Penggiatan Budaya Baca  



Kegiatan membaca harus ditunjang dengan kegiatan berkomunitas, dengan berkomunitas 
kegiatan membaca tidak lagi menjadi kegiatan individu, namun menjadi kegiatan bersama 
sama yang di dalamnya ada interaksi, proses pertukaran buku bacaan, saling berbagi ilmu 
pengetahuan, hingga pada akhirnya akan menghasilkan kegiatan kegiatan positif lainnya. 

Percobaan Science 



Penghijauan Lingkungan 



Training Motivasi “Hobiku-Masa depanku” & 
Book Talk 



Selain  program wakaf buku dan 
penggiatan budaya baca , 
NUSANTARA MEMBACA pun 
memberikan program TRAINING 
MOTIVASI  “Hobiku – Masa 
Depanku” untuk Pelajar Tingkat 
SMP/SMA. 
 
Sebuah training untuk 
menemukan potensi  kecerdasan 
pada setiap orang, yang bisa 
menjadi bekal untuk profesi atau 
bisnis di masa depan 



POWERED BY 

 
Agar  budaya baca benar 
benar berjalan, maka perlu 
diwadahi dalam bentuk  
komunitas di lingkungan 
pelajar, agar terjadi 
pertukaran ilmu, gagasan dan 
terbentuk lingkungan 
membaca 
   
Dalam form ini di tanamkan 
gagasan dan motivasi bahwa 
membaca  adalah salah satu 
cara meningkatkan KUALITAS 
HIDUP 

Pembentukan Komunitas Membaca (Book Talk) 



 
  

Kebukit Indonesia 

Nusantara Membaca 

Bakti Guru Nusantara 

 
 
 

Kebukit_Indonesia 

 

  

KebukitIndonesia@gmail.com 

 

 

www.kebukit.org 

 

0813-2067-1151  

0812-7590-6263 

 

 

http://www.kebukit.org/
http://www.kebukit.org/

