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Kepemimpinan Ketua PMR
Di SMA aku terpilih menjadi ketua PMR. Pemilihan 
dilakukan oleh semua anggota PMR dengan tujuan 
untuk melatih kreativitas dan pola berfikir. Menjadi 
ketua membuatku dapat melatih tanggung jawab 
dan kedisiplinan. PMR berada di bawah naungan 
PMI. PMR merupakan organisasi yang dibentuk 
untuk melatih para siswa tentang penolongan 
pertama. Kegiatan ini biasanya dilakukan setiap hari 
Kamis dari jam14.00 sampai 16.00 WIB. 



Selama bergabung di PMR kami pernah mengikuti 
serangkaian acara yang di selenggarakan oleh PMI 
yakni Konferensi PMR Madya se-Kabupaten. Selain 
itu kami juga pernah mengikuti lomba tentang PMR 
dan saat itu kami berhasil menjadi juara 3 dan kami 
membawa pulang piala. Hal tersebut merupakan 
suatu kebanggaan saya karena bisa membawakan 
piala untuk sekolah. 

 



Banyak sekali pengalaman yang bisa kita dapatkan 
jika kita mau bergabung disebuah organisasi 
ataupun ekstakulikuler yang ada di sekolah. 
Tentunya dalam memilih tempat kita berproses 
perlu adanya pertimbangan seperti apa yang kita 
sukai, apa yang ingin kita pelajari, dan masih 
banyak pertimbangan lain. Dengan 
mempertimbangkan hal tersebut, sama halnya 
dengan kita belajar untuk mengambil keputusan. 



Setelah kita bergabung di organisasi dan 
ekstrakulikuler kita akan dituntut untuk bisa 
membagi waktu dengan baik antara sekolah dan 
organisasi. Hal itu membuat kita belajar  
manajemen waktu. 

Ketika di organisasi, tentu akan ada konflik atau 
permasalahan baik dari dalam maupun luar 
organisasi. Dari situ kita dapat belajar 
menyelesaikan masalah yang ada dengan kepala 
dingin.



Di dalam organisasi kita akan terlibat dengan orang 
lain dalam suatu projek. Hal itu melatih 
kepemimpinan yang kita miliki. Selain itu dapat 
melatih bagaimana kita bekerja sama dengan 
orang lain dalam tim. Bekerja sama dengan orang 
baru bukan hal yang mudah, oleh karena itu dari 
situ kita dapat belajar mempengaruhi orang lain, 
bernegosiasi dengan orang lain, dan menghargai 
perbedaan yang ada.



Selain itu, kita bertemu dengan banyak orang baru di 
organisasi, kita dapat belajar cara berkomunikasi 
yang baik dengan orang lain dan dapat belajar 
toleransi karena pasti akan menemukan banyak 
perbedaan. 

Ketika ada pertemuan seperti rapat ataupun 
kegiatan lain yang melibatkan banyak orang, kita 
dapat melatih kemampuan public speaking yang kita 
miliki.

Dan tentu masih banyak lagi pengalaman serta 
pembelajaran yang kita dapat ketika bergabung di 
organisasi.



Oleh karena itu, isilah masa 
mudamu dengan mencari banyak 
pengalaman diluar kelas. 
Bergabunglah dengan organisasi 
sesuai dengan passion yang kamu 
miliki.
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