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Perkenalan
Perisitwa ini teradi pada tahun 2019 
akhir dimana penulis merupakan 
mahasiswa di sebuah Universitas 
Ternama. Dalam kondisi ini, penulis 
berperan sebagai sebuah anggota dari 
kelompok dimana penulis memahami 
cara kerja kepemimpinan yang benar 
walaupun penulis tidak berperan 
sebagai ketua kelompok pada tugas 
tersebut. 



Bagian 1
Kami diberikan tugas untuk melakukan video 
dan presentasi dimana saya berkelompok 
dengan 3 orang lain yang tidak akan 
disebutkan namanya demi menghargai hak 
pribadi mereka. Kebetulan waktu itu, kami itu 
merupakan kelas yang jumlahnya paling kecil 
di angkatan kami sehingga karena jumlah 
kami kecil, kelas kamipun dicampurkan oleh 
kelas lain. Dalam hal ini, kelas kami dan kelas 
lain pun kurang mempunyai solidaritas 
dikarenakan jurusan kami berbeda. Hal ini 
mempunyai dampak penting dikarenakan 
kesepelan saya terjadi karena kurang solid.



Bagian 2
Pada saat kami diberi tugas, penulis 
mendapatkan kelompoknya yang kebetulan 
sesama kelas dan jurusan penulis. Pada 
awalnya, kami pun berjalan benar dan semua 
proyek dan tugas pun dilakukan dengan 
benar, termasuk sebagian dari proyek besar 
kami. Namun pada beberapa saat kemudian 
dikarenakan tekanan kuliah, kami pun mulai 
lalai dan ketinggalan mengenai tugas tugas 
untuk proyek kami. Bahkan sampai terjadinya 
suatu kasus yang hampir merusak nilai mata 
kuliah tersebut pada hari tersebut.



Bagian 3
Pada hari itu, penulis lalai dalam mengerjakan 
presentasi dan pada hari itu juga tidak ingat 
bahwa adanya harus melakukan presentasi 
pada hari itu. Penulis pun baru tau saat ia 
menghubungi salah satu anggota kelas lain. 
Anggota kelompok kami hanya saya dan 
salah satu teman saya. Dikarenakan itu saya 
pun harus bertindak dan mencoba membuat 
presentasi secepatnya dan bisa melakukan 
presentasi pada hari itu. Ini pun sangat 
menegangkan dikarenakan jika kami tidak 
presentasi pada hari itu maka nilai kami akan 
mempunyai nilai kurang baik



Bagian 4
Penulis pun tidak bertindak sendiri 
dikarenakan dibantu dengan inisiatif 
kelompok penulis sendiri. Mereka pun 
berkerja keras saat penulis melakukan 
kelalaian. Pada akhirnya kami pun melakukan 
dua kali rekaman dikarenakan rekaman 
pertama kurang baik. Ini pun dilakukan 
dengan inisiatif kelompok saya sendiri saat 
saya sangat lalai pada saat itu. 
Saya pun pada akhirnya bertemu lagi dengan 
keadaan tegang demi mendapatkan verifikasi 
mengenai himbauan kepada masyarakat kami 
yang belum terisi pada malam hari jam 7



Kesimpulan
Berdasarkan cerita saya, bisa disimpulkan 
bahwa seorang pemimpin itu tidak boleh 
sombong dengan anggota kelompoknya. Ia 
juga harus sadar bahwa pada saat tertentu 
ia harus bertindak sendiri seolah ia tidak 
dibantu. Seorang pemimpin bukan seperti 
pekerja yang harus berkerja bebarengan. 
Namun ia adalah orang yang harus bisa 
bertindak saat sendiri.



Maka dari itu kita 
harus lebih 
mandiri

Mikail Omar N



● Pengalaman Diri Sendiri (Mikail Omar N)

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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