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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 1
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan Pidana
Pasal 113
(1)
Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2)
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
(3)
Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(4)
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rubik Unik Corona

KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb,
Syalom, Om Swastiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat untuk Kita Semua.
Buku cerita ini merupakan implementasi dari Pasal 10 UU 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

KOLABORASI RUBIK UNIK CORONA
Buku Rubik Unik Corona ini digagas dan disusun oleh Tanoto Foundation bersama
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
dan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda.
Buku ini bertujuan untuk mengenalkan dan menanamkan protokol kesehatan
kepada anak usia dini melalui cerita sederhana dan ilustrasi yang menarik sebagai
upaya untuk mengurangi risiko pemaparan virus corona pada anak-anak.
Kolaborasi antara KPPPA, Tanoto Foundation dan RSIA Bunda mewujudkan buku
cerita anak ini adalah contoh kerja sama antara pihak pemerintah dan pihak
swasta dengan memanfaatkan kekuatan dan keahlian masing-masing pihak untuk
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.

SERI BUKU CERITA ANAK SIGAP
Buku ini adalah buku perdana dari Seri Buku Cerita Anak SIGAP. SIGAP (Siapkan
Generasi Anak Berprestasi) adalah program pengembangan dan pendidikan anak
usia dini dari Tanoto Foundation, yang bertujuan untuk mendukung anak-anak
usia dini tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya, dan
menjadi siap belajar untuk jenjang pendidikan berikutnya. SIGAP berkeinginan
untuk menghadirkan buku-buku cerita yang berkualitas bagi anak-anak untuk
memberikan stimulasi bagi perkembangan mereka dan menanamkan kecintaan
membaca sejak dini.

Anak-anak usia dini merupakan kelompok usia yang rentan terpapar Covid-19. Mereka lebih mudah
terpapar sebab mereka belum memiliki kesadaran penuh akan bahaya virus ini. Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 mencatat, per 14 Oktober 2021, sebanyak 2,9% atau 122.700 anak usia dini di
Indonesia terpapar Covid-19.
Buku cerita Rubik Unik Corona bisa menjadi salah satu media yang menarik untuk anak-anak. Saya
melihat buku ini memiliki alur cerita sederhana ditunjang dengan ilustrasi-ilustrasi menarik, tentu
akan menjadi sebuah media yang mudah diserap, menyenangkan, serta informatif bagi anak-anak
kita dalam memahami kondisi pandemi Covid-19. Buku ini pun dapat menjadi sebuah media yang
membantu orangtua maupun pendamping dalam mengisi waktu luang bersama anak-anak di rumah.
Pada akhirnya dengan diterbitkannya buku cerita Rubik Unik Corona ini tentu akan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak kita untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan juga membantu
menekan angka kasus positif Covid-19 pada kelompok anak-anak usia dini. Mari bersama-sama
melindungi anak-anak kita. Anak Terlindungi, Indonesia Maju!!!
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om
				

I Gusti Ayu Bintang Darmawati,
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menumbuhkan rasa cinta anak untuk membaca perlu dimulai sejak dini. Hal ini merupakan tujuan utama diterbitkannya buku cerita
anak Rubik Unik Corona sebagai wujud kerja
sama antara Tanoto Foundation, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPPPA), dan Rumah Sakit Ibu dan Anak
(RSIA) Bunda Jakarta. Buku cerita ini adalah
perdana dari seri Buku Cerita Anak SIGAP
yang akan diterbitkan oleh Tanoto Foundation.

Masa pandemi telah memberikan kita pelajaran yang sangat besar, yaitu banyaknya ilmu di
dunia ini yang belum diketahui oleh manusia.
Paparan virus SARS COV-2 pada manusia masih
menjadi kendala baik untuk orang dewasa
maupun anak. Edukasi pada orangtua, baik dari
sisi pencegahan, deteksi dini, dan pengobatan
sangat memerlukan perhatian pada paparan
yang mengenai anak, terutama untuk usia di
bawah 12 tahun.

Kami berharap buku cerita ini dapat menjadi
jembatan literasi bagi anak-anak Indonesia
serta media baca yang ringan dan menyenangkan untuk anak dalam mencerna informasi
mengenai pandemi Covid-19. Semakin tinggi
pemahaman guru PAUD, orangtua, dan anak
tentang Covid-19 dan langkah-langkah pencegahannya, akan semakin terlindungi anakanak usia dini kita dari paparan virus tersebut.

Rumah sakit sebagai sarana fasilitas kesehatan
yang berorientasi terapeutik harus bisa menjalankan fungsi edukasi yang bersifat preventif.
Perubahan ilmu yang sangat cepat terhadap pola
penanganan pandemi ini menjadikan buku ini
sebagai referensi yang baik untuk memberikan
panduan bagi para orangtua. Dengan mengikuti
panduan kesehatan yang sesuai dengan arahan
pemerintah, kita akan selalu diberikan lindungan
kesehatan oleh Tuhan YME.

J. Satrijo Tanudjojo,
Global CEO Tanoto Foundation
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dr. Ivan Rizal Sini, SpOG, FRANZCOG, GDRM
Komisaris Utama PT Bundamedik Tbk
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Oh, ada Ardi di depan pagar.
“Jangan dekat-dekat!” seru Tania.

2

Ternyata Ardi ingin mengembalikan rubik Tania.
Ardi sudah memakai masker.
“Maskermu harusnya menutup hidung,”
kata Tania.

3

Ardi memperbaiki
letak maskernya. Hidungnya kini
juga tertutup.

“Tolong taruh di situ saja,” kata Tania.
Ya, mereka harus menjaga jarak.
4

5

Tania kemudian mengambil rubik itu.

6

Sebelum masuk ke rumah,
Tania ingat pesan Ibu.
Dia mencuci tangan dan rubiknya.

7

“Kak Tora, main sepeda ke taman, yuk,”
ajak Tania.

“Tadi Ibu bilang, kita main di rumah saja,”
kata Kak Tora.

8

9

“Untuk ke taman, kita harus melewati pasar.
Di sana ada banyak orang,” kata Kak Tora.

“Sebentar saja, Kak,”
bujuk Tania.

10

11

Tania berpikir sebentar.
Apalagi yang bisa dilakukannya di rumah?
Aha, dia punya ide!

Lem
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“Kak, Tania mau menggambar itu,”
katanya kemudian.

13

“Gambarnya nanti ditempel ke rubik,”
kata Tania lagi.

14

“Ide yang bagus!” puji Kak Tora.
Ada enam sisi rubik.
Jadi, Tania harus membuat enam gambar.

15

Banyak juga yang harus dilakukan Tania.

Tania senang Kak Tora membantunya.

Lem
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Inilah gambar Tania!

Ini gambar Kak Tora!

Virus Corona
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Menjaga Jarak

Mencuci Tangan

Menjauhi Kerumunan

Memakai Masker

Mengurangi Mobilitas
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“Tania ingin tunjukkan rubik ini
ke teman-teman. Pasti mereka juga suka,”
kata Tania.

Namun, Tania harus
bersabar dulu. Saat ini
mereka belum boleh berkumpul.

20

21

Tania, Ardi, dan Kak Tora telah mengikuti protokol
kesehatan. Jika semua orang juga melakukannya,
pandemi akan segera berlalu, dan kita semua bisa
dengan aman bermain di luar rumah lagi.
Jadi, yuk, kita sama-sama menerapkan protokol
kesehatan untuk kebaikan kita semua!
Sehat selalu ya, Kawan-kawan!

Gambar-gambar dengan tema
pandemi COVID-19 dan protokol
kesehatan ini adalah karya dari 11
anak PAUD dan SD dari berbagai
penjuru tanah air.

Keterangan tentang
TF dan project ini
Profil penulis dan
ilustrator

PROFIL PENULIS DAN ILUSTRATOR
Benny Rhamdani menulis cerita anak di
majalah BOBO sejak duduk di bangku SMP.
Hingga kini telah menulis hampir 200 judul
buku anak dan remaja. Selain di Indonesia,
karyanya juga diterbitkan di Australia,
Malaysia, dan Yordania. Ia aktif memberikan
tips menulis di kanal YouTube, serta menjadi
juri sejumlah sayembara penulisan di tingkat
nasional.

Maman Sulaeman adalah pemilik Mantox
Studio yang didirikan pada 2006. Lulusan
Desain Grafis, STISI Telkom ini telah terjun
sebagai ilustrator sejak 1993. Sampai tahun
2020, lebih dari 300 judul buku anak yang
sudah dikerjakannya, baik untuk penerbit
buku di Indonesia maupun luar negeri. Tahun
2017, ia mendirikan Mantox Illustration
School secara online.

Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Bapak Sukanto
Tanoto dan Ibu Tinah Bingei Tanoto pada 1981, dengan dibangunnya Taman Kanak-kanak
dan Sekolah Dasar di Besitang, Sumatera Utara. Filosofi Tanoto Foundation adalah pendidikan
berkualitas dapat mempercepat terciptanya kesetaraan peluang. Tiga pilar komitmen Tanoto
Foundation adalah memperbaiki lingkungan belajar, mengembangkan pemimpin masa depan, dan
memfasilitasi riset medis.
Dalam upaya perbaikan lingkungan belajar, Tanoto Foundation mendukung Pengembang-an dan
Pendidikan Anak Usia Dini melalui program SIGAP (Siapkan Generasi Anak Berprestasi) yang
mencakup penurunan prevalensi stunting, peningkatan kualitas pengasuhan dan stimulasi anak
usia dini, dan peningkatan layanan pendidikan anak usia dini.
Melalui program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran), Tanoto
Foundation berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Indonesia dengan program
penguatan kapasitas pengelolaan dan kepemimpinan sekolah, peningkatan kapasitas guru, dan
partisipasi orangtua dan masyarakat.
TELADAN (Transformasi Edukasi untuk Melahirkan Pemimpin Masa Depan) adalah program
pengembangan kepemimpinan dalam membangun generasi unggul dan pemimpin masa depan yang
tangguh untuk berkontribusi membawa dampak positif untuk Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.tanotofoundation.org dan
sigap.tanotofoundation.org.
Jl. MH Thamrin No. 31
Jakarta, Indonesia 10230
Tel: +62 21 392 3189
Fax: +62 21 392 3324
sigap@tanotofoundation.org
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