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Peluncuran Taman Baca Masyarakat:
“PUSTAKA BULIR PADI"
Yayasan Bulir Padi (Bulir Padi) hari ini menyelenggarakan acara peresmian gedung
perpustakaan dan taman baca masyarakat “Pustaka Bulir Padi” yang diresmikan oleh
tim manajemen Bulir Padi bersama dengan Ketua Rukun Warga Palmerah Bapak
Haji Nurhadi Prayitno di Jakarta. Turut hadir pada acara ini adalah Bapak Camat
Palmerah Bpk. Agus Triyono, Bapak Lurah Palmerah Bapak Samsuddin Noor,
Bapak Ketua Taman Baca Masyarakat DKI Bapak Yopi Dahlan.
Meningkatkan minat baca anak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa
merupakan tanggungjawab semua masyarakat, baik organisasi atau individu. Tujuan
Bulir Padi membangun perpustakaan dan taman baca ini adalah untuk memberi
inspirasi dan mendorong minat dan kemampuan baca anak-anak dan masyarakat
kurang mampu yang tinggal di sekitar Pustaka Bulir Padi.
Pustaka Bulir Padi berlokasi di Lapangan Jl. Belibis Terusan Kemanggisan, Sekretariat
RW.03, (Lapangan Rengas), Palmerah, Jakarta Barat dan dibangun dengan dana
sumbangan dan bantuan dari donatur-donatur Bulir Padi. Desain interior dan gedung
sendiri merupakan sumbangan hasil karya dari tim PT DASH, sebuah perusahaan
arsitektur di Jakarta. Keberadaan Pustaka Bulir Padi ini ditujukan khususnya untuk
anak-anak binaan serta alumni Bulir Padi dan masyarakat sekitar pada umumnya.
"Pustaka Bulir Padi ini merupakan wujud nyata komitmen dan perhatian kami terhadap
dunia pendidikan," kata Tia Sutresna, salah satu pendiri dan Kepala Bagian Program &
Kegiatan, Yayasan Bulir Padi.
"Kami mengajak masyarakat umum untuk ikutserta dalam kegiatan amal kami untuk
membantu meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan anak-anak dengan cara
menyumbang buku-buku bekas atau baru untuk Pustaka Bulir Padi," tambahnya.
Usaha mendirikan Pustaka Bulir Padi ini diawali dengan kegiatan pengumpulan buku
(bookdrive) dari sumbangan masyarakat melalui kegiatan amal "Annual Book Drive
Bulir Padi" yang diselenggarakan setiap tahunnya sejak 2010. Sampai saat ini Bulir
Padi telah mengumpulkan lebih dari 1000 buku melalui program penggalangan buku ini.
Ketua Rukun Warga 03 Palmerah Bapak Haji Nurhadi Prayitno mengatakan, “Kami
mendukung usaha Yayasan Bulir Padi yang telah membantu warga kami sejak 2002
melalui beasiswa sekolah untuk anak-anak kami.”
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Bapak Haji Nurhadi menambahkan, “Kami harapkan Pustaka Bulir Padi ini menjadi
tempat berkumpul seusai sekolah yang bermanfaat untuk anak-anak kami dan juga
menggerakan mereka agar lebih gemar membaca dan mencari pengetahuan.”
Untuk menanam rasa memiliki dari anak-anak dan warga sekitar terhadap perpustakaan
dan taman baca masyarakat ini maka Bulir Padi melatih anak-anak binaannya untuk
menjadi bagian dari tim pustakawan Pustaka Bulir Padi. Kegiatan yang dilakukan anakanak diluar jam sekolah itu mencakup pelestarian buku-buku dan menjaga kebersihan
perpustakaan.
-selesai-

TENTANG BULIR PADI
Bulir Padi merupakan organisasi lembaga swadaya masyarakat yang membantu anak-anak
kurang mampu dengan memberikan mereka beasiswa sekolah berbasis IPK guna
memberdayakan mereka menjadi pribadi mandiri yang membantu meningkatkan taraf hidup
keluarga dan komunitasnya. Saat ini Bulir Padi telah memberikan lebih dari 500 beasiswa sejak
didirikan pada tahun 2002. Informasi lebih lanjut kunjungi www.bulirpadi.com atau hubungi kami
di info@bulirpadi.com.

KONTAK MEDIA
Illiana Wijanarko
Kepala Bagian Humas dan Komunikasi
Yayasan Bulir Padi
HP. 0811165838
illiana.wijanarko@bulirpadi.com
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