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Kerajaan
di Indonesia
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Daftar

Mengapa Kita Harus Mencuci
Tangan?
Saat ini virus corona sedang menyerang dunia termasuk
Indonesia. Penyebaran virus ini paling sering terjadi melalui
tangan. Nah, cara mudah
penting
mudah, dan
penting
dan untuk
tanpamencegah
biaya untuk
penyebaran
virus dengan
cucidengan
tangan.cuci tangan.
mencegah penyebaran
virus

Langkah-langkahnya:
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Halo

Candi
Ayo bantu Birdie mencari benda
yang berukuran besar dan kecil. Beri
Mencari 6
Ronald!
warna
untuk yang besar
dan beri warna
untuk yang kecil.
Borobudur
Perbedaan
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Kerajaan-kerajaan
besar di Indonesia

Basahilah tangan
dengan air mengalir.
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Menuju
Gapura
13
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Putri
Raja
Tuangkan sabun ke seluruh
tangan! Lalu gosoklah ke
telapak, punggung dan
sela-sela tangan selama
20 detik. Lalu bilas kembali
dengan air mengalir.

Kerajaan yang
Masih Ada

Jalan-jalan ke
Masa Lalu
16
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Keringkan tangan
dengan handuk bersih
atau tisu.
Ilustrasi oleh Wandy
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Mewarnai
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Mencari Benda

Ukuran
Benda

English
Corner

Majalah McKids ini milik

TIM PENYUSUN
Redaksi Majalah BOBO
Sumber : Unicef for every child
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Lucia Triundari, Karto Mandiro,
Kussusani Prihatmoko,
Vanda M. Parengkuan,
Ilsa Anola Tiyama

Tuliskan nama kamu
di kotak warna putih ya!
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Halo, teman-teman yang baik dan cerdas! Kita berjumpa
kembali dengan McKids edisi bulan Mei - Juni 2020.
Tema McKids kali ini adalah Kerajaan di Indonesia. Wow,
ternyata bangsa kita sejak dulu sungguh luar biasa, lo! Jauh
sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir, di wilayah
Nusantara ini terdapat banyak sekali kerajaan. Ada kerajaan
besar, ada kerajaan kecil.
Bila kita berkunjung ke Museum Nasional, kita akan
mengetahui berbagai peninggalan kerajaan tersebut. Ada arca,
ada prasasti, ada buku kuno yang ditulis di daun lontar, dan
sebagainya. Bahkan, bila kita berwisata ke Jawa Tengah atau
Jawa Timur, misalnya, kita bisa melihat bangunan megah
Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Singasari.
Nah, candi-candi itu juga merupakan bukti kehebatan
bangsa kita di masa lalu, lo!

Candi
Borobudur
Jalan-jalan
ke Masa Lalu
Ronald McDonald, Rakka dan Mahika berkunjung
ke Museum Nasional Indonesia

Museum ini

Candi Borobudur di Jawa Tengah
adalah salah satu bukti betapa
sangat lengkap
ya isinya!
hebatnya bangsa kita. Ratusan
tahun lalu, mereka sudah mampu
membuat bangunan megah dari batu. Candi yang tercatat sebagai
salah satu kejaiban dunia itu merupakan peninggalan dari masa
Iya,Candi
ada
Kerajaan Mataram Kuno.
Borobudur dibangun tahun 780 oleh
berbagai benda
Raja Samaratungga
dari Dinasti
Syailendra.
peninggalan
bersejarah
di sini. Bukan cuma
dari pulau Jawa. Dari
seluruh Indonesia.
Mereka berjalan ke ruangan lain di museum
besar itu. Rakka berjalan paling depan.
Ronald,
Mahika, cepat lihat!
Ada benda-benda
peninggalan kerajaan
di Kalimantan
di sini!

Mana,
mana?

Coba lihat! Ada
keterangannya. Ini
pedang Sultan Kutai.
Sarung pedangnya
terbuat dari emas dan
berhias batu-batu akik!

Wah,
ada ukiran yang halus.
Padahal pada masa
ini belum ada
alat canggih!

Di antara 4 stupa candi
ini, ada 1 yang berbeda. Stupa nomor
Ketopong
Rakka,
Setelah selesai melihat-lihat, Ronald, Mahika dan
itu, semacam
Mahika,berapakah
coba lihat!
itu? Lingkari
jawabannya,
ya!beristirahat di taman sambil makan siang.
Rakka
mahkota, atau
Ini ketopong emas
alat pelindung
milik Sultan Kutai
Seru juga kan,
kepala.
juga...
Kita seperti
jalan-jalan ke
jalan-jalan ke
Ketopong itu
museum!
masa kerajaan
apa ya?
zaman dulu!

Apalagi kalau setelah itu kita
makan Beef Burger dan Chicken
Snack Wrap! Hahaha…

Sumber : Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, Jatengpost.com

Ilustrasi oleh Wandy

Halo Ronald!
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Mencari Perbedaan

Kerajaan-kerajaan Besar
di Indonesia

Sejak tahun 1991 Candi Borobudur termasuk dalam Situs Warisan Dunia
oleh UNESCO. Banyak sekali wisatawan dari dalam atau luar negeri
yang berkunjung ke sana. Saat ini, jika kita mau berkeliling di Candi
Borobudur, kita wajib menggunakan kain. Mengapa demikian? Karena
Candi Borobudur tidak hanya tempat wisata tapi juga tempat ibadah, jadi
kita harus menghormatinya. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini
dengan teliti! Ayo, coba cari 7 perbedaan!

Ratusan tahun lalu, jauh sebelum negara Indonesia lahir, di wilayah
Nusantara ini terdapat banyak kerajaan. Nah, di antara kerajaan-kerajaan
itu, ada beberapa kerajaan besar dan terkenal. Inilah contohnya :
1. Kerajaan Tarumanegara, di Jawa Barat, berdiri sekitar tahun 358.
2. Kerajaan Kutai, di Kalimantan Timur, berdiri sekitar tahun 400.
3. Kerajaan Sriwijaya, di Sumatra Selatan, berdiri sekitar tahun 600-an.
4. Kerajaan Mataram Kuno, di Jawa Tengah, berdiri sekitar tahun 732.
5. Kerajaan Bali, di Pulau Bali, berdiri sekitar tahun 914.
6. Kerajaan Tidore, di Maluku Utara, berdiri sekitar tahun 1081.
7. Kerajaan Majapahit, di Jawa Timur, berdiri sekitar tahun 1292.
8. Kerajaan Gowa, di Sulawesi Selatan, berdiri sekitar tahun 1300-an.

Nah, inilah peta wilayah Indonesia! Sekarang, coba jawab, manakah pulau-pulau ini :

Pulau Sumatra

Kepulauan Maluku

Pulau Kalimantan

Pulau Bali

Pulau Sulawesi

Pulau Jawa

Tulis jawabannya dengan mengisi lingkaran sesuai huruf yang tepat!
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Sumber : Ensiklopedia Sejarah dan Budaya, Gurupendidikan.com, sejarahlengkap.com
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Mewarnai
Ini adalah candi peninggalan Kerajaan Kutai. Warnailah gambar ini
supaya menjadi indah!
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Menuju Gapura
Bantulah tentara Majapahit ini menemukan jalan menuju gapura
atau pintu masuk Kerajaan Majapahit.
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Putri Raja
Bacalah keterangan gambar pada kotak di bawah
ini. Lalu bacalah cerita ini sesuai dengan keterangan
gambar di depan ayah dan ibumu!

mereka bertemu
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membuka

gembira. Ia sudah menjadi

Keterangan Gambar

pakaian kerajaan yang biasa
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Esok harinya,
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ke restoran McDonald’s. Di tengah jalan,

: Putri
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Jalan-jalan ke Masa Lalu
Ronald McDonald, Rakka dan Mahika berkunjung
ke Museum Nasional Indonesia

Kerajaan-kerajaan di Nusantara zaman dulu banyak yang akhirnya runtuh.
Namun, banyak juga kerajaan yang masih ada hingga kini. Nah, inilah
beberapa contoh kerajaan yang masih ada dan kini keratonnya menjadi obyek
wisata sejarah dan budaya.
1. Kesultanan Yogyakarta, di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kasunanan Surakarta, di Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah.
3. Kesultanan Ternate, di Kota Ternate, Maluku.
4. Kesultanan Deli, di Kota Medan, Sumatra Utara.
5. Kesultanan Cirebon, di Kota Cirebon, Jawa Barat.

Ayo, sekarang
carilah 3 nama
kota tempat
kerajaan yang
masih ada hingga
kini. Lingkari
jawabannya, ya!
Warnailah istana
di bawah ini agar
lebih indah!
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Museum ini
sangat lengkap
ya isinya!

Iya, ada
berbagai benda
peninggalan bersejarah
di sini. Bukan cuma
dari pulau Jawa. Dari
seluruh Indonesia.
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Warnailah istana di bawah
ini agar lebih indah!

Mereka berjalan ke ruangan lain di museum
besar itu. Rakka berjalan paling depan.
Ronald,
Mahika, cepat lihat!
Ada benda-benda
peninggalan kerajaan
di Kalimantan
di sini!

Mana,
mana?

Ketopong
itu, semacam
mahkota, atau
alat pelindung
kepala.

Rakka,
Mahika, coba lihat!
Ini ketopong emas
milik Sultan Kutai
juga...
Ketopong itu
apa ya?
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Sumber : liputan6.com, indozone.id

Coba lihat! Ada
keterangannya. Ini
pedang Sultan Kutai.
Sarung pedangnya
terbuat dari emas dan
berhias batu-batu akik!

Wah,
ada ukiran yang halus.
Padahal pada masa
ini belum ada
alat canggih!

Setelah selesai melihat-lihat, Ronald, Mahika dan
Rakka beristirahat di taman sambil makan siang.
Kita seperti
jalan-jalan ke
masa kerajaan
zaman dulu!

Seru juga kan,
jalan-jalan ke
museum!

Apalagi kalau setelah itu kita
makan Beef Burger dan Chicken
Snack Wrap! Hahaha…

Ilustrasi oleh Wandy

Kerajaan yang
Masih Ada

13

Mencari Benda
Di istana Kerajaan Sriwijaya ini ada 10 benda yang bersembunyi.
Dapatkah kamu membantu Grimace mencarinya?
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Ukuran Benda
Ayo bantu Birdie mencari benda yang berukuran besar dan kecil. Beri
warna
untuk yang besar dan beri warna
untuk yang kecil.
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English Corner

Teman-teman tahu nggak, arsitek Candi Borobudur namanya
Gunadharma. Gunadharma berhasil membuat candi yang luasnya
ratusan meter persegi tanpa alat-alat canggih, lo. Nah, sekarang
kita belajar bahasa Inggris, yuk, dengan menebalkan kata-kata
di bawah ini!

temple
candi

stupa
stupa candi

photographer
juru potret

road sign
tanda jalan

tourist
turis/wisatawan

local guide
16

pemandu lokal

