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Books For Sulteng

Hari itu warga di Sulawesi Tengah hanya punya waktu 10
menit, dari saat gempa mengguncang sampai tsunami
menerpa, untuk melarikan diri ke tempat tinggi. Kini kita
punya waktu sepuluh tahun atau berpuluh tahun lagi untuk
membuat anak-anak di Sulteng berlari ke tempat tinggi—
meraih impian mereka…

10.000 Buku
Untuk Sulteng
Aktivitas belajar-mengajar di
sekolah di Kota Palu, Sulawesi
Tengah, hingga kini belum berjalan
normal pasca bencana melanda.
Pantauan dari beberapa media di
sejumlah sekolah di Palu dua bulan
paska bencana, melaporkan ratarata sekolah belum ada kegiatan
belajar-mengajar. Siswa yang
datang sangat sedikit dan mereka
masih trauma untuk masuk kelas.

“Kami tidak paksakan mereka
untuk belajar normal seperti biasa,
sebab pascagempa dan tsunami
membuat orang termasuk anakanak trauma berat dan perlu
pemulihan.” ucapnya. Suasana
serupa juga terlihat di SD Inpres II
dan SD Inpres VI Lolu, kecamatan
Palu Timur. Di dua sekolah itu juga
belum ada aktivitas belajarmengajar. “Memang butuh waktu
lama, sebab anak-anak pasti belum
mau sekolah karena masih trauma,”
ucap Basri, seorang guru di SD
Inpres VI Lolu.

Kami percaya PENDIDIKAN adalah pondasi pokok bagi kemajuan. Kemajuan ekonomi mau
pun politik tidak bisa dilepaskan dan harus berelasi dengan kemajuan dalam Pendidikan.
Ketiganya, Pendidikan, ekonomi (kesejahteraan) dan Politik (demokrasi) merupakan relasi
tunggal yang harus berjalan beriring. Bagi nelayan dan masyarakat pesisir umumnya,
pemberdayaan pada mereka khususnya bagi anak-anak dan kelompok perempuan nelayan
harus dimulai dari memajukan pendidikannya.
Untuk tujuan itulah Galeri Buku Jakarta / www.galeribukujakarta.com yang telah
mendampingi anak-anak nelayan dan perempuan nelayan di Palu dan Donggala sejak
Oktober pasca gempa dan tsunami, bermaksud memulai visi baru yang lebih mantap pada
ranah Pendidikan melalui program pendidikan literasi dan kelas kreatif dengan mula-mula
fokus pada pembangunan PERPUSTAKAAN.

Program
dan
Kegiatan
Program II : Pendidikan
Literasi

Program I: Perpustakan
Kegiatan:
Membangun perpsutakaan
sederhana untuk dijadikan
pusat belajar dan bermain
anak-anak di tengah tenda
bencana dan diharapkan
bisa menjadi titik mula bagi
adanya perpustakaan anakanak di lokasi yang kami
damping; menjadi tempat
belajar dan bermain, ruang
kreatif di luar sekolah formal.
Perpustakaan awal akan
didirikan di Kelurahan
Pantoloan, Tongge, Kota
Palu. Di sana terdapat 40
Anak .

Tim Kerja Kami
Penanggung Jawab:
Sabiq Carebesth
(Pendiri Galeri Buku
Jakarta)
Koordinator:
Susan Herawati
(Sekjend KIARA)

Kegiatan:
Membacakan cerita/ dongeng
bagi anak-anak 2 kali dalam
sepekan sehabis waktu isya.
Selain relawan kami telah
melakukan Pendidikan bagi
anak-anak SMP dan SMA
untuk menjadi relawan literasi
yang bertugas membacakan
cerita/ dongeng, menemani
bermain dan melatih
kelompok mereka sendiri
memiliki rasa tanggung jawab
pada adik-adiknya.

Program III: Kelas Kreatif
Kegiatan:
Kelas kreatif di mana kami
bisa menghadirkan para
budayawan untuk bicara
proses kreatifnya, para
jurnalis di Palu, ahli IT,
animator, pelukis, koki, dan
para ahli lain dalam profesi
pekerjaan kreatif dan sub
ekonomi kreatif yang digeluti
sehingga bisa memberikan
pelatihan dan skil dasar yang
diperlukan anak-anak untuk
menatap dunia masa depan
mereka dengan lebih
gemilang.

Tim Lapangan:
Ketua:
Yusri
(Ketua Posko Pantoloan, Sulteng)
Ramlan
(UNISMU/ Univ Muhamadiyah Palu)
Tim Kerja:
Irwan (UNTAD/ Universitas Tadulako)
Harun (UNSULBAR)
Tasrun (UNTAD/ Universitas Tadulako)
Fita Mala (Dokter)
Masturi (Guru)
Wana (IT)
Nuzulul Hidayah (Psikolog)
Regina H (Finance)
Marlina Sophia (Writer)
Vava ( Grafis Design/ Digital Culture)

Di mana donasi bisa dikirim?
Donasi Buku bisa dikirim Ke :
Kepada : Galeri Buku Jakarta
a/n. Sabiq Carebesth
C 1-2 No. 30 Jl. Damai
Rt. 003 Rw. 05
Kelurahan Pejaten Timur,
Pasar Minggu. Jakarta Selatan
Kontak 082111450777 (Sabiq)
Bantuan berupa dukungan
financial:
Bank BCA: ANTO
No. Rek: 7180045290
*) Konfirmasi: Irmayanti
(0878-8722-8982)

