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Saat kamu dan temanmu berada dalam 

keadaan darurat, hanya kamu yang dapat 

memimpin mereka menangani keadaan itu. 

Disini pasti berpikir kamu harus ngapain, sih? 
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Kamu perlu memiliki dan menguasai 3 hal

yang akan disebutkan supaya kamu mampu 

mengambil keputusan dan memimpin 
teman kamu. Aku akan cerita tentang 

pengalaman pribadi yaitu keputusanku 

memimpin teman di situasi genting.

Save dulu, ya!



Saat itu saya dan teman unit sekolah saya 

mengikuti kegiatan outbond atau mancakrida 
gabungan dengan unit sekolah lain. Ketika itu 

di hutan, saya tidak mau meninggalkan 
teman yang berhenti karena lelah. Teman 

lain sudah jalan duluan, sementara saya 

berjalan dekat dengan teman

sekitaran saya.



Cuacanya seketika tiba-tiba 

hujan bahkan mulai hujan 

deras. Beberapa ada yang 

berhenti untuk memakai 

jas hujan dan payung, 

sehingga saya mengikuti. 
Hambatan ini membuat 

kami kehilangan jejak 
pemandu utama dan 

hanya ada pelatih dari unit. 



Disaat ini lah, aku inisiatif untuk menyemangati 
teman sekitar saya dan membantu mereka 

supaya mencegah kecelakaan. Dengan bantuan 

pelatih, saya bisa sejalur dengan pemandu 
utama yang posisinya sudah paling depan. Disaat 

saya berpikir saya bersama teman-teman lain di 

belakang, ternyata hanya beberapa yang ada di 
sekitar saya. Banyaknya laporan hilang jejak 

dari anggota membuat saya harus menjaga teman 

sekitar saya.



Saya mengikuti arahan dari pelatih supaya 

bisa sejalur dengan pemandu. Informasi ini jelas 

saya kasih tau kepada teman yang mengikuti 

saya. Saya menanyakan apakah ada yang 
kelelahan atau tidak bahkan siap 

meminjamkan jaket bila ada yang butuh. Ketika 

ada rintangan, saya selalu siap bertindak 

apabila ada teman yang kecelakaan. Akhirnya 

kami sampai di titik kumpul dan benar banyak 

anggota yang diantar karena kehilangan jejak.



3 Hal ini yang bisa bantu kamu jadi 

pemimpin di saat genting
• Ubah pikiranmu kalau kamu dan teman-teman kamu 

akan kesulitan menghadapi keadaan darurat jika 
hanya diam saja. Hal ini membuat kamu harus 

berpikir cepat mengambil keputusan dan berani.
• Berpikir bahwa kamu bisa mengenali teman kamu, 

hal ini jelas harus bisa berkomunikasi dengan baik.

• Selalu berpikir positif dan dapat mengendalikan 

teman yang berpikir negatif.



Apakah kalian 
punya sikap lain 

yang bisa 
membantu menjadi 

pemimpin?
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