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Tolong bantu kami untuk menceritakan cerita kecil kami 
di sebanyak mungkin bahasa. Tolong terjemahkan 

naskah ini ke dalam bahasa daerah dan dialek anda.



Jaman dahulu kala, hiduplah seorang raja 
kecil. Namanya adalah Jay Citizen pertama. 

Jay C. I selalu sedih sepanjang hari.







Saat dia melihat sekelilingnya, yang dapat 
dia lihat hanyalah sekumpulan orang yang 
memikirkan dirinya masing masing. Tidak 

ada yang memikirkan orang lain dan rakyat. 
Para Raja Abu kecil hanya memikirkan diri 

mereka sendiri, Bahkan Raja Abu besar 
lebih parah lagi. Namun begitu para raja 

tersebut tidak ada yang bahagia.

Situasi yang buruk sekali!

Si Raja kecil Jay C. I. Ingin merubah 
keadaan ini. Dia ingin melakukan sesuatu 
yang lebih untuk rakyatnya. untuk anak 

anak, untuk usaha yang ada, untuk 
pendidikan, untuk rakyat tidak mampu dan 

juga untuk lingkungan sekitar.



Dia juga ingin tertawa. Dia ingin menikmati 
hidup, belajar lebih banyak dan juga 

mengenal lebih luas dunia yang indah ini!

Tapi bagaimana mungkin si Raja ini dapat 
melakukannya sendiri?

Dia berpikir dan terus berpikir...hingga 
akhirnya dia terbesit sebuah ide!







“Bagaimana jika aku menemui dan berbicara 
kepada Raja Raja lain yang juga ingin 
mengubah hidup?” Pikir si raja kecil.

“Belajar dari orang lain merupakan rahasia 
kesuksesan,” lanjut Jay C. I. dengan penuh 

keyakinan.

Akhirnya dia memulai perjalanan panjangnya 
untuk mengunjungi Raja Raja yang lain.



Ratu berwarna biru berkata :

Seorang yang besar tidak pernah bertanya 
apa yang negaranya bisa lakukan untuknya, 
sebaliknya apa yang mereka bisa lakukan 
untuk negaranya. Mereka yang berpikir 

seperti ini lah yang bersatu menjadi 
persaudaraan yang sesungguhnya. 

Lakukan ini maka kau akan bahagia.





Informasi yang bagus sekali pikirnya. 
Dengan hati riang Si Raja Kecil Jay C. I. 

melanjutkan perjalanannya...







Dia yang bisa memindahkan gunung adalah 
dia yang memulai dengan menggotong batu 

yang kecil. Saat kita berani mengambil 
langkah pertama, Tugas yang luar biasa 
besar pun pasti dapat kita selesaikan. 

Tujuan Persatuan Bangsa Bangsa.. bahwa 
perdamaian itu memungkinkan.

Raja Hijau mengetahui:



“Luar Biasa!“ Pikir si Raja Kecil Jay C. I., 
“Jadi memulai itu adalah kunci dari 

perubahan positif.“ 

Kemudian dia melanjutkan perjalanannya...







Di pasar, kita harus menjual Joran 
pancing, bukan ikannya. Apabila orang orang 

belajar memancing, maka mereka belajar 
menolong diri mereka sendiri. Mengajarkan 

kemandirian merupakan tugas kita. Ini 
adalah kebebasan. Hanya orang yang bebas 

yang dapat menjaga keadilan.

Raja Merah memberinya nasehat:



“Keren,“ pikir Jay C. I., “Sangat berguna 
sekali.“ Dengan senyuman diwajahnya, raja 
kecil tersebut melanjutkan perjalanannya...







Harta paling berharga milik seseorang 
bukanlah benda benda duniawinya. Harta 
paling berharga mereka adalah karakter 
dan kepribadian mereka. Semakin sering 

kita melatih karakter kita, semakin 
mampu kita untuk melayani masyarakat.

Ratu ungu berkata kepadanya:



“Melatih karakterku seumur hidup ya. 
Terdengar menarik. Dengan ini kita dapat 

menjadi semakin mampu dan peka terhadap 
kesulitan yang dihadapi oleh saudara kita 
rakyat kita” Pikir Jay C. I. pada dirinya 

sendiri. Si Raja akhirnya memutuskan untuk 
melangkah lebih jauh...







Seorang pemimpin yang hebat memimpin 
dengan adil tanpa preferensi dan prasangka. 
Kepemimpinan hanya menjadi kredibel saat 

aturan yang sama dapat diaplikasikan 
kepada semua orang. Hal hal ditentukan tidak 
berdasarkan hubungan dan pertemanan, namun 

hanya berdasarkan hukum itu sendiri.

Raja Biru mengetahui:



Hal ini membuat kehidupan begitu 
menyenangkan, saat tidak hanya teman yang 
mendapatkan perlakuan khusus. Saat satu 
aturan berlaku untuk semuanya. Itu ide 

yang bagus. Dengan ide ini dia simpan dalam 
pemikirannya, Jay C. I. melanjutkan 

perjalanannya...





Raja oranye berkata :

Kemanapun engkau pergi, pergilah dengan 
sepenuh hati. Ingat bahwa tidak ada hal 
yang sepenuhnya datang dari diri kita 

sendiri dan setiap tindakan hanya 
memiliki nilai apabila dilakukan secara 

sukarela dengan sepenuh hati.







Suatu ketika si raja kecil Jay C. I. 
mengangkat kepalanya dan dia tak dapat 

mempercayai apa yang dia lihat. Di kejauhan 
dia melihat sebuah istana. Apakah dia sudah 

sampai rumahnya lagi?

Dia telah berkelana dengan gembira dan 
tanpa kesulitan mengelilingi dunia dan telah 
menerima berbagai nasehat yang luar biasa.



Jay C. I. kemudian bergegas untuk 
mempraktekkan apa yang telah diajarkan dan 
disarankan oleh Raja dan Ratu yang dia temui.

Dia membiarkan rakyatnya berkelana agar 
dapat merasakan apa yang telah dia rasakan. 
Mereka dianjurkan untuk berbuat kebaikan 
bagi dunia dan bersenang senang di waktu 



yang bersamaan. Mereka membuka pintu 
rumah mereka agar orang lain dapat 

mengunjungi mereka. Mereka membuat aturan 
aturan yang harus dipatuhi olah pengunjung 

mereka. 
Semuanya sangat menyenangkan.





Raja dan Ratu yang lain pun merasa bahwa 
mereka telah belajar sangat banyak dari 
si Raja kecil Jay C. I. dan mereka sangat 
bahagia karena Jay C. I. berterus terang 
dan tak menyimpan sesuatu untuk dirinya 
sendiri. Dia telah membagikan berbagai 

masukan yang dia dapatkan kepada raja dan 
ratu lainnya. Setiap hari, mereka membuat 

dunia lebih baik sedikit demi sedikit.



Suatu hari, semua Raja dan Ratu bertemu 
kembali. Mereka berpesta sepanjang hari 
dan sepanjang malam dan belajar dari satu 
sama lain dan tambah mengenal satu sama 

lain. Mereka bahkan memberi julukan 
kepada diri mereka sendiri, Jaycees, 
mengikuti nama si raja kecil Jay C. I.







Dan karena pertemuan 
itu sangat menyenangkan, 
mereka mulai mengatur 
konferensi setidaknya 

setahun dua kali.

Mereka bertemu di 
kongres dunia, di 

konferensi regional dan 
bahkan berhasil 

menciptakan wadah untuk 
pertukaran secara lokal.



Akhirnya, mereka memiliki keunggulan 
dibandingkan para egois yang besar dan 

jahat!

Para Jaycees menjadi lebih bahagia. 
Mereka menjadi lebih adil. Dan mereka 

menjadikan negara mereka lebih berwarna 
dan akhirnya tertawa bersama sama.











Dari sini lah Pedoman dari sebuah komitmen 
tercipta.

Setiap Raja menuliskan pemikiran mereka 
dan bersama mereka menciptakan kredo 

mereka:



Kami percaya:

• Bahwa kepercayaan kepada Tuhan YME, 
memberi arti dan tujuan bagi hidup  
manusia 

• Bahwa persaudaraan antar umat manusia 
lebih tinggi dari batas-batas negara 

• Bahwa keadilan ekonomi dapat diraih oleh 
orang-orang yang merdeka melalui  
kebebasan berusaha dan berkarya 

• Bahwa pemerintahan seharusnya adalah 
hukum dan bukan orang 

• Bahwa kekayaan paling berharga di dunia 
adalah keperibadian manusia 

• Dan bahwa melayani kemanusiaan adalah 
pekerjaan hidup yang paling mulia.







Kami ingin menunjukan kekuatan yang dimiliki 
oleh JCI. Kami adalah sekumpulan 

keanekaragaman yang tidak ditemukan di tempat 
lain di dunia. Masing masing dari kami tidak hanya 

berbicara menggunakan bahasa resmi negara 
kami, namun juga bahasa ibu, bahasa ayah, 

bahasa daerah, dan bahasa suku.

Ayo kita tunjukan semua!

Tolong bantu kami untuk menceritakan cerita 
kecil kami di sebanyak mungkin bahasa. Tolong 

terjemahkan naskah ini ke dalam bahasa daerah 
dan dialek anda.

Silahkan kirimkan translasi anda ke:
book@littlekingjci.com
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