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 Tentunya makasih buat Tuhan yang udah 
ngijinin buku ini terbit. Yang memungkinkan buku ini 
dibaca banyak orang. Yang  mengijinkan buku ini 
jadi teman atau bahkan jawaban bagi perjuangan 
mereka yang membutuhkan semangat dalam 
menggapai mimpi. 

 Makasih buat semua YMLover (followers 
@YouthMotivation di twitter) dan semua Dreamers 
yang sudah mengirimkan naskahnya. Buku ini 
kebanggaan kita! Untuk semua yang sudah 
membeli, pembaca dan para pemimpi, buku ini untuk 
kalian. Terima kasih sudah mempercayai Youth 
Motivation untuk menampung impian dan 
harapanmu. 

 Hmm..makasih buat semua teman-teman 
founder @YouthMotivation yang selalu memberi 
semangat bahwa project ini bisa terwujud. Juga 

pendesain sampul, Kak John yang juga komikus 
Wind Rider (@jgreinhart), thanks buat kesediaannya 
direpotin! Makasih buat NulisBuku.com yang 
memungkinkan buku ini terbit tanpa keribetan :p. 

 Terakhir, thanks buat semua para pemimpi di 
Indonesia, di dunia. For any youth who dare to 
dream. Please dare to make it come true! Coz you’re 
not alone . Maksimalkan masa mudamu, karena 

inilah kebanggaan kita nanti di hari tua! 

 

.:Youth Motivation:. 
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18 Agustus 2011 

@YouthMotivation: 

 

Mimpi menjadikan kita berani 
dalam menghadapi tantangan demi 
tantangan di hidup ini. #Merdeka 

 

http://twitter.com/#!/search?q=%23Merdeka
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Suatu hari saat aku masih kecil, aku 
bermimpi sedang terbang melintasi jalanan di 
kampung halamanku. Ya, aku menyebutnya 
kampung karena memang itu adalah sebuah daerah 
di pedesaan. Dalam mimpiku, aku terbang tanpa 
sayap dari ujung jalan utama di kampungku itu, 
menuju ujung jalan yang lain. Aku terbang tanpa 
sayap. 

Di tengah „penerbangan‟ku, terlihat di 
bawahku ada beberapa teman dan tetangga yang 
kukenal yang sedang beraktivitas. Entah mereka 
menyadari atau tidak bahwa ada seorang manusia 
melayang-layang di atas mereka. Tapi yang pasti, 
saat itu aku merasa lepas, merasa bebas, dan 
merasa hebat! Hmm..mimpi anak kecil, pikirku. 
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Bertahun-tahun aku tidak lagi mengingat 
mimpi itu. Tapi mimpi itu tidak bisa hilang atau 
terhapus begitu saja dari ingatanku. Biasanya sih, 
mimpi yang tidak ada artinya, bisa dengan mudah 
kulupakan. Jangankan bertahun, setelah bangun 
dari tidur pun aku sudah melupakannya. Tapi ini 
beda! Sebuah mimpi di usia (mungkin) 7 tahun (aku 
tak bisa mengingat umurku saat itu dengan pasti) 
dan masih kuingat hingga hari ini. Aku percaya itu 
bukan mimpi biasa selayaknya bunga tidur. 

Beberapa tahun kemudian, aku dan 
keluargaku meninggalkan kampung itu dan pindah 
ke kota. Sebuah kota yang memang tidak cukup 
besar bila dibanding kota-kota Metropolitan atau 
Megapolitan seperti Jakarta. Tapi di kota itulah aku 
melewatkan masa-masa seragam putih-biru dan 
putih abu-abuku.  

Sekarang, aku tinggal di kota yang lebih 
besar lagi, kota Pahlawan. Sebuah kota yang 
mengijinkanku bertemu dengan teman-teman 
hebatku, kampus hebatku, dan tentu saja 
pengalaman-pengalaman hebatku yang ingin kuingat 
selalu. Di kota itu juga aku mengenal Twitter, sebuah 

media komunikasi online, sebuah media sosial yang 
memungkinkan kita bicara langsung dengan orang 
yang kita inginkan (yang punya twitter juga 
tentunya). 

Melalui twitter jugalah aku bisa 
mengembangkan account @YouthMotivation 
setapak demi setapak. Dari jumlah follower yang 
hanya satu orang (yaitu aku sendiri :p), hingga 
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16.000++ followers seperti saat aku menulis naskah 
ini. Melalui twitter pula aku mengenal YMLover, 
sebutan untuk followers @YouthMotivation yang 

dengan beraninya klik „follow‟ akun yang kukelola ini, 
hehehe.  

Tapi aku sangat senang „bertemu‟ mereka, 
walaupun secara tidak langsung. Mereka 
membuatku bersemangat untuk jadi lebih baik tiap 
hari! Luar biasa bukan, dampak dari berbagi hal 
positif setiap hari? Hingga aku menuliskannya di web 
YouthMotivation.net, dengan judul “Why Youth 
Motivation Exist”. Secara sederhana, merekalah 
inspiratorku – tanpa mereka sadari.    

Dan inilah karya-karya mereka. Sebuah cerita 
sederhana tapi sarat makna dan semangat! Sebuah 
hasrat dari hati yang ditulis dengan keyakinan bahwa 
suatu saat tulisan mereka akan menjadi nyata. 
Mereka membagi padamu tak hanya sekedar 
mimpinya, tapi hambatan dan juga apa yang Tuhan 
lakukan untuk membantu mereka mengatasi 
hambatan itu. Terakhir, mereka membagikan strategi 
mereka hingga 3 tahun ke depan untuk membuat 
mimpi itu menjadi nyata. Wow! Kapan lagi kita bisa 

mendapat paket lengkap seperti ini? Kalau kamu 
punya mimpi, buku ini untukmu! 

Dan kini aku merasa, mimpiku saat kecil itu 
mulai jelas maksudnya. Oyah, aku belum 
mengatakan bahwa selama bertahun-tahun aku tak 
paham makna mimpi itu. Jadi mimpi itu kusimpan 
dalam-dalam di ingatanku.  
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Aku yang dulu mengira mimpiku saat itu 
benar-benar bunga tidur, sekarang mulai berpikir 
dengan cara yang berbeda. Aku merasa akan benar-
benar „terbang‟ saat aku bisa mewujudkan mimpiku. 
Aku bahkan akan menjadi inspirasi buat teman dan 
orang-orang di sekitarku yang saat itu digambarkan 
sebagai teman-teman yang kulintasi saat terbang 
tanpa sayap. Yang kuinginkan adalah „terbang‟ 
bersama mereka, menunjukkan caranya pada 
mereka dan menikmati keberhasilan itu bersama. 

Ketahuilah, aku sama sekali tidak berpikir 
bahwa aku lebih hebat dari teman atau orang dalam 
mimpiku itu. Satu yang kuinginkan saat dalam mimpi 
itu, aku berteriak memanggil mereka dan mengajak 
mereka terbang bersamaku. Namun sayangnya tak 
seorangpun menyadarinya. Mereka asyik sendiri 
dengan aktivitasnya di „bawah‟. Dari situ aku tahu, 
bahwa tak semua orang berani memperjuangkan 
mimpinya.  

Dari situ juga aku tahu bahwa keinginanku 
mengajak mereka terbang itu cukup nekad! Kenapa? 
Karena aku tak tahu apa aku bisa menarik mereka 
untuk terbang bersamaku. Tapi toh tetap aku punya 

niatan itu dan ingin mengajak mereka terbang tanpa 
sayap bersamaku. 

Kini, aku mengajakmu “terbang tanpa sayap”, 
melintasi mimpi demi mimpi dari YMLover yang 

dengan keberaniannya menuliskan mimpi mereka. 
Sebuah tindakan awal yang sangat baik untuk 
menantang diri mereka sendiri mulai melangkah 
setapak demi setapak meraih impiannya. 
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Nikmatilah satu persatu, resapi cerita mereka 
dan tangkap semangatnya! Mungkin kamu belum 
berani seperti mereka, atau bahkan sudah jauh 
melampaui mereka. Tapi yang pasti, inilah cerita 
mereka. Aku mengajakmu menikmatinya dan dapati 
dirimu lebih bersemangat untuk mengejar mimpimu. 

Di akhir setiap cerita yang disajikan, aku 
memberi catatan kecil berjudul “Catatan #YM”. Yaitu 
sebuah refleksi sederhana yang mengajak kita 
memaknai dan mencari tahu apa manfaat yang bisa 
kita ambil dari tiap cerita di buku ini. Semoga catatan 
ini bisa mengajakmu terbang lebih tinggi! 

Hmm... Terbang lebih tinggi? Mungkin kamu 
masih merasakan keraguan di dalam hatimu. 
Bisakah aku? Mampukah aku melakukannya? Aku 
tak mau berhenti hanya pada sekedar tulisan. Benar 
kawan, kami juga tak mau menjadikan mimpi kami 
sekedar coretan tinta hitam di atas kertas putih yang 
entah kapan menjadi sebuah kenyataan dan 
aktivitas nyata yang kami kerjakan tiap detailnya 
setiap hari. 

Sekarang kami memberitahukan hal ini 
padamu. Kami tidak berhenti sampai di sini. Kami 
terus berjuang dan melakukan apa yang kami bisa 
untuk mewujudkan mimpi masing-masing. Tapi satu 
yang kami tahu, kami tidak sedang berjuang 
sendirian. Karena itulah, melalui buku ini kami 
berbagi mimpi denganmu. Dengan harapan 
sederhana, bahwa kamu mau bergabung dengan 
kami . 
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Bagikan ceritamu dengan kami! Ayo bertemu 
dengan YMLover yang lain. Caranya, follow 
@YouthMotivation di twitter atau klik Like di 

Facebook.com/YouthMotivation. Juga kunjungi dan 
berikan salammu melalui web kami, 
www.YouthMotivation.net. Kamu juga bisa follow tiap 
YMLover yang menuliskan mimpinya di sini. Buka 
blog mereka dan hubungi mereka. Mari berjuang 
bersama menggapai impian! Kami menunggumu~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Christy M. Sucahyo 
Founder @YouthMotivation 

Twitter: @christyms | www.christyms.net 

http://www.youthmotivation.net/

