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Introduction
Sekolah, akademi, universitas, politeknik, dll 
merupakan instansi resmi dalam penyelenggaraan 
Pendidikan. Pastinya lulusannya akan dipersiapkan 
untuk masa depan sebaik mungkin. Dalam 
kehidupan sehari-hari dimasa mendatang perlu 
yang namanya kemampuan kepemimpinan. 
Kepemimpinan dapat dimulai dari memimpin diri 
sendiri hingga pada kemampuan memimpin banyak 
orang. Lalu, mungkinkah sekolah cukup untuk 
pengembangan kemampuan kepemimpinan 
seseorang ?



Banyak komunitas di Sekolah
Berbicara mengenai kemampuan kepemimpinan 
yang diselenggarakan di sekolah maka akan 
cukup beragam media atau program yang telah 
disediakan. Komunitas sangat membantu kalian 
dalam mengembangkan kemampuan 
kepemimpinanan. Seperti OSIS, MPK, Dewan 
Pramuka, HMJ, BEM, dan komunitas lain yang 
bergerak didalam lingkup sekolah. Kalian bisa 
mengikutinya, namun harus tetap 
mempertimbangkan kemampuan diri ya. Jangan 
sampai kamu tepar ditengah jalan deh!



Kurikulum 2013 - terbaru
Pemerintah terus memperbarui kurikulum bagi 
Pendidikan dasar hingga lanjut. Perubahan 
kurikulum disesuaikan dengan zaman. Salah satu 
implementasi kurikulum yaitu dengan sistem 
belajar independent. Ini dapat melatih para 
pelajar dalam menepati tugas, memahami 
materi, dan tingkat kemandirian pelajar. 
Kurikulum ini akan membantu kamu dalam 
melaksanakan pembelajaran secara maksimal 
apabila diterpkan dengan baik dan benar. Jangan 
sampe males-malesan, PERCUMA !



Kalau kurang gimana ?
Kalau kalian merasa 2 hal tadi masih kurang dan 
mungkin ga maksimal. Kalian bisa mengikuti 
beberapa tips dari aku nih ! 

Tenang aja masih banyak tips dan hal lain yang 
bisa kamu lakukan selain hal diatas. Simak yok 
slide selanjutnya buat tau apa aja !



Komunitas diluar sekolah
Kamu bisa banget loh ikutan komunitas diluar sekolah 
sesuai dengan minat yang kamu suka. Contoh : Aku 
mengikuti Forum Anak dan Kita Beraksi sebagai 
komunitas diluar sekolah. Dimana mereka bergerak 
dibidang Anak, Pendidikan, dan Sosial. Tentunya akan 
bertemu banyak orang dari berbagai daerah maupun latar 
belakang sangat berbeda



Program Kepemimpinan
Pastinya kita juga butuh yang namanya pengembangan diri 
atau self development. Aku mengikuti beberapa program 
yaitu XYLC (XL Youth Leadership Camp) dan Program 
Unggulan Gubernur Jateng di 2019. Aku mendapatkan banyak 
pemahaman cara memimpin kelompok baik dari segi 
komunitas hingga pengalaman memimpin perencanaan sebuah 
start up. Sehingga dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari 
dalam bermasyarakat.



Summary
Nah, berdasarkan hal itu aku bisa memberikan 
kesimpulan bahwa apabila kita dapat memaksimalkan 
kegiatan di sekolah dalam mengembangkan 
kemampuan kepemimpinan kita. Apabila kita tidak bisa 
mengembangkannya dalam lingkup sekolah, kita bisa 
mengembangkannya dengan komunitas diluar sekolah 
dan mengikuti program’ kepemimpinan. Banyak banget 
deh pokoknya. Kalau kamu mau tips” 
lebih lanjut tetap ikuti instagramku 
dan pemimpin.id ! Kita akan share 
hal-hal hebat terkait kepemimpinan. 



STAY COURIUS TO 
LEARN AND 
PRACTICE !

SEE YOU NEXT POST
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● https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/3
0/23475471/tahun-ajaran-baru-sekolah-waji
b-terapkan-kurikulum-2013?page=all

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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