
 

 

 

PANDUAN CLOSED RECRUITMENT 

REKAN GAB KABUPATEN/KOTA 

 

PROFIL GERAKAN AYO BERCITA-CITA (GAB) 

Ingin semua anak-anak kita tak terjerat masalah saat remaja? Juga agar 

mereka mudah meraih sukses saat dewasa? Gerakan Ayo Bercita-cita (GAB) 

merupakan gerakan yang didirikan untuk tujuan tersebut. Yakni untuk 

membantu anak-anak Indonesia mudah meraih sukses masing-masing 

dengan cara bercita-cita sejak dini.  Gerakan ini diinisiasi oleh Parni Hadi 

(Pendiri Yayasan Dompet Dhuafa), Zaim Uchrowi (Ketua Yayasan Karakter 

Pancasila), serta Ira Puspadewi (Dirut BUMN dan pegiat social entrepreneur).  

Dengan bercita-cita, anak-anak Indonesia akan punya tujuan hidup yang jelas, 

terjaga dari jeratan masalah tak perlu saat remaja, terbebas dari kemiskinan, 

serta tumbuh menjadi generasi hebat di era industri 4.0 saat ini serta masa 

mendatang. 

TUJUAN 

1. Mendorong setiap anak Indonesia punya cita-cita yang divisualisasikan 

dalam Buku (Gambar) Cita-cita, serta berbagi cita-cita tersebut pada 

teman-temannya.  

2. Mendorong para pendidik aktif berpartisipasi untuk memotivasi, 

mendampingi, dan membimbing anak-anak untuk memvisualisasikan 

dan berbagi cita-cita. 

3. Mendorong menjadikan GAB sebagai gerakan nasional yang dapat 

melibatkan semua pihak yang relevan untuk menjadi pemangku 

kepentingan (stake holders) yang aktif. 

REKAN GAB 

Rekan GAB adalah individu yang mendaftarkan diri secara sukarela 

untuk menjadi bagian dari program GAB di daerah. Diharapkan Rekan GAB 

bersedia melaksanakan, mendampingi, memonitoring, dan membentuk 

komunitas GAB hingga tingkat kecamatan/gugus sekolah di daerahnya. 



 

 

 

Persyaratan Rekan GAB Kabupaten/Kota 

1. Berprofesi sebagai Kepala Sekolah/Guru. 

2. Pengurus Yayasan Sekolah. 

3. Aktivis organisasi atau komunitas pendidikan di daerahnya. 

4. Pendidikan minimal S1. 

5. Usia ≥35 tahun. 

Tugas Rekan GAB Kabupaten/Kota 

1. Mendata semua gugus sekolah di wilayah yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

2. Melakukan koordinasi dengan kepala daerah, dinas pendidikan dan 

pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pengembangan 

pendidikan di tingkat kabupaten/kota. 

3. Melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang 

terkait langsung dengan pengembangan pendidikan di tingkat 

kecamatan dan gugus (UPT Kecamatan, Pengawas Sekolah, KKS, KKG). 

4. Merencanakan pelatihan GAB di tingkat gugus. 

5. Mencari mitra kerjasama/dukungan pendanaan untuk 

menyelenggarakan pelatihan GAB di setiap gugus. 

6. Melaporkan agenda pelatihan bulanan yang sudah terjadwal dan 

menyelenggarakan pelatihan GAB di tingkat gugus yang melibatkan 

perwakilan dari semua SD di gugus tersebut. 

7. Melaporkan agenda pelatihan bulanan yang sudah terjadwal dan 

menyelenggarakan pelatihan GAB di tingkat gugus yang melibatkan 

perwakilan dari semua SD di gugus tersebut. 

8. Memilih dan memberikan pembekalan 2-3 Rekan GAB di tingkat gugus 

untuk dapat melakukan monitoring implementasi SMS Bercita-cita di 

setiap sekolah. 

9. Memonitor implementasi SMS Bercita-cita dari masing-masing Rekan 

GAB di tingkat gugus. 

10. Membuat laporan implementasi GAB setiap gugus di tingkat 

kabupaten/kota. 

 



 

 

 

11. Mendokumentasikan kegiatan GAB setiap gugus di tingkat 

kabupaten/kota. 

12. Menjalin komunikasi antar Rekan GAB kabupaten/kota. 

Benefit Rekan GAB Kabupaten/Kota 

1. Terhubung dengan Rekan GAB di seluruh Indonesia 

2. Mendapatkan TOT yang diisi oleh trainer tingkat nasional. 

3. Mendapatkan lisensi Rekan GAB kabupaten/kota selama 3 tahun dan 

dapat diperpanjang untuk periode berikutnya. 

4. Mendapatkan coaching dan capacity building secara berkala. 

5. Memperoleh kesempatan untuk mengikuti Temu Rekan GAB Nasional. 

6. Mendapatkan tools komunikasi (kartu nama, brosur, pin GAB, buku 

panduan SMS Bercita-cita, dan asesoris lainnya). 

7. Setiap pelatihan mendapatkan fee trainer: (a) 70%-80% jika pendanaan 

diperoleh sendiri oleh Rekan GAB, (b) 100% dari standar  fee nasional 

jika pendanaan diperoleh dari GAB. 

Alur Pendaftaran 

❖ Mengisi formulir di website www.ayobercitacita.id/rekrutmen  

❖ Mendownload panduan lengkap di www.ayobercita-cita.id  

❖ Memfollow akun Instagram GAB @ayobercitacita.id 

❖ Konfirmasi pendaftaran ke whatsaap 081292801156 

Informasi Lanjutan Hubungi: 

Alamat  : Jl. Warung Jati Barat No. 16 Pejaten, Jakarta 12540 

Whatsapp : 081292801156 

Email  : gerakanayobercita2@gmailc.om 

Website  : www.ayobercitacita.id 

Instagram : @ayobercitacita.id 

Facebook  : Gerakan Ayo Bercita-cita 

Youtube  : Gerakan Ayo Bercita-cita 
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