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LEMBAR FAKTA
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Bulir Padi merupakan organisasi lembaga swadaya masyarakat yang membantu anakanak kurang mampu dengan memberikan mereka beasiswa sekolah berbasis IPK guna
memberdayakan mereka menjadi pribadi mandiri yang membantu meningkatkan taraf
hidup keluarga dan komunitasnya.

-

Visi Bulir Padi adalah untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak
kurang mampu. Untuk meningkatkan kepercayaan dan rasa percaya diri anak-anak ini
akan hidup dan pendidikan, serta menanam di diri mereka pola pikir yang positif agar
dapat berkembang menjadi pribradi yang mandiri dengan potensi dan keyakinan diri.

-

Saat ini Bulir Padi telah memberikan lebih dari 500 beasiswa sejak didirikan pada tahun
2002.

-

Program Bulir Padi:
1. Beasiswa Sekolah
- Memberikan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang berbasis insentif
berdasarkan sistim tiering nilai rata-rata siswa.
- Mengusahakan agar anak-anak ini tetap bisa belajar dan tidak putus sekolah sehingga
mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri guna meningkatkan taraf hidup
keluarga mereka
- Membantu para single mothers yang berkendala secara finansial untuk membayar uang
sekolah (SPP) anak mereka
2. Book Drive
- Menyelenggarakan book drive untuk mengumpulkan sumbangan buku dari donor Bulir
Padi atau masyarakat umum
- Mengajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menanam minat
membaca anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu
- Saat ini Bulir Padi telah mengumpulkan lebih dari 1,000 buku baru dan bekas layak
pakai
3. Perpustakaan Umum
- Bekerjsama dengan warga setempat untuk membangun sebuah perpustakaan umum di
Palmerah, Jakarta Barat
- Buku-buku yang dikumpulkan dari acara book drive tahunan disimpan di perpustakaan
umum untuk digunakan oleh anak-anak binaan Bulir Padi dan juga alumni, serta siswa
dari sekolah-sekolah terdekat dan masyarakat sekitar
4. Acara Penggalangan Dana “Bags For School”
- Menyelenggarakan acara penggalangan dana setiap tahunnya dalam bentuk sebuah
bazaar barang-barang branded internasional selama dua hari dan dan terbuka untuk
publik
- Mengumpulkan sumbangan barang-barang yang dijual dari donatur Bulir Padi dan
masyarakat umum
- 100% hasil penjualan yang kami terima digunakan untuk mendanai program
kemasyarakatan Bulir Padi
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-

Mekanisme Beasiswa
Beasiswa Bulir Padi untuk membayar uang sekolah diberikan berdasarkan insentif sbb.:
- Nila rata-rata dibawah atau sama dengan 5 maka 50% uang sekolah yang dibayar

- Nilai rata-rata antara 6 s/d 7 maka 75% uang sekolah yang dibayar
- Nilai rata-rata antara 8-10 maka 100% uang sekolah yang dibayar
Penerima beasiswa dipilih berdasarkan hasil survei lapangan ke rumah calon penerima
beasiswa dan wawancara dengan keluarganya.
Pada minggu ketiga setiap bulannya, setiap anak yang disponsori serta orang tua
mengambil uang sekolah dengan jumlah sesuai kriteria insentif diatas langsung ke tim
lapangan Bulir Padi. Pada saat yang bersamaan, setiap orang tua membawa dan
memperlihatkan Kartu Pembayaran SPP (dari sekolah) untuk memastikan bahwa uang
sekolah dibayar setiap bulannya menggunakan dana beasiswa kami.

