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Social Campaign Engagement 
 
Para Pustakawan akan merayakan Hari Pendidikan Nasional 
dengan melakukan kegiatan membacakan cerita bagi masyarakat pada Hari Bebas Kendaraan di 
Jakarta (Car Free Day). 
 
Kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bagi para orang tua, untuk membangun kesadarannya 
kembali bahwa menumbuhkan kegemaran membaca (tidak hanya bagi anak) adalah penting. 
Kegiatan membaca yang menyenangkan, membacakan cerita, harus dimulai dan rutin dilakukan. 
 
Kegiatan ini juga sebagai media untuk kumpul pustakawan, berjaringan dan menguatkan serta 
menunjukkan ke masyarakat bahwa pustakawan itu ada.  
 
#PustakawanPunyaCerita 
 



1. Pustakawan akan melakukan aksi membacakan cerita 
di Car Free Day pada beberapa titik di lokasi tepat 
sepanjang jalan depan Bank Indonesia. 
 
2. Pustakawan juga akan melakukan kampaye 
membacakan cerita bagi siapapun orang dewasa di lokasi 
dengan poster dan ajakan langsung.  
 
3. Pustakawan juga akan membuka TENDA TANYA 
PUSTAKAWAN yang akan menjawab segala hal tentang 
membacakan cerita serta tentang kepustakawanan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Teknis Kegiatan 
 
1. Peserta Lembaga yang mendukung acara dan mau logo serta 
nama lembaga ditampilkan di materi publikasi acara, bisa membeli 
minimal 5 Paket Aksi PPC. 
 
2. Peserta pustakawan individu yang mau terlibat dalam acara dan 
berperan membacakan cerita atau kampanye, bisa membeli 1 Paket 
Aksi PPC. 
 
3. Paket Aksi PPC adalah Paket Aksi Pustakawan Punya Cerita 
seharga IDR150.000,- yang terdiri dari 1 T-Shirt, Buku Bacaan Anak, 
dan sarapan. 
 
4. Peserta akan disebar ke beberapa titik di Jl.Thamrin depan Bank 
Indonesia saat Car Free Day. 
 
5. Peserta akan kampanye poster, bertugas di Tenda Tanya 
Pustakawan serta siap membacakan cerita pada gilirannya di tiap 
titik tersebut. 
 
6. Tiap titik akan didampingi oleh relawan teknis dan acara dari 
Komunitas Jelajah, relawan dongeng dari Komunitas Ayo Dongeng 
Indonesia dan Komunitas Dongeng Kukuruyuk Kompas-Gramedia. 

 
 
 
 
 
 



Jadwal Kegiatan Persiapan 
 

H-18 H-14 H-10 H-7 H-3 

1. Menjalin 
kerja sama 
dengan 
partner 
potensial. 

2. Mulai 
mempromo
sikan 
kegiatan 
secara 
internal. 

Membuka 
pendaftaran 
kegiatan bagi 
para 
pustakawan 
dan pendukung 
acara teknis. 

Kampanye 
pertama secara 
umum di 
media sosial. 

1. Konsolidasi 
dan 
konfirmasi 
ulang bagi 
para 
peserta 
kegiatan. 

2. Kampanye 
materi 
kedua di 
media 
sosial.  

Kampanye 
materi akhir di 
media sosial. 
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Jadwal kumpul 
peserta aksi, 
pendaftaran 
ulang serta 
pembagian 
perlengkapan. 

Briefing teknis 
kegiatan dan 
pembagian 
peran. 

Peserta aksi 
menuju lokasi 
aksi masing-
masing. 
 
1. Titik Baca 

Cerita 
2. Tenda Tanya 

Pustakawan 

1. Aksi 
Pustakawan 
Punya Cerita 
(membacakan 
cerita) dimulai. 

2. Aksi mengajak 
membacakan 
cerita dan 
kampanye 
melalui poster 
serta Tenda 
Tanya 
Pustakawan 
dimulai. 

Aksi selesai dan 
beralih ke 
panggung 
utama. 
 
Acara penutup 
hingga pukul 
10:00 wib. 



#PustakawanPunyaCerita 
 
Di inisiasi oleh beberapa asosiasi dan forum profesi pustakawan. 
 
 
 
 
Kegiatan ini diharapkan juga mendapat dukungan dari banyak pihak yang terkait dengan 
dunia kepustakawanan. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang terbuka. Kegiatan ini 
menargetkan keterlibatan sebanyak-banyaknya Pustakawan berbagai lembaga/organ di 
Jakarta dan kota manapun.  



 
Kami membutuhkan dukungan anda.  
Jika atas nama lembaga pustakawan anda akan terlibat. 
Jika atas nama pribadi, anda pustakawan akan terlibat. 
 
Jika atas nama perusahaan, akan memberikan dukungan. 
 
Mohon hubungi: 
PO Kegiatan Ariyo Zidni - 08129393869 
Sekretaris Hanna Lattuputy - 0818155374  
atau email ke hanna@apisi.org 


