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Sering kali kita takut 
untuk memulai, terutama 
dalam mengambil 
tanggung jawab. 

Tak jarang kita takut untuk memulai sesuatu, kita takut gagal, 
takut mengecewakan, takut tidak sesuai ekspektasi.



Mari kita back to one story dulu…

Saat duduk di bangku smp, saya mengikuti OSIS 
sebagai kegiatan di sekolah. OSIS sendiri 
mengadakan banyak event besar baik di sekolah 
maupun luar sekolah. 
Setiap event, OSIS bergantian memilih anggotanya 
untuk dijadikan panitia dalam acara tersebut. Sering 
kali saya terpilih dan menolak ajakan menjadi 
panitia, dengan alasan takut tidak bisa bertanggung 
jawab.



Sejak muda kita sudah 
takut dan dihantui akan 
kegagalan dalam 
menjalani sesuatu.



Mulai aja dulu
Saat itu saya berpikir, saya harus berkembang dan 
tidak boleh boleh terjebak di zona nyaman. Pada 
akhirnya saya memberanikan diri untuk memulai 
banyak kegiatan OSIS.

Suatu waktu akan ada pergantian kepengurusan di 
OSIS. Dan saya ditunjuk sebagai kandidat calon 
ketua OSIS. Saya pikir ini kesempatan bagus untuk 
berubah dan mulai sesuatu yang baru dan besar.



Keluar dari zona nyaman
Akhirnya saya terpilih sebagai ketua OSIS. Selama 
menjadi ketua OSIS, saya banyak mendapat 
pengalaman berharga yang menjadi perubahan besar 
dalam diri saya.
Saya pun sadar, kalau waktu itu saya tidak berani 
menjadi pemimpin, mungkin saya tidak akan menjadi 
saya yang sekarang. 
Lagi pula kita masih muda, jadi jangan takut gagal.



Tips untuk berani memimpin
1. Berani untuk memulai sesuatu yang baru dan 

besar
2. Yakinkan diri kalau kita bisa
3. Semua pemimpin pernah berada di posisi 

terbawah
4. Kita masih muda jadi jangan takut akan 

kegagalan
5. Kita harus berubah jadi lebih baik dan jangan 

takut akan perubahan



 “Semuanya 
kelihatan tidak 
mungkin 
sampai segala 
sesuatu 
selesai.” 
- Nelson Mandela



● Pengalaman pribadi penulis
● https://hot.liputan6.com/read/4141708/40-

kata-kata-bijak-tokoh-dunia-tentang-kehi
dupan-bikin-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.
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