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Bagaimana Masa Depan Bisa Sukses? 
Buku Panduan untuk Masa Depan 

 

Anak-anak bercerita kepada anak-anak tentang orang yang memberi kita harapan untuk masa 

depan yang sukses 

 

Kami mengundang Anda dan kelompok anak-anak di sekitar Anda untuk bergabung bersama kami 

dalam penulisan buku panduan untuk masa depan. 

 

Bücherpiraten (Book Pirates) adalah LSM kecil. Kami ingin tiap anak menemukan jalan menuju ke 

dunia cerita. 

Itu sebabnya kami memulai proyek "1001 Languages di https://www.bilingual-

picturebooks.org/en/home“. 

Dalam situs web ini, kelompok anak-anak dapat mempublikasikan buku bergambar yang mereka 

tulis bersama. Jaringan beranggotakan lebih dari 200 sukarelawan menerjemahkan buku-buku 

tersebut ke dalam lebih dari 70 bahasa. Tiap keluarga, sekolah, atau perpustakaan di seluruh dunia 

dapat mengunduh buku-buku tersebut secara gratis dalam ribuan kombinasi bahasa. 

 

Tiga tahun lalu kami bertanya kepada anak-anak, pertanyaan apa yang mereka miliki tentang masa 

depan. Anak-anak dari seluruh dunia mengirimkan pertanyaan mereka kepada kami. Pertanyaan-

pertanyaan itu terkait dengan 17 tujuan Agenda PBB 2030. Buku bergambar dengan judul 

“Bagaimanakah masa depan nanti?“  dibuat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh 

anak-anak ini. Buku tersebut kini tersedia dalam lebih dari 60 bahasa. 

 

Pada tahun 2021, kami sekarang mencari jawaban atas pertanyaan “Bagaimana masa depan bisa 

sukses?” sehingga kami dapat mengubahnya menjadi satu atau lebih banyak buku. Untuk melakukan 

ini, kami mengumpulkan foto orang atau kelompok orang yang mengubah hal-hal konkret menjadi 

lebih baik di daerah mereka. Kami tidak mencari pahlawan pria maupun pahlawan wanita 

spektakuler yang ada di mata publik. Kami mencari orang yang hanya memulai dan menunjukkan 

kepada orang lain bahwa sesuatu bisa dilakukan. 

 

Kami semua terus-menerus mendengar cerita tentang bencana dan keputusasaan. Dengan koleksi 

ini, kami ingin mengabarkan kepada orang-orang tentang harapan untuk masa depan yang sukses. 

Karena hanya dengan berharap masa depan akan sukses, maka sukses akan bisa terwujud. 

 

Penting bagi kami tatkala semua anak dapat menjadi penulis dengan hak mereka sendiri dan 

mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ini adalah satu-

satunya cara agar kita semua dapat mendengarkan dan belajar dari satu sama lain. Kami berharap 

foto-foto tersebut beserta komitmen mereka akan dapat menyampaikan perasaan bahwa kita tidak 

sendirian dan semua orang dapat membantu menciptakan sesuatu. Karena itu kami menceritakan 

cerita kecil tentang kacamata ajaib kepada anak-anak. Anda dapat menemukan cerita tersebut di 

halaman terakhir informasi ini. 
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Pada akhirnya, seperti apakah buku bergambar yang sudah jadi? 

Tiap anak akan dicantumkan bersama dengan upaya mereka dalam tiga halaman. Kami 

merencanakan beberapa buku berisi foto-foto yang dikirim oleh kelompok anak-anak kepada kami. 

Gambar-gambarnya akan dibuat oleh anak-anak dan para remaja di rumah Bücherpiraten dan oleh 

kelompok anak-anak yang ingin melakukannya. Kami tidak tahu berapa banyak hasil karya yang akan 

kami terima. Mungkin kami harus menggabungkan beberapa hasil karya atau mempersingkatnya 

secara tematis. Kami tidak dapat menjamin bahwa semua yang ada di buku akan diterbitkan. Tetapi 

kami tahu bahwa apa pun yang dikirimkan kepada kami adalah inspirasi dan itu akan dapat 

diperlihatkan. 

 

Siapa yang dapat ikut serta? 

Tiap kelompok anak-anak atau remaja dapat ikut serta. Buku ini ditujukan untuk anak-anak hingga 

usia 12 tahun. Oleh karena itu, ada baiknya jika anak-anak yang mengajukan pertanyaan adalah 

mereka yang berusia hingga 12 tahun. Dan sebaiknya bukan remaja yang berusia lebih dari 17 tahun. 

 

Apa yang harus dicantumkan dalam teks anak-anak? 

Anak-anak harus memperkenalkan seseorang atau sebuah kelompok dalam satu atau dua kalimat, 

beserta nama dan apa yang dilakukannya. Anak-anak kemudian harus melakukan wawancara 

singkat dengan orang tersebut. Mereka harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini: 

• Apa yang harus dilakukan agar masa depan bisa sukses? 

• Bagaimana rasanya? 

• Apa yang ingin disampaikan kepada orang lain? 

 

Harus seberapa panjang teksnya dan apa lagi yang harus diperhatikan? 

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak boleh lebih dari sekitar 120 kata. 

Buku ini ditujukan untuk anak-anak hingga usia 12 tahun. Oleh karena itu, harap dipastikan bahwa 

teks-teks tersebut ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dengan lantang. Bahkan anak-anak 

yang tidak terlatih pun harus dapat membaca teks itu. Yang paling penting, harap hindari kalimat 

yang panjang dan rumit serta kosakata khusus. 

 

Foto dan gambar akan sangat bermanfaat 

Anak-anak dan para remaja akan membuat ilustrasi untuk teks. Jadi, alangkah baiknya jika anak-

anak dapat mengirimkan beberapa gambar atau foto kepada kami. Gambar-gambar ini kemudian 

dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak lain. 

 

Selain itu, kami juga membutuhkan: 

Kami membutuhkan nama anak-anak dan orang yang diperkenalkannya. Juga apakah kami boleh 

mencantumkan nama mereka. 

 

Bagaimana jika kelompok anak-anak di sekitar Anda tersebut ingin mengilustrasikan beberapa foto? 

Jika kelompok anak-anak di sekitar Anda juga ingin membuat gambar untuk buku tentang masa depan yang 

sukses - bahkan mungkin untuk teks yang ditulis oleh kelompok lain - kami akan sangat senang jika mereka 

ingin melakukannya. Namun demikian, hal ini tidaklah wajib. Silakan informasikan kepada kami.  
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Tenggat waktu 

Kami akan mengumpulkan ide-ide cemerlang sampai tanggal 30 November 2021. 

 

Jika Anda ingin ikut serta, tetapi jadwalnya terlalu padat, jangan ragu untuk menulis surel 

kepada kami. Silakan kirim hasil karya atau pertanyaan apa pun ke c.sturm@buecherpiraten.de 

 

Jika Anda mengenal orang lain yang memiliki kelompok anak-anak, kami akan senang jika Anda 

menyampaikan informasi ini kepada mereka. 

 

Inilah semua yang perlu Anda ketahui secara sekilas: 

• Kami ingin menyusun buku panduan untuk masa depan. 

• Kelompok anak-anak dan remaja di seluruh dunia diundang untuk ikut serta. 

• Buku ini ditujukan untuk anak-anak hingga usia 12 tahun. 

• Idealnya, anak-anak hingga usia 12 tahun dapat ikut serta. Dan sebaiknya bukan yang berusia lebih 

dari 17 tahun. 

• Kelompok anak-anak harus mencari orang atau kelompok orang yang mengubah hal-hal 

konkret menjadi lebih baik di daerah mereka. 

 

Jika anak-anak ingin bergabung, silakan kirimkan kepada kami: 

 

• Satu atau dua kalimat tentang siapa orang itu dan apa yang mereka lakukan. 

• Anak-anak harus mengajukan tiga pertanyaan: 

 

o Apa yang dilakukan agar masa depan bisa sukses? 

o Bagaimana rasanya? 

o Apa yang ingin disampaikan kepada orang lain? 

 

• Tiap jawaban tidak boleh lebih dari kira-kira 120 kata. 

• Teks harus ditulis dalam bahasa yang sesuai untuk anak-anak. 

• Gambar atau foto yang bisa membantu anak-anak dalam membuat ilustrasi di buku 

bergambar. 

 

Selain itu, kami masih membutuhkan 

 

• Nama anak dan orang/kelompok yang diperkenalkan. Juga apakah kami boleh 

mencantumkan nama mereka. 

• Jika kelompok anak-anak ingin mengilustrasikan teks (dari kelompok lain), silakan 

menulis surel kepada kami. 

• Kami akan menunggu hasil karya foto-foto sampai tanggal 30 Novemberth 2021. 

 

Silakan kirim pertanyaan dan teks Anda ke c.sturm@buecherpiraten.de 
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Berikut ini adalah cerita untuk anak-anak: 
 
Sebuah undangan 
 
Aku menemukan sesuatu baru-baru ini. Itu adalah sepasang kacamata. Ada sebuah catatan tergantung di 
kacamata itu dan tulisannya: "Kacamata Ajaib". Di bawahnya tertulis dalam huruf kecil: “Apakah kamu 
memiliki masalah dalam mengenali keajaiban kesuksesan? Kenakanlah kacamata ini dan tiba-tiba kamu tidak 
akan melihat masalah lagi. Kamu akan melihat bagaimana itu bisa berjalan dengan baik." 
 
Aku memakai kacamata itu. Dunia tampak sama seperti biasanya. Tetapi ketika aku memberikannya kepada 
orang dewasa, mereka benar-benar heran: “Aku belum pernah melihat dunia seperti ini! Ada peluang untuk 
melakukan sesuatu yang berbeda!" 
 
Sejak itu aku telah mengumpulkan harta karun berupa ide-ide yang dapat dilihat melalui kacamata itu. Apakah 
kamu mengenal orang-orang di daerahmu yang dapat melihat peluang ini tanpa kacamata dan baru saja 
memulainya? 
 
Dengan hormat aku mengundangmu untuk mengajukan tiga pertanyaan kepada orang-orang itu: 
 

• Apa yang harus dilakukan agar masa depan bisa sukses? 

• Bagaimana rasanya? 

• Apa yang ingin disampaikan kepada orang lain? 
 
Aku akan mengirimkan gambar kacamata ajaib. Kamu pasti akan dapat menemukan orang-orang itu melalui 
kacamata ini. Akan ada banyak hal yang terjadi di sekitar mereka. 
 
 


