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Pemimpin secara singkat dapat diartikan sebagai 
seseorang yang dijadikan acuan dalam 
melakukan suatu hal di sebuah organisasi atau 
perkumpulan.

Menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah yang 
kita bayangkan. Banyak perjuangan yang dilalui 
selama menjadi seorang pemimpin dan tentunya 
banyak juga pengalaman yang dihasilkan.

Apa saja manfaat yang bisa 
didapatkan ketika menjadi 
seorang pemimpin?



Manfaat ketika menjadi 
seorang pemimpin

Menumbuhkan rasa percaya 
diri berbicara di depan umum

Berani mengambil sebuah 
keputusan

Bisa mengatur tim dengan 
baik

Mencari solusi dari sebuah 
permasalahan

Memahami kemungkinan gagal 
dan berhasil



Belajar dari pengalaman yang saya 
dapatkan selama menjadi pemimpin, 
membuat saya mengerti bagaimana 
sulitnya memimpin sebuah acara 
kepanitiaan. 

Ketika saya harus mengeluarkan ide-ide 
untuk membuat acara yang dijalani tersusun 

dengan baik, memecahan masalah yang 
kadang harus dicari jalan keluarnya saat itu 

juga, dan pengambilan keputusan yang 
cepat membuat saya harus memijat kepala dan 
menghembuskan nafas dengan mata terpejam. 



Setiap anggota dilatih untuk meminimalisir 
kesalahan-kesalahan yang terjadi di setiap 

acara yang diadakan. 

Namun, di setiap kesempurnaan suatu acara 
pasti ada beberapa kendala, seperti turunnya 
hujan di tengah acara, miskomunikasi antar 
panitia dan kendala internal atau eksternal 

lainnya.



Lalu bagaimana cara mengatasi 
permasalahan tersebut?

1. Menyiapkan rencana cadangan untuk 
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Berusaha mencari solusi terbaik di setiap 
permasalahan dengan kepala dingin.

3. Terbuka dengan anggota lainnya ketika ada 
masalah atau kendala yang dihadapi sehingga 

kita bisa mendiskusikannya bersama.



Sekilas, menjadi seorang pemimpin terlihat 
sangat memberatkan. Namun, perlu diingat 

bahwa di setiap organisasi kamu tidak sendiri, 
ada anggota lainnya yang bisa membantu 

kamu menemukan jalan keluar di setiap 
permasalahan yang ada. 

Di sini juga saya belajar bagaimana caranya 
membangun relasi yang baik dengan 
anggota-anggota ekstrakurikuler di sekolah 
dan mengenal sebagian besar teman 
seangkatan saya dengan baik. 



Terus belajar dari kesalahan adalah poin 
utama menjadi seorang pemimpin yang baik. 
Jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu 
hal yang baru. Selalu explore di sekitarmu dan 
cobalah untuk membangun relasi yang baik 
dengan orang lain.

Mungkin kamulah pemimpin 
selanjutnya?



“When you face a problem, 
solve it then and there if 
you have the facts 
necessary to make a 
decision. Don’t keep 
putting off decisions.”

Dale Carnegie
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