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Gagal Menjadi Ketua OSIS Bukan 
Akhir dari Kepemimpinan

    Nama saya Yuyon Vin Sada, pengalaman pribadi 
saya tentang kepemimpinan dimulai sejak saya 
masuk bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). 
Saat  itu saya terpilih untuk menjadi salah satu 
kandidat dalam pemilihan ketua OSIS. Saya lolos 
hingga babak final debat yang menyisakan 3 
kandidat, dimana saya sebagai kandidat 1. Namun 
pemilihan suara tidak  memihak kepada saya saat 
itu, karena suara terbanyak dimenangkan oleh 
kandidat ke- 2. Sekalipun saya tidak terpilih, langkah 
saya tidak berhenti sampai di situ, saya tetap 
mengikuti kegiatan OSIS dengan  menjadi bagian 
dari OSIS. 



     Saya menjabat sebagai Koordinator Kesenian 
selama 2 tahun sejak kelas VII semester II 
sampai kelas IX semester I. Saya juga aktif 
dalam berbagai kegiatan lomba baik  di luar 
maupun di dalam sekolah. Tak hanya sampai di 
situ, saya juga melatih kepemimpinan saya 
sebagai Ketua Kelas. Hal ini membuat saya 
sangat di percaya oleh guru-guru saya saat SMP 
sehingga saya sering ditunjuk sebagai ketua 
dalam beberapa kegiatan.



     Tak berhenti sampai di situ, saat di bangku Sekolah 
Menengah Atas (SMA) saya kembali aktif dalam OSIS, 
saya menjabat sebagai Sekretaris OSIS selama 2 periode. 
Dan juga aktif dalam ekstrakulikuler dan mengikuti 
berbagai macam lomba dan acara yang melatih public 
speaking saya. Misalnya menjadi MC di kegiatan sekolah, 
lalu saya selalu di percaya oleh guru-guru untuk menjadi 
MC di kegiatan luar dan promosi sekolah. 

Dari pengalaman saya kita bisa belajar bahwa 
kepemimpinan sangat berguna bagi kita untuk melatih 
mental dan membuat kita semakin meng-upgrade diri agar 
bisa dikenal dan dipercaya oleh banyak orang. Saya juga 
awalnya cuman coba-coba kok, ada gagalnya juga. Tapi, 
dari setiap kegagalan saya belajar untuk semakin melatih 
diri menampilkan yang terbaik dan memperbaiki kesalahan 
dari masa lalu. Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak? 
Jangan takut mencoba, karena kita nggak akan pernah 
tahu kita bisa atau tidak sampai kita mencobanya. So, 
good luck yaa!
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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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