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Apa yang kamu lakukan ketika 
dipimpin dengan cara yang salah?

• Bertahan dalam kondisi yang salah 
tersebut?

• Tidak mendengarkan apa yang 
diperintahkan oleh pemimpin?

• Membuat kerusuhan dalam suatu event 
tersebut?

• Berusaha memperbaiki cara 
kepemimpinan dengan memberi 
pandangan yang benar kepada 
pemimpin?

• Menggantikan pemimpin tersebut?



Menurut saya,dalam sebuah kepemimpinan 
juga akan ada baik dan buruknya, kurang dan 
lebihnya.
Tetapi dalam kepemimpinan,seorang 
pemimpin harus memiliki sifat profesional 
yang artinya seharusnya memiliki lebih banyak 
kelebihan daripada kekurangan khususnya 
dalam memimpin.
Nah, ketika kamu berada pada sebuah 
kepemimpinan yang salah dan kamu 
menyadari hal tersebut,ada baiknya dilakukan 
evaluasi dan apabila sudah dilakukan evaluasi 
berulang ulang dan tidak mendapatkan 
hasil/tidak adanya perubahan maka kamu 
perlu melakukan suatu tindakan yang lebih 
intens.



Dari permasalahan tersebut, maka kita seharusnya 
menjawab pertanyaan diawal.
Dan dari pandangan saya, maka saya akan 
menjawab.
Berusaha memperbaiki cara kepemimpinan dengan 
memberi pandangan yang benar kepada pemimpin? 
Dan Menggantikan pemimpin tersebut?

Mengapa saya memilih 2 hal tersebut?
Karena menurut saya dalam kepemimpinan atau 
suatu kegiatan yang berpartisipasi bukan lah hanya 
seorang pemimpin saja, tetapi sangat dibutuhkan 
anggota dan rekan yang lainnya.
Tetapi dengan mendapatkan seorang pemimpin 
yang bijaksana maka kemungkinan besar akan 
memudahkan untuk mencapai tujuan dengan baik.



Dari pengalaman pribadi, saya pernah harus 
menjadi seorang pemimpin hanya karena takut 
memiliki pemimpin yang kurang baik untuk banyak 
orang. Sebenarnya saya belum memiliki persiapan 
apa-apa dan pemahaman apa pun tentang seorang 
pemimpin.
Akan tetapi saya memberanikan diri untuk menjadi 
pemimpin. Setelah akhirnya saya dipilih dan 
dipercayai menjadi seorang pemimpin, dari situ 
saya mulai belajar banyak hal, baik itu belajar dari 
cerita orang dan belajar secara nyata dari kejadian 
kejadian yang saya alami.

Memimpin itu bukan perihal mengatur dan 
memerintah anggota, tetapi lebih kepada melayani 
dan berkorban.



Di awal kepemimpinan banyak perubahan yang 
terjadi dalam hidup saya. Sejak saya menjadi 
seorang pemimpin, pikiran saya dipenuhi tujuan 
dan anggota. Selain itu banyak juga yang saya 
korbankan khususnya waktu yang sebelumnya saya 
memiliki banyak waktu untuk bersenang senang 
tetapi ketika menjadi seorang pemimpin bahkan 
saya dituntut untuk selalu berpikir untuk kemajuan 
kegiatan tersebut.

Banyak cobaan yang harus dilalui,mulai dari 
menghadapi sifat setiap orang yang berbeda, 
menghadapi egois dan keras kepala dari setiap 
anggota,bahkan harus menampung cerita sedih dari 
setiap anggota. Sangat melelahkan tetapi hal itu 
sangat menarik bagi saya.



Keuntungan menjadi seorang pemimpin?

Dari pengalaman saya, keuntungan yang saya ambil 
dan saya dapatkan adalah saya merasa bahwa saya 
pernah menjadi manusia yang bermanfaat untuk 
orang lain. Selain itu saya juga lebih tahu 
bagaimana sifat dan karakter seseorang.
Saya juga menjadi seseorang yang bijaksana setelah 
pernah menjadi pemimpin. Dan masih banyak hal 
lainnya yang saya dapatkan. Dan menurut saya, 
kebijaksanaan itu akan muncul ketika kita sering 
melakukan sesuatu hal untuk kepentingan banyak 
orang.



Dari pengalaman saya menjadi seorang 
pemimpin, saya percaya bahwa siapa saja pasti 
bisa menjadi seorang pemimpin asalkan 
memiliki niat dan tujuan yang baik.
Saya percaya bahwa seorang pemimpin yang 
hebat itu adalah orang-orang yang dulu nya juga 
memiliki pengalaman buruk pada saat 
memimpin, tetapi mereka hebat karena mereka 
tidak pernah berhenti mencoba dan belajar 
untuk menjadi seorang pemimpin.
Kita sebagai generasi muda pasti tidak akan 
kalah hebat dengan pemimpin kita yang saat ini 
apabila kita mau terus berusaha mencoba dan 
belajar. Ayo kita mulai untuk menjadi seorang 
pemimpin yang bijaksana.
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