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Menjadi seorang pemimpin bukanlah pekerjaan 
yang mudah. Pemimpin dituntut untuk dapat 
mengelola kelompoknya agar target yang sudah 
ditetapkan bisa tercapai. 

Namun, dengan keadaan pandemi seperti ini, 
pekerjaan untuk mengkoordinir suatu kelompok 
secara langsung menjadi lebih sulit. Di saat 
inilah kita harus menunjukan bahwa sebagai 
seorang pemimpin kita bisa bertahan dan 
menghasilkan yang terbaik dengan 
mengaplikasikan “jurus” kita. 



Saya pernah menjadi seorang ketua MPK 
(Majelis Perwakilan Kelas) pada saat duduk di 
bangku SMA. Saat itu, saya belum mempunyai 
gambaran apa saja yang harus saya kerjakan. 
Ditambah lagi saya harus bekerjasama dengan 
adik kelas 10 yang mana saya sendiri belum 
pernah bertatap muka secara langsung. Hal itu 
membuat saya sempat kebingungan. Bagaimana 
bisa menciptakan sebuah hubungan indah antar 
anggota hanya dengan virtual meeting. 



Pencarian pun dimulai…

Saat itu, saya memulai dengan mencoba 
dengan cara yang sangat mudah. Free call di 
LINE. Saya mulai dengan membuka diskusi 
tentang ide-ide yang mau mereka cantumkan 
untuk kemajuan sekolah. Memang ini bukan hal 
yang mudah bagi saya untuk “memaksa” 
mereka berani membuka suaranya hanya 
dengan telfonan, tetapi bukan berarti tidak bisa 
kan?



Usaha tidak akan pernah 
mengkhianati hasil

Akhirnya, saya bisa mengkoordinir anggota 
MPK untuk menjalankan setiap tugasnya 
dan mengkomunikasikan kesulitan yang 
mereka temukan melalui online.
Kami rajin menyelenggarakan rapat melalui 
video call, menyelesaikan semua target 
yang sudah kami susun dan bertukar 
pendapat untuk mendapatkan ide kreatif di 
program yang akan kita adakan selanjutnya.



Dari pengalaman yang sudah saya ceritakan, 
saya ingin mengajak kita semua untuk berani 
menemukan cara memimpin terbaik menurut 
kita.
Hindari asumsi bahwa seorang pemimpin itu 
harus kaku dan galak. Gak juga kok!
Pemimpin itu justru harus bisa berbaur dengan 
dan menjadi teman bagi anggotanya. 
Yakin! bahwa kita bisa menghadapi segala 
tantangan dalam bentuk apapun itu dengan 
cara unik kita sendiri.



Semangat! 

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.


