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Sambutan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

 Upaya untuk membangun lingkungan yang sarat dengan budaya membaca tidak 
mungkin tercapai jika tiga prasyarat utama tidak terpenuhi. Pertama, ketersediaan 
bahan bacaan. Kedua, bahan bacaan tersebut harus menarik calon pembaca. Ketiga, 
ada pihak yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan membaca. Budaya membaca 
ini perlu diciptakan dan kemudian dikembangkan. Melalui kegiatan membaca akan 
tumbuh dan berkembang keterampilan-keterampilan lainnya, mulai keterampilan 
mengenali, memahami, menganalisis, menyintesis, menilai, dan kemudian mencipta 
karya. Keterampilan inilah yang menjadi hakikat dari keterampilan literasi.
 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menjadi bagian dari 
sebuah program prioritas nasional yang disebut dengan Gerakan Literasi Nasional 
(GLN). Gerakan ini dimulai tahun 2016 dengan tujuan utama untuk menumbuhkan 
budi pekerti yang luhur. Penyediaan bahan-bahan bacaan bermutu dan disukai pembaca 
menjadi salah satu upaya yang kami lakukan untuk menopang pencapaian tujuan 
tersebut. Selain melalui penulisan bahan bacaan yang gagasannya bersumber dari 
kearifan lokal, penambahan koleksi bacaan tersebut kami lakukan melalui penerjemahan. 
 Melalui program penerjemahan, pada tahun 2021, telah dihasilkan 1.375 karya 
terjemahan dari lima bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Arab, dan 
Korea khusus untuk anak-anak usia PAUD dan SD. Di dalam setiap bahan bacaan, baik 
bersumber dari budaya lokal maupun budaya global, banyak sekali nilai kebaikan yang 
dapat ditemukan. Orang tua dan guru diharapkan bisa menjadi fasilitator kegiatan 
membaca anak-anak di rumah dan di sekolah. Dengan demikian, kita bisa berharap 
bahwa anak-anak menyukai isi cerita yang ada di dalam bahan bacaan ini, tumbuh 
kecintaannya untuk terus membaca, dan berkembang dalam lingkungan budi pekerti luhur. 

Jakarta,     Oktober 2021
Salam kami,

E. Aminudin Aziz





Buku terjemahan ini ada di bawah lisensi CC by NC 4.0 dan 
telah diadaptasi serta dialih wahana berdasarkan kondisi dan

budaya Indonesia.



Ketika aku dewasa, aku akan mendirikan berbagai macam 
bangunan. Baik bangunan besar maupun kecil, juga bangunan 

indah dan mempesona.

Aku akan menggunakan berbagai macam pengetahuan 
untuk merancang semua bangunan itu.
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Pertama-tama, aku akan mulai 
membangun sebuah jembatan. 
Kemudian, aku akan mendirikan 

menara yang sangat tinggi. 

Terakhir, aku akan merancang jalan 
terbesar dan terpanjang di seluruh dunia. 
Jalan itu akan dimulai dari kamarku dan 

berakhir di Bulan. 

Ketika tiba saatnya aku mulai 
membangun semua proyek itu, maka aku 

akan menjadi seorang insinyur sipil.

3



Aku juga akan merancang beberapa jenis 
mesin. Sebagian mesin akan aku gunakan 
untuk menjalankan roket ruang angkasa dan 
sebagian yang lain akan aku gunakan untuk 
mesin pesawat terbang.
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Pesawat terbang dapat membawa kita dari satu negara 
ke negara lainnya, sedangkan roket ruang angkasa akan 

membawa kita menuju planet Mars! 
Aku akan ditemani oleh Nenekku di setiap perjalananku 

nantinya.

Ketika aku menciptakan mesin-mesin itu, aku akan menjadi 
insinyur ruang angkasa.
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Lalu, aku juga akan merancang sebuah kendaraan 
yang dapat membawaku menyelam ke dalam air 
laut. 
Kendaraan itu akan kurakit dengan menggunakan 
besi dan alumunium agar dapat melaju dengan 
sangat kencang.
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Dengan kendaraan itu, kita bisa berenang 
bersama dengan ikan-ikan, termasuk ikan hiu dan paus. 

Nenekku pasti akan berkata, “Pelan-pelanlah sedikit, Fina!” 

Namun, aku yakin diam-diam Nenek pasti akan 
sangat menyukainya.

Ketika aku menciptakan kapal selam itu, aku akan menjadi 
insinyur kelautan.
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Aku tidak hanya akan berhenti di situ saja. 
Aku akan menciptakan energi listrik dari partikel-
partikel kecil. 
Satu partikel kecil itu akan dapat menerangi seluruh 
desa kami.
Nenekku akan sangat gembira dan akan 
mengadakan perayaan yang sangat besar.

Ketika aku dapat menciptakan energi listrik 
seperti itu, aku akan menjadi seorang insinyur 

nuklir.
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Tunggu, aku belum selesai! 

Setelah itu, aku akan menciptakan sebuah robot. 
Robot itu nantinya akan kuberi nama Alpha. 

Aku dan Alpha akan melalui banyak sekali 
petualangan. Kami akan mengecat dinding dan 

membersihkan lantai. Kami juga akan menangkap 
banyak ikan untuk Nenekku.

Ketika aku membuat robot nanti, 
aku akan menjadi insinyur robot.

9



Aku dan Alpha juga akan membuat sistem keamanan komputer. 
Sistem keamanan itu akan melindungi komputer dan internet dari 
orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab yang ingin 
mencuri rahasia orang lain. 

Aku akan menjadi superhero yang luar biasa dan Nenekku pasti akan 
merasa sangat bangga terhadapku. 
Ketika aku membuat sistem keamanan internet itu, aku akan menjadi 
insinyur keamanan siber.
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Aku juga akan membuat alat untuk membersihkan lautan dan 
membersihkan udara. Hewan-hewan akan menjadi lebih sehat 
dan manusia juga bisa bernafas dengan baik. 

Aku akan menjaga bumi dengan menggunakan alatku itu. 
Ketika aku menciptakan alat-alat itu untuk membersihkan bumi, 
aku akan menjadi insinyur lingkungan. 
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Lalu aku akan menciptakan telinga baru untuk Bimbim, anjing 
kecilku, yang kehilangan telinganya ketika ia berkelahi, hufff. 

Setelah itu, aku akan menciptakan satu set gigi baru untuk 
Nenekku. Untuk yang terakhir, aku akan menciptakan sayap 

untuk diriku sendiri. 

Ketika aku dapat membuat tubuh 
buatan itu, aku akan menjadi insinyur 

biomedis.

Aku pun akan berkeliling dunia 
untuk mencari hal-hal baru untuk 

aku ciptakan.
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Para insinyur telah membangun dunia kita.
 

Para insinyur telah membangun, merencanakan, dan merancang 
dunia di sekitar kita. Mereka menciptakan perangkat komputer, 
mesin, struktur bangunan, dan material yang membuat kehidupan 

kita menjadi lebih mudah.

Siapa yang menciptakan televisi yang ada di 
rumah kita? 

Siapa yang menciptakan mobil dan bus yang ada di 
jalanan? 

Siapa yang menciptakan alat X-ray yang ada di 
rumah sakit? 

Semua itu diciptakan oleh para insinyur! 13
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Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah unit 
di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
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Pratham   Books, 2020.  Beberapa   Hak   cipta   dilindungi
dalam peraturan   perundang-undangan.  Diterbitkan   dengan  
CC menggunakan  izin  4.0.
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Ketika Aku Dewasa
Lihatlah apa yang 
akan  aku  bangun saat 

aku jadi insinyur!


