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Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan suatu 
organisasi yang menjadi sebagai tangan kanan sekolah dan 
sebuah organanisasi yang menampung semua aspirasi warga 
sekolah. 
Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu 
sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak 
untuk menjadi calonnya untuk kemudian menjadi pengurus 
OSIS.
Biasanya di dalam organisasi ini ada jabatan yang cukup 
bergengsi dalam kalangan siswa, yang selalu diperebutkan oleh 
siswa yaitu Ketua OSIS. 

Pada awalnya saya tidak ingin mencalonkan menjadi ketua 
OSIS. Dulunya saya ingin menjadi sekertaris OSIS. Tapi 
ditengah perjalanan justru teman-teman menunjuk saya menjadi 
ketua OSIS saat pencalonan.  Dan teman-teman mendukung 
saya maenjadi ketua OSIS.  Kemudian saya mencalonkan diri 
sampai akhirnya saya terpilih menjadi ketua OSIS.



Apasih enaknya menjadi ketua OSIS?
Pada awalnya saya memiliki banyak beban pikiran. Tapi 
dibalik itu semua banyak pengalaman berharga yang saya 
dapat yang tidak semua orang bisa mendapatkanya. 
Karena ada pepatah mengatakan “pengalaman itu guru 
yang terbaik”.

Sebagai OSIS kita harus disiplin, tertib dan mau 
bertanggung jawab. Selama 1 tahun setengah saya menjadi 
OSIS, saya telah dilatih disiplin dan tertib dalam berpakaian 
lengkap. Saya juga dilatih menjadi petugas pengibar 
bendera saat upacara.

Selama masa jabatan sebagai Ketua OSIS tentu banyak 
tantangan yang harus dihadapi, namun dibalik itu semua 
pasti ada hasil yang manis setelah perjuangan itu selesai. 



Kepemimpinan 
dalam Penerpan 

Nilai-nilai Pancasila

Selaku ketua OSIS saya memiliki banyak visi dan misi. Semua 
visi dan misi yang saya punya saya terapkan dengan 

mengikuti pedoman nilai sila Pancasila sebagai dasar negara 
bangsa Indonesia.



1. Ketuhanan yang Maha Esa
Ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia yang 
diantaranya yaitu Islam, Kristen Protestan, Kritan Katolik, 
Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Perbedaan pada agama 
dan keyakinan ini, dijembatani oleh nilai toleransi antar umat 
beragama dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Toleransi ini 
mengajarkan kita semua bahwa harus ada persatuan dan 
kesatuan di antara umat beragama tersebut.

Dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan saya 
selaku ketua osis selalu berpegang kepada aturan yang 
berlaku tanpa membeda bedakan antara agama,suku, dan 
dari rasa apa siswa itu berasal. OSIS tidak pernah 
melakukan diskriminasi terhadap agama tertentu atau suku 
tertentu. Bahkan dalam pemilihian calon ketua osis pun 
tidak pernah membatasi perihal agama.



2. Kemanusiaan yang Adil dan 
Beradab
Pada saat kita memaknai isi dari sila kedua ini, maka kita 

harus menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam 

hidup kita. Untuk itu kita tidak boleh bertindak 

semena-mena pada orang lain. 

Sebaliknya jika ada orang yang bersikap semena-mena 

terhadap kita, kita harus memiliki sikap membela diri dan 

tidak boleh menerimanya begitu saja.



3. Persatuan Indonesia
Bangsa Indonesia terdiri dari ratusan juta penduduk yang 
tentu sangat sulit untuk disatukan. Sering kali terdapat 
sifat ego pada masing-masing pribadi yang menimbulkan 
perpecahan di dalamnya. Sila ini mengajarkan kita untuk 
menghilangkan sifat egoisme, dan mendahulukan 
persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia.

Saya selalu mengajak teman- teman untuk selalu 
mengedepankan disiplin dan gotong royong. Selaku ketua 
OSIS, saya punya kewajiban untuk mengajak 
teman-teman untuk selalu berbuat baik untuk kemajuan 
sekolah  secara khususnya dan Indonesia secara 
umumnya.



4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan Perwakilan
Sila ini meminta kita untuk selalu mengutamakan 
musyawarah dalam mufakat, dalam mengambil setiap 
keputusan. Musyawarah dalam mufakat ini harus meliputi 
semangat kekeluargaan, dan akal sehat yang sesuai 
dengan hati nurani.

Ketika melakukan musyawarah, selaku OSIS berusaha 
tidak membeda-bedakan antar sesama pengurus.

Semua mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang 
sama.Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, baik itu 
ketua maupun pengurus yang lain.



5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh 
Rakyat Indonesia
Sila kelima ini mengajarkan kita untuk melakukan 
kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan 
kemajuan dan keadilan sosial yang merata.

Setiap program kerja yang disusun belum mampu 
dilaksanakan sepenuhnya,tetapi dalam program kerja 
yang dilaksanakan tetap mengedapankan kepentingan 
bersama. OSIS berperan sebagai wadah, penggerak, dan 
peranan yang bersifat preventif untuk siswa yang mana 
semua itu hanya untuk satu tujuan yaitu untuk kemajuan 
sekolah.
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