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Jakarta 20 September 2017 – Buku adalah jendela dunia dan merupakan salah satu sumber 
ilmu yang progresif dan mengajak pembacanya untuk berfikir serta memiliki sudut pandang. 
Dengan membaca pikiran dapat terbuka untuk belajar hal-hal baru. Budaya membaca di 
tengah masyarakat memiliki andil besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tingkat 
literasi dan tentunya pada kemajuan suatu bangsa dan negara. 

 
Saat ini, meningkatkan minat baca untuk generasi penerus bangsa adalah sama pentingnya 
dengan menanamkan mentalitas yang kaya akan pengalaman inspiratif, cerdas dan 
berbudaya. Di era digital yang dipenuhi dengan perkembangan pesat teknologi, kesempatan 
anak-anak untuk berkarya serta mengakses informasi melalui berbagai media sungguh besar. 
Oleh karena itu, peran orangtua dan keluarga dalam memberikan asupan informasi positif 
terhadap anak-anak sangat penting untuk terus dioptimalkan. 

 
Bertempat di Kopi Kalyan, hari ini diadakan peluncuran sebuah platform toko buku online 
khusus untuk anak-anak dibawah umur 12 tahun yang pertama di Indonesia bernama PiBo 
dan dilengkapi dengan aplikasi reader ‘Baca PiBo’. Nama PiBo sendiri merupakan 
kependekan dari picture books atau buku cerita yang dihiasi dengan ilustrasi dan gambar 
dalam penyajiannya. 

 
“Saat ini teknologi komunikasi berkembang dengan sangat pesat. Beberapa contoh hasil dari 
perkembangan teknologi komunikasi adalah hadirnya internet, handphone, televisi, dan lain-
lain. Hal ini menyebabkan akses informasi menjadi semakin cepat dan tentunya alat-alat 
tersebut menjadi sumber informasi baik informasi positif maupun negatif” ujar Mayumi 
Haryoto, Founder Aplikasi PiBo. “Kami di PiBo percaya dengan pendekatan yang kreatif 
dan pengolahan materi positif yang aman dan terukur, perkembangan teknologi dapat 
meningkatkan produktifitas anak di kemudian hari. Oleh karena itu kami sepakat bentuk buku 
digital (e-book) adalah penyajian yang ramah akan perkembangan jaman namun juga 
berkualitas dan mudah diakses.” 

 
Kemajuan teknologi, adalah hal yang patut disyukuri. Sebab dengan sentuhan teknologi, 
berbagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia menjadi lebih mudah. Pada dasarnya, 
teknologi membawa implikasi positif dalam sejarah kehidupan manusia. Tetapi selain ada 
beberapa dampak positif juga ada dampak negatif yang disalahgunakan oleh orang-orang 



 

 

yang tidak bertanggung jawab, tidak bermoral dan juga tidak memikirkan masa depan 
generasi penerus bangsa. Berangkat dari kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya 
memastikan kualitas materi positif bagi generasi penerus bangsa, PiBo hadir dengan buku 
cerita anak-anak dalam versi digital yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun oleh 
pembacanya. 

 
“Sampai kapanpun tidak akan ada yang dapat menyaingi pengalaman autentik membaca 

buku cetak. Aplikasi seperti PiBo hadir bukan untuk menggantikan pengalaman tersebut 
melainkan untuk memberikan kemudahan perihal akses dan pilihan di era yang serba cepat 
ini. Anak atau orang tua tidak selalu dapat membawa 5-10 buku dalam satu waktu, misalnya 
ketika sedang berpergian. Namun dengan PiBo hal tersebut dapat diatasi karena mereka 
dapat membaca buku digital tersebut dimanapun dan kapanpun” Aisha Habir Co-Founder 
Aplikasi PiBo menambahkan. 

 
Dengan menggandeng beberapa penerbit, segelintir penulis dan illustrator independen di 
Indonesia, saat ini PiBo sudah mempublikasikan beragam pilihan buku-buku yang ditampilkan 
melalui aplikasi yang dapat diunduh melalui sistem operasi Android (untuk saat ini sistem 
operasi IOs masih dalam tahap penyelasaian). Buku-buku tersebut mengangkat tema sehari-
hari yang edukatif namun juga menarik dari segi konten dan visual. Beberapa contoh judul 
buku yang saat ini sudah tersedia adalah “Hata Suka Durian”, “Pohon Belimbing Yang Baik 
Hati” dan “Tanganku Tidak Untuk Memukul”. 

 
“Peran orangtua sangat penting dalam menumbuhkan minat baca anak. Cara yang paling 
sederhana adalah menjadikan buku bagian dari kegiatan sehari-hari anak yang 
menyenangkan. Untuk itu orang tua perlu meluangkan waktu untuk membacakan buku-buku 
cerita menarik sesuai minat dan tingkat bahasa anak dengan ilustrasi ekspresif. Dengan 
kehadiran Pibo maka orang tua dimudahkan untuk memilih waktu dan buku untuk dibacakan 
kepada anaknya karena dapat dilakukan dimana saja saat ada waktu luang misalnya di dalam 
mobil saat keadaan macet. Selain membacakan buku cerita banyak kegiatan- kegiatan 
lanjutan yang dapat dilakukan orang tua bersama anaknya terkait topik cerita, misalnya 
membahas cerita lebih dalam, menyanyi lagu-lagu sehubungan dengan tokoh/topik cerita 
maupun mengubah cerita sesuai imajinasi anak. Dengan selalu mendampingi anak ketika 
menggunakan aplikasi Pibo maka orang tua akan meningkatkan minat baca maupun 
kemampuan berbahasa anak dan secara tidak langsung juga melindungi anaknya dari 
berbagai bacaan yang tidak/kurang sesuai,” ujar Sri Murwati Habir, Pendiri Taman Bermain 
Kepompong (1988), salah satu pelopor Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya usia 2-6 
tahun, di Jakarta. 

 
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai platform PiBo dan cara penggunaannya silahkan 
mengunjungi www.mypibo,com . 

 
Tentang PiBo 

 
PiBo adalah aplikasi toko buku anak-anak online pertama di Indonesia. Diciptakan guna 
membantu meningkatan minat baca anak-anak umur 3-12 tahun, PiBo banyak mengangkat 
materi-materi kehidupan sehari-hari yang simpel dan relevan dalam konteks kehidupan anak-
anak cerdas dan modern di Indonesia. 

 
Melalui buku-buku yang tersedia di aplikasi Pibo, kami berharap anak-anak Indonesia dapat 
menjadikan kegiatan membaca sebagai hobi dan kebiasaan mereka sehari-hari. Kedepannya 
PiBo ingin menggandeng para orang tua untuk bersama-sama menanamkan kebiasaan 
membaca sebagai sebuah budaya yang harus dilestarikan seumur hidup. 
 


