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Kata Pengantar

Hai, teman-teman! Saya yakin kalian tahu, betapa bermanfaatnya 
ilmu buat kita. Mengapa? Karena, dengan ilmu kita bisa 

mewujudkan cita-cita. Dengan ilmu, kita bisa pintar dan cerdas. 
Dengan kita berilmu, kita bisa dihormati dan menghormati teman-
teman. Ilmulah yang membuat kehidupan kita lebih baik. Nah, begitu 
pentingnya ilmu, maka kita harus terus menuntut ilmu. Pepatah 
mengatakan: tuntutlah ilmu sampai ke negeri China. Artinya, kita 
harus terus mencari ilmu sampai jauh. Sampai kapanpun. Sampai ke 
negeri China. Waooowww…jauh, ya.

Nah, bukankah sekarang teman-teman sedang bersekolah. Itu 
artinya, kalian juga sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu untuk masa 
depan kita yang lebih baik. Jika kita berilmu, tentunya, kita akan bisa 
mewujudkan mimpi dan cita-cita kita. Maka, rajinlah belajar, ya, karena 
ilmu harus terus dicari dan dipelajari. Bersekolah kita jangan hanya 
datang-belajar-pulang saja, tapi juga harus rajin membaca. Ingatkan! 
Ilmu harus dicari. Ilmu tidak datang dengan sendiri.

Cara mencari dan mendapatkan ilmu yang bisa kita lakukan 
di mana pun adalah dengan membaca buku. Kenapa? Karena “Buku 
adalah gudang ilmu. Buku adalah guru yang bisa dibawa dan dibaca 
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di manapun”. Maka, coba kalian lihat! Teman-teman kita yang hobi 
membaca buku dengan yang tidak suka membaca, pasti berbeda ‘kan? 
Pastilah yang rajin membaca buku lebih pintar dan cerdas daripada 
yang tidak suka membaca buku.

Ayolah, kita giatkan hobi membaca buku. Biar kita tambah 
cerdas dan pintar.

Mari kita jadikan buku sebagai sahabat kita. Sahabat yang akan 
selalu bersama-sama dalam suka maupun duka. Jika sedang suka 
ataupun duka kita bisa membaca buku atau menulis perasaan kita 
dalam buku. Untuk bersahabat dengan buku, caranya mudah, lho, 
yaitu dengan selalu membaca dan merawat buku-buku yang kita punya. 
Kenapa? Karena buku juga seperti kita: ingin selalu dirawat, dibaca, dan 
dihormati. Maka jika melakukan itu, dijamin pasti buku bisa menjadi 
sahabat kita. Indah sekali, ya.

Nah, teman-teman, mungkin kalian penasaran dengan kehidupan 
buku-buku, ya. Simak saja cerita-cerita di buku ini: Kumpulan Cerita dari 
Negeri Buku, yang bercerita tentang suka-duka teman-teman kita dalam 
menjalin persabatan dengan buku-buku, mulai dari buku pelajaran, 
buku kamus, buku ensiklopedia, sampai buku tulis. Pasti asyik karena 
kita jadi mengerti pentingnya bersahabat, merawat, dan membaca 
buku sebagai gudang ilmu dengan sungguh-sungguh. Ini cerita yang 
menarik karena buku-buku akan menceritakan petualangannya pada 
kalian. Petualangan yang mungkin kalian pernah mengalaminya sendiri. 
Petualangan yang bermanfaat bagi kita untuk menjadikan diri kita 
sendiri sebagai anak yang pintar dan cerdas. Anak yang hobi dan rajin 
membaca buku. Anak-anak masa depan yang menjadi masa depan 
Indonesia. 

Pasti bisa.

Purwokerto, Maret 2011

Penulis.



Dari Negeri Buku

Kumpulan cerita ini berasal dari Negeri Buku. Sebuah negeri yang 
berada di entah berantah. Negeri yang tanahnya berlapis kertas 

dan jumlahnya berhalaman-halaman. Negeri yang penghuninya buku-
buku. Buku-buku yang sudah berjanji untuk hidup mengabdi pada 
manusia. Buku-buku yang siap membuat pintar dan berilmu bagi 
siapa saja yang rajin membaca dan menjaganya dengan baik. Negeri 
Buku ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Tuan Buku yang 
bijaksana. 

Pada suatu malam, Tuan Buku bermimpi tentang sebuah negeri 
di bumi, negeri yang dihuni manusia. Dalam mimpinya, Tuan Buku 
bertemu anak-anak yang ingin menjadi pintar. Anak-anak itu minta 
didengarkan cerita-cerita yang indah. Cerita yang penuh makna. Cerita 
yang berasal dari Negeri Buku. 

Maka, karena mimpi itu, pagi harinya, Tuan Buku mengumpulkan 
empat buku yang bijaksana di Istana Buku: Si Kembar Buku Kamus dan 
Ensiklopedia, Buku Tulis, dan Buku Pelajaran. Dalam pertemuan itu, 
Tuan Buku menceritakan mimpinya dan memberi tugas pada buku-
buku tersebut untuk turun ke bumi. Berpetualang untuk menuliskan 
cerita-cerita pengalamannya di bumi bersama anak-anak.
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 “Bagaimana, Si Kembar, Buku Kamus dan Ensiklopedia, apakah 
kamu siap berpetualang di bumi dan menuliskan cerita-ceritamu?” tanya 
Tuan Buku.

 “Siap, Tuan. Dengan senang hati,” jawab Buku Kamus dan 
Ensiklopedia serentak. Bersamaan.

 “Bagaimana denganmu, Buku Tulis,” tanya Tuan Buku.

 “Pasti, siap, Tuan,” jawab Buku Tulis.

 “Kalau kamu bagaimana, Buku Pelajaran?”

 “Saya juga siap, Tuan.”

 Sejenak mereka diam. Tuan Buku tersenyum bahagia mendapati 
rakyatnya yang berhati mulia: ikhlas untuk mengabdi

 “Terima kasih. Aku senang atas kesediaan kalian. Ini adalah 
tugas mulia, Jadi, jangan sampai kalian tidak menuliskan setiap peristiwa 
yang akan kaliian alami di bumi nanti,” kata Tuan Buku.

 “Baik, Tuan,” jawab buku-buku itu serentak.

 “Jangan lupa, di bumi kalian hanya kuberi waktu yang terbatas. 
Gunakanlah untuk menulis pengalaman kalian dengan baik,” perintah 
Tuan Buku.

 “Baik, Tuan.” 

 “Sekarang berangkatlah.”

 “Baik, Tuan.”

 Seketika itu, setelah berpamitan pada Tuan Buku. Buku-buku 
itu terbang ke angkasa. Melayang tinggi dan terbawa angin. Kemudian 
turun meluncur di bumi. Mendekati bumi ketiganya berpisah saling 
berpencar, kecuali Si Kembar, Buku Kamus dan Esiklopedia, keduanya 
selalu bersama-sama..

 Dari sinilah, cerita petualangan di Negeri Buku akan dimulai.....
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