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Konsep Kalender: 

 Kalender meja ukuran A5 untuk target promosi di pemerintah tingkat nasional, pemerintah 

daerah, mitra dan korporasi target untuk kemitraan 

 Gambar kegiatan bulanan dalam bentuk sketsa yang menarik, colorful dan ceria 

 Penempatan logo PerpuSeru dalam setiap bulannya sehingga menjadi benang merah dari 

gambar setiap bulan 

 Gambar kegiatan ini harus bisa terlihat dilaksanakan (setting) di perpustakaan/TBM 

 

Cover depan: 

Selamat Tahun Baru 2016 

Logo PerpuSeru 

Untuk Hidup Lebih Baik 

Tema bulanan:       

1. Kelas English for Fun di Perpustakaan Daerah  Jepara 

Kelas Bahasa Inggris yang diadakan di Perpustakaan Jepara setiap hari Sabtu siang. Tutornya 

adalah relawan dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Jepara. Peserta 

pelatihan adalah anak-anak remaja.  

2. Kelas senam ibu hamil kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Adipala di Perpustakaan 

Desa Adi Pala, Cilacap 

Bekerjasama dengan bidan puskesmas mengadakan kelas senam untuk ibu-ibu hamil di 

perpustakaan sebulan 2x agar membantu kelancaran saat proses lahiran. 

3. Kelas Berbagi di Perpustakaan Daerah Kotawaringin Barat dengan topik kecantikan  

Kelas Berbagi adalah kelas rutin yang diadakan di perpustakaan Kotawaringin Barat. Salah 

satunya adalah kelas kecantikan yang bekerjasama dengan produk kecantikan. Pesertanya 

adalah ibu-ibu dan remaja putri. 

4. Pelatihan pembuatan manisan karika di Perpustakaan Desa Patak Banteng 

Kelompok ibu-ibu diajarkan membuat manisan dari buah karika oleh pengelola perpustakaan 

yang juga adalah petani di perpustakaan desa. 

5. Pelatihan budidaya jamur tiram di perpustakaan di perpustakaan desa Aikmel, Lombok Timur 

Seorang petani jamur tiram membagikan ilmunya kepada masyarakat desanya mengenai 

budidaya jamur tiram yang difasilitasi oleh perpustakaan desa. 

6. Pelatihan design grafis untuk pemuda di Perpustakaan Desa Bangsri, Jepara  

Kelompok pemuda diberikan pelatihan disain grafis seperti banner, undangan dll dengan tutor 

nya dari Komunitas Designer bernama ’99-Jepara’ dengan menggunakan akses internet dan 

komputer di perpustakan  

7. Kegiatan komunitas robotik di Taman Bacaan Masyarakat ‘Sudut Baca Soreang’ 



Komunitas robotik berbagi pengetahuan kepada masyarakat Soreang yang tertarik dengan 

robotik. Sharing ini dilakukan di Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Sudut Baca Soreang. 

8. Kelas Kejar Paket-A-B-C di Perpustakaan Desa Bunga Padi, Pesawahan, Sukabumi 

Masyakat desa yang tidak lulus sekolah diberikan kesempatan belajar Paket A/B/C di 

perpustakaan desa. 

9. Pelatihan dasar TIK yang diikuti oleh TNI di Perpustakaan Daerah Lubuklinggau 

Anggota TNI diberikan pelatihan komputer dan internet di Broadband Learning Center Telkom 

di perpustakaan daerah 

10. Pelatihan pembuatan abon ikan bandeng di perpustakaan desa Mampu, Enrekang 

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) memberikan pelatihan pembuatan abon dengan bahan 

ikan bandeng. Pesertanya kelompok ibu PKK dan Kelompok Wanita Tani. 

11. Kelas edukasi pertanian di Taman Bacaan Masyarakat Menara, Kotopanjang Padang, 

Payakumbuh 

Sekali seminggu TBM Menara memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk memberikan 

edukasi tentang pertanian salah satunya becocok tanam secara modern dengan menggunakan 

komputer dan internet di TBM untuk sumber informasinya. 

12. Pelatihan kerajinan tangan kelompok wanita di perpustakaan Daerah Kebumen 

Perpustakaan bekerjasama dengan Forum UKM Online Kebumen secara rutin sekali seminggu 

mengadakan pelatihan kerajinan tangan untuk masyarakat umum. Kerajinan yang diajarkan 

antara lain pembuatan boneka flanel, bros dari bahan batu-batuan dan biji-bijian, dll. 

Cover Belakang: 

Sekitar 50.000 orang masyarakat telah menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan pelibatan 

masyarakat yang difasilitasi oleh perpustakaan-perpustakaan mitra PerpuSeru. 

Kegiatan pelibatan masyarakat ini rutin dilakukan perpustakaan mitra dengan mengacu pada 

pilar Program PerpuSeru yaitu Pemuda, Perempuan dan Pengusaha Mikro serta fokus areanya 

yaitu kesehatan, ekonomi, pertanian dan pendidikan termasuk kegiatan inovasi teknologi. 
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Program Perpuseru – Coca-Cola Foundation Indonesia 

Jl Cibitung I No. 8, Petogogan – Jakarta Selatan 12170 

Telepon: +62-21-7396072 | Fax: +62-21-7202398 

www.perpuseru.org | fanpage PerpuSeru – CCFI | tweeter @perpuseru       

 

Jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi: isitompul@perpuseru.org 
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