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Pada hakikatnya, semua manusia adalah 
seorang pemimpin bagi dirinya sendiri. 
Begitu pula denganku. Aku hanyalah 
orang biasa yang mencoba untuk menjadi 
luar biasa.  Akan tetapi, di masa SMP aku 
ditunjuk untuk menggantikan posisi 
pemimpin OSIS karena pemimpin  yang 
sebelumnya tidak berperilaku layaknya 
seorang pemimpin.



Bagiku, menjadi seorang pemimpin itu 
tidaklah mudah. Namun, hal tersebut 
harus tetap dijalani. Bersikap tegas dan 
disiplin menjadi kunci utama dalam 
sebuah kepemimpinan. Terobosan baru 
juga sangat dinantikan. Akhirnya 
muncullah terobosan berupa: 
Penggalakan slogan buang sampah pada 
tempatnya. Penertiban siswa pasca jam 
istirahat 



Hal Kecil Berdampak Besar

Terobosan penggalakan slogan buang 
sampah pada tempatnya, melibatkan 
seluruh anggota OSIS untuk memantau 
siswa yang membuang sampah 
sembarangan. Jika siswa ketahuan 
membuang sampah sembarangan,  maka 
diberikan sanksi berupa denda sebesar 
Rp.2000. Dana hasil denda akan 
digunakan  untuk membeli keranjang 
sampah. 



Seiring berjalannya waktu menjadi 
pemimpin. Dapatlah panggilan untuk 
mewakili kabupaten dalam rangka 
pelatihan kepemimpinan, yakni Kawah 
Kepemimpinan Pelajar. Mengingat, 
seorang pemimpin yang dibentuk tanpa 
dibarengi pelatihan dan pengalaman 
kepemimpinan maka akan kurang 
disegani oleh pengikutnya. 



Disiplin itu Penting

Tidak dipungkiri keberadaannya, bahwa 
banyak siswa yang sengaja lambat 
masuk ke kelas pasca jam istirahat. Oleh 
sebab itu, muncullah terobosan berupa 
penertiban pasca jam istirahat yang 
dilakukan dengan merazia kantin sekolah. 
Padahal kalau telat masuk kelas biasanya 
banyak guru   yang memberikan hukuman



Lantas Hal Apa Saja Yang Harus Dimiliki 
Pemimpin Yang Berkualitas itu?
• Pendidikan
• Pengalaman dari waktu ke waktu
• Berbakat
• Pernah memperoleh pelatihan 

kepemimpinan, 
• Sadar akan diri sendiri



Saya Bukan Pemimpin, Tetapi Saya 
Ditunjuk Untuk Menjadi Pemimpin.

Giliran kamu untuk mengedukasi 
generasi muda agar peduli dengan 

kepemimpinan



Milikilah niat yang baik, mulailah 
katakan “Kita”, seringlah berlatih, 

ciptakanlah antusiasme, pecahkan 
masalah dengan bersama-sama, dan 
berikanlah pujian. Maka kau cocok 

dikatakan sebagai pemimpin.
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