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A. TENTANG THE LEADER 

The Leader adalah sebuah perkumpulan pemuda yang ada di Banda Aceh 

dan terbentuk tanggal 27 Desember 2012. The Leader beranggotakan 

sepuluh pemuda dari berbagai latar belakang minat dan profesi yang 

berbeda mulai dari dokter, pengusaha, aktivis pariwisata, penyiar, hingga 

mahasiswa dan punya keinginan besar untuk ‘berbuat sesuatu’ sejak dari 

level komunitas hingga level global.  

The Leader menyadari ada banyak sekali masalah di dunia, khususnya di 

Aceh. mulai dari kemiskinan, kerusakan ekosistem, korupsi, kualitas 

pendidikan yang rendah, pelanggaran HAM, hingga praktik politik praktis 

yang tidak beretika. Namun kami percaya, bahwa sebenarnya yang 

dibutuhkan oleh Aceh untuk menyelesaikan masalah tersebut bukanlah 

uang yang banyak, fasilitas tercanggih, atau pun produk peraturan 

pemerintah paling mutakhir, melainkan pemuda-pemuda nya yang 

memiliki kapasitas dan ketulusan hati untuk mengabdi kepada daerahnya. 

The Leader menaruh harapan besar terhadap pemuda Aceh dan fokus 

terhadap pengembangan kapasitas mereka kearah yang lebih positif. 

Ditangan pemuda lah masa depan terjadi. 

Sehubungan dengan pengembangan kapasitas pemuda Aceh seperti yang 

sudah dijelaskan diatas, The Leader secara konsisten melakukan beberapa 

program utama, yaitu: 

1. Dream Maker, sebuah kemah kepemudaan selama 3 hari dimana 

pemuda dari seluruh Aceh berkumpul, berdiskusi, dan saling 

menginspirasi. 
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2. Liburan Produktif, sebuah proyek untuk berjalan-jalan menjelajahi 

sudut-sudut Aceh bersama pemuda Aceh, menikmati keindahan dan 

pesona tempat tujuan, sekaligus melakukan kegiatan sosial bagi 

masyarakat setempat. 

3. Kampanye dan advokasi isu-isu yang menjadi perhatian The Leader. 

Adapun isu-isu tersebut berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, 

pariwisata, kesehatan, dan kewirausahaan. 

Bercita-cita menjadi pemimpin mungkin hampir dimiliki oleh setiap anak 

kecil, begitu juga mimpi sepuluh anggota The Leader yang ingin 

mengubah dunia, menjadi lebih baik terutama melahirkan muda-mudi 

Aceh yang bisa menjadi sosok inspirasi untuk terus berkarya sesuai 

dengan mimpi masing-masing. 

 

B. Dream Maker  

Konflik antara GAM-RI selama 30 tahun membuat Aceh menjadi cukup 

terisolir dalam waktu yang lama. Akses terhadap informasi ke dalam dan 

ke luar menjadi sulit. Lalu bencana tsunami yang dahsyat datang, 

menghancurkan apa yang masih tersisa. Perjanjian damai atara GAM-RI 

pasca tsunami menjadi titik balik untuk kembali memikirkan kebangkitan 

masyarakat Aceh. Banyak yang harus dibenahi. 

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. Saat ini, hanya 

sedikit pemuda Aceh yang aktif terlibat di kegiatan lokal, nasional, 

maupun internasional seperti training kepemimpinan, penelitian, forum 

diskusi pemuda, dan konferensi, maupun mengikuti ajang kompetisi asah 

bakat. Konflik 30 tahun yang berkepanjangan dan alam yang tidak 

bersahabat menjadikan anak muda Aceh sulit untuk bermimpi dan 

mengembangkan kreatifitas. 
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Kami melihat ada dua permasalahan yang menjadikan pemuda Aceh 

jarang berkiprah di tingkat Nasional dan Internasional. Pertama karena 

teman-teman di Aceh, terutama yang berada di daerah (di luar ibukota 

provinsi) tidak mendapatkan informasi tentang perlombaan dan 

kesempatan, minimnya informasi ke daerah membuat anak muda hanya 

terpaku pada kegiatan di sekolah dimana yang di lakukan hanya belajar 

secara tradisional dari buku cetak. Kedua, jika dibandingkan kapasitas dan 

kualitas, teman-teman pemuda di Aceh tidak kalah dengan anak muda di 

luar Aceh. Hanya saja mereka membutuhkan mentoring dari orang yang 

sudah berpengalaman dibidangnya untuk mewujudkan mimpi nya dengan 

tepat dan sesuai sasaran, juga untuk membangun kepercayaan diri 

pemuda Aceh agar berani tampil ke luar. 

Visi: 

Menjadikan pemuda sebagai sosok inspirasi untuk terus berkarya sesuai 

dengan mimpi masing-masing dan membawa perubahan positif bagi 

lingkungannya. 

Misi: 

1. Menjadi wadah pelatihan minat, bakat, dan kreativitas pemuda. 

2. Menfasilitasi aksi dan ide pemuda dalam membangun perubahan 

untuk lingkungannya. 

3. Memberikan informasi dan membina pemuda agar dapat aktif 

terlibat baik dalam kegiatan lokal, nasional maupun internasional. 

 

C. MATERI DREAM MAKER 

Melihat masih banyak pemuda rumit mendefinisikan mimpinya, kami 

mengadakan pelatihan Dream Maker, sebuah pelatihan kepemudaan 

dimana pemuda bisa berkumpul, berdiskusi, dan saling menginspirasi. 

Berbagi pengalaman tentang bagaimana menghadapi wawancara ketika 

mengikuti sebuah seleksi, bagaimana memulai sebuah projek sosial, 

menumbuhkan semangat wirausaha muda, merencakan mimpi dan apa 
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yang akan dilakukan dalam dua tahun kedepan, serta berbagi informasi 

mengenai lomba dan kegiatan nasional.  

Adapun materi yang diberikan berupa: 

Dream Plan 

Dare to dream and fight for your dream 

Membantu pemuda (i) membuat rencana mimpi mereka sesuai dengan 

bidang dan potensi yang dimiliki serta bagaimana meningkatkan 

kemampuan potensi nya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dalam 

kehidupan mereka, komunitas dan karir masa depan. Dengan 

menggunakan metode River of Life, kegiatan ini diharapkan pemuda dapat 

belajar meningkatkan kemampuan mengenal diri, kelemahan dan 

kekuatan diri untuk menghadapi tantangan dan hambatan utamanya 

sebagai seorang pemimpin yang handal. 

 

Dream Revolution 

Believe in your dream and make it happen 

Mendorong pemuda untuk berpikir kreatif, inovatif untuk menjangkau hal-

hal yang “tidak mungkin” sehingga dapat memberikan inspirasi dan solusi 

dalam berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih 

baik. Pemuda akan membuat rencana mimpi mereka selama dua tahun ke 

depan, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk meraih 

target-target yang ingin dicapai.  

 

Meets Inspiring People 

Connect. Share. Inspire. 

Sesi ini diharapkan para calon pemimpin Bangsa ini bisa belajar dan dapat 

mendengar serta berinteraksi lansung dari mereka yang sudah 

menunjukkan kemampuan, membuat perubahan positif di lingkungannya, 

dan mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat. 

 

Project Management 

Let’s team up for the goal 

Mengajarkan bagaimana mengelola sebuah project sosial untuk 

lingkungannya dengan baik dan tepat sasaran sehingga melahirkan 
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individu yang memiliki kapasitas dan integritas yang kuat. Pemuda juga 

akan melakukan analisa masalah di lingkungannya dengan menggunakan 

Ishikawa Fishbone Diagram. 

 

Aku Menulis 

You can make anything by writing 

Dengan materi menulis ini diharapkan pemuda dapat menulis setiap 

kegiatan yang akan diadakan dan pengalaman yang pernah mereka 

dapatkan.  

 

Social Media 

Using social media for social good 

Menggunakan social media sebagai alat publikasi untuk kegiatan yang 

diadakan dan juga mencari informasi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. 

Pemuda diharapkan dapat mempublikasikan kegiatan dan pengalaman nya 

melalui social media, media masa, blog, dan lain sebagainya dengan 

menggunakan metode yang menyenangkan dan dapat menjelaskan 

dengan baik serta mudah dipahami sehingga pesan tersampaikan dengan 

baik dan benar. 

 

Dinamika Kelompok 

Leadership is an action 

Berinteraksi dengan sesama peserta untuk membentuk team work yang 

handal, melatih jiwa kepemimpinan serta dapat berkomunikasi dengan 

baik dalam sebuah tim.  

 

D. PENUTUP 

Demikian pengantar ini kami sampaikan sebagai gambaran kegiatan 

Dream Maker. Bagi sekolah, kampus, komunitas dan organisasi yang ingin 

difasilitasi materi Dream Maker dapat menghubungi tim The Leader 

melalui info@the-leader.org atau via telp. 085260399331/085262444089 

info lengkap bisa diakses melaui www.the-leader.org. Terima kasih atas 

perhatian dan kerja sama Anda. 

mailto:info@the-leader.org
http://www.the-leader.org/
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