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Tidak bisa menjadi bisa
Banyak orang berkata bahwa masa SMA adalah masa terindah 
seumur hidup selama bersekolah benar atau tidak? Sejak 
masuk SMA saya merasa tidak senang dengan pilihan orang tua 
saya pada saat itu saya terpaksa untuk mau masuk ke SMA ini 
Namun ternyata pilihan orang tua lah yang paling benar



Pada saat kelas 10, banyak kegiatan yang saya ikuti, 
salah satunya menjadi ketua English Day Club, lalu 
pada kelas 11 saya memutuskan untuk mengikuti 
pemilihan OSIS, sebelumnya juga saya pernah 
mengikuti dua kali debat bahasa Inggris tingkat SMA 
sederajat dan mendapatkan banyak pelajaran, salah 
satunya adalah saya tetap berpegang teguh walaupun 
banyak orang-orang hebat
Selama berorganisasi, banyak pelajaran yang saya 
dapatkan mengenai kepemimpinan, bagaimana 
kepemimpinan harus dapat menjadi teladan bagi 
orang lain terutama anggota timnya, dan juga 
bagaimana pada saat acara kartini saya ditugaskan 
untuk dapat memimpin acara dengan baik agar lancar 
dan sukses



Mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 saya sangat mengejar untuk 
menjadi eligible SNMPTN 2020, selain mengurus banyak 
organisasi saya juga sangat memperhatikan prestasi akademik, dan 
sangat tidak disangka bahwa saya menjadi siswa tingkat satu 
mewakili jurusan satu sekolah. Namun kehendak berkata lain saya 
gagal di SNMPTN, dan tidak hanya itu saya juga gagal di SBMPTN, 
dan ujian jalur mandiri, disini saya menyalahkan diri sendiri, 
mengapa tidak mampu meraih kemenangan?

Sulit memang untuk bangkit dari kegalalan, namun saya yakin saya 
mampu menjadi pemimpin yang baik, kedepannya saya 
mempunyai beberapa motivasi yang mampu membangkitkan rasa 
kecewa saya terhadap kegagalan ini untuk bangkit menjadi 
seorang pemimpin

“Hanya karena tidak masuk ke sekolah impian, tidak berarti 
kesempatan, secara otomatis terbatas. Kita dapat mencapai 
kesuksesan melalui inisiatif dan semangat yang  ditunjukkan 
sepanjang hidup, bukan peringkat Sekolah ”



● Belajar dari pengalaman untuk mejadi seorang pemimpin 
(Tira Pinarsinta)

● 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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