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Mengapa bercita-cita itu penting? Barangkali banyak jawaban yang bisa muncul, 

termasuk quote dari Arai Laskar Pelangi bahwa tanpa impian orang akan mati. 

Mona Sugianto, seorang psikolog mengatakan, “Cita-cita itu memberikan sebuah 

gambaran tentang perwujudan akan seperti apa masa depan kita. Karena itulah 

kita akan bergerak untuk mewujudkannya. Kita memiliki cita-cita berarti kita 

memiliki gairah dan motivasi dalam hidup. Memiliki cita-cita membuat kita fokus 

dan menumbuhkan daya juang untuk meraihnya. Di sisi lain, memiliki cita-cita 

melatih rasa putus asa dan kecewa”. Sederhananya, cita-cita akan menghadirkan 

harapan, fokus, motivasi, ketidakbimbangan, persistensi, menghargai usaha, dan 

kemandirian serta berpikir jauh ke depan. 

Lantas mengapa menurut hasil penelitian, sebagian besar anak Indonesia masih 

belum punya cita-cita? Banyak guru dan orang tua yang masih belum menyadari 

akan manfaat bercita-cita dan betapa rentannya anak yang tidak memiliki cita-cita. 

Jika mereka yang memiliki cita-cita memiliki potensi lebih untuk dapat meraih 

sukses, sebaliknya, mereka yang tidak memiliki cita-cita akan memiliki potensi 

lebih untuk bermasalah, terlibat dalam kenakalan, bahkan kejahatan. Berbagai 

penyimpangan sosial mulai dari mencontek, berbohong, hingga narkoba dan 

pergaulan bebas, bahkan sampai tindakan kriminal seperti mencuri atau 

membunuh, penyebabnya tak jauh dari faktor internal dan eksternal. Keberadaan 

cita-cita sedikit banyak akan membentenginya, sehingga tidak mudah terbawa 

arus, tidak ‘rapuh’, serta mampu berpikir panjang. Faktor lain yang turut berperan 

dalam membangun cita-cita anak Indonesia adalah keterlibatan orang dewasa dan 

teman sebaya. Anak butuh model dan bimbingan, serta lingkungan yang 

konstruktif.   

Banyak orang tak berani bercita-cita karena miskin. Padahal untuk memutus 

rantai kemiskinan dan kebodohan bisa dimulai dari berani bercita-cita. 

Karenanyalah Gerakan Ayo Bercita-cita ini hadir. Agar semua anak Indonesia 

berani bercita-cita, dan berani berjuang untuk menggapai cita-citanya. Ayo 

bercita-cita! 

 

LATAR BELAKANG 

DEFINISI PROGRAM 



GERAKAN AYO BERICTA-CITA adalah gerakan mengajak masyarakat 

berpartipasi mendampingi setiap anak Indonesia memiliki cita-cita dengan cara 

memberikan kesempatan setiap anak menggambarkan dan menceritakan cita-

citanya di dalam kelas. Gerakan ini membutuhkan sinergi dan peran guru-guru 

untuk mengimplementasikan GAB di kelasnya sebagai agen utama dalam proses 

pendampingan peserta didik. 

 

A. TUJUAN PROGRAM 

1. Mendorong setiap anak Indonesia memiliki cita-cita (dibuktikan dengan 

mengisi buku gambar cita-cita) 

2. Mendorong partisipasi pendidik sebagai agen utama dalam proses 

pendampingan kepada peserta didik untuk memvisualisasikan cita-citanya 

3. Menjadikan GAB sebagai bagaian dari gerakan nasional yang didukung 

oleh segenap stakeholder terkait 

 

B. PELAKSANAAN PROGRAM 

1. Pelatihan :    Pelatihan GAB dilaksanakan dua sesi Why dan How 

2. Implementasi : Setiap siswa diminta untuk menggambarkan dan 

menceritakan cita-citanya 

3. Monitoring :  PIC GAB, koordinasi melalui grup whatsaap, update 

sosmed GAB daerah 

4. Terminasi :  Video GAB, Buku kumpulan profesi, Buku cerita, 

terbentuk komunitas GAB daerah 

5. Lama program 4 bulan 

 

C. BENTUK PEMBEKALAN REKAN 

Pembekalan dilakukan melalui via online (menggunakan aplikasi Zoom) 

 

D. LAMA PEMBEKALAN 

Open Recruitment Relawan Gerakan (ReKan), Pengantar Program, 

Pembekalan ReKan Online dilakukan selama 2 hari (waktu dinformasikan 

lebih lanjut) 



 

E. GOALS PROGRAM 

Terbentuk rekan GAB di daerah, yang dapat menjalankan aktivitas Geakan 

Ayo Bercita-cita. 

 

F. TIMELINE  

No Agenda Deskripsi Waktu 

1 Sosialisasi Sosialisasi dilakukan oleh koordinator 

aktivis SGI dan SLI di wilayah NTB dan 

Sumatera Utara 

16 - 20 

Desember 

2019 

2 Open Recruitment Penjaringan Relawan Gerakan (ReKan) 

GAB dilakukan selama 10 hari dengan 

mengisi formulir pendaftaran melalui 

google form  

http://bit.ly/PendaftaranRekanGAB2Oq7vkh 

23 Des – 3 

Jan 2019 

3 Pengumuman 

Rekan 

Bergabungnya sebanyak 30 – 40 ReKan 

GAB di daerah NTB dan Sumatera 

Utara 

5 Januari 

2019 

4 Pengantar 

Program 

Pembekalan bagi Relawan Gerakan 

(ReKan) dilakukan selama 2 hari via 

online melalui aplikasi zoom 

2 hari 

5 Implementasi 

Program 

Setelah mendapat pembekalan ReKan 

melakukan pelatihan GAB untuk guru-

guru di sekolah daerahnya 

3 bulan 

6 Koordinasi Komunikasi terkait implementasi dan 

aktivitas GAB di daerah 

2 pekan 

Note: Timeline dapat berubah sesuai kebutuhan di lapangan. 

G. PERSYARATAN RELAWAN GERAKAN 

1. Penerima manfaat dan alumni SGI/ SLI di wilayah Nusa Tenggara Barat 

dan Sumatera Utara 

http://bit.ly/PendaftaranRekanGAB2Oq7vkh


2. Berkomitmen menjadi bagian dari Gerakan Ayo Bercita-cita 

3. Mengisi formulir di http://bit.ly/PendaftaranRekanGAB2Oq7vkh 

H. BENEFIT REKAN GAB 

1. Terhubung dengan Relawan Gerakan di Seluruh Indonesia 

2. Mendapatkan materi pelatihan GAB 

3. Supporting pelatihan GAB di daerah 

 

Info lebih lanjut hubungi: 

Whatsapp: 0812 7881 0500 (Juita) 

Email: gerakanayobercita2@gmail.com

http://bit.ly/PendaftaranRekanGAB2Oq7vkh




 


