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KATA PENGANTAR

Halo Adik-adik, buku Cita-Citaku sudah terbit lho. 

Buku ini ditulis oleh para penulis hebat dari berbagai 

daerah di Indonesia. 

Cita-cita seorang anak adalah harapan tentang 

apa yang akan dilakukannya ketika beranjak dewasa. 

Buku ini memberikan gambaran tentang begitu 

banyaknya cita-cita yang bisa dijadikan pilihan oleh 

anak-anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Buku 

ini juga dapat membantu orang tua dalam 

memberikan penjelasan kepada anak tentang apa dan 

bagaimana agar cita-citanya terwujud. 

Buku Cita-Citaku dilengkapi dengan ilustrasi yang 

menarik sehingga sangat cocok untuk anak-anak. 

Semoga buku ini dapat menginspirasi adik-adik agar 

terus semangat dalam meraih cita-citanya. Selamat 

membaca!

Koordinator Penulis 

Nur Indah Fitria

iv v

Cita-Citaku

ISBN: 978-623-6214-27-5

©2021 CV Leguty Media 

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang 

Diterbitkan pertama kali oleh CV Leguty Media

Anggota IKAPI (No.056/BANTEN/2021)

Cita-Citaku

Penulis:

Leguty Family

Editor:

Teguh Indriawan

Ikah Lianasari

Dita Ayu Alfiani

Desain Cover & Perancang Isi:

Tim Leguty Media

Cetakan Pertama: Agustus 2021

Penerbit:

Leguty Media

   

    : 0813-1675-4090

              : https://legutykids.com   



Daftar Isi

vii

14. Pesta Pernikahan Tante Aminah 

 Faridatul Khasanati, S.S.   28

15. Bidan 

 Ria Enggin     30

16. Semangat Menjadi Desainer 

 Resti Nopianti     32

17. Pemadam Kebakaran 

 Yuli Astuti Hasanah    34

18. Aku, Insinyur Industri Hebat 

 Kebanggaan Kakek Rollies Niasi  36

19. Pahlawanku Insinyur Pertanian 

 Istianah      38

20. Dalang 

 Catharina Lani Usiana   40

21. Pamanku Seorang Animator 

 Regina Ganardi     42

22. Bonita dan Pustakawan 

 Titis Dian Kusananta    44

23. Jasa Petani 

 Siti Afifah     46

24. Aku Mau Menjadi Presiden

 Elzufar Habiburrahman Kafi   48

25. Perempuan Jadi Astronaut? Tentu Bisa!  

 Thesiawaty Dian Fauziah, S.Si.  50

26. Aku Ingin Menjadi Pegawai Kantoran 

 Dra. Dyah Dhomi Eko Wulandari  52

vi vii

5. Faiz Ingin Menjadi Pengacara 

 Endang Fatmawati    10

 

Profil Penulis 162



Cita-Citaku

“Pengacara adalah sebuah 
profesi yang tugasnya membela 

perkara atau disebut juga 
sebagai pendamping 

tergugat (terdakwa).”

Faiz Ingin Menjadi Pengacara
Endang Fatmawa�

Faiz ingin menjadi pengacara seperti Bibi Een. 

Sedari kecil, Faiz sudah bercita-cita ingin kuliah 

di Fakultas Hukum di sebuah Perguruan Tinggi di 

kota kelahirannya, Semarang. Bibi Een menjadi 

penasihat hukum dan saat ini bekerja di kantor 

hukum dan notaris. Dalam kesehariannya, Faiz 

sering berkunjung ke tempat Bibi Een karena 

memang rumahnya bersebelahan.

“Bibi, kalau jadi pengacara itu kerjaannya 

ngapain saja?” tanya Faiz.

“Oh, ada banyak Faiz, misalnya memberikan 

konsultasi hukum kepada klien, mendampingi 

atau mewakili klien dalam sidang pengadilan, 

menganalisis masalah hukum, dan juga membela 

perkara,” jawab Bibi Een dengan panjang lebar.

“Hmmm, iya-iya,” ucap Faiz sambil manggut-

manggut tanda mengerti.

Bibi Een adalah lulusan 

pengacara yang lingkup 

pekerjaannya berurusan 

dengan hukum. Namun, 

dalam menjalankan 

profesinya, Bibi Een 

memiliki lingkungan kerja 

yang sangat beragam, bisa 

di lembaga pemerintah 

maupun swasta. 

“Faiz sayang, kalau sudah besar, ingin jadi 

apa?” tanya Bibi Een.

“Faiz ingin mengikuti pendidikan profesional di 

bidang hukum, biar seperti Bibi,” jawab Faiz 

penuh semangat.

“Berarti kamu harus rajin belajar dari 

sekarang, ya!” nasihat Bibi sambil mengelus 

kepala Faiz.

“Iya, Bibi,” jawab Faiz sambil memeluk 

bibinya.

Sejak kecil, Faiz memang dekat dengan Bibi 

Een karena semenjak bayi sering diasuh oleh 

bibinya. Maklum, orang tua Faiz sering keluar 

kota karena urusan dinas. ***

10 11
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9. Penari Impian
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pustakawan yang bekerja di SMA Santa Ursula, 

BSD. Senang mengarang cerita, puisi, dan saat 
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