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Apa Itu Pemimpin?
Pemimpin itu apa sih? 
Pemimpin itu ialah seseorang yang melakukan proses 

untuk mempengaruhi sebuah kelompok ataupun

organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah 

disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan tersebut 

adalah sifat individu yang bertindak sebagai pemimpin

untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai

sasaran dan tujuan bersama.

Nah, lalu bagaimana ingin menjadi seorang pemimpin jika tidak memiliki 

karakter tersebut? Tidak semua sosok pemimpin itu adalah sosok yang 

berperan sebagai bos atau ketua di suatu organisasi. Memimpin bisa dilakukan 

dimana saja, karena inti dari memimpin ini adalah mempengaruhi.



Ketika saya menjadi  santri, pada kelas 2 SMA itu ada Latihan Dasar 

Kepemimpinan  dimana pada tahun 2018 tersebut saya dengan teman yang 

lainnya akan menjadi pemimpin di ruang lingkup beribu santriwati. Maka dari 

itu, dibantu dengan para Ustadzah lainnya, angkatan saya saling membantu 

untuk kemajuan pesantren. Seperti misalnya ada bagian ibadah dimana 

bertugas untuk membangunkan para santriwati, bagian Bahasa yang selalu 

memberikan vocabulary tentang Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan lain 

sebagainya. 

Kami semua saling bahu membahu dalam bekerjasama selama satu tahun 

kedepan. Tak hanya itu, setiap Jum’at kami melakukan rapat dengan para 

Ustadzah, hal ini agar dapat menimbang pemasukan kritik dan saran selama 

menjadi pemimpin di pesantren.



Berbicara tentang menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup 

pesantren, pada saat itu saya terpilih menjadi ketua kamar santri baru 

dengan di partnerkan teman saya, Lail. Dalam hal ini saya yang 

menjadi ketua kamar santri baru dimulai dengan bagaimana membuat 

mereka betah di ranah pesantren dan tidak membuat mereka selalu 

mengingat ingin pulang kerumah. 

Menurut saya pribadi, peran menjadi ketua kamar sangat penting. 

Karena kita yang paling dekat dengan mereka, kita yang membantu 

mereka dalam membentuk karakter, membantu mereka 

menyelesaikan problem solving, memberitahu mereka tentang belajar 

organisasi pesantren, aktualisasi diri, membangun kreativitas, life 

style, dan menjadi orang yang paling depan untuk mendengarkan 

cerita, dan masalah serta keluh kesahnya.



Berbicara lagi dengan team kerja. Jika salah satu anak kamar ada 

yang melanggar bagian ibadah, pengajaran, dan peradaban ataupun 

lainnya, maka setelah itu jika sudah kembali ke kamar tugasnya ketua 

kamar untuk bertanya apa penyebab melanggar bagian tersebut. Ada 

sebagian anak yang sengaja untuk melanggar  dengan tujuan jika 

pelanggaran itu sudah berkali-kali maka akan di drop out. Padahal 

jika ketua kamar tersebut  ada salah satu anak kamarnya yang 

melanggar, maka dengan bagian apa dia melanggar akan dicarikan 

solusi atau jalan keluarnya agar ia tidak terus-menerus melakukannya 

lagi.  

Mungkin kurang lebih itulah pengalaman saya menjadi seorang 

pemimpin dalam ruang lingkup pesantren, intinya orang yang paling 

dibutuhkan atau berpengaruh besar ialah ketua kamar.
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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.

Sumber :


