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Sambutan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Upaya untuk membangun lingkungan yang sarat dengan budaya membaca tidak 
mungkin tercapai jika tiga prasyarat utama tidak terpenuhi. Pertama, ketersediaan bahan 
bacaan. Kedua, bahan bacaan tersebut harus menarik calon pembaca. Ketiga, ada pihak 
yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan membaca. Budaya membaca ini perlu diciptakan 
dan kemudian dikembangkan. Melalui kegiatan membaca akan tumbuh dan berkembang 
keterampilan-keterampilan lainnya, mulai keterampilan mengenali, memahami, menganalisis, 
menyintesis, menilai, dan kemudian mencipta karya. Keterampilan inilah yang menjadi 
hakikat dari keterampilan literasi.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menjadi bagian dari sebuah program prioritas 
nasional yang disebut dengan Gerakan Literasi nasional (GLN). Gerakan ini dimulai tahun 
2016 dengan tujuan utama untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur. Penyediaan bahan-
bahan bacaan bermutu dan disukai pembaca menjadi salah satu upaya yang kami lakukan 
untuk menopang pencapaian tujuan tersebut. Selain melalui penulisan bahan bacaan yang 
gagasannya bersumber dari kearifan lokal, penambahan koleksi bacaan tersebut kami lakukan 
melalui penerjemahan.

Melalui program penerjemahan, pada tahun 2021, telah dihasilkan 1.375 karya terjemahan 
dari lima bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Arab, dan Korea khusus untuk 
anak-anak usia PAUD dan SD. Di dalam setiap bahan bacaan, baik bersumber dari budaya 
lokal maupun budaya global, banyak sekali nilai kebaikan yang dapat ditemukan. Orang tua 
dan guru diharapkan bisa menjadi fasilitator kegiatan membaca anak-anak di rumah dan di 
sekolah. Dengan demikian, kita bisa berharap bahwa anak-anak menyukai isi cerita yang ada 
di dalam bahan bacaan ini, tumbuh kecintaannya untuk terus membaca, dan berkembang 
dalam lingkungan budi pekerti luhur.

Jakarta,      Oktober 2021
Salam kami,

E. Aminudin Aziz
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Seorang anak menikmati 
hari yang tidak akan pernah 

dia lupakan.
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Hari itu hujan, 
aku pulang untuk mengeringkan badan.
Setelah badanku kering, aku mencium 

aroma sedap masakan Ibu. 
Setelah makan, aku mendengarkan musik.
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Kemudian, aku pergi ke kebun 
sambil tersenyum lebar. Aku lapar. 

Aku melihat pohon apel yang besar di 
kebun dan berlari menuju pohon itu 

untuk makan apel.
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Esok harinya, hujan turun lagi. 
Ayah menampung air di ember 

sebelum hujan berhenti. 
Kota kami ditutup sehingga 

kami tidak punya air untuk mandi.
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Esok harinya, kami pergi ke toko 
untuk berbelanja. Aku menyukai 

syal warna ungu.
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Nenekku membacakan buku kesukaanku, 
“Wuuus, angin berembus ketika rubah-

rubah itu lari,” baca Nenek.
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Kami pergi membeli aneka manisan 
untuk tamu yang akan datang besok. 

Aku suka manisan.
Kami akan duduk bersama dan 

makan manisan dengan tamu kami.
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Aku juga suka merajut!
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Ibu mengajakku naik unta, 
menyenangkan sekali.
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Itulah hari yang kulewati.
Aku tak akan pernah 

melupakan kejadian hari itu!
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Cerita  ini  My  Favourite  Day  Ever!  ditulis  oleh  Vedika  Huja.  ©  Mia
Singh,  2021.  Hak  cipta  dilindungi  undang-undang.  Dipublikasikan  di
bawah ketentuan lisensi CC BY 4.0.
Buku ini diterbitkan Pratham Books dalam platform StoryWeaver. Konten
berlisensi Creative Commons boleh diunduh, diterjemahkan, dan bahkan
digunakan  untuk  menggubah  cerita  yang  lain -  asalkan  sumbernya 
dicantumkan dan setiap perubahan diberitahukan.
Pratham Books disajikan dalam bentuk digital untuk menghadirkan babak
baru dalam dunia cerita anak multibahasa. Merajut bersama anak-anak,
penulis,  ilustrator,  dan  penerbit.  Diramu  guru  dan  penerjemah.  Untuk
menciptakan  rangkaian  cerita  multibahasa  dengan  lisensi  terbuka  bagi
anak-anak India dan dunia. Platform daring kami yang unik, StoryWeaver,
adalah taman bermain bagi anak-anak, orang tua, guru, dan pustakawan
untuk  berkreasi.  Mari,  mulailah  merajut  sekarang,  dan  bantulah  kami
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