
MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 26 Agustus 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 8 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 8 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten 
Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang 
hadir kurang lebih 120  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan 
berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca 
buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan 
balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan 
main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 26 Agustus 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Dukuh, Kecamatan Kubu, Kabupaten 
Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang 
hadir kurang lebih 110  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan 
berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca 
buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan 
balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan 
main game). 

Nama Tutor    :  I Komang Tri Kona Jaya 

Nama Astor    :  I Wayan Pariasa 

 



II. Selasa,27 Agustus 2013 Mobil Pintar II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 Wita 
dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 50 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 115  anak 
dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam membaca 
buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para pemandu 
mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti menyanyi 
dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata menjawab 
harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor   :  I Wayan Wardana 

 



III. Rabu , 28 Agustus 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 5 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 5 Tianyar yang telah direncankan oleh 
Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 135 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Komang Tri Kona Jaya 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



IV. Kamis , 29 Agustus 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Tianyar yang telah direncankan oleh 
Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 124 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



II. Selasa, 27 Agustus 2013 Mobil Pintar I Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 6 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 Wita 
dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 50 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 120  anak 
dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam membaca 
buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para pemandu 
mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti menyanyi 
dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata menjawab 
harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor   :  I Nyoman Pasek 

 

 



III. Rabu , 28 Agustus 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 9 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 9 Tianyar  yang telah direncankan oleh 
Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 125 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Wayan pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 

 



IV. Kamis , 29 Agustus 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 10 Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09. 
00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 10 Tianyar  yang telah direncankan oleh 
Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 125 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Nyoman Pasek 

Nama Astor    :  I Gede Sudiarta 

 

 



MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 02 September  2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Nongan, Kecamatan Rendang, 
Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak 
–anak yang hadir kurang lebih 110  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar 
merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; 
sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra 
permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD 
innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



II. Selasa,03 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 40 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 110  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor   :  I Nyoman Pasek 

 

 



III. Rabu , 04 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 4 Nongan yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 100 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Wayan pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



IV. Kamis , 05 September  2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 4 Pempatan yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Wayan pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 



MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 09 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Menanga, Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Menanga yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    : I Wayan Pariasa 

Nama Astor    : I Nyoman Pasek 

 

 



II. Selasa, 10 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Besakih, Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 4 Besakih yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 95  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



III. Rabu,11 September 2012 Mobil Pintar I Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Menanga, Kecamatan Rendang,,Kabupaten Karangasem. Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 45 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 100  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   : I Nyoman Pasek 

Nama Astor   : I Gede Sudiarta 

 

 



IV. Kamis , 12 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Besakih, Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Besakih yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Nyoman Pasek 

Nama Astor    :  I Gede Sudiarta 

 

 



 

MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 16 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 3 Rendang,  Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 3 Rendang yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 100  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 



 

II. Selasa, 17 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Tangkup,  Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Tangkup, Kecamatan Rendang,, 
Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak 
–anak yang hadir kurang lebih 115  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar 
merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; 
sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra 
permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD 
innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



III. Rabu,18 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Rendang, Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 45 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 120  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor   :  I Nyoman Pasek 

 

 



  

IV. Kamis , 19 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Tangkup, Kecamatan Rendang,, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Tangkup yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Wayan pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 23 September 2012 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Kerta Bhuana,  Kecamatan Sidemen,  Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai 
pukul 09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Kerta Bhuana yang telah 
direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 100  
anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan 
mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), 
sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar 
pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



II. Selasa, 24 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 3 Sinduwati,  Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai 
pukul 09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 3 Sinduwati, Kecamatan 
Sidemen, Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). 
Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 95  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil 
pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya 
seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu 
anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer 
(permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Wayan Pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



III. Rabu,25 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Lokasari, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 Wita 
dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 45 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 110 anak 
dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam membaca 
buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para pemandu 
mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti menyanyi 
dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata menjawab 
harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Komang Tri Kona Jaya 

Nama Astor   :  I Nyoman Pasek 

 

 

  



IV. Kamis , 26 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Pesaban yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 120 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Wayan pariasa 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 

 



MOBIL PINTAR I 

I. Senin, 30 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Sidemen,  Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Sidemen yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 105  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Gede Sudiarta 

Nama Astor    :  I Nyoman Pasek 

 



MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 02 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Nongan, Kecamatan Rendang, 
Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak 
–anak yang hadir kurang lebih 125  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar 
merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; 
sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra 
permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD 
innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



II. Selasa,03 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 50 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 115  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor   :  I Wayan Wardana 

 



III. Rabu , 04 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 5 Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 5 Nongan yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 125 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



IV. Kamis , 05 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 5 Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 5 Pempatan yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 120 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 09 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Menanga,  Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Menanga  yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    : I Made Mangku Segening 

Nama Astor    : I Wayan Wardana 

 



II. Selasa, 10  September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 6 Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 6 Besakih yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 110  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

III. Rabu,11 September 2012 Mobil Pintar II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 5 Menange, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 45 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 115  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor    : I Made Mangku Segening 

Nama Astor    : I Wayan Wardana 

 

IV. Kamis , 12 September 2012 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 



09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Besakih yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 120 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

 

MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 16 September 2012 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Rendang,  Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Rendang yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 100  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



II. Selasa, 17 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Tangkup,  Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 4 Tangkup, Kecamatan Rendang, 
Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak 
–anak yang hadir kurang lebih 110  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar 
merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; 
sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra 
permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD 
innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

III. Rabu,18 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 5 Rendang, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 Wita 
dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 45 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 120  anak 
dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam membaca 
buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para pemandu 
mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti menyanyi 
dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata menjawab 
harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor   :  I Wayan Wardana 

 

  



IV. Kamis , 19 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 6 Tangkup, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 6 Tangkup yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 95 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 23 September 2012 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 2 Kerta Bhuana,  Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai 
pukul 09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 2 Kerta Bhuana yang telah 
direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 118  
anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan 
mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), 
sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar 
pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 



II. Selasa, 24 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Sinduwati,  Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai 
pukul 09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Sinduwati, Kecamatan 
Manggis, Kabupaten Karangasem yang telah direncankan oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). 
Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 120  anak . Dan cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil 
pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya 
seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu 
anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer 
(permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

III. Rabu,25 September 2013 Mobil Pintar II Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 3 Kerta Bhuana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem.Kegiatan dimulai pukul 09.00-12.00 
Wita dengan menempuh perjalanan  kurang lebih 40 km. Jumlah anak-anak yang mengikuti kegiatan kurang lebih 125  
anak dengan membuka 4 centra yang ada. Anak-anak cukup antusias dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam 
membaca buku.Hal ini dapat dilihat dari keaktifan mereka dalam mengikuti semua kegiatan yang diberikan oleh para 
pemandu mobol pintar. Mereka dapat bermain ,membaca buku ,belajar computer dan melakukan berbagai lomba seperti 
menyanyi dan bercerita. Bahkan ketika saya tanya tanggapan mereka tentang mobil pintar tersebut…mereka rata-rata 
menjawab harusnya  tidak hanya sehari …tapi dua tiga hari bahkan kalau bisa rutin dikunjungi setiap bulan. 

Nama Tutor   :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor   :  I Wayan Wardana 

 

  



IV. Kamis , 26 September 2013 Mobil Pintar I Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 4 Sidemen, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 4 Sidemen yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 100 anak cukup 
antosias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar beserta 
pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, mewarnai),sentra audio 
visual(menyaksikanVCD edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang) serta 
sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 

 

MOBIL PINTAR II 

I. Senin, 30 September 2012 Mobil Pintar II Kantor Perputakaan dan Arsip Daerah Kabupatrn Karangasem melaksanakan 
kegiatan di SD Negeri 1 Sidemen,  Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 
09. 00-12 00 Wita ini menggabungkan berbagai kegiatan untuk anak-anak SD Negeri 1 Sidemen yang telah direncankan 
oleh Tutor dan Astor  dari Mobil Pintar  (Tim Mobil Pintar). Jumlah anak –anak yang hadir kurang lebih 118  anak . Dan 
cukup antusias dengan kegiatan yang diadakan. Tim mobil pintar merancang kegiatan berupa pengengenalan mobil pintar 
beserta pengenalan pembelajaran sentra yang rincinya seperti ; sentra buku (membaca buku, Tanya jawab), sentra 
panggung (menyaksikanVCD  edukatif dan lagu-lagu anak),sentra permainan (perrmainan balok dan bongkar pasang, 
menggambar, dan mewarnai) serta sentra computer (permainan CD innteraktif anak cerdas dan main game). 

Nama Tutor    :  I Made Mangku Segening 

Nama Astor    :  I Wayan Wardana 
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