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Dream Maker 2015, Mimpi Para Pemimpi 

Dwi Chandra Pranata 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

http://dwichandrapranata.blogspot.co.id/2015/04/dream-maker-2015-mimpi-para-pemimpi.html 

 

 

Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk 

mengikuti kegiatan ini.Kegiatan Dream Maker 2015 

yang diselenggarakan oleh komunitas pemuda di 

Provinsi Aceh yang bernama The Leader.Komunitas 

yang selama ini konsen dalam membangun mimpi dan 

saling berbagi inspirasi dikalangan pemuda. Berbekal 

keinginan untuk memperoleh pengalaman dan inspirasi 

dari 50 pemuda terpilih dari seluruh Indonesia, akhirnya saya berangkat dari Kota Malang menuju 

Kota Banda Aceh, Provinsi dimana saya lahir dan dibesarkan. 

Dengan sangat antusias, saya mengikuti kegiatan Dream Maker Camp 2015 yang 

bertempat di Hotel Rumoh PMI Banda Aceh, mulai tanggal 2 sampai 5 April 2015.Saya 

berangkat dari Bandara Surabaya dan tiba di Medan pada tanggal 25 Maret 2015, lebih awal dari 

jadwal kegiatan.Karena sebelum kegiatan, saya ingin berbagi inspirasi dengan pemuda/i yang ada 

di kampung halaman saya yaitu Kabupaten Aceh Timur. 

 

Kegiatan Dream Maker pun dibuka pada tanggal 2 oleh bapak Mardi Wu, CEO Nutrifood 

Indonesia yang menjadi mentor dari kegiatan ini.Dari awal, saya sangat terkesan oleh rangkaian 

kegiatan ini. Ya, kegiatan yang mengajak kami untuk bermimpi dan membuat cara mewujudkan 

mimpi itu. Pak Mardi, mengajarkan kami bahwa setiap orang harus punya mimpi dan setiap orang 

akan mampu mewujudkan mimpinya. Dan disanalah saya dipertemukan oleh oleh sosok inspiratif 

yang sungguh yang luar biasa, dan mereka menjadi seperti itu berkat mimpinya.Tidak ada mimpi 

yang terlalu besar dan tidak ada mimpi yang terlalu kecil semua tergantung seberapa besar usaha 

kita untuk mewujudkan mimpi itu, kata-kata dari kak Triya Founder dari Griya Schizofren. Selain 

Pengisi acara yang luar biasa dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti Founder Sahabat 

http://dwichandrapranata.blogspot.co.id/2015/04/dream-maker-2015-mimpi-para-pemimpi.html
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Pulau, Kepala Dinas Pariwisata Aceh, Kepala BkkbN Aceh, dan masih banyak lagi dari mereka 

yang menggugah semangat peserta untuk action menjadi lebih baik. 

Selain pembicara yang hebat, saya dipertemukan oleh 49 peserta lainnya yang juga sangat 

luar biasa.Mereka memiliki bakat dan ciri khas masing-masing. Banyak yang sudah mengikuti 

berbagai kegiatan ke luar negeri, menjadi pembicara diberbagai forum, mampu 23 bahasa asing, 

dan masih banyak lagi yang mereka semua adalah orang-orang berpengaruh dalam komunitasnya. 

Mereka memberikan inspirasi dan semangat tersendiri untuk terus saling berbagi dan memberi 

manfaat begi sesama.Dan ternyata mereka semua adalah para pemimpi yang terus berusaha 

mewujudkan satu demi satu mimpinya. 

Kegiatan ini membuat saya teringat akan mimpi yang pernah saya tulis dan menjadi 

kenyataan. Ya, saat SMA tahun 2008 saya menulis keinginan dalam sebuah buku yang 

menjadi dream book bahwa saya harus menjadi juara nasional. Saat itu, saya tidak tau bagaimana 

caranya, semua orang tertawa ketika saya mengungkapkan itu.Guru, teman, dan saya sendiri tidak 

yakin untuk mampu mewujudkannya.Namun saya membayangkan alangkah indahnya kalau 

mimpi itu menjadi kenyataan.Ternyata, aktifitas yang kita lakukan menggiring kita untuk 

mencapai mimpi itu.Dan 2 tahun kemudian, mimpi itu menjadi nyata karena saya meraihnya 

sebagai juara I olimpiade penelitian tingkat nasional dan mendapat medali emas dan uang 10 Juta 

Rupiah.Hanya air mata sebagai gambaran perasaan saya waktu itu.Pak Menteri dan jajajarannya 

mengucapkan selamat dan mengalungkan medali itu.Saya masih belum percaya awalnya, dan 

saya berpikir ini hanya mimpi, teryata benar bahwa itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. 

Dream Maker 2015 mengajarkan saya arti sebuah mimpi dan memahami mimpi yang 

sangat berarti. Kami adalah para pemimpi yang akan terus mewujudkan mimpi kami satu demi 

satu, tahap demi tahap, hingga kami menjadi para pemimpi yang sesungguhnya. Bersama 49 

pemuda ditambah saya menjadi 50, kami di “paksa” untuk memikirkan mimpi kami dan kami 

menulis mimpi itu. Bayangkan mulai acara jam 6 pagi dan selesai jam 12 malam kami terus 

“berlari” untuk mengejar mimpi kami yang selama ini masih tertidur. Dan akhirnya kami mampu 

untuk membuat mimpi kami dan memahami cara untuk mewujukan mimpi itu. Terkesan, bahagia, 

dan bersyukur adalah perasaan yang tergambar setelah mengikuti kegiatan itu.Terima kasih para 

the leader yang telah “memaksa” kami untuk tidak bermimpi diwaktu tidur, tapi menggiring kami 

untuk bermimpi diwaktu sadar. Dan kami semua yakin mimpi yang kami tulis di Aula Rumoh 
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PMI itu akan menjadi kenyataan 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Terima kasih, dan selamat 

bermimpi. 

 

Wallahu’alam. 
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Sekarang Aceh Sudah Damai 

Andhika Ramadhan 

Universitas Negeri Jakarta 

https://andikaramadhanf.wordpress.com/2015/12/08/catatan-perjalanan-ke-aceh/ 

 

“Saat ini Aceh sudah damai.Tidak ada letupan senjata setiap hari, tidak ada kesedihan 

menggantung di wajah-wajah masyarakatnya.Untuk mengisi perdamaian agar berguna, Aceh saat 

ini membutuhkan pemuda-pemudanya yang memiliki kapasitas dan ketulusan hati untuk 

mengabdi kepada daerahnya dan mengejar segala ketertinggalan.Konflik 30 tahun yang 

berkepanjangan dan alam yang tidak bersahabat menjadikan anak muda Aceh sulit untuk 

bermimpi danmengembangkan kreatifitas.” 

Kalimat ini cukup menyesakan dada. Siapapun yang waras pasti akan merasakan hal yang 

sama. Kata-kata ini merupakan penggalan kalimat di bagian awal proposal kegiatan Dream Maker 

Camp, kegiatan nasional yang diselenggaran oleh anak-anak Muda Aceh yang tergabung dalam 

The Leader pada April 2015 lalu. Konflik GAM RI, Bencana Tsunami dan rentetan permasalahan 

Aceh lainnya membuat siapapun berpikir, bagaimana nasib anak-anak dan masyarakat Aceh yang 

terus dihantam dengan permasalahan yang seakan-akan tidak ada ujungnya? Maka cerita ini aku 

persembahkan untuk daerah yang amat aku cintai, daerah itu bukan tempat kelahiranku, bukan 

pula tempat yang membesarkanku. Aku sama sekali tidak memiliki garis keturunan orang Aceh, 

tetapi aku akan menjelaskan mengapa aku begitu mencintai daerah ini. 

Aku masih ingat, kira-kira pada saat aku berusia 9 tahun, televisi sering kali dipenuhi 

dengan tayangan konflik GAM-RI, hingga ketika berada di sekolah aku pun bertanya pada 

guruku, apa itu GAM? Guru ku menerangkan bahwa GAM adalah Gerakan Aceh Merdeka. Aku 

jadi tahu, tetapi tetap tidak mengerti.Bahkan terkadang GAM ini menjadi lelucon di kalangan 

anak-anak seusiaku, misalnya dijadikan guyonan oleh temanku menjadi “Gerakan Anak Metal” 

dan lain-lain, aku pikir hal itu terjadi karena terlalu seringnya televisi menayangkan berita tentang 

konflik GAM-RI.Entah kenapa, pengalaman kecil itu yang kembali hadir diingatanku ketika aku 

sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda, Bandara yang terletak di Aceh Besar dengan arsitektur 

bangunan yang mirip dengan bangunan di Turki.Ketika itu, bulan April tahun 2015, aku 

berkesempatan mengikuti rangkaian kegiatan Dream Maker Camp di Banda Aceh.Melalui 

https://andikaramadhanf.wordpress.com/2015/12/08/catatan-perjalanan-ke-aceh/
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tahapan seleksi berkas dan motivation letter, akhirnya mimpi sejak kecil untuk bisa berkunjung ke 

tanah Aceh bisa terwujud. 

Di luar Bandara aku lihat beberapa panitia menyapa dengan sapaan yang akrab dan 

hangat.Aku dan dua orang temanku diantar ke lokasi kegiatan dengan menggunakan 

Mobil.Sepanjang perjalanan dari Aceh Besar menuju Banda Aceh, jalanan begitu sepi, hanya 

semak belukar yang terlihat di sisi jalan, tidak terlihat penerangan ataupun aktivitas warga sekitar. 

Di dalam mobil, kami pun saling mengobrol satu sama lain. Aku berbincang banyak dengan 

pemuda Aceh bernama Ikhwan, hingga ada yang membuatku terkejut, ketika Ikhwan mulai 

bercerita tentang DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh. 

“Dulu, ketika langit sudah gelap, tidak pernah ada warga yang berani melewati jalan yang 

sedang kita lalui ini.”Cerita ikhwan sambil mengemudi mobil.Ia menambahkan bahwa sering ada 

regu penembak yang mengumpat di tengah kegelapan, dan menembak siapapun yang melewati 

jalanan dari balik semak-semak. Ketika itu Aceh masih diselimuti dengan konflik GAM-RI. 

Bahkan ketika Ikhwan masih kecil, ia harus pindah ke luar Aceh untuk beberapa waktu karena 

orangtuanya ingin menyelamatkan Ikhwan dari insiden konflik yang tidak berkesudahan. Ikhwan 

bukanlah satu-satunya anak Aceh yang merasakan hal tersebut.Tetapi ada ratusan, bahkan ribuan 

anak Aceh yang tiap harinya harus berhadapan dengan suasana perang dan konflik.Barangkali 

ketika kita sedang merengek minta dibelikan mainan, anak-anak di Aceh sedang berdoa kepada 

Tuhan agar mereka dapat bertahan dan hidup lebih lama.Sering pula sebagian dari kita bolos 

sekolah karena alasan bermacam-macam.Tidakkah kita malu dengan mereka?Padahal disana, 

anak-anak di Aceh tetap bersemangat berangkat ke sekolah mereka walaupun harus berhadapan 

dengan bunyi dentuman senjata, bahkan tidak jarang pula mereka melihat mayat korban konflik 

GAM-RI yang tergeletak di jalanan atau selokan.Namun, berbagai kejadian mengerikan itu tidak 

membuat mereka mundur sejengkal pun untuk tetap berangkat ke sekolah. 

Kembali ke Dream Maker Camp, di forum nasional ini aku bertemu dengan berbagai teman 

yang mempunyai latarbelakang yang beragam.Ada yang berasal dari Kalimantan, Solo, Medan, 

Sumatera Barat dan Aceh.Makin sadar, kita ini bangsa yang beragam, dari warna kulit, bahasa 

hingga kebudayaan.Hebat sekali Sukarno, pikirku dalam hati.Ia mampu membuat seluruh rakyat 

di Nusantara yang sebelumnya terpecah-belah menjadi satu kesatuan melawan penjajahan 

Belanda. Negara kita memang berbeda dengan yang lain. Jika nasionalisme di Eropa tumbuh 
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karena perjalanan sejarah yang panjang, nasionalisme kita atau Bangsa Indonesia lahir karena 

adanya tekanan kolonialisme.Wilayah-wilayah kecil yang sebelumnya berdiri sendiri dengan 

latarbelakang sejarah yang berbeda-beda mampu disatukan oleh Founding Fathers kita untuk 

sama-sama berjuang mengusir penjajah dari tanah Nusantara.Tidak heran dalam perjalanannya, 

bangsa kita mengalami disintegrasi, atau retaknya bangunan bernegara-berbangsa.Rezim Orde 

Baru yang meletakan dasar pembangunan sentralistik, menyebabkan pola pembangunan yang 

didasarkan pada pertumbuhan tanpa memperhatikan pemerataan hasilnya.Akibatnya, terjadilah 

ketimbangan pembangunan antara daerah dan pusat.Padahal daerah lebih banyak 

menyumbangkan kontribusi capital terhadap pusat.Namun, dalam distribusi pendapatan tidak 

mendapatkan porsi yang sesuai.Hal inilah yang mendasari wilayah-wilayah di luar Jawa seperti 

Aceh melawan pemerintahan pusat. Puncaknya adalah ketika Hasan Tiro dengan pentolan GAM 

angkatan 76 mendeklarasikan Aceh Merdeka di Gunung Halimon karena Pemerintahan RI di 

bawah kuasa Orde Baru dianggap sebagai penjajah baru yang menggantikan Belanda. 

Pertemuan dengan anak-anak Aceh di Dream Maker Camp semakin membuat aku mengerti 

bahwa masyarakat Aceh merupakan orang-orang yang sangat menghargai sejarah.Ketika aku 

bertanya tentang Sultan Iskandar Muda, GAM, dan DOM mereka mampu mengingat dan 

menjawabnya dengan baik. Ada salah seorang peserta asal Aceh yang bernama Ridwan, ia 

memiliki kemampuan yang cukup unik, yakni mampu berbicara fasih dalam belasan bahasa 

dunia, Amazing! Dari balik kecerdasannya ternyata Ridwan menyimpan cerita yang tidak banyak 

diketahui orang.Ia masih mengingat cerita ayahnya ketika ia masih kecil. Dahulu, di atas Gunung 

di kampungnya, kakek Ridwan ditembak oleh Tentara ketika sedang mengambil air untuk Solat 

Subuh.Ia mati dan gugur dalam perjuangan memerdekakan bangsanya dari kesewenang-

wenangan pembangunan rezim Orde Baru. Ya, kakek ridwan adalah seorang Panglima 

GAM.Beliau dan anggota GAM lainnya gugur satu persatu karena operasi militer besar-besaran 

yang dilancarkan oleh Orde Baru terhadap pejuang Aceh Merdeka, kemudian dilanjutkan dengan 

DOM (Daerah Operasi Militer) sejak 1989 hingga 1998 yang menyebabkan tidak kurang dari 

6000 warga Aceh tewas. Akibatnya, simpati masyarakat Aceh terhadap GAM semakin 

besar.Bahkan menurut cerita yang dipaparkan Ridwan, orang-orang desa sangat simpatik dengan 

perjuangan GAM.Kakek ridwan dan pejuang kemerdekaan lainnya dilihat sebagai sekolompok 

orang yang berani dan bijak.Karena itulah masyarakat Aceh tidak segan menyuplai pasokan 
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makanan untuk pejuang Aceh Merdeka ketika Aceh diserbu oleh pasukan militer.Perbincangan 

panjang dengan Ridwan berakhir ketika sesie diskusi kelompok Dream Maker Camp dimulai. 

Ketika diskusi kelompok, aku bergabung dengan kelompok yang para pesertanya 90% 

berasal dari Aceh.Kami semua bertukar cerita tentang mimpi dan impian kita di masa 

mendatang.Aku memperhatikan mereka dan rasanya aku harus malu.Mereka punya cita-cita yang 

begitu tinggi dan mulia.Ada yang bercita-cita bersekolah di luar negeri dan ada yang ingin 

menjadi walikota Lhokseumawe.Calon Walikota itu bernama Heru Tesar, anak yang baik, murah 

senyum, bijak dan mampu berteman dengan siapapun. Heru ingin menjadi Walikota di kota 

kelahirannya karena sebagai anak daerah, ia merasa punya tanggung besar untuk membangun 

daerahnya. Aku rasa Heru benar, setiap sekolah di negeri ini harus mampu memberitahu para 

siswa bahwa sebagai putra-putri daerah, mereka punya kewajiban untuk segera pulang ketika 

sudah selesai menyelesaikan pendidikan di luar daerah/luar negeri. Hal ini harus dilakukan dan 

masuk dalam kurikulum sekolah agar setiap lulusan sekolah nantinya tidak bernafsu untuk 

menetap di kota atau pergi ke wilayah lain. Namun, mereka akan pulang untuk membenahi 

permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dan kampung-kampung mereka. Obrolan dengan 

Heru dan anak-anak Aceh lain semakin larut, kami pun dibawa ke perbincangan tentang Tsunami 

yang meluluhlantahkan Aceh pada tahun 2004. 

Aku masih ingat, ketika tahun 2004, televisi dipenuhi dengan tayangan orang-orang yang 

sedang mengungsi, jenazah-jenazah yang tergeletak di bibir pantai, anak kecil yang menangis dan 

masjid-masjid yang tetap kokoh dan menjadi pelindung orang-orang yang berlindung dari banjir. 

Semua berbelasungkawa, ada Sherina pula, idola cilik generasi 2000-an yang ikut menunjukan 

belasungkawanya melalui lagu “Indonesia Menangis”, televisi dipenuhi dengan lagu Josh Groban 

yang berjudul “You Raise Me Up”. Generasi 2000-an pasti pernah melihat tayangan-tayangan ini. 

“Nenek, apakah itu banjir?” aku bertanya kepada Almh.Nenekku, dan beliau menjawab dengan 

lembut. Sambil mengusap kepalaku, nenek mengatakan bahwa itu bukanlah banjir, itu adalah 

bencana Tsunami, ia lebih menyeramkan dibandingkan dengan banjir. Aku jadi tahu, tetapi masih 

tidak mengerti.Akhirnya, sekolah dan perjalanan hiduplah yang mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang sering aku ajukan ketika masih kecil. 

Konflik GAM-RI yang sebelumnya sulit menemui titik temu seakan tergerus dan 

menghilang ketika Aceh diluluhlantahkan oleh Bencana Tsunami.Sesegeralah peristiwa 
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menyeramkan itu menjadi perhatian dunia internasional.Bencana Tsunami sungguh menusuk 

perasaan siapapun yang merasakan, mendengar dan melihatnya.Indonesia kembali menangis, 

Aceh sebagai bagian dari republik hancur lebur bukan karena bom ataupun peperangan.Tetapi 

karena teguran Tuhan agar perdamaian segera terwujud.Hingga teguran itu mampu meluluhkan 

perasaan keduabelah kubu yang sedang berkonflik untuk segera melakukan perdamaian.Helsinki 

menjadi saksi perdamaian GAM dan RI. Segeralah, pejuang Gerakan Aceh Merdeka kembali ke 

pelukan republik dengan catatan pemerintahan pusat harus berjanji tidak akan mengabaikan 

pembangunan di daerah-daerah tertinggal. Sekali lagi, untuk menyelesaikan berbagai konflik di 

berbagai daerah, negeri ini seharusnya bisa belajar dari Konflik GAM-RI.Bagaimana tidak 

muncul pergolakan jika sebagian orang hidup dalam bahaya, rumahnya tergusur, sumber 

kehidupannya dimatikan, diusir dari tanah yang mereka garap sementara sekelompok orang 

lainnya hidup mewah dan bergelimang harta seperti hidup di atas awan?Agar tetap bersatu negeri 

ini harus mendorong (keadilan sosial) yang mendukung dan mengekspresikan kepentingan 

bersama.Keadilan sosial tidak kemudian menghapus perbedaan, namun hendak memastikan 

terjadinya kesamaan kesempatan. 

Aku merasa beruntung bisa mengikuti kegiatan Dream Maker Camp yang diselenggarakan 

di Aceh.Sekali lagi, impianku untuk sampai di tanah yang amat aku kagumi ini dapat terwujud. 

Pertemuan-pertemuan dengan para peserta, panitia dan masyarakat di Aceh membuatku semakin 

mengerti hidup ini sebenarnya untuk apa. Sekarang, konflik di Aceh sudah selesai, generasi Aceh 

harus berbuat untuk masa depan karena generasi Aceh masa lampau sudah berjuang untuk 

kebesaran Aceh saat ini. Ridwan, Heru dan anak Aceh lainnya kini sudah meraih prestasi di 

bidangnya masing-masing.Mereka mampu membanggkan Aceh dengan lolos sekolah ke luar 

negeri, menjadi Duta Bahasa, menjadi delegasi Aceh di forum nasional hingga internasional dan 

prestasi membanggakan lainnya.Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hari ini perang masih 

mewarnai Syria, Palestina dan negara Timur Tengah lainnya.Tiap harinya anak-anak disana 

merasakan hal yang pernah dirasakan oleh anak-anak di Aceh 15 tahun yang lalu. Entah seperti 

apa menyeramkannya suasana perang sehingga membuat anak-anak disana harus berlindung di 

balik reruntuhan bangunan agar mereka dapat bertahan untuk hidup lebih lama. Mereka 

mengajarkanku bahwa kemiskinan, keterbatasan dan berbagai permasalahan yang membuat 

mereka sengsara itu mampu menjelaskan pengetahuan tentang keadilan dan pengertian tentang 

kehidupan.Seperti pembelajaran yang terus diberikan oleh Dream Maker Camp, jangan pernah 
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takut untuk bermimpi, mimpilah setinggi mungkin, wujudkan mimpi-mimpi besarmu walaupun 

saat ini kamu bukanlah siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kahlil Gibran pun melukiskan 

perjuangan itu dengan anggun, “Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita 

hanya akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam, namun jika kita mencapai puncak 

bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam 

nyanyian-nyanyian kemenangan dan kegembiraan.” Teurimong Geunaseh, Aceh! 
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DreamMaker Camp 2015 

Nisriani 

Pemuda Pendamping Desa KEMENPORA 

http://rumahriani.blogspot.co.id/2015/04/dream-makers-camp-2015.html 

 

Sebenarnya masih agak males nulis ini, masih lumayan terasa capeknya setelah kegiatan 

selama 4 hari ditambah perjalanan PP Banda Aceh-Meulaboh sekitar kurang lebih 5 jam.  Hehehe 

but no problemo, I’m enjoy that event, so ngga ada alasan untuk berkeluh kesah :D. Dream Maker 

Camp 2015, salah satu kegiatan andalan dari Komunitas The Leader yang ada di Aceh. Sedikit 

cerita soal The Leader,the-leader.org komunitas ini merupakan tempat berkumpulnya pemuda-

pemudi kreatif Aceh yang merasa prihatin dengan kondisi pemuda di Aceh pasca bencana 

kemarin, dan ingin membantu para pemuda-pemudi Aceh untuk bisa bangkit dan berkembang 

lewat kegiatan-kegiatan yang positif. 

Dream Makers Camp 2015, dilaksanakan dari tanggal 2 – 5 April di Banda Aceh. 

Kegiatan yang sangat bermanfaat menurut saya, kami berbagi, belajar dan saling menginspirasi 

bersama disana.  Namun bukan dari Aceh saja, kami berkumpul dari berbagai asal dan latar 

belakang pendidikan berbeda-beda sebanyak 50 orang, namun terasa seperti keluarga dekat. 

Bagaimana tidak, tim The Leader berhasil mengemas acara dengan baik, sehingga bisa terjalin 

keakraban sesama peserta yang cukup baik dalam 2 hari saja. 

 

 

http://rumahriani.blogspot.co.id/2015/04/dream-makers-camp-2015.html
http://the-leader.org/
http://2.bp.blogspot.com/-e073gt0nKUg/VSJj-JaPqEI/AAAAAAAAAYs/H9pJdaIswy0/s1600/DM15.jpg
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Well, selain itu materi yang diberikan juga begitu menginspirasi, mulai dari River of Life, 

Dream Revolution, Dream Plan, Dream Analysis, Dream Gallery, Dream Lab, materi dari 

Pembicara-pembicara yang luar biasa, ada CEO Nutrifood, dr. Rudi dari Sobat Diabet, Kepala 

BKKBN Aceh, Triya Rahmawati, Founder Griya Schizofren, Pengajar Muda Indonesia Mengajar, 

dan yang paling ngga kalah kerennya, di hari terakhir di isi dengan Forum Aceh Luar Biasa. 

Apa itu Aceh Luar Biasa? ALB merupakan forum tempat berkumpul, dan berdiskusi 

dengan orang – orang hebat dan sangat menginspirasi dari berbagai bidang. Diantaranya dari 

Pendidikan, Prestasi dan Kreativitas, Lingkungan dan Wisata, Wirausaha dan Ekonomi, 

Perdamaian dan Pemberdayaan Perempuan, dan Media dan Publikasi. Masing – masing bidang di 

isi oleh orang-orang yang sudah berkiprah cukup jauh dan bisa dikatakan SUKSES menurut saya. 

Yang jelas  saya ngga merasa rugi sama sekali sudah meluangkan waktu untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan Dream Maker Camp 2015 ini, begitu banyak hal yang saya 

dapatkan. Bagi saya, saya mau mengikuti kegiatan ini karena sebagai seorang Calon Penulis 

Berbakat Indonesia 2017 (heheh…Amin) saya harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya 

dimanapun itu, termaksud Dream Makers Camp 2015 ini. Well kegiatan kami sudah berakhir 

kemarin, dan semua peserta sudah kembali ke asal masing-masing. Semoga kita bisa ketemu 

kembali dengan kesuksesan masing-masing sesuai di Dream Plan yang sudah kita buat, 

Amin.Senyum dulu dong :) 
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  The DreamMaker “Pungo” 

Yelli Sustarina 

Profesi Nurse Keperawatan Unsyiah 

http://yellsaints.blogspot.co.id/2015/04/the-dream-makers-pungo.html 

 

“Orang gila dan orang sukses itu beda tipis, karena dengan kegilaannya lah dia bisa 

menaklukkan dunia” 

By : Manusia di atas rata-rata 

            “Pungo” kata dalam bahasa Aceh yang berarti gila ini sering disebut pada masa 

perjuangan Aceh melawan kolonial Belanda.Istilah pungosebenarnya berasal dari semangat juang 

yang tinggi dalam membela agama Allah, harkat dan martabat rakyat Aceh.Semangat inilah yang 

menjadi dasar utama sehingga Aceh bisa menaklukkan Belanda. 

            Sekarang bukanlah zaman penjajahan lagi, sangat jarang kita temukan semangat yang 

membara seperti masa perjuangan dahulu.Tapi aku merasakan dan menemukan semangat itu saat 

berada di Dream Maker Camp 2015.Sungguh luar biasa bertemu dengan 49 peserta lainnya yang 

juga mempunyai semangat tinggi dalam menggapai impiannya. 

            Mungkin saat orang lain atau orang awam memasuki base camp yang kami tempati, pasti 

kalimat ini yang terucap, “pungo aneuk-aneuk nyoe” (gila anak-anak ini). Mengapa tidak, lihatlah 

disekeliling ruangan yang kami tempati penuh dengan coretan kertas berisikan tulisan mimpi-

mimpi, istilahnya sih cat langit kata orang.Tapi apakah benar itu pungo? Tidak.., Tidak.., Tidak.., 

untuk mereka yang punya mimpi, semangat dan passion yang jelas. Bukankah dikatakan 

“Bermimpilah, maka semesta akan memeluk mimpi-mimpimu?”.So.., pantaskah itu disebut gila? 

            Kalau bukan karena kepungoan masyarakat Aceh yang dulu berani melawan dan 

menantang Belanda, belum tentu kita merasakan hidup nyaman dan tentram.Dan sekarang 

kepungoan itu terulang di para pemuda Dream Maker 2015.Makanya saya menyebut Dream 

Maker Pungo, bukan maksud mengatakan gila, tapi pungo itu punya arti tersendiri bagi 

masyarakat Aceh, jada berbanggalah dikatakan pungo. 

            “Kalian Luar biasa...,” itu clue penyemangat kami, sungguh benar-benar luar biasa, mulai 

dari materinya, narasumber yang menginspirasi, panitia yang kompak sampai pesertanya yang 

kerennnn...., banget! “wow.., keren, wow..wow keren,,” itu kalimat penyemangat lainnya. Semua 

serba luar biasa. Semua itu karena apa..? itulah Semangat., atau sekarang lebih keren disebut 

http://yellsaints.blogspot.co.id/2015/04/the-dream-makers-pungo.html
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dengan passsion! Berkat passion inilah kami semua berani bermimpi dan sama-sama menjaga 

mimpi tersebut. 

     Melalui kegiatan ini aku menemukan teman-teman yang luar biasa hebatnya, semuanya 

menginspirasi, dan tentunya pungo-pungo. hehehehe 

1.    “Kalian luar biazaaaa” (itu cluenya), cewek berkacamata dan berbehel ini berhasil membuat 

semua peserta dan panitia sakit perut karena ketawa dengan lawakannya. Andaikan dia hadir di 

stand up comedy, aku yakin dia juaranya. Bisnis telur ayam kampung, itulah usahanya sekarang 

bersama ibunda. Semangatnya luar biasa,, aku suka gayanya yang mengatakan “Kalian luar 

biazaaa...”. 

2.    Patner dari cewek yang diatas, ialah orang yang bermimpi akan menjadi walikota Lhoksemawe, 

nggak kalah serunya deh, katanya sih ke Banda Aceh naik garuda tanpa sayap, wahahahaha, 

pungo bangetkan! Tapi kalau dilihat dari passionnya dia, aku yakin suatu saat dia akan benaran 

jadi wali kota Lhoksemawe. Jangan lupakan aku ya kawan! ;) 

3.    “Biasa Azaa...” penyiar radio 3 FM ini, juga benaran khas dengan bahasa broadcastingnya. Kalau 

sudah dapat mix, dipastikan susah untuk mengambilnya lagi. Kata-katanya yang unik dan 

nyentrik akhirnya diberilah panggilan azza..,azza...oleh teman-teman. Mimpinya sih menjadi 

presenter Tv Nasional, dengan karakter bahasanya yang unik aku yakin kamu akan diterima jadi 

presenter. Semoga suksses teman sekamarku. 

4.    Anak kalimatan dengan tepuk “dag, dig, dug, zep,,, aha ahak, zep..., aha ahak”. Semua orang 

menyukainya, pantaslah dia mendapatkan bintang paling banyak kerena perilakunya yang ramah 

dan kreatif.Berbagai tepuk, ini, itu lah bisa membuat suasana lebih gairah dan bersemangat 

dibuatnya.Wajarlah dia sangat disenangi teman-teman, karena beliau ialah volunter untuk anak-

anak gelandangan.Dengan komunitas mengajar yang didirikan bersama sahabat-sahabtnya dia 

mampu mengajak anak-anak agar tetap selalu bersekolah dan mencintai belajar.Jiwa sosialnya 

begitu tinggi, aku terkagum melihat kepribadiaannya yang senang berbagi. Semoga kamu menjadi 

pemimpin masa depan kawanku. 

 

5.    Penikmat buku asal Jakarta. Katanya dia tertarik tentang Aceh karena sering tersorot dimata 

dunia.Buku bacaannya sangat banyak dan aku sangat iri kepadanya karena bukunya lebih banyak 

dari bukuku. Tapi aku senang karena dia mau berbagi tentang apa yang dibacanya. Dan dia juga 

pernah diundang di acara Hitam Putih karena prestasinya, siapa bilang anak gelandangan nggak 
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bisa sukses? Buktinya dia sudah sampai kemana-mana dengan ilmu yang ia baca. Buku bacaaan 

yang disukainya ialah filsafat dan sejarah. Aku yakin kamu akan menjadi ahli filsafat seperti Ibnu 

Sina ataupun Al-khawarizmi. Kalau ada buku baru, tolong di share ya kawan..! 

6.    Calon saintis muslim yang hafal 30 juz. Walaupun usianya masih tergolong muda, yaitu sekarang 

masih duduk di kelas 1 SMA, tapi dia sungguh luar biasa. Seorang  Hafiz yang bermimpi menjadi 

saintis muslim. Kakak iri padamu dek, karena pada mulanya kakak juga bermimpi menjadi saintis 

seperti Galileo ataupun Ibnu Sina. Kakak yakin, suatu saat kamu pasti akan menjadi saintis 

muslim yang menjaga hafalannya.      

7.    Pak lurah yang bisa menguasai 22 bahasa asing dalam 1 bulan. Sungguh luar.... biasa.!Aku 

berniat menjadikannya sebagai adik angkat, hahaha. Aku begitu mengagumi kerja kerasnya, 

karena sangat jarang anak muda bisa menguasai 22 bahasa dalam 1 bulan, benar-benar pungo! 

Aku yakin suatu saat dia pasti menjadi sorotan dunia, semoga target kuliah S1 ke Rusia terujud 

adekku. 

Cuman beberpa orang ini yang bisa aku ceritakan ditulisan ini, terlalu banyak kalau aku 

ceritakan 49 orang lainnya. Tapi aku yakin., mimpi-mimpi yang kita buat, bukanlah sekedar 

mimpi biasa, karena suatu saat kita akan bertemu menjadi orang-orang yang sesuai dengan apa 

yang sudah kita tuliskan di kertas pada malam itu. Biarlah orang bilang kita cat langit, karena 

langit itu akan lebih indah warnanya saat pelangi datang, jadi anggaplah coretan dikertas itu 

pelangi kita, yang setiap dipandang terlihat indah. Saya bangga dengan kepungoan kalian, sama 

artinya saya bangga dengan semangatnya kalian, suatu saat kita pasti akan sampai ke mimpi-

mimpi kita tersebut. Berikan kabar kalau setiap mimpimu terujud. “Kalian memang laur 

baiasa.....” 
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Antara Si Pembeo dan Si Pemimpi 

Fitri Anizar 

UIN Ar Raniry Aceh 

http://fitrianizar.blogspot.co.id/2015/04/dream-maker-camp-2015.html 

 

Mimpiadalah kunci 

 Untuk kita menaklukkan dunia 

 Berlarilah tanpa lelah 

 Sampai engkau meraihnya” 

 

Itu adalah sepenggal lirik lagu “Laskar Pelangi (Nidji)” yang berbicara tentang mimpi, 

sama halnya dengan apa yang kami bicarakan dua minggu lalu bersama 49 pemuda lainnya dari 

seluruh penjuru Indonesia. Disana kami belajar saling berbagi dan saling menginspirasi. Begitu 

banyak hal-hal lama yang dianggap sepele namun layak untuk diperbincangkan (edisi Silet 

Investigasi :) ), mengenang kembali flash back kisah perjalanan hidup bak sungai yang berliku-

liku, menggambar kehidupan idaman dimasa mendatang, menyusun strategi siap tempur akan 

tuntutan zaman, belajar dari pengalaman sang suhu tentang jurus-jurus andalan dalam 

menghadapi tantangan, belajar ikhlas dengan mengabdi tanpa pamrih yang didapatkan, dan lain 

sebagainya, sungguh tidak dapat diuraikan satu persatu momen-momen indah itu, karena terlalu 

banyak hal jika semuanya harus dituangkan dalam wadah berbentuk tulisan. 

Ketika menulis ini saja, memori saya terus bergerilya membayangkan semua kegiatan 

yang telah kami lakukan selama mengikuti event tersebut. Masih kental dalam ingatan, ketika 

kami para dreamer bangun jam 5 pagi dan kembali tidur jam 12 malam dengan segala padatnya 

kegiatan, malahan waktu itu tidak cukup sama sekali, beberapa dreamer yang lain terkadang 

bergadang sampai jam 3 pagi hanya demi memperjelas kembali kekaburan mimpi yang mereka 

punya dengan berbagi cerita bersama teman-teman dari belahan pulau lainnya di Indonesia. Ada 

yang berasal dari tanah Borneo, tanah Jawa, pulau Sulawesi, suku Melayu, Dayak, Minangkabau, 

Batak, Sunda, Gayo, Aceh dan lain sebagainya. Sungguh 4 hari adalah waktu yang sangat singkat 

untuk itu semua. 

“Hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha”, ucap salah satu peserta. Begitu banyak 

rintangan yang akan kita hadapi dalam meraih semua impian yang ada. Memang benar adanya, 

http://fitrianizar.blogspot.co.id/2015/04/dream-maker-camp-2015.html
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saya akui itu karena saya pun mengalaminya. Jika saya mengulang memori pikiran ini, sebelum 

saya mengikuti kegiatan Dream Maker Camp, tidak sedikit saya mendengar cibiran dari teman 

dekat maupun teman jauh mengenai perihal kegiatan tersebut, ada yang katanya Dream 

Maker adalah kegiatan “Cet Langet” (Red: Khayalan) yang dilakukan oleh sekelompok pemuda 

aneh yang ingin menularkan keanehannya kepada pemuda lainnya, ada juga yang mengatakan 

kalau pemuda-pemuda aneh itu hanya ingin menuai keuntungan dan ketenaran semata dihadapan 

masyarakat dengan kegiatan yang dibuat seolah-olah kelihatan waaah padahal isinya NOL 

BESAR. Ada. Dan saya pendengarnya.Namun disini saya juga yang menjadi saksi atas diri saya 

dan untuk teman-teman lainnya yang belum tau apa-apa tentang event tersebut namun hanya 

berani membeo dari mulut ke mulut atas ketidaktahuannya. 

 Dari awal saya memang bimbang antara mendengar panggilan suara hati atau suara orang 

terdekat disekeliling saya.Hal ini dikarenakan waktu pelaksanaan acaranya beradu dengan acara 

lainnya yang tidak kalah penting bagi saya, bahkan sangat penting bagi hidup saya untuk 

ditinggalkan. 50% hati ini seolah yakin kalau Dream Maker adalah acara yang wajib saya ikuti, 

sedangkan 50% lainnya pikiran ini terkontaminasi oleh pendapat-pendapat yang tidak beralasan. 

Berada dalam situasi “Galau” layaknya anak muda zaman sekarang, saya memutuskan untuk 

mengambil jalan tengah dengan mencari info lebih jauh mengenai kegiatan ini, tidak hanya 

bertanya kepada para alumni-alumni sebelumnya tetapi saya juga melakukan searching berulang 

kali dengan kata kunci “The Leader”. Alangkah terkejutnya saya ketika mengetahui kalau 

acara “Dream Maker” yang diadakan tim “The Leader” ini pernah meraih penghargaan 

bergengsi yaitu Indonesia Millenium Development Goals (MDGs) Award pada tahun 2013 yang 

masuk dalam kategori pengembangan bidang pendidikan. Kegiatannya berupa training motivasi 

sebagai upaya peningkatan pendidikan, minat, bakat dan kreatifitas pemuda.Otak saya berputar 

tajam ketika itu, bagaimana mungkin mereka mendapat penghargaan yang gemilang jika mereka 

tidak melakukan suatu gebrakan yang luar biasa, akhirnya saya menepis semua keraguan dihati 

dengan memantapkan niat bahwa saya ingin belajar bersama mereka, mencuri ilmu kesuksesan 

mereka, menyita waktu mereka.Toh pemuda aneh itu juga telah meluangkan waktu sibuknya 

demi membantu para pemimpi ini mencari titik terang dalam mencapai mimpi gilanya. 

“Saya terlihat gila dengan mimpi saya hari ini, namun saya akan terlihat sukses dengan 

mimpi saya esok hari, karena tiada mimpi yang terlalu besar dan tiada pemimpi yang terlalu 
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kecil” pungkas salah satu peserta yang duduk disebelah saya.Tiba-tiba semangat di hati ini kian 

membara. 

Pelajaran yang saya dapatkan, memang benar hidup berada diantara dua pilihan, menjadi pembeo 

yang nyaring bunyinya Atau pemimpi yang terus merajut asa. 
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Forum DreamMaker 2015 (Mutiara dibalik tirai lelucon!) 

Agus Salim 

Universitas Al-Muslim Aceh 

http://agsal4.blogspot.co.id/2015/04/forum-dream-maker-2015-lelucon-tapi.html 

“Pola pikir dan Kobaran Semangat Tinggi   yang lalu telah memudar pucat karena dihempas Asa 

kekecewaan Akan Satu Keadaan Takdir Yang tak Berpihak Pada Diri Ini hinnga membuat semua 

itu ku Anggap Hanya impian Omong Kosong Belaka, Namun tiba-tiba Kembali berkobar 

membara Bak Hawa Panas Yang dimunculkan Api Unggun dalam dinginnya Hawa Untaian Bola-

bola Salju hanya dengan Lelucon Yang Bukan Sekedar Lelucon” 

Semua berawal dari ajakan seorang teman yang sudah ku anggap seperti adikku sendiri 

sebut saja namanya “MAWAR” (nama samara-Red), konon katanya dia mendapatkan info 

tentang adanya sebuah kegiatan yang untuk persyaratan menjadi peserta harus lolos seleksi format 

berkas formulir pendaftaran yang diajukan atau dengan kata lain seperti sebuah kompetensi yang 

sedikit menantang. 

Awalnya itu kuanggap biasa saja dan tak ada yang menarik perhatianku untuk mengikuti 

kegioatan itu, tapi karena desakan dan ajakan Mawar yang akhirnya aku berpikir positif tentang 

hal itu yang namun dalam benak lubuk hati kecil ini tetap juga masih ku anggap itu cuma hanya 

kegiatan Lelucon Belaka. 

“Ah…!!!”Gumanku dalam Hati.Nanti Ujung-ujungnya Kita Tetap masih seperti ini pikirku 

tentang kegiatan tersebut yang masih juga belum mengiyakan ajakan mawar temanku. 

Hingga pada Hari terakhir penerimaan berkas pendaftaran aku masih belum juga 

mengirim file formulir yang diberikannya untukku dalam bentuk soft copy. lalu pada siangnya 

Mawar menanyakan kepadaku tentang keikutsertaanku dalam kegiatan yang ku anggap lelucon 

ini. 

“Bang,, Gimana Udah dikirim Formulirnya..???”. Mawar menanyaiku. 

“Belum Mawar”. Jawabku. 

“Mawar udah bang, abang kirim teruslah kan hari ini terakhir bang…!!!, Nanti kalau Mawar 

lolos, kan Mawar punya kawan disana gak sendirian bg”. Katanya penuh harap... (“Cieee..hehe”). 

 “MMM.. Iya deh..!!! ntar bang kirem kalau gitu”. Jawabku. 

http://agsal4.blogspot.co.id/2015/04/forum-dream-maker-2015-lelucon-tapi.html
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Kemudian dimalam harinya berkas itupun Aku kirimkan ke Alamat email dengan maksud 

aku Cuma ingin nantinya jika memang lolos Mawar Punya Kawan disana dan setidaknya ini tidak 

mengecewakan dia atas permintaanya. 

Lima hari berselang akupun dinyatakan lulus pada saat pengumuman seleksi berkas, yang 

namun sayangnya Mawar Kawanku tidak Lolos dan ini menjadi satu hal yang tidak enak didengar 

bagiku dan juga mawar.Tapi entah mengapa setelah itu rasa penasaran pun muncul dibenakku, 

tentang kegiatan yang Awalnya Kuanggap “Lelucon” Itu. 

 Yang pada Akhirnya Kuputuskan Untuk Mengikuti Kegiatan tersebut Walaupun sempat 

terhambat kerena Uang untuk Biaya Regristasi pun Aku tak punya. Hingga Pada Akhirnya Aku 

diberi Kesempatan Untuk Ikut melalui Jalur Beasiswa “DREAM MAKER 2015”. 

Sehingga Rasa penasaran itupun mulai mencuak dan aku merasakan seperti ada suatu keanehan 

dengan  Dream Maker tersebut. Aku merasakan ada sisi lain dari kegiatan yang nampaknya hanya 

sebuah lelucon tapi ini bukan sekedar lelucon Biasa. (Aggapku). 

Dua hari berlalu hingga tiba waktunya untuk aku harus berangkat menuju tempat kegiatan 

itu berlangsung yaitu di HOTEL RUMOH PMI  Banda Aceh. Setibanya disana Aku langsung 

melakukan regristasi ulang dan akupun diberikan kunci kamar 114 sebagai tempat istirahatku 

selama 5 hari disana. 

Sejenak berlalu jarum Jam pun mulai nenunjukkan pada pukul 2 Siang hari itu, lantas 

akupun diarahkan oleh panitia untuk memasuki ruang aula hotel rumoh PMI untuk menghadiri 

acara pembukaan.Disana aku mulai mendapatkan satu Keanehan dan perbedaan yang ternyata 

Nampaknya Aku hari ini berada di antara sahabat-sahabat beragam jenis dan keunikan karakter 

yang berbeda tidak seperti biasanya.Hal ini mulai muncul disaat aku melihat sambutan dan aksi-

aksi yang spirit para leader Forum lainnya dengan berbagai aksi yang ditampilkan hari itu. 

Lalu pada keesokan harinya aku mulai mencoba menikmati kegiatan itu yang namun 

dibenak ini masih muncul satu tanda Tanya ??apa maksud dari “DREAM MAKER” Itu yang 

sebenarnya…?? 

 

Jam mulai menunjukkan pukul 08.30 kami mulai kembali masuk forum dan di hari kedua 

kita di tampilkan dengan berbagai materi-materi dari para Leader-leader unik itu yang nampaknya 

itu seperti kegiatan Anak-anak namun sangat berguna dan termotifasi terhadap apa yang 

disampaikan. Hingga aku mulai memahami tentang apa maksud dari kegiatan tersebut. Aku pun  
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mulai mengikutinya dengan serius, disana rasanya aku mulai mendapatkan Semangat Baru 

YANG PERNah pudar kini Datang Kembali dan MULAI Membara dengan berbagai Pola 

Rancangan Kegiatan yang Membuat kita Terasa berada Dalam Satu Kedamaian Meski dengan 

Banyak Keragaman hingga Akhirnya Aku Mulai Mengerti Bahwa SELAMA Ini Impian DAN 

mimpi itu harus Ada dan Jika kita benar-benar Menyakininya kita Akan dapat Menggapainya. 

Aku mulai mengenal kawan-kawan yang ada disana kita saling berbagi pengalaman 

berbagi cerita dan berbagi motivasi serta semangat hingga kini kita mulai sadar bahwa apa yang 

aku pikirkan selama ini ternyata Bukan. Nyatanya disana aku dijumpai dengan  kawan-kawan 

yang mempunyai berbagai masalah yang jauh lebih besar dari yang kuhadapai saat ini namun 

mereka masih bisa menyelasaikannya dan mampu bangkit untuk maju. 

Itu yang membuatku mengerti Apa yang sebenarnya Ku anggap LELUCON itu Ternyata 

Bukan Sekedar LELUCON. 

Hingga Pada Hari Terakhir saat hendak Berpisah rasanya AKU BELUM MAU untuk 

berpisah dengan teman-teman baruku yang punya keyakinan dan motivasi tinggi. HARI ITU 

JUGA AKU MULAI KEMBALI MEYAKINI  MIMPIKU YANG SELAMA INI DAN MULAI 

MERANCANG MIMPI-MIMPI YANG BARU. BERSAMA DENGAN  RANCANGAN 

PROJECT-PROJECT SOSIALKU. 

Sehingga Yang Paling Membuatku terkesan dengan Kagiatan Yang Awalnya Kuanggap 

lelucon Ini Adalah Aku mendapatkan bagaiamana kita menyelesaikan setiap masalah yang sedang 

kita hadapi, Bagaimana kita Bisa Menghargai setiap orang, Bagaimana kita Bisa untuk 

Menggapai mimpi Kita, dan Bgaimana kita Bisa Untuk Terus Bangkit dan Berbuat untuk Orang 

yang membutuhkan Kita. Dan jikam kita MAU tak ada yang tak mungkin yang bisa kita capai 

selama kita masih mau untuk terus Berusaha dan Terus Berdoa’ dengan semangat keyakinan 

bahwa kita Pasti BISA. 

 

5 Hal yang Menjadi Referensi Untuk Membuatku Terus Termotifasi Hingga Hari ini Adalah 

pertama Saat Kita Merencanakan Sebuah Mimpi maka itu sama dengan Kita Merencanakan 

Tujuan Hidup Kita, Kedua Bermimpi itu mudah Untuk Mewujudkannya Tapi Sulit Untuk 

Mempercayainya, sebab Impian Tidak Akan Menggerakkan Seseorang Untuk Maju melainakan 

Alasan Yang Kuat dibalik Mimpi Itu Yang Mengerakkanya, ketiga disaat kita menghadapi 

kegagalan kita harus menerima realitasnnya lalu menjelaskan kondisi dan kemudian menyusun 
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strategi lalu membuat keputusan dan Menyebarkan Rasa Optimis Bahwa Kekuatan kita akan 

membawa kita kepada mimipi yang ingin kita capai. keempat dalam diri seseorang itu selalu 

punya Fassion (Gaya Hidup) tersendiri maka pertahankan fassion kita selama itu positif dan 

menjadi beda itu bukan masalah karena dalam perbedaan itulah yang akan membuat kita bisa 

lebih bermanfaat dari orang lain karena yang terpenting itu adalah "I can Do It" bukan "I can Say 

It"  sehingga  menjadi berguna Bagi Orang Lain . Kelima Dalam Menggapai Mimpi yang kita 

harus Yakin bahwa "Sebuah Proses Itu tidak akan Pernah Berdusta Pada Hasil" hanya yang 

menjadi modal utama itu adalah Diri Kita Sendiri, dan setelah itu semua tercapai kita harus ingat 

yang bahwa kuncinya adalah Silaturrahmi, Bebagi Inspirasi, dan Kembalikan Gotong Royong 

yang Mulai Hilang, Itulah Kehidupan Yang Sebenarnya. saat kesedarhanaan Itu Masih mampu 

kita kedepankan semua akan terasa Berharga dan Sangat Ternilai Hasilnya. 

Dan disamping Itu ada 1 hal Yang Paling Melekat Di Benak Ini dan menjadi Kewajiban 

Moral selama dalam Masa aku Berada di Forum The Leader  "Dream Maker 2015" adalah 

dimanapun kita berada,, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki tapi tanpa bisa menghargai orang 

lain semua itu hanya PERCUMA tidak ada apa-apanya alias tidak berguna (Kutip Pesan leader 

Tiara). 

Sehingga Aku Pun Mengakuinya “DREAM MAKER 2015” adalah kegaiatn yang benar-

benar memotivasi dan benar-benar membuatku Mau Untuk Terus Bermimpi dan 

MELANJUTKAN Semangatku Menggapai MIMPI-MIMPI yang selama ini sudah menjadi tabu. 

 Dan ini Akan Aku berikan Apa yang kudapatkan di sana Untuk Sahabatku “MAWAR”. 

 

Aku sangat Bahagia dan senang karena pernah berada diforum DREAM MAKER 2015 dan 

juga pernah berjumpa dengan leader-leader Forum Dream Maker dan Juga Beserta Sang 

Inspirator Muda Indonesia saat itu. Thanks For All,, 
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Pahlawan Penebar Kebahagiaan 

Heru Tesar Ichsan 

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 

http://herutesarichsan.blogspot.co.id/ 

 

“SUARA TULUS seorang relawan dapat mengalahkan baliho sebesar APAPUN” 

-- Anies Baswedan – 

Ini adalah salah satu kalimat yang sangat luar yang pernah dicetuskan oleh Sang 

Inspirasinya para relawan diseluruh Indonesia saat ini.Mungkin dari judul diatas, saya rasa sudah 

sangat pantas disandingkan untuk seorang relawan sebagai “Pahlawan Penebar 

Kebahagiaan”.Mereka bekerja tanpa iming-iming kegelimpangan harta duniawi dan materi-materi 

keuangan. Seorang relawan dapat kita sandingkan sebagai tangan kanannya malaikat yang rela 

mengabdikan dirinya untuk orang lain. 

Saya adalah sebagian besar dari pemuda Indonesia yang berdiri dan mengadikan diri untuk 

masyarakat Indonesia khususnya daerah kelahiran saya Lhokseumawe.Mungkin teman-teman 

bisa memanggil saya HERU, mungkin aku mau ceritain bagaimana sejarahnya aku bisa terjun 

didunia volunteer sampai detik ini. Awalnya aku adalah seorang pemuda insaf, mengapa insaf 

?dulunya aku hanya bergerak dibidang internal kampus dan tidak suka bergaul dan berbaur 

dengan orang banyak diluar sana. Akan tetapi, aku sudah lama mengagumi sosok pak Anies 

Baswedan yang saat itu masih menjadi Rektor Muda Universitas Paramadina dan saat ini sosok 

yang kukagumi bisa menjadi Menteri Pendidikan di republik ini.Jujur aku banyak belajar dari 

buku tersebut tentang arti seorang pemuda. 

Ceritanya aku lulus disalah satu event kepemudaan tingkat nasional yang berpusat di kota 

Banda Aceh. Ajang itu bernama “Dream Maker Youth Camp 2015”, sungguh event ini sangat 

bagus untuk kebangkitan pemuda Indonesia.Pada saat itu, dari 50 peserta kegiatan kami dibagi ke 

dalam tiga kelas privasi motivasi. Dimulai dari kelas social project, entrepreneur, dan 

achievement. Saat itu aku masuk kedalam kelas sosial project dan tentunya saja saya terkejut 

dengan semua teman-teman peserta yang sudah duluan bergerak dibidang sosial ketimbang saya 

sendiri.Jujur pada saat itu saya malu dan ingin menangis ketika mendengarkan teman-teman 

bercerita mengenai aktifitas sosial mereka dan mulai saat itu saya berjanji dalam diri saya untuk 

mau menjadi seorang relawan dimanapun kondisi negaramu sedang membutuhkanmu. 

http://herutesarichsan.blogspot.co.id/
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Singkat cerita, pada suatu hari masuklah info ke akun whatsup milik saya tentang informasi 

kegiatan “Travelling dan Berbagi” yang diadain oleh Turun Tangan Aceh.Jujur saja saya baru 

mendengar kelompok Turun Tangan Aceh tersebut.Tanpa mikir panjang saya langsung 

menghubungi Turun Tangan Aceh untuk ikut serta. Akhirnya saya berangkat ke kota Banda Aceh 

dengan kedua teman kampusku. Dari sinilah jiwa sosialku mulai terbuka dan sedikit memiliki arti 

untuk berbuat lebih kepada masyarakat. Dan sepulang dari acara “Travelling dan Berbagi” aku 

makin banyak aktifitas diluar kegiatan kampus, dan Alhamdulillah sekarang aku sudah bergabung 

di salah satu komunitas pemuda di Lhokseumawe dan kamipun tergabung dalam Working Team 

Relawan Pengungsi Rohingya bersama 14 lembaga sosial lainnya. 

Menjadi relawan di camp pengungsian rohingya adalah salah satu kegiatan yang sangat luar 

biasa dan tidak bisa dianggap remeh pekerjaannya. Di camp aku masuk kedalam tim relawan 

pendidikan yang menaungi anak-anak umur 7 s/d 14 tahun. Di camp kami bekerja sama untuk 

memberikan kesempatan untuk para pengungsi bisa mendapatkan pendidikan nonformal di camp 

yang berada di kawasan desa blang adoe kabupaten Aceh Utara. 

Mungkin ditulisan ini, aku mau minta doa dari para pembaca semua. Insha Allah secepatnya 

kami akan melakukan diskusi pembentukan Turun Tangan Chapter Lhokseumawe. Turun Tangan 

Lhokseumawe akan dinaungi oleh Turun Tangan Aceh dalam semua proses kegiatan yang ingin 

kami lakukan. Sejauh ini teman-teman Turun Tangan diseluruh Indonesia sangatlah ramah-ramah 

dan menerima seluruh relawan yang ingin bergabung ke Turun Tangan. 
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Kutemukan Mereka Di Dreammakers Camp 2015 

Annisa 

Universitas Malikussaleh Lhokseumawe 

http://www.generasipetrodollar.blogspot.co.id/2015/04/kutemukan-mereka-di-

dreammakerscamp.html 

Sebelumnya, kuucapkan terimakasih banyak kepada inspirator kebanggaanku, kak Nanda 

Feriana. Ya, ia menyadari betapa semakin menjadi-jadi mimpiku dan berefek pada dianggapnya 

aku sebagai orang yang "cet langet" oleh orang kebanyakan. Tak perlu menunggu lama ia 

merekomendasikan mendaftarkan Dreammakers Camp 2015 dengan harapan lulus dan kegilaanku 

dapat terarahkan dengan baik dan menghasilkan apa yang selama ini orang katakan hanya sekedar 

mimpi. 

Nama Dreammakers Camp 2015 memang sangat familiar ditelingaku. Acara yang 

diselenggarakan oleh Tim The Leader ini membuatku merinding bahkan menemukan titik tolak 

pertama untuk menyusun strategi pencapaian cita-cita. Sebelumnya, memang aku juga sudah 

mendengar tentang The Leader.Kak Nanda dan Kak Syifa selalu bersemangat tentang 

mereka.Kak Syifa bahkan mendefinisikan mereka sosok yang keren dengan pribadi yang warna-

warni.Ada yang putih, dan ada yang merah *lagu.Hahaha.Satu hal yg berada difikiranku, mereka 

itu komunitas atau Tim Power Rangers?Tapi ku buang guyonan itu.Sungguh aku mati kutu 

melihat sepak terjang mereka demi perubahan pemuda di Aceh. 

Dan Alhamdulillah, Dreammakers Camp mengadakan roadshow di Kota Lhokseumawe 

salah satunya diselenggarakan oleh komunitas yang aku ikuti, Jaroe Aceh Youth Community 

(JAY-C). Dan ini kesempatan pertamaku bertemu dengan 2 dari 20 "power rangers" itu.Salah dua 

dari mereka yang membuat aku hanya bisa memandang dengan rasa nervous yang luar biasa 

bahkan untuk sekedar bicara. Pertemuan dengan bang Roma (bukan abangnya Romaria) dan bang 

Muha membuatku menarik keputusan, aku harus menjumpai 18 pasukan "power rangers" lainnya. 

Tak hanya itu, tak perlu menunggu lama sore itu juga selepas acara roadshow ku sambangi 

warnet langgananku.Ku buka satu persatu sosial media milik para anggota The Leader.Semacam 

stalker memang.Namun ini lah faktor kebelet.Tak bisa kutahan lagi luapan semangat yang 

menggebu-gebu. Dan hasilnya ? Sungguh selama  membuka akun sosial media mereka aku tidak 

bisa menutup mulutku! Mereka luar biasa, ingin rasanya aku berteriak di dalam warnet itu, "Ya 

Allah, Nisa mau sukses juga, Nisa harus sukses juga!!!". Namun mengingat nanti jika berteriak 

http://www.generasipetrodollar.blogspot.co.id/2015/04/kutemukan-mereka-di-dreammakerscamp.html
http://www.generasipetrodollar.blogspot.co.id/2015/04/kutemukan-mereka-di-dreammakerscamp.html
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aku disangka benar-benar gila, segera aku bertolak kerumah dengan melaju kendaraan tahun 

2000-an peninggalan kakek. Aku berteriak di perjalanan saat melewati persawahan dengan angin 

yang berhembus lembut. 

Ada pepatah yang berkata, bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Dan 

itu terbukti, aku lolos Dreammakers Camp 2015, dan tidak sendiri dari kotaku. Ada bang Ferdian, 

yang selalu menyemangatiku dengan memanggilku "buk Dubes". Ada kak Agi, yang aku rasa 

bahkan jiwa mudaku kalah telak dengan jiwa muda yang ia miliki. Dan yang terakhir ada bang 

Heru, sosok sahabat yang insaf sekaligus abang angkat yang sekarang selalu mendukung tiap apa 

yang aku memimpikan untuk menjadi nyata. Aku merasa sangat beruntung bisa pergi bersama 

mereka menuju Banda Aceh. 

Kami tiba di Banda Aceh dengan suasana yang masih sangat pagi. Bang Ferdian langsung 

menelepon bang Roma dan tak lama beliau langsung datang dengan kakak yang akhirnya 

kuketahui bernama kak Tiara. Karena waktu check in hotel pukul 8.00 pagi, maka kami singgah 

sebentar di rumah kakak panitia. Sungguh senang dan nyaman karena keramahan mereka.Aku dan 

kak Agi bertukar cerita dengan kak Tiara, penerima Beasiswa Sobat Bumi dari Pertamina dan 

seabreg prestasi lainnya. Aku terkagum saat kulihat kumpulan tiket pesawat tertempel di ujung 

lembar Dream Plan yang ia tempel di dinding kamarnya. Ia sosok yang keren! Sosok perempuan 

dengan kerendahan hati namun segudang prestasi. 

Tak lama kami diantarkan kak Tiara ke Hotel Rumoh PMI.Kudapati kamar 305 dengan 

Fitri dari Solo dan Kak Zia dari Banda Aceh sebagai teman kamarku.Mereka sungguh 

ramah.Sebelumnya beberapa kali kuketuk kepalaku berharap ini nyata. Dan memang ini nyata 

kawan! Aku disini bersama 49 pemuda lainnya yang memiliki prestasi luar biasa.Jauh lebih hebat 

dari prestasi ku, jauh lebih gila dari aku dan kuputuskan aku harus lebih gila dari mereka.Ya, gila 

dalam artian mengejar kesuksesan dan berkontribusi baik bagi daerahnya.Dan lagi, mereka semua 

sangat ramah dan menyenangkan.Benar kata ayahku, orang sukses yang sejati itu mereka yang 

sederhana dan rendah hati."Adek jumpa mereka disini yah", batinku.Aku temukan mereka yang 

selalu mengaminkan ketika salah satu dari kami menyebut mimpi kami dengan lantang.Aku 

temukan mereka yang bersemangat luar biasa dengan latar belakang yang mungkin memiliki 

sejuta permasalahan. Aku temukan mereka, penginspirasi orang lain yang tak kenal lelah. 

Mereka memang semua tidak dari kalangan yang sama, tidak juga memiliki passionyang 

sama. Setiap dari kami memiliki mimpi yang berbeda, keahlian yang berbeda.Dan kami ceritakan 
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itu semua di kegiatan River Of Life.Aku tercengang karena mereka rata rata memiliki banyak 

kegagalan sebelum mendulang kesuksesan, dan memiliki banyak cerita pahit sebelum menerima 

kabar kebahagiaan.Tapi mereka menceritakan semua itu dengan riang.Seolah tanpa beban.Dan 

bahkan ada juga keahlian yang mereka miliki membuat ku ingin segera membeli kamus segala 

bahasa.Semuanya dari mereka membuatku terkesima. Orang seperti mereka yang dulunya sempat 

kuanggap tak akan ada lagi di era milenium ternyata kujumpai di Dreammakers Camp ini. Pak 

Soekarno, ini pemuda yang anda maksud! Kami siap merubah dunia! 

Acara Dreammakers Camp 2015 ini memang luar biasa.Aku dijumpai dengan inspirator 

yang luar biasa pak Mardi Wu, CEO Nutrifood Indonesia yang sangat cinta dengan Indonesia. 

Bang Rudi, pendiri komunitas sobat diabet yang semasa kuliah kedokteran penuh prestasi ke luar 

negeri. Kak Rahmania Rahman, pendiri majalah Soulmaks di Makassar dengan gaya yang enerjik 

dan selera mudanyaw. Kak Tria, pendiri Griya Schizofren dengan segudang latar belakang 

prestasi dan gaya tertawa lepas saat berfoto *mengingatkan aku pada sosok Nelson Mandela. Dan 

juga bang Acho, sosok pria gagah berprestasi dari pedalaman Sulawesi yang membuatku sungguh 

berbinar selama ia berbicara *semoga abang lulus ke Oxford. Ada juga yang lainnya yang 

sungguh membuat saya banyak kali membiarkan mulut menganga sehingga tentu akan memakan 

banyak kata jika aku ceritakan disini. Mereka luar biasa.Allah membangunkanku untuk segera 

berprestasi. Ini jalannya, dan ini sungguh manis. Kenangan terindah yang Allah beri yang 

kunikmati tiap detiknya. 

Disana, di Dreammakers Camp 2015 ku capai mimpiku bertemu Tim The Leader yang 

sering aku samakan dengan Power Rangers. Di sana juga aku dan teman-teman direhabilitasi. 

Menjadi pribadi "aneh" namun dengan cita-cita yang lebih terarah.Bagaimana menyusun strategi 

pencapaian mimpi.Apa yang harus kami lakukan untuk kepribadian kami. Bagaimana cara kami 

berhenti mengeluhkan hal yang tidak perlu. Hingga bagaimana kami menginspirasi orang lain 

namun tetap menjadi pribadi yang penuh rasa syukur dan rendah hati. Aku sangat bersyukur, 

menjadi pemudi yang beruntung mengecap manis kesempatan menggapai mimpi disini. 

Mendulang keemasan ilmu yang tidak bisa dibeli. Bahkan menggandeng dan digandeng teman-

teman yang sama anehnya denganku. Aku berharap, kita bertemu lagi di masa depan dengan 

kesuksesan kita masing-masing. Aku percaya, Kita bisa :) . Dan The Leader, terimakasih banyak 

telah mempertemukan kami di Banda Aceh. Kalian Power Rangers yang luar biasaa.Semoga 

mimpi kita tercapai segera. DREAM IT, MAKE IT HAPPEN. Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin 
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DreamMaker Hasilkan 50 Pendaki Tangguh 

Rizki Ramadhani Nasution 

Universitas Sumatera Utara 

http://proposalmimpi.blogspot.co.id/2015/12/dream-maker-hasilkan-50-pendaki-tangguh.html.  

 

"Semakin tinggi gunung yang kau panjat, semakin indah pemandangan yang kau lihat" (Nick 

Vujicic) 

  

Jika hidup diibaratkan memanjat sebuah gunung, maka mendaki adalah proses tak sudah 

yang harus dihadapi manusia. Ada yang sanggup menggapai puncaknya dengan gegap gempita, 

ada yang menyerah setengah jalan, ada pula yang menyerah dengan hanya melihat angkuhnya 

gunung tertancap.  

Proses mendaki merupakan proses melawan gravitasi, melawan kekuatan gravitasi bukan 

soal menang atau kalah, sungguh gravitasi terus akan menghantuimu jika tak berhati-hati, kau 

bisa saja terjatuh setelah jauh memanjat. Begitu pula hidup kawan! perjuangan hidup yang kau 

usahakan sekarang adalah proses melawan. Melawan rasa malas, melawan keterbatasan, melawan 

ketidakadilan, kau harus terus melawan semua itu! jangan pernah berhenti jika tidak mau jatuh 

kedalam jurang mengaga yang siap melumatmu hidup-hidup.    

MIMPI. Sungguh kata-kata nan megah yang menghidupakan. Aku pertama kali merasakan 

euforia bermimpi saat membaca novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata, kala itu aku masih SD, 

tau apa anak SD soal mimpi? Aku tak ambil pusing, kuputuskan menulis semuanya dalam sebuah 

buku.Tahun-tahun perjuangan berlalu, Gunung-gunung yang kudaki satu persatu tertaklukkan, 

namun adapula yang membuatku terjatuh.Benar kawan, kiranya kita punya satu pemikiran, mimpi 

yang aku pelihara ini membuatku jatuh bangun, membuatku bangun dengan semangat dipagi hari, 

sekaligus membuatku berurai air mata kecewa. 

Kupikir aku berjuang sendiri, ku pikir hanya aku sajalah pemimpi gila yang punya cita-cita 

ingin jadi seperti Bank Ki Moon ataupun Koffi Anan.Ternyata aku keliru, saat memutuskan ikut 

Dream Maker Camp yang diselenggarakan oleh Abang dan kakak-kakak The Leader di Aceh, 

kiranya aku terbelalak dan terharu dalam satu waktu.Aku punya teman-teman luar biasa.Ternyata 

diatara teman-temanku ini ada yang mendaki gunung lebih curam dibandingkan aku, 49 kisah 

http://proposalmimpi.blogspot.co.id/2015/12/dream-maker-hasilkan-50-pendaki-tangguh.html
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pendakian luar biasa dari 49 pendaki tangguh pantang menyerah tersuguh bagaikan kisah 

petualangan Ibnu Batutah. 

49 kawan-kawan pendaki ku berasal dari berbagai macam rupa dari seluruh penjuru 

nusantara. Mimpi mereka tak kalah aneh, beberapa dari mereka memiliki kesamaan denganku, 

yaitu anak dari keluarga sederhana, tapi keterbatasan materi sungguh tak sedikitpun 

mengkerdilkan kesungguhan kami akan mimpi masing-masing, terbukti diantara kawan-kawanku 

itu ada yang menguasai 23 bahasa, mengikuti pertukaran pemuda keluar negeri, pemenang dari 

beberapa ajang dan kompetisi, dan prestasi lainnya. Kakak dan Abang-abang The Leader juga 

para pendaki ulung, mereka bahkan telah mengantarkan The Leader menjadi Juara I Program 

unggulan bidang pendidikan kategori organisasi kepemudaan tahun 2013 dari kantor urusan 

kepresidenan untuk MDGS 

Dibuka dengan materi yang sangat menginspirasi dari CEO Nutrifood, Bapak Mardi Wu 

dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan yang seakan membawa kami menuju jalan kami 

masing-masing, dan membantu kami menemukan passion yang ada pada diri kami. Materi yang 

paling saya suka adalah River Of Live, karena kegiatan ini membuat saya seakan memutar 

kembali memori yang telah terlewatkan.River of Live membuat saya sadar betapa segala yang 

saya miliki sekarang adalah akibat dari perjuangan saya dulu, dan begitupun sebaliknya. Saya 

belajar bersyukur, mengevaluasi diri, dan perencanaan taktis untuk memprediksi mau seperti apa 

saya dimasa depan.  

Dream Maker Camp juga seakan menjadi ajang berbagi cerita, walau kegiatan saat Camp 

padat sekali, dimulai pada pukul 06.00 sampai pukul 23.00.Merasa tak cukup kami para pendaki 

puncak mimpi melanjutkan forum berbagi cerita sampai Pukul 3.00 dini hari. Aku terhipnotis 

cerita mereka, kisah pendakian mereka tidak hanya bertujuan untuk mencapai puncak sendirian 

melainkan membantu orang lain untuk mencapai puncak juga. Aku benar-benar terhipnotis, aku 

pikir aku sendiri yang berlelah-lelah dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, kupikir 

pemuda lain hanya memikirkan hasrat semu dan hedonisme sesaat, sungguh sekali lagi aku sadar 

bahwa aku tak mendaki sendirian, ada pendaki lain yang juga mendaki gunung yang sama 

denganku. Kami semua dipertemukan di Dream Maker Camp ini melalui kuasa Allah yang Maha 

Tinggi karena memiliki visi yang sama yaitu “sukses adalah yang paling bermanfaat bagi 

sesamanya”. 
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Merelakan sebagian besar waktunya untuk mengajar anak-anak diperbatasan, 

memperjuangkan hak kaum marjinal, dan kepedulian terhadap lingkungan.Kami 50 pendaki, 

berjuang di jalan kami masing-masing.Sungguh terimakasih saya ucapkan kepada Abang dan 

Kakak-kakak The Leader, sudah mempertemukan kami dalam forum ini. Terimakasih pula karena 

telah seakan menjadi multivitamin yang membuat kami lebih bertenaga untuk  mendaki gunung 

selanjutnya. 
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Memori dan Harapan di DreamMaker 

Muhammad Arifien 

Institut Agama Islam Al-Muslim Bireuen 

http://catatanariefin.blogspot.co.id/2015/04/memory-dan-harapan-di-dreammaker.html 

          DreamMaker kalau diartikan secara bebas ialah pembuat mimpi, kata inilah yang 

membuat saya tertarik untuk mengikuti pelatihan kepemudaan ini. Sebelumnya saya asik 

online di media sosial, kemudian ada teman yang menandai photo tentang pelatihan 

kepemudaan, saya baca teliti, kemudian saya tertarik untuk mengikutinya, karena 

pelatihan ini pesertanya dari seluruh Indonesia, “waw keren kalau lulus bisa jumpa kawan 

baru dari seluruh Indonesia gumam saya” dan lokasi acaranya berada di Banda Aceh yang 

tidak terlalu jauh dari daerah saya tepatnya dari Bireuen lebih kurang perjalanan dapat 

ditempuh selama 4 jam menggunakan angkutan umum seperti bus. 

 

Lalu saya langsung download formulir sesuai yang tertera di brosur tersebut, kemudiansaya baca 

lagi dengan teliti, apa-apa saja yang harus saya isi. Di formulir itu terdapat beberapa form yang 

harus diisi seperti biodata pribadi, organisasi yang diikuti, prestasi yang telah diraih, tentang 

hidup kita, mimpi-mimpi kita, usaha yang kita capai dalam menggapai mimpi kita, apa aset yang 

kita miliki dalam menggapai mimpi itu, 

Kesempatan terbaik apayang mungkin kita miliki untuk mencapai mimpi tersebut, seperti apa 

kondisi masa depan yang kita inginkan dengan mimpi tersebut, apa hasil dari mimpi tersebut yang 

dapat diukur, dan kita ingin dikenal sebagai apa. 

Lebih kurang seminggu seluruh form yang ada di formulir itu saya isi, saya juga mengajak 

rekan-rekan saya untuk mencoba bergabung mengikuti pelatihan DreamMaker ini, alhasil ada 3 

orang yang berminat untuk ikut, ditambah saya sendiri, jadi totalnya ada 4 orang dari Institut 

Agama Islam Almuslim Aceh. 

Pendaftaran acara ini dimulai dari tanggal 5 Februari sampai 5 Maret 2015,  usia dari 

umur 15 -25 tahun, syarat pendaftaran mengisi formulir, melampirkan curriculum vitae, pas photo 

warna, setelah dinyatakan lulus membayar registrasi Rp.200.000 dan panitai menyediakan 

fellowship bagi 15 peserta yang kurang mampu, panitia juga tidak menanggung biaya tranportasi 

peserta. Acara ini dijadwalkan berlangsung dari tanggal 2-5 April 2015 di Banda Aceh tepatnya di 

Hotel Rumoh PMI. 

http://catatanariefin.blogspot.co.id/2015/04/memory-dan-harapan-di-dreammaker.html
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Alhasil tanggal 16 Maret 2015 keluarlah pengumuman peserta yang lulus DreamMaker 2015, 

alhamdulilah saya dan satu orang teman saya lulus untuk mengikuti segala rangkaian kegitan 

yang diadakan DreamMaker 2015. 

Segala persiapan telah disiapkan dengan baik, dari perlengkapan pribadi, shalat, mandi dan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan DreamMaker yang telah disampaikan ke email 

masing-masing peserta.Tepat pada tanggal 2 April 2015, kami berangkat pukul 05.00 wib dari 

Bireuen menuju Banda Aceh dengan Sepeda Motor dan sampai di Banda Aceh pukul 09.00 WIB. 

Sampai di Banda Aceh, kami menuju rumah kawan yang kebetulan kuliah di UIN Ar-Raniry 

untuk istirahat sebentar, kebetulan peserta dilarang membawa kendaraan pribadi, kami putuskan 

untuk diantar kawan ke Hotel Rumoh PMI. 

Sekitar pukul 13.00 WIB, saya sampai di Hotel Rumoh PMI dan melakukan registrasi peserta, 

check in lalu masuk ke kamar yang telah ditentukan untuk meletakkan barang-barang bawaan dan 

untuk siap-siap mengikuti acara Opening Ceremony. 

Saat acara Opening Ceremony tepatnya pukul 14.00 WIB, pematerinya sangat luar biasa yaitu 

Bapak Mardi Wu, CEO Nutrifood Indonesia juga dr. Rudi Kurniawan Founder Sobat 

Diabet. Bapak Mardi Wu sedikit mengisahkan jalan hidupnya, beliau lahir di Bagan Si Api-Api 

yang terletak di Provinsi Riau yang jauh dari perkotaan, beliau memutuskan untuk hijrah ke 

Jakarta, untuk belajar dan menimba ilmu untuk kehidupan yang lebih baik. Beliau sekarang 

bekerja sebagai CEO di Nutri Food Indonesia, Nutri Food Indonesia adalah perusahaan anak 

negeri sendiri bukan kakitangan perusahaan luar, Nutri Food selalu berupaya menjadi perusahaan 

terbaik di Indonesia dan dunia, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada di Indonesia, 

Nutri Food tidak ingin megimpor barang dari luar walaupun persediaan di Indonesia sangat 

terbatas, kini produk Nutri Food sudah sampai di beberapa negara di dunia, ujar Bapak Mardi wu 

pada seluruh perserta DreamMakar yang mendapat tepuk tangan yang sangat meriah dari peserta.  

Selanjutnya, sharing dari dokter muda yang sukses, pintar juga tampan yaitu dr. Rudi Kurniawan 

Founder Sobat Diabet, beliau bercerita sebagai mahasiswa kedokteran yang rutinitas biasanya full 

time bisa jalan-jalan ke luar negeri berjumpa pemuda-pemuda yang beda pemikiran, budaya dan 

negara, dan nilai akademiknya juga baik, sehingga tidak ada alasan jika aktif di organisasi takut 

nilai IPKnya turun. 

Acara selanjutnya yaitu Welcoming and Let’s Connect, acara ini lebih keperkenalan sesama 
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peserta yang ada dari seluruh Indonesia, berkenalan, berbagi informasi tentang kegiatannya, 

organisasi yang diiukuti, berasal dari mana, sekolah dimana, dari universitas mana dan masih 

banyak pertanyaan lain yang terlontar dari seluruh peserta. Setelah itu kami masuk lagi ke kamar 

untuk mandi, makan malam, shalat maghrib dan isya dan tepat pada pukul 20.15 WIB kami harus 

sudah sampai di ruang meeting room Hotel PMI, untuk melanjutnya acara berikutnya. 

River of Life itulah agenda malam itu dari pukul 20.15-24.00 WIB, agenda ini kalau menurut 

saya yaitu, menggali potensi diri kita dan menjelaskan kepada orang lain apa mimpi kita, 

kegiatan ini dimulai menggambar cerita kehidupan dari kita lahir sampai sekarang dan akan 

datang, sungguh menarik seolah-olah kita memutar kembali waktu, teringat saat kita kecil, saat 

sekolah, menangis, bercanda dan mimpi-mimpi saat masih kecil.  

Di kertas putih hvs kita gambarkan alur sungai kehidupan yang kadang lurus dan bengkok atau 

penuh liku-liku, tahap demi tahap kita gambar dan kemudian kita ceritakan kepada orang lain. 

Sungguh luar biasa cerita kehidupan teman-teman yang ada di forum ini, dari suka duka, 

keluarga broken home, dihina, dicaci, cita-cita dan pengalaman luar biasa dari teman-teman forum 

sampai-sampai ada bercerita tentang kehidupan pribadinya yang belum dia ceritakan di tempat 

lain hingga meneteskan air mata, para teman lainnya juga ikut larut dalam suasana yang haru itu. 

Banyak inspirasi dan pelajaran yang dapat dipetik dari jalan kehidupan yang telah 

didengar.Waktu yang diberikan panitia terasa sebentar, karena saking asiknya mendengar cerita 

kehidupan teman-teman. 

Jumat pagi agenda selanjutnya Dream Revolution, Coming up with Great Ideas,acara ini 

mengajak kita para pemuda untuk berfikir kreatif dan inovatif dalam menjangkau hal-hal yang 

tidak mungkin sehingga dapat memberikan solusi dan inspirasi. Acara selanjutnya Dream 

Plan, yaitu merencanakan mimpi-mimpi kita di atas kertas pleno 5 tahun atau 10 tahun kemudian 

dilanjutkan shalat jumat, setelah shalat jumat kami di ajak menganalis mimpi kita, sampai sejauh 

mana peran kita menggapai mimpi tersebut, modal apa yang telah kita punya, usaha apa yang 

telah dilakukan, peluang apa yang dapat kita peroleh dengan mimpi itu. Program ini 

dinamakan Dream Analysis. 

 

Selanjutnya kertas-kertas pleno tadi  di tempel di dinding ruangan sesuai kehendak peserta. 

Teman-teman lain boleh mengomentari mimpi-mimpi temannya sebanyak-banyaknya dengan 

kertas yang ditempel di kertas pleno tersebut. Seluruh peserta sibuk membaca mimpi-mimpi 
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temannya, jalan ke sana jalan ke sini, nampak seluruh peserta menikmati acara ini. Hari pun sudah 

malam kami kembali masuk ke kamar untuk mandi, makan dan shalat seperti malam sebelumnya, 

waktu kami di sini memang sudah full dengan kegiatan-kegiatan yang telah di atur oleh panitia. 

 

Malam ini kami kedatangan tamu dari kalangan The Leader juga, namanya Leader Mifta 

Sugesty, peserta YES Alumni Social Entrepreneur Ashoka Workshop.yang sebelumnya 

sudah tampil di pembukaan DreamMaker dengan monolognya yangberjudul pemuda, sangat 

keren-keren itu yang bisa saya ucapkan waktu itu. Disesi ini kak Mifta menjelaskan pentingnya 

passion bagi seorang pemuda dalam menggapai mimpinya.Passion itu adalah hal yang sangat kita 

sukai dan cintai, bisa jadi menjadi penulis, penyanyi, motivator dan lain-lain.  

 

Dilanjutkan sesi  Dream Lab yang sebelumnya kami telah dibagi ke dalam beberapa kelompok 

yaitu kelompok Entrepneur, Social Project dan Achivements yang diatur sesuai dengan 

formulir yang diisi. Saya kebagian di dalam Social Project karena memang di formulir saya ingin 

membuat sebuah rumah dan taman baca, di forum ini kami di dampingi oleh 2 orang Leader 

yaitu Bang Ramadhan dan Mifta Sugesty, di forum ini kami sharing tentang projek sosial yang 

telah dilaksanakan oleh kawan-kawan, suka duka, tantangan dan kendala yang dihadapi.  

 

Kak Mifta Sugesty sedikit tentang penelitiannya yang berjudul Peluang dan Tantangan bagi 

Pemuda Dalam Menggiatkan Dialog Lintas Agama di Kalangan Akar Rumput, dia tertarik 

mengangkat judul ini, karena menurutnya pemuda Aceh itu menganggap non muslim itu seperti 

sinis, benci, apalagi untuk berdiskusi atau berkenalan mungkin akan susah terjadi, maka dari 

penelitian ini kak Mifta ingin mengajak semua pemuda Aceh untuk saling menghargai agama 

yang ada di Aceh ini. 

 

Bang Ramadhan bercerita tentang Kampong Rencong yang satu-satunya kampung yang 

memproduksi Rencong di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar, dia ingin kampung ini menjadi 

tujuan wisata di daerah Banda Aceh dan Aceh Besar yang menambah pendapatan ekonomi dari 

masyarakatnya, alhamdulillah penelitian ini menang dan mendapatkan dana, kalau enggk salah 

saya bang roma bilang 85 juta rupiah, sorry ya kalau salah, dana itu digunakan untuk rehab 

bangunan tempat membuat rencong tersebut, selain itu buat gapura, ditambah lagi dari sektor 
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informasi teknologi, kini kampong rencong memiliki website yang menawarkan keindahan-

keindahan Rencong dari puluhan ribu sampai jutaan. 

 

Anto nama yang unik untuk diingat, dan otomatis kita tahu nama ini berasal dari Jawa, yang 

memang betul Anto lahir dari ayah yang berdarah Jawa dan dia tinggal di Pontianak Kalimantan 

Barat, dia bercerita tentang kegiatan sosialnya dari membantu anak pinggiran untuk mau 

membaca, anak-anak laut yang ingin sekolah dan masih banyak yang lain. Poin penting yang saya 

ingat, Anto berhasil membuat sebuah kurikulum dan kurikulum itu dipakai oleh dinas setempat 

dalam sekolah-sekolah, sungguh pencapain yang luar biasa, sukses  buat Anto. 

 

Di pagi Sabtu kami kedatangan pembicara Kepala BkkbN Perwakilan Aceh yaitu Bapak Drs. 

M. Natsir Ilyas, M.Hum.Tema yang dibahas yaitu Life Skills dan Ketahanan Pemuda.Beliau 

mengatakan Adik-adik yang mengikuti DreamMaker itu adalah pemuda-pemuda yang beruntung, 

teman-teman sudah membantu BkkbN dalam mengurangi jumlah perkawinan dini. Beliau 

menambahkan lagi BkkbN tidak hanya menanggulangi proses KB saja, tapi kami siap melayani 

para ibu-ibu hamil untuk tahu bagaimana proses melahirkan yang baik, mengasuh anak yang baik, 

persipan sebelum melahirkan dan persiapan setelah melahirkan dan masih banyak yang lain. 

 

Dilanjutkan oleh Bapak Hendra Syahputra, seorang dosen muda yang sangat terbuka banget, 

beliau bercerita tentang menajemen pengetahuan.Siangnya dilanjutkan oleh Triya Rahmawati 

Founder Griya Schizofren asal Solo. Beliau telah berhasil membuat suatu gebrakan   yang 

bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki gangguan mental atau dalam dunia medis dikenal 

dengan istilah Schizofrenia. Griya Shcizofren, baerasl dari kata Griya yang berarti Rumah. 

Schizofren sendiri merupakan kepanjangan dari Social, Humanity and Friendly.Griya 

Schizofren merupakan sebuah wadah atau tempat pemberdayaan Orang Dengan Gangguan Jiwa 

(ODGJ).   

 

Kegiatan yang dilakukan berupa terapi Komunikasi/Sharing, terapi bermain, terapi music, terapi 

minat-bakat dan terapi makan dan minum.Tujuannya hanya satu, memberdayakan kembali ODGJ 

sehingga mereka bisa kembali mandiri melakukan aktivitas kesehariannya plus dengan 

menjadikan mereka orang kreatif, serta produktif. Alhasil lambat laun  mereka bisa berinteraksi 
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dan diterima kembali di masyarakat.“HIDUP SENANG TAK PERLU DILATIH, HIDUP 

SUSAH YANG PERLU DILATIH”  (by Triya Rahmawati ) 

 

Waktunya istirahat dan shalat Dzuhur, kemudian dilanjutkan lagi dengan sesi Chase 

the Chance yang dibawakan oleh Hendriyadi Bahtiar Founder Sahabat Pulau Indonesia dari 

Jakarta, hal yang dapat saya petik dari yang disampaikan Bang Hendri adalah kesederhanaan, 

kesederhaan itulah yang dikedepankan, karena memang kelihatan sederhana tapi hasilnya akan 

luar biasa, biasa bagi kita belum tentu biasa bagi orang. 

 

Sesi selanjutnya kami kedatangan Cewek Cantik dari Makasar yakni Rahmiana Rahman, 

Owner CV. Soulmaks Creative Magazine. Di malamnya kami kedatangan kawan-kawan 

dari Pengajar Muda Indonesia Mengajar mereka berasal dari luar Aceh dan kebetulan mereka 

sekarang lagi mengajar di Lhokseumawe salah satu kota di Aceh. Mereka adalah pemuda-pemudi 

Indonesia yang peduli akan nasib pendidikan di Indonesia mereka juga kebanyakan bukan berasal 

dari jurusan guru, jadi bagi mereka ini merupakan sebuah tantangan yang belum mereka temui di 

kampus dan kehidupan mereka, biasanya program Indonesia Mengajar ini berlangsung setahun 2 

kali,  selama setahun mereka mengajar di sekolah-sekolah pedalaman dan berbaur dengan 

masyarakat sekitarnya. 

 

Saya bangga dengan mereka karena bukan saja mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng hehee, 

tapi semangatnya itu yang harus diberi aspirasi yang tinggi yang rela berkorban demi pendidikan 

Indonesia yang lebih baik. Sesi yang menarik yaitu nonton bareng peserta dan panitia “Dream 

Cinema” di jam tengah malam, yang sebagian ngantuk, tapi ngantuknya hilang karena filmnya 

sungguh keren, keren banget, film yang menggabarkan kegigihan, cita-cita, putus asa, ejekan dari 

kawan dan keluarga yang akhirnya semua tuduhan itu dapat dibantah, semua mimpi dan cita-cita 

itu akhirnya terwujud. Tapi saya lupa apa ya judulnya.?kasih tau dong panitia judulnya apa,biar 

saya download nanti he he. 

 

Tak terasa sudah 4 hari di sini, berat sih untuk berpisah dengan kawan-kawan dan panitia yang 

sangat luar biasa, agenda hari terakhir ini kami akan bertemu dengan orang-orang Aceh yang luar 



37 | Kumpulan Artikel DreamMaker 2015 
 

biasa di Gedung ACC Sultan Selim II yang ingin berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman 

mereka dalam menghadapi cita-cita mereka. 

 

Di dalam Pendidikan dan Kreativitas DreamMaker menghadirkan Adicha Perkasa Issana 

Burhan Tim Inisiator dan Koordinator Stand Up Comedy Banda Aceh, Issana Burhan Inisiator 

Komunitas Polyglot Aceh,  Alsha Kania Pengajar Muda Indonesia Mengajar, R.A Karamullah 

Sineas Muda Berbakat 2014 dari Walikota Banda Aceh & SBM Golden Lens dari Kedutaan 

Belanda. 

 

Wisata, Budaya, dan sejarah  DreamMaker menghadirkan Bapak Reza Fahlevi Kadisbudpar 

Aceh dan Penggerak Wisata Aceh,  Thariq Mubarak Tim Inisiator Kampung Rencong,  Reza 

Mustafa Koordinator dan Penggerak Kanot Bu Community, Muhajir Koordinator MAPESA. 

 

Perdamaian dan Pemberdayaan Perempuan DreamMaker menghadirkan Bapak Tabrani Yunis 

Owner Majalah Potret, Suraiya Kamaruzzaman Pendiri Flower Aceh, Taufik Riswan Koordinator 

Yayasan Pulih Aceh. 

 

Wirausaha dan Ekonomi DreamMaker menghadirkan Izzan Nur Aslam A Plus Creative 

Learning Center, Almer Havis Direktur PT. Nagata Prima Tuna dan Direktur Urai Indonesia Raja 

Ampat, Bapak Iskandar Syah Majid Penggerak Wirausaha Muda Aceh dan Dosen Ekonomi 

Unsyiah, Farhah Mutia Owner Maroon Café Ferzya Farhan Founder @GetAceh. 

 

Media dan Publikasi DreamMaker menghadirkan Faisal Ilyas Koordinator Aceh Documentary 

Foundation, Aulia Fitri Founder dan Pengelola Komunitas I love Aceh, Ihan Nurdin Wartawan 

dan Founder media online Portal Satu, Wan Windi Lestari General Manager OZ Radio Banda 

Aceh. 

 

Begitu banyak para-para pemuda Aceh yang sangat menginspirasi, memang sangat luar biasa 

seperti nama program ini Aceh Luar Biasa. Terimakasih banyak kepada Panitia DreamMaker 

yang sudah membuat acara sekeren ini, InsyaAllah kami Alumni DreamMaker 2015 akan 

memanfaatkan ilmu yang telah kami dapat dan mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami. 
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Saya sangat bersyukur kepada Allah melalui perantara panitia DreamMaker yang sudah membuka 

cakrawala saya yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Saya doakan panitia dan 

DreamMaker bertahan sepanjang massa, jaga kekompakan dan sportifitas dalam menggapai 

mimpi-mimpi kehidupan. Mudah-mudahan menjadi amal jariyah bagi kita semua. 

Saya tidak bisa menyebutkan nama-nama seluruh panitia, karena saya belum kenal 

semuanya,  saya harap seluruh panitia dalam keadaan sehat semuanya dan sukses dalam mimpi 

dan cita-citanya, dan ucapan selamat saya kepada Leader Hijrah yang telah terpilih sebagai 

Marketer of the Year untuk kategori Ekonomi Kreatif dan Leader, dan terpilih untuk mengikuti 

lokakarya Diego-British Council Social Enterprise Challenge for Arts, Creative and Tourism 

Organisation 2015 di Bandung pada 26 April – 1 Mei 2015 mendatang. Selamat kepada Leader 

Roma yang terpilih mewakili pemuda Aceh dalam acara Indonesian Culture and Nasionalism 

(ICN) 2014.Semoga prestasi yang diraih dapat ditularkan kepada pemuda-pemuda Aceh lainnya 

juga sebagai motivasi kami Alumni Dreammaker. 


