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Mari Sejenak Basa-Basi
Setiap sekolah pasti memiliki OSIS atau yang lebih 

dikenal dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan biasanya 
yang menduduki posisi ini adalah murid-murid yang pintar, 
terkenal di sekolah, dan biasanya mereka memiliki public 
speaking yang bagus atau bisa dibilang murid-murid yang 
berpengaruh di sekolah.
 Namun apa jadinya jika seorang introvert atau bahkan 
dibilang murid yang engga terkenal di sekolah menjadi seorang 
pemimpin.



Lembaran pertama
Setiap tahunnya organisasi ini selalu mengadakan 

pergantian kepemimpinan dan anggota. Tibalah saatnya 
pergantian kepengurusan dimana saat itu saya duduk di kelas 11. 
Setelah selesai  memilih Ketua dan Wakil Ketua OSIS,tibalah 
waktunya untuk mereka memilih siapa saja yang akan menjadi 
anggota mereka dalam membantu mengembangkan organisasi 
ini.
 Untuk menjadi anggota  OSIS ini terbuka bagi semua 
siswa, baik kelas 10 sampai kelas 11. Dengan syarat nilai raport 
harus tinggi, begitulah katanya 

Setiap siswa yang mau mengajukan diri boleh 
menyerahkan nama beserta bidang yang diminati (seperti tim 
kesehatan, tim kreasi,dan lain-lain)  di kertas dan menaruhnya 
kedalam kotak. Nantinya pihak sekolah yang akan menyeleksi 
mereka semua melalui tes wawancara (sayapun bingung ngapain 
tes OSIS harus seribet tes masuk kerja).



Asal muasal jadi anggota Osis?
 Singkat cerita entah apa yang merasuki jiwa teman saya ini 

sehingga dia diam-diam mengajukan nama saya sebagai tim 
dokumentasi. Awalnya kaget, dan hampir terjungkal, rasanya bagi 
saya seperti tidak ingin datang kesekolah lagi, atau lebih tepatnya 
pindah sekolah.
  Karena bagi saya yang introvert ini untuk menjadi anggota 
OSIS pastilah orang yang pandai berbicara dan punya tingkat 
kepercayaan diri tinggi diatas rata-rata yang mampu berbaur 
dengan banyak orang. Sedangkan bagi saya, untuk tampil di 
depan publik adalah sesuatu yang sangat sakral dan mustahil. 
Dan saat itu saya dipilih sebagai Ketua atau yang bertanggung 
jawab atas tim dokumentasi  , walaupun tim ini hanya terdiri dari 
5 orang saja, namun tetap saja berbicara didepan orang yang 
tidak kita kenal sifatnya, dan karakternya itu sangat susah dan 
harus berhati-hati

Note : Tim Dokumentasi sendiri di sekolah saya berperan dalam mengurus 
sosial media dan segala jenis yang dibutuhkan sekolah seperti membuat 
baner, postingan Instagram dan mendokumentasikan segala event yang 
diadakan sekolah



Tragedi si Pemimpin
 Sampai kepada titik ada sebuah acara di sekolah yang 

mengharuskan tim dokumentasi untuk lebih aktif baik di sosial 
media ataupun di lapangan. Kamipun berbagi tugas, saya yang 
menangani sosial media dan mereka yang terjun langsung ke 
lapangan dalam hal dokumentasi.
  Awalnya sangat sulit bagi saya yang tidak pandai dalam 
berbicara ini untuk menggerakkan mereka, seperti: apa saja yang 
harus tim lakukan. Saya pikir bisa mengatasi ini sendiri tanpa 
minta bantuan mereka, namun saya salah besar.

Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengungkapkan 
kelemahan diri saya, bahwa saya malu untuk bekerja di lapangan, 
dan mereka mau memakluminya. Dan sejak saat itu, saya bertekat 
untuk berusaha semaksimal mungkin dalam membackup tim ini, 
seperti menyiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan saat 
dilapangan, termasuk perlengkapan dokumentasi seperti kamera 
dan tripod.



Apabila engkau dipercayai sebagai pemimpin, 
maka lakukanlah dengan kesungguhan hati, 
kerahkan segala yang terbaik dari dirimu dan 

tanamkan dalam hati

Intinya Boss

“Jika kamu menjadi seorang pemimpin dan memiliki 
anggota. Mereka bukanlah bawahanmu, mereka adalah 

rekanmu, tanpa mereka kamu tidak akan menjadi 
pemimpin”

Suatu kelompok akan bekerja secara maksimal 
apabila pemimpinnya dapat membackup anggota 

dan anggotanya dapat mengerti kekurangan si 
pemimpin



Setelah kejadian ini saya berpikir, untuk menjadi 
seorang pemimpin tidak harus banyak bicara atau 
pandai berbicara seperti orang yang pandai 
merangkai kata-kata jadi seindah bunga disurga. 

Melainkan saya berpikir menjadi seorang 
Pemimpin dilihat dari segala sesuatu yang 
dikerjakannya. Apakah pemimpin tersebut bisa 
membantu atau membackup anggotanya atau justru 
membebankan angotannya. 

Jadi jangan malu untuk jadi pemimpin cobalah dahulu 
sebelum kamu mulai maka Tuhan akan lancarkan 
semuanya.

My Opinion



● Introvert si pemimpin
● Pengalaman Pribadi Selama Menjadi Bagian 

dari Organisasi OSIS

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:


