
Bli, 

Saya mau memperkenalkan tentang SabangMerauke ya. Berikut adalah script presentasi saya ketika 

Malam Final Kompetisi Apa Idemu yang diselenggarakan oleh Pertamax. Ketika itu SabangMerauke 

menyisihkan hampir 6,000 ide lain untuk bisa masuk ke final, dan akhirnya menjadi juara 2. 

*** 

Selamat malam. Nama saya Ayu, saya mewakili dua rekan saya. Kami bertiga berkuliah kampus yang 

berbeda, satu-satunya benang merah yang menyatukan kami adalah kami pernah mengikuti 

pertukaran pelajar. Saya akan menceritakan tentang SabangMerauke dan tentang bagaimana ide ini 

akan membantu Indonesia menjadi lebih baik. 

Saya pernah mengajar di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Ketika terjadi kerusuhan Ambon tahun 

99, kerusuhannya menjalar sampai di desa saya. Murid-murid saya bahkan belum lahir ketika 

kerusuhan ini terjadi, tapi kebencian dituruntemurunkan dari generasi ke generasi. Murid-murid 

saya bisa dengan fasih berkata, "Hati-hati Ibu, nanti orang Kristen bisa bakar Ibu Ayu pe rumah!”. 

Anak-anak ini bahkan tidak pernah bertemu orang Kristen seumur hidupnya, karena desa ini 

penduduknya 100% Islam. 

Ketika Ambon bergolak lagi, setahun lalu, anak-anak tak henti membicarakan kerusuhan. 

"Kalian tahu, Nak, kerusuhannya ada di mana?" 

"Di Ambon, Bu"   

"Kalian tahu Ambon itu jauh sekali dari sini?" 

"Nanti kerusuhannya naik pesawat, Bu" 

 Anak-anak ini bahkan tidak paham arti kata kerusuhan. 

Kisah yang saya alami di Halmahera hanya satu dari mungkin banyak cerita tentang keanekaragaman 

di Indonesia, seperti juga yang menjadi tantangan di banyak di daerah di Indonesia… di Aceh, 

Lampung, Poso, Papua,…bahkan di Jakarta. 

Padahal, tidak seharusnya keanekaragaman di Indonesia menjadi masalah. Kebhinekaan di Indonesia 

adalah sebuah fakta. Sebuah keniscayaan. 

Kami, yang pernah merantau, hidup jauh dari rumah, merasa bahwa merantau itu meluaskan 

cakrawala dan mengubah hidup. Kami menjadi lebih toleran justru karena kami pernah menjadi 

minoritas. Karena memahami toleransi tidak bisa hanya dengan membaca buku ppkn saja. Karena 

toleransi itu harus dialami. Harus dirasakan. Kami ingin anak-anak Indonesia juga merasakan hal 

yang sama. 

Maka dari itu, SabangMerauke ada. Tidak hanya nama dua kota tertimur dan terbarat Indonesia, 

SabangMerauke adalah akronim dari Seribu Anak Bangsa, Merantau untuk Kembali. 



SabangMerauke adalah program pertukaran pelajar antardaerah di Indonesia, mengajak anak-anak 

dari berbagai daerah untuk merantau sebentar dan tinggal dengan keluarga angkat di tempat baru 

selama liburan sekolah, dan kemudian kembali ke daerah asalnya. 

ASM (Anak SabangMerauke) akan diajak untuk hidup bersama Keluarga Angkat selama 2-3 minggu 

ketika liburan sekolah. ASM adalah anak SMP yang akan dipilih dari daerah Indonesia Tengah atau 

Timur, diutamakan dari daerah yang pernah mengalami konflik horizontal, dan untuk tahap pertama 

kami akan memprioritaskan dari daerah penempatan Pengajar Muda. 

Kami akan memilih Keluarga Angkat yang memiliki nilai-nilai baik dan berpendidikan baik, sehingga 

bisa menjadi teladan bagi ASM. 

Selama masa pertukaran, ASM tidak akan sendirian. Ia akan didampingi oleh Kakak SabangMerauke 

(KSM), yang dipilih dari mahasiswa. 

Selama masa pertukaran, ASM akan mengunjungi museum sehingga bisa menapaktilasi perjuangan 

para pendiri bangsa, akan mengunjungi lokasi profesi orang tua angkat, dan akan datang ke kampus 

dan duduk di kelas. Mungkin ia tidak akan paham apa yang sedang diajarkan, tapi tidak apa-apa, 

karena pengalaman ini akan membekas. Di hari terakhir, sebelum ia pulang, ia akan menulis surat, 

dimasukkan ke dalam kaleng, dan ditanam di halaman kampus. Isi suratnya adalah ‘aku berjanji, 

suatu saat aku akan kembali ke sini. Aku akan kembali ke kota ini, dan kuliah di sini’. 

Dampak program ini mungkin tidak besar. Hanya 10 anak tiap tahunnya. 10 anak dari 200 juta 

penduduk Indonesia. Apakah akan bisa membawa perubahan? Tapi yang akan besar adalah dampak 

gerakan. Di sinilah luar biasanya multiplier effect dari Sabang Merauke. Bahkan saya berdiri di sini 

pun, saya sedang menyebarkan virus toleransi. Ketika nanti kita menyeleksi ASM, KSM, Keluarga 

Angkat, semuanya akan mengalami proses edukasi. Dan bukan tidak mungkin, justru Keluarga 

Angkat dan KSM yang kini memiliki keluarga baru, merekalah yang akan memunculkan gerakan-

gerakan baru yang bisa membantu mewujudkan Indonesia lebih baik. Dan bayangkan dampak yang 

akan terjadi di desa anak ini. Anak ini akan menjadi jendela kemajuan dan menginspirasi teman-

temannya untuk berani bermimpi. 

Anak-anak ini adalah sebagian kecil dari murid-murid Pengajar Muda yang akan mengikuti seleksi 

Sabang Merauke. Ketika kita melihat mereka, kita sedang melihat masa depan. 

Karena menjaga mimpi anak-anak Indonesia berarti menjaga cita-cita para pendiri bangsa, maka 

Sabang Merauke harus ada. 

*** 

Konsep dukungan untuk SabangMerauke ini adalah crowdfunding dan crowdsourcing. In fact, kami 

bertekad ingin bisa menjadi benchmark untuk sebuah gerakan yang bisa menggerakkan programny 

melalui crowdsourcing. Karena, gerakan yang didukung oleh crowdfunding sudah banyak, namun 

tidak banyak gerakan yang melakukan crowdsourcing secara sistematis. 

Dalam crowdfunding, siapa saja bisa memberikan donasi uang berapa saja. Dalam crowdsourcing, 

siapa saja bisa ikut membantu menyumbangkan logistik apa saja untuk mendukung program. 

Misalnya, ada rekan yang bersedia menyumbangkan 30 kotak nasi untuk makan siang satu hari, atau 



ada rekan lain yang siap meminjamkan mobilnya untuk menjemput ASM (Anak SabangMerauke) di 

bandara, etc. 

Tadi malam saya bertemu dengan Pak Sony, dan beliau bersemangat sekali untuk ikut membantu. 

Beliau akan memperkenalkan saya ke beberapa orang yang potensial bisa membantu. Selain itu 

beliau juga akan menulis tentang ini dan siap menyebarkannya ke beberapa jaringan PPI di seluruh 

dunia. 

Mohon dukungannya, Bli! :) 

 

Salam SabangMerauke, 

Ayu 


