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“Ayo daftarkan diri kamu!” 
Kata-kata diatas adalah sebuah ajakan yang 
pasti pernah kita dengar, minimal sekali baik di 
sekolah maupun di tempat kerja. 

Sekitar 4 tahun lalu, ajakan ini menjadi 
gerbang pertama untuk aku bisa mencapai 
harapanku, yaitu menjadi salah satu pengurus 
OSIS pada masa SMP. Saat itu harapanku 
hanya sebatas sebagai pengurus, tetapi semua 
yang terjadi lebih dari yang aku harapkan. 



Suatu sabtu di akhir tahun pelajaran kelas 8, 
aku berada di sekolah untuk mengikuti rapat 
pengurus. “Jadi, calon ketua OSIS kita terdiri 
dari 3 orang”, ujar salah seorang guru dan 
pembina OSIS. Aku tersentak karena namaku 
disebutkan bersama dua kandidat lainnya. 
Dan benar saja, setelah pemilihan ketua 
OSIS, namaku kembali disebutkan sebagai 
ketua OSIS periode selanjutnya. Jujur saja, 
aku belum siap.

Mengapa belum siap? Swipe yuk! 



Aku adalah seseorang yang tertutup, tidak 
memiliki banyak teman, dan kurang bagus 

dalam bersosialisasi. 
Terlebih, aku takut untuk memulai sesuatu. 
Sifat-sifat ini jauh dari sifat seorang pemimpin. 

Namun, seorang guru berkata padaku 
“Jangan takut, kan nanti juga ada 

temen-temen dan bapak ibu pembina yang 
akan membantu kamu”



Semua bisa jadi pemimpin! 

Dengan tekad yang kuat, kujalani masa satu 
periode ini dengan maksimal meskipun 
terdapat banyak kekurangan dalam satu 
periode ini, aku juga mendapat banyak 
pengalaman. 

Awalnya aku berpikir bahwa tidak semua 
orang bisa jadi pemimpin. Namun, lambat laun 
kusadari bahwa, 



Banyak yang berkata, hanya yang berjiwa 
pemimpin saja yang bisa memimpin. Bagiku, 
semua orang memiliki jiwa kepemimpinan 
dan semua orang bisa memimpin asalkan 
memiliki:

1. Tekad yang kuat
2. Niat yang dalam 
3. Kemauan dalam berproses bersama
 
Dengan tujuan untuk membangun 
organisasi menjadi lebih baik.  



Menjadi seseorang yang berjiwa 
kepemimpinan memang tidak mudah. 

Menumbuhkan jiwa kepemimpinan juga tidak 
sebentar. 

Namun dengan ketiga hal tersebut, lambat 
laun jiwa kepemimpinan akan bertumbuh 

layaknya tanaman, asalkan jangan pernah 
berhenti menumbuhkannya! 



“Dalam istilah yang paling 
sederhana, seorang pemimpin 
adalah orang yang tahu ke 
mana dia ingin pergi dan 
bangkit”.

John Erskine pernah berkata, 



● 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.
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