Pita yang
Bab 5

menyambungkan hati
nurani manusia



Ruang rapat di kantor
pabrik

Ono, seperti
biasa selalu membuat
prakarya ya.

hahaha,
Paman
Pita ya!

dia waktu muda
pernah bekerja
di pabrik ini. saat
istirahat makan
siang, dia sering
membuat
prakarya loh.

oh ya, saya
pernah kasih
tau dia cara
memotong
pita.

oh, begitu ya.



lakukan ini...

lalu
begini.

wah! Cara yang
sama dengan
pak ono!

s

Tes

kui

karena saya
bisa berbicara cellulose tape
dengan anak
muda seperti
kalian.

A P A K A H

K A M U

tapi, saya
harus
berterima
kasih dengan ono.

T A H U ?

hahaha,
oh ya?

Ada teori mengatakan, Dengan melakukan hal "memotong", "menempel",

"menaruh", "menarik", "melepaskan" dll. dengan menggunakan ujung jari, itu bisa mengaktifkan otak.
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hm?
Iya apa?

Um... saya ingin menanyakan
sesuatu...

Di ruang pembuatan bahan
perekat dan
tempat cellulose tape
selesai,

ada orang
yang
mengecek.
itu untuk
apa?

hahaha, kamu
lihat ya. itu
pengecekan
kualitas.

pengecekan
kualitas?



A P A K A H

K A M U

T A H U ?

Untuk mengetahui "kekuatan menempel", tempel selotip pada pelat stain-

less, tarik 180 derajat atau secara vertikal dan ukur kekuatannya saat mengelupas.

dan untuk pita
yang sudah jadi, secara teratur dicek dan
dilihat apakah
ada keanehan.

ya. misalnya pada
bahan perekat,
apakah sudah
bening atau sudah
menempel dengan
kuat.

...

harus dicek
oleh orang
ya...?

oh begitu, terakhir
paling
penting mata
manusia
ya.

A P A K A H

K A M U

T A H U ?

Iya. ada yang dicek
dengan komputer, tapi ada juga
produk jadi yang
dicek kualitasnya
dengan mata yang
dilalukan 1 jam
sekali.

Di nichiban, dilakukan pengecekan sehari 3 kali dengan ditarik pakai tan-

gan dan diukur, untuk mengetahui apakah panjang produk jadinya sudah benar,
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Um... terakhir, saya
ingin anda
mendengarkan sesuatu.

Ada apa
Rei?

saya
menyadari ini
dari mendengarkan cerita
pak ono dan dipandu pak mizuki
di pabrik.

Bahwa untuk cellulose
tape jadi produk, bukan hal
yang mudah...

komitmen kami pada bahan
baku untuk
membuat produk berkualitas, di pabrik
ini, di manapun
pengecekan
detail sangat
diperlukan...

semangat
orang-orang
itu untuk terus
melakukannya
seperti biasa
saja, benarbenar hebat.



A P A K A H

K A M U

kalinya dalam 10 tahun.

T A H U ?

Kemasan Panﬁx™ Cellulose Tape di tahun 2018 diperbarui untuk pertama

Saya juga
ingin punya
semangat
seperti itu
walau
sedikit!

kalau begitu,
saya pikir saya
juga harus jadi
berguna.

rei...

produk ini
memang dulunya dibuat
oleh para
senior...,
pikiran para
senior tentang
produk ini,
menjadi kekuatan buat kami
sekarang.

iya... begitulah keinginan
menghasilkan
produk yang
aman bagi
semua orang,
dari dahulu
tidak pernah
berubah.



saya pikir
itu akan jadi kekuatan
kalian!

benar
tersampaikan!



makanya... saya
berharap kalau perasaan
itu juga sampai
ke kalian yang
muda.

baik!

Kolom
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Di dunia konstruksi dan pertanian pun, agar pekerjaan lebih mudah dan cepat,
tape perekat sangat bermanfaat.
Di masa depan juga penelitian dan pengembangan
tentang teknologi baru pita perekat akan terus dilakukan!

Medis

Obat diserap dari kulit dengan
menempelkan plester

Konstruksi

Obat yang tadinya hanya
bisa dimasuk kan ke
tubuh lewat suntikan atau
infus, sekarang teknologi
pita perekat sedang
dalam penelitian dengan
menambahkan komponen
obat dan digunakan hanya
dengan menempelnya ke
kulit. Teknologi revolusioner yang membuat pasien dapat
menggunakan obat sendiri secara mudah.

Pertanian

Kerja pertanian yang memakan
waktu pun dengan pita perekat
menjadi lebih mudah!

Pada situs konstru k si
ketika menempelkan
bahan dinding,
menggunakan pita
du a s i s i b e rd ay a r e k at
tinggi, untuk perbaikan
beton pun dig una kan
pita perekat k husus.
D i b a nd i n g k a n d e n g a n
cara dahulu, pekerjaan menjadi lebih mudah dan waktu
kontruksi pun menjadi pendek loh.

Makanan

Kerja pertanian seperti
memperbaiki jaring
pada tangkai anggur
agar tumbu han dapat
menerima sinar
matahari dengan merata,
mer upa k a n ker ja y a ng
mema ka n wa ktu. Kerja
ini sekarang dapat dengan
cepat dilakukan menggunakan mesin khusus dan pita
perekat.

Pita perekat juga berguna
untuk memperbaiki
dinding dan beton

Pita untuk menguatkan
tutup bento juga merupakan
salah satu alat.

P it a y a ng meng u at k a n
tutup bento supermarket
dan kota k lau k pau k,
memiliki keunikan yaitu
pada dua ujungnya tidak
terdapat ba ha n perekat
sehingga mudah dipegang
dan bisa langsung dibuka.

Cellophane tape yang
dipakai di seluruh dunia
Cellophane tape yang praktis yang bisa ditempel
di benda apa saja, dipakai di seluruh dunia.
Nichiban yang pertama kali menjual "Selotip"
di Jepang pada tahun 1948, mempercayakan
 
   
 
"Union Thai-Nichiban" di Thailand.
Bukan hanya cellophane tape, tetapi juga produk
di bidang-bidang baru yang menggunakan pita
perekat juga dijual ke seluruh penjuru dunia.
▲ Suasana pelajaran SD di Indonesia.
Menggunakan cellophane tape untuk pembuatan prakarya.
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Gooo

kereta cepat
pulang

wiiii
grok grokk

grokk
hahaha.

haduh, biasanya jarang
berpikir, hari
ini capek banget ya!

Tapi
makasih
banyak ya
sudah mau
nemenin
sampai
ke tempat
jauh ini

ngga. aku
juga seneng
banget, dan
jadi belajar.
makasih.



A P A K A H

K A M U

T A H U ?

Kemasan Panﬁx™ Cellulose Tape menggunakan warna yang mencolok

(Merah, Putih, Biru) dari saat dirilis sampai sekarang.

Hihihi.
takumi
sangat
berterima
kasih loh
pada rei.

Hm, Kenapa?

kata-kata terakhir
rei di pabrik
membuat dia
tergerak.

dari tadi selalu bilang,
"Aku akan punya
semangat, dan
mulai lagi main
sepak bola".

wusss

dengan
demikian,
penelitian
besar cellulose tape
kami selesai.

A P A K A H

K A M U

takumi
gimana
ya?

o... oh gitu!
senangnya!

T A H U ?

Nichiban mendukung tim olahraga seperti sepak bola dan basket.
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setelah
beberapa
bulan

Lomba
kerajinan antar
sekolah
dasar di
tokyo

waah, maaf
ya telat. sudah
lama tak
bertemu,
ono.

pak
suzuki!
di sini.

buk

ngga kok.
saya ingin lihat penampilan besar
rei.



A P A K A H

buk

K A M U

T A H U ?

iya ya. terima kasih
banyak sudah datang
jauh-jauh
hari ini.

Nichiban memiliki pabrik perusahaan aﬁliasi di luar negeri. Di Thailand

juga ada produksi cellulose tape untuk luar jepang.

terima kasih
bantuannya
di tur pabrik.
karena itu, presentasi penelitiannya sukses
besar.

oh,
halo...

ini orang
tua rei.

oi, rei!
kami mendukungmu!

wah, sebentar
lagi gilirannya
rei!

prok prok prok

ini dia peserta
kualifikasi
kompetisi
prakarya
tokyo!

A P A K A H

K A M U

T A H U ?

Panﬁx™ Cellulose Tape sebagai produk yang sudah lama digunakan dan

tidak pernah berubah sejak dirilis, dinobatkan penghargaan Good design and long life design di tahun 2013.
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Mencoba prakarya cellophane
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Karena transparan, cahaya bisa tembus dengan baik, melewati uap air dan kuat melawan panas. Untuk mengetahui
keistimewaan cellophane yang kurang diketahui meskipun dekat dengan kita, ayo kita buat prakarya sederhana!

Cellophane menari

Potong cellophane menjadi bentuk orang yang kurus
panjang. Karena ia akan bergerak sesuai arah cellophane

Masukkan sedikit air panas ke

digunakan, ayo coba kita potong secara vertikal/

dalam mangkuk. Hati-hati jangan

horizontal.

sampai terkena luka bakar.

Alat dan Bahan
● Cellophane berwarna
● Mangkuk untuk memasak (tahan panas)
● Kain
● Karet
● Gunting

Tutupi mangkuk dengan kain.
Kencangkan dan ikat dengan karet
gelang tebal.

Begitu kamu meletakkan
cellophane di atas kain, ia akan
menari seperti makhluk hidup.

Planetarium
Cellophane

Buat bintang berwarna-warni dengan

Potong kertas gambar sehingga menjadi

menempelkan cellophane berwarna dan

pilar bersegi enam, dan gunting untuk

cellulose tape pada kertas gambar sesuai besar

membuat berbagai bentuk bintang.

potongannya.

Alat dan Bahan
● Cellophane berwarna
● Kertas gambar (hitam)
● Senter
● Cellulose tape
● Gunting, cutter

Gelapkan ruangan dan nyalakan
Jika sudah selesai ditempel, lipat
kertas gambar menjadi pilar segi enam,
dan tempel dengan cellulose tape.

*Muncul juga di halaman 8 manga ini loh.



senter dari dalam pilar, maka kamu akan
melihat bintang-bintang berwarnawarni di dinding dan langit-langit!

settt

Cik

mari kita
mulai prakaryanya!

Cik

tess!
te

ss

kruk

ah

!

keterampilan rei
meningkat
ya!

teknik yang
kita ajarkan!

Rei hebat ya.
bagus memotong cellulose tapenya!



yeay!
yeay!

hebat! karya
rei paling
keren!

y!
ea

y

semangat
yang aku
terima dari
semuanya,
untuk menghubungkanku
dengan masa
depan... aku
mulai sekarang dan
akan terus
tertantang!



semangat
itu, adalah energi
kumpulan
perasaan
banyak
orang.

aku...
mendapat
kekuatan
semangat
dari produk bernama cellulose tape.

prok prok prok

Kolom
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Aktivitas ramah lingkungan


   

"Cellulose tape" dibuat dari tanaman seperti bubur kayu dan karet alam. Nichiban turut berpartisipasi
dalam kegiatan lingkungan untuk melindungi bumi yang telah menumbuhkan bahan-bahan mentah.
"Nichiban Makisin ECO Project" adalah kegiatan lingkungan yang mengumpulkan bagian inti pita perekat dari

● Ayo selamatkan bumi,

cellulose tape untuk digunakan kembali sebagai sumber daya. Mendaur ulang bagian intinya untuk membuat kardus,

kumpulkan bagian intinya!

dan membantu penghijauan dari hasil mengumpulkan bagian inti, adalah dua hal yang kami lakukan loh!

Nichiban

Didaur ulang
menjadi kardus

Kolektor
Bagian inti

Ke

yang sudah

perusahaan

Bagian inti yang dikirim

dikumpulkan

kertas

ke Nichiban

akan dibeli
oleh kolektor.

Bagian inti akan didaur ulang

Uang penjualan dari bagian
inti yang dikumpulkan

Donasi dari
Nichiban

Kegiatan penghijauan hutan

menjadi kardus kotak atau
bentuk lainnya.

Kami menyumbangkan donasi ke organisasi
penjaga lingkungan senilai jumlah bagian
inti yang telah dikumpulkan. Dipakai untuk
menanam bakau di Pulau Negros, Filipina, dan
membantu kegiatan pelestarian lingkungan di
sekitar sungai Ochi-gun, Prefektur Shimane.

● Ayo cek tanda
info lingkungan!

Ada terdapat tanda-tanda ekologi di produk yang kita gunakan. Ayo
lihat ada tanda apa saja!
Ini adalah tanda yang

Tanda yang menunjukkan rasio

disertifikasi oleh Paper

penggunaan bubur kertas lama yang

Ini adalah tanda yang
disertifikasi oleh Japan
Recycling Promotion Center

ditentukan oleh Konferensi Nasional

untuk tujuan mempromosikan

untuk Mempromosikan Pengurangan

Environment Association Eko
Mark Office untuk produk
kesadaran daur ulang kertas

Produk Bersertifikat

yang ramah dan sedikit

Eko Mark

membebani lingkungan.

Green Mark

bekas dan penghijauan di
lingkungan sosial.

Tanda

Sampah. "R100" berarti 100%, dan

Penggunaan

"R70" adalah 70% penggunaan bubur

Kertas Daur Ulang kertas daur ulang .

Tanda yang disertifikasi oleh

Ini adalah tanda yang

Japan Organics Recycling

disahkan oleh The Council

ditetapkan oleh undang-

for PET Bottle Recycling

undang untuk memisahkan

Association. Dilekatkan pada
produk yang menggunakan

Tanda

sumber daya biologi

Biomassa

terbarukan (biomassa).

PET ボトル
再利用品

Tanda Rekomendasi
Daur Ulang Botol PET

Ini adalah tanda yang

yang dilekatkan pada
produk yang menggunakan
botol PET daur ulang.

dan membuang kemasan

Tanda
Identifikasi wadah
dan kemasan

seperti kertas dan plastik
agar mudah dipahami.



Kepada Orangtua
Tujuan buku ini
Buku "Penelitian besar! Manga seri studi tur" dibagikan
gratis ke perpustakaan SD dan perpustakaan besar di
seluruh Jepang.
Manga bagi anak-anak merupakan teman dekat.
Seri penelitian besar ini adalah media yang cocok sebagai
"buku pelajaran" yang mudah dibaca, mudah dimengerti,
dan juga menyenangkan. Hampir tidak ada yang tidak
suka, dan dibaca sampai akhir.
Pada buku seri ini, manga dijadikan sebagai bahan
pelajaran, menggunakan berbagai gambaran yang
berhubungan anak-anak SD, selalu diupayakan untuk
disusun menggunakan gambar berwarna dan ilustrasi
yang banyak. Dengan membaca berbagai info yang
tersebar di penjuru halaman, diharapkan dapat menambah
pengetahuan yang lebih luas, dan menjadi pemicu agar
anak-anak berpikir "Ingin lebih tahu!".
Kami berharap isi buku ini dapat digunakan secara
nyata yaitu sebagai bahan penelitian bebas, dan sebagai
bahan yang dapat dimanfaatkan dalam jam pelajaran
umum berdasarkan petunjuk kurikulum pelajaran,
dan direkomendasikan juga kepada guru-guru SD dan
orangtua.
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