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Sebuah Ketertarikan
Saat SMP, saya mulai mengenal apa itu organisasi. 
Dari strukturnya hingga apa yang dikerjakan. Setelah 
mengetahuinya menurut saya itu suatu hal yang 
patut untuk dicoba. Walaupun terbesit di pikiran. 
“Apa saya akan berperan atau hanya akan sebagai 
beban?” 

Melihat teman dan kakak kelas yang ingin masuk 
organisasi itu menjadi motivasi untuk “Bagaimana 
kalau dicoba saja dahulu”

Mungkin secara tidak sadar itu menjadi sebuah 
impian  bagi saya



“Gagal” Itu Permulaan
Tidak ada perjuangan yang mudah untuk mencapai 
sesuatu yang kita inginkan. Dari tidak lolos dalam 
seleksi tes sampai ditolak mentah-mentah saat 
pendaftaran. 

Tentu, banyak faktor yang mempengaruhi baik 
internal maupun eksternal. Namun, saya selalu 
berpikir kegagalan adalah sebuah permulaan untuk 
mencapai kesuksesan. 

Yang terpenting adalah terus meningkatkan potensi 
diri dan jangan pernah takut dengan sebuah 
kegagalan



Terus Mencoba Untuk “Bisa”

Mungkin di bangku SMP saya gagal meraih apa 
yang saya inginkan, tetapi penolakan, kegagalan, 
dan semua rasa pahit yang saya rasakan menjadi 
sebuah pengalaman berharga untuk masa depan.

Memasuki bangku SMA, masa ketika remaja 
mencari jati diri mereka. Semakin banyak rencana, 
semakin banyak yang harus dicoba demi masa 
depan yang tertata. 



Semakin dewasa semakin banyak yang harus 
dipikirkan 
• “Saya akan kuliah dimana?”
• “Apakah penting masuk organisasi?”
• “Apakah saya nanti bisa mengatur waktu, untuk 

organisasi dan untuk belajar?”
• “Apakah orang tua akan setuju dengan apa yang 

akan saya pilih nanti?”
• “Apa yang akan saya dapatkan di organisasi?”

Itu menjadi beban dan sekaligus dorongan buat diri 
saya dan lagi-lagi muncul kalimat di benak saya 
“Mari dicoba saja dahulu”



Ya, di SMA saya diberi beberapa kesempatan 
menjadi salah satu anggota di beberapa organisasi 
baik di sekolah maupun di luar sekolah

Baik menjadi sekedar anggota biasa, ketua 
kegiatan, wakil ketua organisasi, sampai menjadi 
ketua organisasi.

Dan ternyata secara tidak sadar semua yang saya 
alami dari kegagalan sampai pernah mencapai 
salah satu hal yang saya inginkan membentuk diri 
secara perlahan dan mulai menemukan jati diri 
saya.

Pencapaian



Yang Didapatkan
• Apasih yang kamu dapatkan?
Jelas itu pertanyaan yang pada awalnya saya tidak 
bisa menjawab. Apakah hanya buang-buang tenaga 
atau yang lain. Namun setelah mengalami 
beberapa kejadian. Mungkin sekarang akan 
terjawab.

Kita mendapatkan pelajaran tentang sifat 
kepemimpinan yaitu bagaimana menjadi prbadi 
yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, tegas, 
semangat, percayaa diri.

Tidak ada yang sia-sia



Kita dapat menentukan sesuatu yang kita 
inginkan/lakukan. Tentu dengan segala macam 
pertimbangan

Namun, dengan pengalaman yang didapatkan, kita 
bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita 
tentukan. mulai bisa berpikir lebih jauh (apa akibat 
dari sesuatu yang kita tentukan), bagaimana 
mengatasi sebuah kegagalan, dan terus mencoba. 



● Pengalaman pribadi

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.

Sumber:


