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Anak-anak berhak atas buku



Pustaka Bergerak?

Pustaka Bergerak adalah gerakan sosial yang 
bekerja dengan konsep bahwa perpustakaan 
harus datang menemui pembaca, khususnya 
kalangan anak-anak, dan bukan menunggu 
didatangi. 

Jangkauan Pustaka Bergerak berskala 
nasional, bahkan lintas negara, agar dapat 
saling bantu. Internet dan media sosial 
menjadi alat penting buat Pustaka Bergerak.



Pustaka Bergerak tumbuh dari jaringan 

masyarakat madani yang secara sukarela 

bekerjasama membangun kekuatan dan 

kemandirian masyarakat dalam menyebarkan 

bacaan dan tontonan bermutu, untuk 

mengembangkan budaya ilmiah kritis. 



Peran Perempuan?

Perempuan terlibat sebagai penggerak utama untuk menciptakan 
perubahan di masyarakat  terbukti banyaknya relawan 
perempuan di jaringan pustaka bergerak dari beragam profesi; 
bidan, penjual jamu, mahasiswi dllnya.

Perempuan memiliki ruang untuk menyuarakan persoalannya 
melalui kampanye literasi tentang hak-hak perempuan dan anak, 
kesehatan reproduksi, bahayanya kekerasan domestik/KDRT, 
jebakan trafficking dan lain-lainnya  Kasus di SB-NTT, para istri 
berperan menghentikan perilaku buruk suaminya. Domi (ex 
perampok/maling) menjadi berubah dan terlibat menciptakan 
perubahan di masyarakat dan lingkungannya, sejak dibangunnya 
rumah pintar (perpustakaan)



Siapa yg terlibat?

Mitra lokal (pengelola pustaka bergerak) 

sangat beragam latar belakangnya; tukang 

rawat kuda, tukang tambal ban, petugas 

angkut sampah, bakul jamu keliling, pedagang 

tahu, buruh bangunan, petani, mantan 

wartawan, seniman, mahasiwa drop out, 

bidan, ibu rumah tangga, dll.



Pustaka bergerak memanfaatkan berbagai 
armada; kuda, sepeda onthel, motor roda 
dua/tiga, andong, perahu, becak, gerobak 
sampah, bemo dllnya yang sifatnya bergerak 
secara geografis Indonesia; daratan, 
gunung/lembah, laut/pulau dsb.

Meski ada perpustakaan yang tidak bergerak, 
pustaka bergerak tetap menjadi prioritas utama. 
Dengan bergerak bisa menjangkau lebih banyak 
pembaca.



Benarkah Minat baca rendah?

Faktanya, minat baca anak-anak di daerah-daerah pelosok masih 

tinggi, permintaan buku juga tinggi  Anak-anak saling berebut untuk 

membaca buku baru. 

Persoalan 1 Dihadapkan pada penolakan masy terhdp buku. Di 

Papua, misalnya, ada kampung yang masih mengajari anak-anaknya 

untuk tak menyentuh buku sesukanya, dan melarang anak-anak 

perempuannya untuk bersekolah. Di Jawa Barat, masy menolak buku 

sains karena dianggap tidak sesuai akidah/syariat Islam.

Persoalan 2 Minimnya akses buku dan buku yg menarik, kebykan 

buku2 kita itu tak cukup merangsang imajinasi kritis pembacanya, 

sulitnya distribusi buku ke daerah terpencil karena mahalnya biaya 

kirim buku  ke desa Bilai distrik Homeyo, kab. Intan Jaya, Papua, 

biaya Rp. 35 juta untuk 1x sewa carter pesawat jenis Pilatus. Belum 

lagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara yang tersebar.



Menyerah & akhirnya lobi PT. Pos 
Indonesia utk free cargo literasi



Jaringan pustaka bergerak telah memiliki 315 
lebih perpustakaan di seluruh Indonesia dan akan 
terus bertambah. 

Harapan  Anak-anak di Indonesia mendapat 
kemudahan akses buku-buku bermutu dan 
pendidikan yang layak. 

Hanya sebatas itu ‘warisan’ (perpustakaan) yang 
bisa kami berikan kepada negeri ini.








