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Sega la puj i kita panjatkan kehad irat Allah yang ma ha Kuasa. Dialah Allah yang Maha Hidup dan hanya 
kepada-Nya kita berharap dan meminta . 

Anak adalah amanah. Setiap anak di lahirkan dalam keadaan fitrah yang memiliki potensi dan bakat 
dalam dirinya yang harus kita tuntun, mengingat ilmu pengetahuan dan perilaku sosial yang semakin 
berkembang. Hal ini menjadikan orangtua harus mempersiapkan pendidikan anak sebaik mungkin 
untuk menghadapi tuntutan global. 

Maka dari itu, disusunlah buku seri pencegahan untuk Anak Usia Dini kerjasama BNN dengan Litara, 
sebagai bahan literasi terkait pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba seja k dini mengingat 
perkembangan zaman yang sangat dinamis. 

Rasa terima kasih yang tak terungkap diucapkan kepada semua pihak yang terlibat da lam proses 
penyusunan buku seri pencegahan ini. Akhirnya, semoga buku seri pencegahan untuk Anak Usia Dini 
dapat bermanfaat bagi anak-anak, orang tua, dan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas 
pencegahan na rkoba. 
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Kata Buyung, 
padang lamun itu hi jau, 

hangat, dan ramai. 

Buyung dan Payan 
berenang menuju 

padang lamun. 



Masih jauh? 
Payan sudah tidak sabaran. 
Payan lapar. 
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TIPS HIDUP SEHAT 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

Biasakan cuci tangan jika kotor 9. Bermain dan belajar sesuai dengan 
dan sebelum makan waktunya 
Jangan jajan sembarangan yaa 10. Jangan lupa sikat gigi 2x sehari ya 
Katakan tolong dan terima kasih 11. Jangan lupa potong kuku-mu kalau 
ketika meminta bantuan sudah panjang 
Jangan mengambil yang bukan 12. Biasakan sarapan dengan makanan 
milikmu sehat (sayur dan buah) 
Minta izin ketika ingin meminjam 13. Biasakan rapi hkan mainan-mu sendiri 
barang orang lain setelah bermain 
Buang sampah pada tempatnya 14. Bantu mama bereskan piring setelah 
Jika sakit minta antar mama papa makan 
untuk segera ke dokter 15. Biasakan bangun pagi dan jangan tidur 
Ceritakan kegiatan harian-mu pada terlalu malam 
mama papa 16. Biasakan bersihkan diri sendiri untuk 

belajar mandiri 

Tentcmg Penulis 

Sejak kecil Mohammad Ferandy suka menuangkan imajinasinya melalui 
cerita. Ketertarikan terhadap dunia anak mendorongnyauntukmenulis cer
ita anak. Ia senang imajinasinya dapat memberikan warna dalam kehidupan 
anak-anak yang membaca ceritanya. 

T entang I I ustrator 

Dewi Tri K menyukai dunia ilustrasi dan desain grafis sejak kecil. Dewi aktif 
meningkatkan pengetahuan demi menghasilkan karya yang bagus. Ilustrasinya 
di buku Pertunjukan Besar Barongan Kecil (The Big Show of the Little Barongan) 
menjadi salah satu final is perlombaan Nami Concours 2015, Korea. 
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Payan me.rasa sang at la par. 
la me.minta Buyung me.ngantarkannya ke. padang lamun. 

Kata Buyung, lamun itu e.nak se.kali. 
Namun, Payan tidak sabaran. 

Apakah be.nda se.pe.rti ubur-ubur itu 
bole.h dimakannya?-
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