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Ruang Baca Kembali Menyapa
Ruang Baca Edisi ke-12 hadir kembali
di tahun 2020.
Separuh perjalanan tahun ini kita jalani dengan
tantangan dan keterbatasan karena hadirnya
pandemi Covid-19. Pandemi membuat kegiatan
tatap muka dibatalkan, sekolah dan perpustakaan
pun ditutup. Pandemi telah mendorong kita
semua, guru, orang tua, dan anak-anak, untuk
beradaptasi pada kegiatan pembelajaran gaya
baru yang lekat dengan teknologi.
Maka, beberapa bulan terakhir, kami hanya dapat
bersua dengan para mitra, kepala sekolah, guru,
orang tua, anak-anak, dan para pegiat literasi
secara daring.
Banyak hikmah yang kami temui. Pertemuan
daring justru membuat kami dapat menyapa
lebih banyak guru, lebih banyak orang tua, lebih
banyak anak-anak dari seluruh Indonesia.
Simak kisah bagaimana kami bertemu dengan
para guru, kepala sekolah, dan pustakawan dari
seluruh Indonesia dan berbagi tentang pelantar
digital LiteracyCloud.org yang mendukung
kegiatan membaca anak-anak di rumah. Kami
juga mengundang para penulis dan ilustrator
untuk bercerita tentang proses pembuatan

buku anak yang berkualitas. Kami berkolaborasi
dengan berbagai mitra yang memiliki tujuan
sama dalam mendukung literasi anak Indonesia.
Dan yang membuat gembira dan membesarkan
hati, di berbagai titik di wilayah Indonesia, kami
mendengar kisah para guru yang pantang
menyerah dalam mendampingi orang tua dan
siswa agar terus bergembira dan terus membaca.
Kami
juga
telah
mendistribusikan
s e b a n ya k 4 8 , 9 4 5 b u k u - b u k u a n a k
berkualitas Room to Read ke sekolah-sekolah
dan taman bacaan di seluruh Indonesia. Semoga
kehadiran buku-buku tersebut mampu menemani
kegiatan membaca anak-anak Indonesia dan
mampu membawa mereka melakukan perjalanan
saat menikmati ilustrasi dan kata dalam cerita.
Semoga buku-buku itu mampu mewakili
kehadiran kami sampai kelak kita bertatap muka
lagi, saat pandemi sudah pergi.
Selamat membaca!
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Workshop Nasional

Dari Indonesia, untuk Indonesia
Setelah
pertama
kali dikembangkan
tahun 2018, pada
12 September 2020
Room to Read bersama
ProVisi Education secara
resmi meluncurkan pelantar
digital LiteracyCloud.org.
Peluncuran dilakukan dalam acara bertajuk
“Menelusuri Literasi – Dari Hulu Menuju Hilir,
dari Kreator Buku Anak untuk Perpustakaan
Sekolah dan Masyarakat Indonesia” yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan bersama Satgas GLS (Gerakan
Literasi Sekolah).
LiteracyCloud.org dibuat oleh Room to Read
dengan dukungan Google.org. Pelantar digital
ini menyediakan lebih dari 1.000 buku cerita
berkualitas tinggi untuk anak-anak, baik dalam
Bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lain
dan dapat diakses gratis oleh guru maupun
orang tua. Literacycloud.org juga memiliki
video pengembangan profesional literasi
untuk mendukung guru membangun kegiatan
membaca yang efektif dengan anak-anak.
Selain itu, LiteracyCloud.org juga memiliki
video bagi para kreator buku yang mendukung
pengembangan lebih banyak buku
anak-anak yang berkualitas.
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“Literacycloud.org dikembangkan di
Indonesia, oleh penulis, ilustrator, dan
penerbit Indonesia, dan dihadirkan
untuk Indonesia.”

Indonesia. Seminar ini berlangsung dalam lima
sesi kegiatan sepanjang bulan Maret 2020.
Seminar ini juga mengundang tamu guru sebagai
narasumber, Ida Ayu Dewanti, S.Pd, Leda Jovial
Lovakusuma, dan I Dewa Bagus Putu Edwin,
yang berbagi pengalaman dan praktik baik saat
membacakan cerita untuk anak-anak di kelas.

(Direktur Program Room to Read untuk
Indonesia, Joel Bacha)

Kolaborasi Menumbuhkan
Kecintaan Membaca

Di masa pandemi Covid-19, keberadaan
LiteracyCloud.org telah mendukung kegiatan
membaca dan penguatan literasi selama masa
belajar di rumah.

Room to Read dan ProVisi Education juga
berkolaborasi dengan mitra di berbagai wilayah
di Indonesia, yaitu BerGURU (DKI Jakarta
dan Jabodetabek), TBM Mata Aksara dan
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DI
Yogyakarta (Yogyakarta), Dinas Pendidikan,
Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Trenggalek
(Trenggalek, Jawa Timur dan sekitarnya), serta
Perpustakaan Bank Indonesia Jember (Jember,
Jawa Timur dan sekitarnya). Dengan dukungan
mereka, LiteracyCloud.org diperkenalkan kepada
para guru dan digunakan dalam kegiatan
membaca bersama siswa.

Sebelum diluncurkan, LiteracyCloud.org telah
diperkenalkan ke 10 sekolah proyek Google yang
menjadi mitra Room to Read dan ProVisi
Education di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur, Bali,
dan Ende, Nusa Tenggara Timur. Kemudian,
sepanjang bulan Maret 2020, LiteracyCloud.org
diperkenalkan secara daring dalam “Seminar
Nasional tentang Kegiatan Membaca untuk
Sekolah Dasar” kepada kepala sekolah dan guru
di 97 kota di seluruh Indonesia.
Pengenalan pertama LiteracyClod.org dilakukan
melalui kegiatan daring “Seminar Nasional
tentang Kegiatan Membaca untuk Sekolah
Dasar” yang
mengundang sekolah
dasar di
97 kota di seluruh

Kolaborasi dalam lingkup nasional juga dilakukan
melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi
lain yang memiliki tujuan sama dalam mendukung
literasi anak-anak Indonesia, yaitu Putera
Sampoerna Foundation - School Development
Outreach (PSF-SDO) dan Wahana Visi
Indonesia (WVI). Room to Read dan ProVisi
Education mengadakan pelatihan bagi para
fasilitator di berbagai wilayah dampingan
PSF-SDO meliputi Sumatera, Sulawesi,
Bali, dan Jawa Barat dan di wilayah
proyek WVI di Jakarta, Pontianak,
Landak, Sambas, Kubu Raya, Kupang,
Nagekeo dan Manggarai Timur di

Nusa Tenggara Timur, dan Jayapura, Papua.
Dalam kolaborasi lainnya, pada 5 Agustus
2020, Room to Read dan ProVisi Education
mengadakan Training of Trainers (ToT)
‘Menumbuhkan Kebiasaan Membaca di Rumah
Menggunakan Literacy Cloud’ berkolaborasi
dengan Wahana Visi Indonesia (WVI). Kegiatan
ToT mengundang 35 peserta dari berbagai
wilayah proyek WVI di Indonesia, diantaranya
Jakarta, Kota Pontianak, Kabupaten Landak,
Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Kubu Raya,
Kalimantan Barat, Kota Kupang, Kabupaten
Nagekeo dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa
Tenggara Timur, dan Kabupaten Jayapura, Papua.
Room to Read dan ProVisi Education
menerapkan panduan penerapan “I Do, We
Do, You Do” yang diikuti oleh seluruh peserta
ToT. Setelah ToT, para peserta dari WVI diminta
untuk mengobservasi pelatihan daring yang
akan dilakukan Room to Read dan ProVisi
Education, lalu diminta membuat rencana aksi
dan mempersiapkan seminar daring masingmasing. ProVisi Education dan WVI secara
berkala akan berbagi tantangan dan pengalaman
yang dihadapi sepanjang proses tersebut agar
untuk membangun budaya pembelajaran yang
berkelanjutan. (RIE)
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Workshop Penulis & Ilustrator

Kurikulum Nasional

Dari Kreator Buku untuk Anak Indonesia
Buku cerita anak Room to Read

dibuat melalui proses panjang.

Berbagai tahapan harus dilalui, baik

oleh penulis, ilustrator, editor, dan

penerbit, untuk memastikan buku
yang diterbitkan berkualitas.

Proses pembuatan
buku cerita anak dilakukan
secara berkelanjutan, meliputi workshop dan
mentoring yang intensif, serta field testing,
yaitu proses menghadirkan buku cerita ke
hadapan anak-anak untuk melihat apakah
narasi dan ilustrasi telah dimengerti oleh
mereka. Field testing menjadi tahap penting
bagi buku-buku Room to Read sebagai
penentu kelanjutan proses akhir cetak buku.
Untuk mengetahui kisah di balik layar pembuatan
buku Room to Read, ProVisi Education
mengundang penulis Kusumadewi Yuliani dan
Imelda Naomi, serta ilustrator buku cerita anak,
Evelyn Ghozalli dan Wastana Haikal, untuk
berbagi cerita dan pengalaman. Mereka hadir
dalam ‘Seminar Buku
Cerita Anak Berkualitas:
Dari Kreator Buku untuk
Anak Indonesia Gembira’
yang diselenggarakan
secara daring pada 23
Juli 2020 dalam rangka
memperingati Hari Anak
Nasional. Hadir pula
Dr. E Oos M Anwas, M. Si,
Peneliti Ahli Utama Pusat
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Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk),
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
turut memberikan materi pembuka dan
menyampaikan prinsip penulisan buku cerita
anak yang baik berdasarkan Puskurbuk.
Untuk membangun kegembiraan membaca,
Room to Read dan ProVisi Education juga
menyelenggarakan acara membaca lantang
secara daring bersamaan dengan Hari Aksara
Internasional 2020 pada 8 September 2020.
Acara ini mengundang Reda Gaudiamo (penulis
dan musisi), Lintang Pandu Pratiwi (penulis dan
ilustrator), Ariyo Zidni (pendongeng), Roosie
Setiawan (pendiri Reading Bugs), Nastasha
Abigail (penyiar radio dan musisi), dan Verdi
Solaiman (aktor), serta David Strawbridge
(perwakilan Room to Read) dan Tabitha Manalu
(perwakilan ProVisi Education). Kedelapan
pembaca buku secara estafet membacakan
buku-buku di LiteracyCloud.org dengan gaya
dan suara yang membuat anak-anak dapat
menikmati cerita. Para peserta, yang terdiri
dari guru, orang tua beserta anak-anak, serta
penggiat literasi hadir dan turut bergembira
dengan para pembaca. (RIE)

Daftar Bacaan literacycloud.org :
Referensi Kurikulum Darurat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
menerbitkan Kurikulum Darurat saat Pandemi
Covid-19 melalui Keputusan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kurikulum pada Satuan Pendidikan Khusus pada
4 Agustus 2020.
Kurikulum ini merupakan penyederhanaan
Kurikulum Nasional di mana terdapat 3 modul
yaitu Modul Belajar Siswa, Modul Pendamping
Guru, dan Modul Pendamping Orang Tua
yang dapat diunduh melalui laman www.
bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id.
Kurikulum Darurat bukan paksaan namun
salah satu dari tiga opsi yang diberikan oleh
Kemdikbud, yaitu
tetap mengacu pada
Kurikulum Nasional,
menggunakan
Kurikulum Darurat,
atau melakukan
penyederhanaan
secara
mandiri
(Kurikulum Mandiri).
Tu j u a n
dari
Kurikulum Darurat
adalah membantu guru dan orang
tua mendampingi kegiatan belajar
anak dengan menyenangkan karena
guru dapat mengurangi kompetensi
dasar untuk setiap mata pelajaran
dan menggunakan tema yang spesifik

dan orang tua dapat
mendampingi anak
belajar di rumah.
Buku-buku
di
pelantar
digital
yang dikembangkan
Room to Read,
ProVisi Education,
dan para mitra di
Indonesia, literacycloud.org, turut berperan
sebagai materi rujukan dalam modul Kurikulum
Darurat ini, baik modul Jenjang Awal (Kelas 1-3)
maupun Jenjang Tinggi (Kelas 4-6).
Selain itu, dalam
l i t e r a c y c l o u d .o r g
sendiri juga terdapat
‘Daftar Bacaan’ yang
memuat berbagai
buku yang sudah
dikelompokkan oleh
Room to Read, ProVisi, dan para mitra dalam
berbagai tema.
‘Daftar Bacaan’ ini juga merupakan fitur yang
digunakan dalam 3 area fokus Room to Read
dan ProVisi Education selama masa pandemi:
Membaca Mandiri, Membaca Nyaring, dan
Lingkungan Luar Jaringan (luring).
Harapannya, kami dapat menjangkau lebih jauh
dan luas lagi sehingga semakin banyak anak yang
membaca selama Belajar di Rumah. (RIN)
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Praktik baik

Dedikasi Menumbuhkan Inspirasi
orang tua merasa tetap didukung dan dibantu
dalam kegiatan membaca.

Pandemi Covid-19 telah memberikan

tantangan

pembelajaran,

baik

bagi guru, orang tua, maupun siswa.

Namun, berkat ketekunan dan dedikasi

para

pandemi

guru,

keterbatasan

berhasil

diatasi

memberikan inspirasi.”

dan

karena

justru

Dalam Temu Daring “Berbagi Praktik Baik:
Menumbuhkan Minat Baca Anak Menggunakan
Literacy Cloud selama #BelajarDariRumah”
pada 28 Juli 2020, Room to Read bersama
ProVisi Education mengundang 30 pelaku
pendidikan, terdiri dari guru dan kepala
sekolah, serta Dinas Pendidikan dari Sekolah
Proyek Google di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur,
Bali, dan Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Mereka berbagi cerita dan pengalaman dalam
menumbuhkan kegiatan membaca anak-anak di
tengah berbagai keterbatasan.
Para guru di SD 3 Mambal, Badung, sekolah
mitra YLAI, menerapkan program Satu
Hari Satu Buku. Melalui program ini, guru
merekomendasikan buku kepada orang tua
untuk dibaca bersama anak. Dengan demikian,
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Berbagi Cerita dari Lapangan

Pintar Karena Pandemi
Menghadapi beragam tantangan, MR dan
sekolah harus menyesuaikan kegiatan
pembelajaran. Beberapa sekolah membuat
Paguyuban Kelas untuk siswa kelas rendah
yang terdiri dari 3-4 kelompok. Melalui
Paguyuban ini, guru dapat merancang
kunjungan ke rumah siswa.

SDN Medaeng 1 yang merupakan sekolah
mitra MR membentuk kelompok Kelas
Literasi yang mendorong siswa dan orang
tua terlibat dalam kegiatan membaca yang
menyenangkan di rumah.
Didampingi MR, para guru juga melaksanakan
program puskel atau perpustakaan keliling,
yang menyediakan akses internet portabel.
sehingga siswa dapat melakukan kegiatan
membaca menggunakan LiteracyCloud.org.
Mutiara Rindang juga menyelenggarakan
program during atau dukungan daring, berupa
pendampingan kegiatan belajar dan kegiatan
membaca secara daring untuk guru, yang diiringi
dengan integrasi mata pelajaran dengan bukubuku dalam LiteracyCloud.org.
Di Ende, di tengah keterbatasan akses internet,
para guru mitra TBP melakukan langkah ‘jemput
bola’ untuk mendorong anak-anak tetap aktif
membaca. Beberapa guru berkeliling membawa
buku ke rumah siswa, sedangkan guru lainnya
memperbolehkan siswa datang ke rumah mereka
untuk meminjam buku.
Ketiga mitra perpustakaan juga memproduksi
video tutorial dan brosur sebagai panduan
bagi guru dan orang tua saat ingin menggunakan
LiteracyCloud.org dalam kegiatan membaca, baik
di rumah maupun di sekolah. (RIE)

Membaca di LiteracyCloud bersama siswa Paguyupan

Mutiara Rindang (MR) bersama dengan
sekolah-sekolah mitra perpustakaan
memperkenalkan metode Pembelajaran Jarak
Jauh (PJJ) dan penggunaan aplikasi Zoom,
Webex, WA video call, dan Google Meet kepada
para siswa dan orang tua. Dengan demikian,
kegiatan belajar dan mengajar tidak terhenti
meski di masa pandemi Covid-19.

Di kelas tinggi, PJJ tetap dilakukan bagi
kelompok siswa yang tidak mendapatkan
kunjungan guru. MR menyediakan modem
(mobile router) untuk mendukung penyediaan
akses internet dalam kegiatan pembelajaran.
Melalui modem ini, guru dan siswa juga tetap
dapat melaksanakan kegiatan membaca
menggunakan Literacycloud.org.
Melalui pandemi Covid-19, guru, siswa, dan
orang tua jadi semakin banyak belajar hal baru
dan berkenalan dengan teknologi. (KUS)

Membaca Luring dengan Literacy Cloud di Alam Terbuka
Ibu Aufrida, guru SDI Woloara Kecamatan
Kelimutu Kabupaten Ende, Nusa Tenggara

Timur, suka mencoba hal-hal baru. Ia
memperoleh pengalaman seru saat berkenalan
dengan LiteracyCloud.org.

Pelantar tersebut awalnya merupakan sesuatu
yang berbeda baginya. Ia berlatih pelan-pelan
hingga akhirnya mahir menggunakannya.
Perjuangannya tak sia-sia, anak-anak
muridnya begitu menikmati kegiatan membaca
bersamanya. Saat di sekolah, ia kerap
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rumput hijau. Ibu Frida membuka laptopnya dan
mulai membacakan buku. Ia memilih judul ‘Aku,
si Penjaga Sawah’, yang sesuai dengan kondisi
geografis dan lingkungannya. “Iya, judulnya
tentang sawah, jadi biar anak saya dekat dengan
alam,” katanya.

membacakan buku untuk anak didiknya. Saat di
rumah, ia juga senang membacakan buku cerita
lewat LiteracyCloud.org untuk anaknya.
Pagi itu, ia bersama anak semata wayangnya,
Philmon, duduk di areal persawahan ditemani
dengan suara kicau burung dan pemandangan

Banyak kemudahan yang tersedia di pelantar
Literacycloud.org, salah satunya, mudah
berpindah ke halaman berikutnya hanya dengan
melakukan klik tanda panah. Berada di daerah
yang sinyalnya kurang stabil membuat Ibu
Frida tak mau menyerah pada keadaan. Ia pun
menyimpan buku-buku yang akan dibacakan
untuk anaknya secara luring (luar jaringan).
Ia menyimpan buku banyak-banyak. “Iya,
saya simpan buku maksimal 12 judul buku di
LiteracyCloud.org,” katanya. (JRW)

Daring atau Luring?
tersedia di Literacycloud.org yang mendapat
sambutan baik dari guru dan siswa.

Di masa pandemi Covid-19, tim Yayasan Literasi
Anak Indonesia (YLAI) memperkenalkan kegiatan
membaca virtual menggunakan aplikasi Zoom
meeting. Kegiatan ini menggabungkan fitur
share screen pada aplikasi Zoom dan buku yang
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Buku Room to Read Kembali Hadir
untuk Anak Indonesia

Distribusi Buku

Jika sekolah belum mampu melaksanakan
kegiatan membaca secara daring dan terkendala
akses internet, guru pun meminta bantuan
orang tua sebagai perpanjangan tangan agar
anak-anak tetap melakukan kegiatan membaca
di rumah. Sebagian sekolah juga tetap membuka
perpustakaan dengan protokol kesehatan yang
ketat. Siswa diperbolehkan meminjam buku,
agar siswa tetap dapat membaca di rumah.
Dengan penyesuaian tersebut, YLAI mendukung
agar kebiasaan membaca anak di rumah tidak
terhenti . (LUT)

Pandemi Covid-19 menjadi penyemangat kami
dalam proses distribusi buku Room to Read. Ada
15 judul buku cerita anak bergambar hasil proyek
penerbitan buku Room to Read Fase III yang
telah siap didistribusikan. Hingga 7 Oktober
2020, sebanyak 48.945 eksemplar buku dari total
60.000 buku yang telah dihadirkan untuk setiap
pemohon terverifikasi, meliputi 921 sekolah
dasar dan 459 Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
Proses distribusi buku Room to Read didukung
oleh para mitra di berbagai wilayah di Indonesia,
diantaranya FTBM Pusat, Mutiara Rindang,
Yayasan Literasi Anak Indonesia, Taman Bacaan

Pelangi, UNICEF, Wahana Visi Indonesia, Putera
Sampoerna Foundation, Elmuloka, Mata Aksara,
Pustaka Rumah Cinta, Visi Viyata Lestari, dan
Komunitas Sumba Bisa.
“Program membagikan buku gratis sangat
membantu kami mendorong minat baca anakanak. Ceritanya menarik, ilustrasinya lebih
menarik lagi. Hal ini membuat anak-anak
mengembangkan imajinasinya. Beberapa
ceritanya menggambarkan budaya dari berbagai
daerah,” kata Monica Anitya, pegiat literasi di
Sumba Tengah. (END)
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Kata Mereka

Testimoni
“Senang sekali, buku-buku bagus bisa saya
dapatkan untuk diperlihatkan kepada guru-guru
lain dan siswa. Saya merasa bahagia sekali bisa
membaca buku elektronik yang gambarnya sangat
bagus, isi ceritanya bagus dan sangat mendidik.”

“Materi padat, berisi, baru dan betul-betul kekinian.
Informasinya baru (fresh) bagi kami, para guru yang
usianya di atas 45 tahun.”
Dwi Asmawan,
SDN 1 Jambu, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur

Wan Kasma Wati, SDN 006 Sekupang, Riau

Peserta Pelatihan Daring
SUMATERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Banda Aceh
Sabang
Tebing Tinggi
Pekanbaru
Langsa
Tanjungbalai

JAWA BAGIAN BARAT
7. Jambi
8. Bukittinggi
9. Batam
10.Pangkal Pinang
11.Bangka Tengah

“(Kegiatan ini) sangat bagus, dan tepat sasaran.
Inilah yang saya dan rekan-rekan guru butuhkan
agar mampu mendukung program Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal literasi.
Selain itu, juga bisa menjadi bahan kreasi guru
dalam mendukung program Home Learning pada
masa pandemi Covid 19 ini. Banyak ilmu dan
strategi pembelajaran literasi yang saya dapatkan
dari seminar ini.”

12. Bandung
13. Banjar
14. Depok
15. Jakarta Utara
16. Jakarta Selatan
17. Serang
18. Cirebon

19. Bogor
20. Tasikmalaya
21. Blitar
22. Kediri
23. Malang
24. Surakarta
25. Tegal
26. Yogyakarta

Susilo Sakti, S.Pd.,
Menteng Dalam 05, Jakarta Selatan

“Saya sangat berkesan dengan acara hari
ini. Materi-materi sangat bagus, menambah
pengetahuan, dapat komunitas literasi, pembawa
acaranya juga interaktif, interaksi dengan peserta
juga porsinya banyak, ada bonus follow up-nya
juga dari acara hari ini. (Sebelumnya), anak didik
di SI Makkah bacaannya sebatas di internet selain
buku pelajaran, dan buku pelajaran pun sangat
terbatas hanya di foto copy.”
Najma, guru Sekolah Indonesia Makkah
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“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami guruguru terutama kami guru SLB sebagai referensi
media dan sumber belajar karena buku-buku dan
video yang tersedia sangat menarik baik gambar,
warna dan ceritanya.”
Kristin Handayani Pujiastuti,
SLB Negeri 5 Jakarta

SULAWESI
27. Sulawesi
28. Makassar
29. Palopo
30. Palu

KALIMANTAN
31. Banjarbaru

BALI, NTT, PAPUA
32. Denpasar
33. Sorong
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Galeri Ruang Baca
Dalam Support Visit
padabulan
Januari
2020, ProVisi Education
menyapa guru dan para
siswa SDN Simoanginangin, Sidoarjo, Jawa
Timur yang sedang
melakukan kegiatan
membaca bersama bukubuku di LiteracyCloud.org
dengan menggunakan
media proyektor.

Kepala sekolah dan guru
di SDN 002 Belakang
Padang,
Kepulauan
Riau bergabung dalam
“Seminar Nasional tentang
Kegiatan
Membaca
untukSekolah Dasar ”
pada bulan Maret 2020
yang memperkenalkan
Literacycloud.org kepada
kepala sekolah, guru, dan
pustawakan di 97 kota di
seluruh Indonesia.

Alfredo Santos, QRM Manager of Book
Publishing Southeast Asia, Room to Read
Global berbagi konsep penting dalam penulisan
buku cerita anak bergambar dalam pelatihan
daring bertema “Writing Children Storybooks
101: Show, Don’t Tell” pada 26 Oktober 2020.

Penulis dan illustrator berbagi proses
pembuatan buku cerita bergambar
anak dalam ‘Seminar Buku Cerita
Anak Berkualitas: Dari Kreator Buku
untuk Anak Indonesia Gembira’ yang
diselenggarakan dalam Rangka Hari
Anak Nasional 23 Juli 2020.

Moh. Hafid, guru SD di Jember, melakukan praktik
membaca nyaring menggunakan buku digital di
Literacycloud.org sebagai bagian dari Pelatihan Daring
“Menumbuhkan Kebiasaan Membaca Menggunakan
Literacy Cloud – Solusi Membaca Bersama Anak di
Era Tatanan Normal Baru” yang merupakan kolaborasi
ProVisi Education, Room to Read, dan Perpustakaan Bank
Indonesia (BI) Jember pada 11 Agustus 2020.
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Reda Gaudiamo membacakan “Lili dan Kolam
Misteri” dalam kegiatan membaca daring
‘Menyebarkan Kegembiraan Membaca melalui
Membaca Nyaring’ yang diselenggarakan
dalam rangka Hari Aksara Internasional 2020
pada 8 September 2020.

Yosia Raduck, ilustrator buku anak, melakukan ‘live
drawing’ dalam Webinar untuk Illustrator “Bringing
the Story to Life: Color and Media Matter” yang juga
mengundang dua illustrator lainnya, Nabila Adani
dan Evi Shelvia. Mereka berbagi pembelajaran
tentang konsep ‘colour wheel’ dan alternatif media
yang digunakan dalam pembuatan ilustrasi.

Literacycloud.org diluncurkan secara resmi
dalam acara bertajuk ‘Menelusuri Literasi – Dari
Hulu Menuju Hilir, dari Kreator Buku Anak untuk
Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat Indonesia”
yang mengundang pembicara daripihak penerbit,
penulis, dan illustrator buku cerita anak Indonesia
serta perwakilan Pusat Kurikulum dan Perbukuan
(Puskurbuk) dan Satgas GLS (Gerakan Literasi
Sekolah). Peluncuran Literacycloud.org menjadi
bagian dari Sarasehan Literasi Sekolah #08.
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