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Apa Itu Pemimpin?

Pemimpin adalah seseorang bertanggung jawab dan 
diberikan amanah oleh seseorang untuk mengemban 
tugas untuk memimpin suatu  kelompok dan bisa 
memberikan aura positif untuk orang yang 
dipimpinnya.

Untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya 
mempimpin tetapi juga ikut ambil bagian dalam 
mengharmoniskan kelompok. 



Pengalaman Menjadi 
Pemimpin

Pada suatu kesempatan, saya dipilih untuk menjadi Ketua 
Divisi Acara. 

Divisi acara bertugas mengurus rangkaian acara. Menjadi 
divisi acara kerap dianggap paling sibuk mulai dari tahap 
persiapan sampai pelaksanaan, divisi acara juga harus 
memastikan acara berjalan sesuai dengan baik atas 
rencana dan konsep yang ditentukan.



Saat saya dipilih menjadi ketua divisi acara dalam suatu 
organisasi membuat saya belajar bagaimana caranya 
mengurus suatu kegiatan dan bertanggung jawab atas 
kelangsungan acara agar bisa berjalan dengan baik.

Menjadi divisi acara juga mengajarkan saya untuk bisa 
memberikan contoh yang baik kepada setiap anggotanya 
sehingga memberikan dampak yang positif. Selain mengatur 
keberlangsungan acara, saya juga harus bisa bertindak adil 
dalam mengambil sebuah keputusan dari setiap pendapat 
antar anggota yang telah diutarakan. 



 

Sebagai pemimpin dalam suatu bidang, kita harus bisa 
ikhlas dalam menjalaninya, berani untuk mengambil 
risiko atas konsep, dan juga harus siap menerima jika 
acara tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemimpin 
harus sigap membantu jika salah anggotanya mengalami 
kesulitan. Pemimpin yang baik akan memberikan 
perhatian kecil seperti menanyakan bagaimana tugas 
yang jalani.

Menjadi pemimpin memerlukan kepercayaan diri yang 
kuat dan menjadi seorang yang dapat memberikan 
aura positif.



 "Untuk kamu yang masih menolak jika ditunjuk 
sebagai pemimpin, kamu tidak perlu takut dan 

merasa tidak percaya diri. Karena dengan 
memimpin, kamu akan mendapatkan banyak 

pengalaman dan pembelajaran baru"



                 

                            Sumber :

● Pegalaman pribadi penulis selama menjadi divisi 
acara.

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.


