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Awal Mula Inspirasi 
Sejak SMP, masuk organisasi bagi saya adalah hal yang keren. 
Memasuki bangku SMA, tentu ingin masuk organisasi, apalagi di 
bangku SMA ini lebih variatif, banyak ekstrakurikuler yang bisa 
diikuti. 

Melihat kakak-kakak kelas yang bisa berorganisasi dan berprestasi 
menjadi inspirasi tersendiri bagi kami, adik kelas saat itu.
 
Ketika mereka bisa, tentu kita juga bisa. 



Namun, perjuangan memasuki organisasi tidak bisa 

dikatakan mudah. Ada faktor internal dan eksternal yang 

membuat ragu untuk memasukinya. 

• “Sepertinya tidak akan sanggup melewati tes nya”

• “Bagaimana dengan pelajaran saya? Apakah saya bisa 

memanajemen waktu dengan baik?”

• “Orang tua tidak akan menyetujuinya”

• “Guru X juga terlihat tidak menyukai anak organisasi”



Coba Saja Dulu
Kalimat ‘coba saja dulu’ adalah kalimat penyemangat sekaligus 

penenang saat itu. Kita hanya ingin mencoba merasakan 

pengalaman baru, lulus tidaknya itu urusan ke sekian.

Di tengah-tengah proses ini, ada juga yang gagal ataupun 

mengundurkan diri. Tentu, saya pun sempat ingin 

mengundurkan diri juga. Teman-teman yang lain datang untuk 

saling menguatkan satu sama lain, memunculkan perasaan 

saling mengandalkan.



Apa yang didapatkan dari berorganisasi?
Lantas, apa yang didapatkan dari berorganisasi?

Hal yang didapatkan itu adalah pengalaman berharga. Relasi 

yang semakin luas, manajemen waktu dengan baik, 

mengatasi masalah bersama-sama, kreativitas, pengalaman 

berwirausaha juga didapatkan.



Ciri Sang Pemimpin
Kita mendapatkan pelajaran tentang kepemimpinan. Bagaimana 

menjadi pribadi yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan 

menjadi teladan.

Menjadi teladan itu tidak mudah, mewajibkan kita untuk disiplin. 

Terkadang, kita melakukan kesalahan. Tapi kita selalu mencoba 

menjadi teladan yang baik. Jika pengurus OSIS saja memakai 

atribut yang tidak sesuai dengan aturan, bagaimana siswa yang 

lain akan mengikuti aturan itu?



Kita bertanggung jawab menjaga nama baik organisasi dan 

sekolah dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat 

membuat organisasi dan sekolah dianggap buruk.

Satu kesalahan yang dibuat akan berdampak pada 

organisasi tersebut. Kita bertanggung jawab atas amanah 

yang telah diberikan, dan kegiatan-kegiatan yang akan 

dilakukan. Proses menyusun program kerja, 

merealisasikannya, mengevaluasinya, dan sebagainya. 

Bukankah pengalaman ini yang paling berharga?



Coba saja dulu. Kita tidak tahu apakah 
kita akan berhasil atau gagal. Lebih baik 

mengetahui kita telah mencoba 
kemudian gagal daripada tidak 

mencoba sama sekali. 

Lead our self and let’s lead together

Ini ceritaku
#JadiPemimpin

Bagaimana pendapatmu? 
Berikan pendapatmu di kolom komentar ya
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