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Mengapa tidak jika 
perempuan menjadi seorang 
pemimpin? Apa perempuan 
juga tidak punya itu semua?

Zaman sudah berkembang. Tidak 
seperti zaman jahiliyyah dimana 

perempuan selalu dipandang rendah, 
dan memiliki gerak yang sangat 
terbatas. Lihat sekarang, banyak 

perempuan di luar sana yang juga 
memberi dampak positif dalam 

berbagai bidang. Terutama dalam 
bidang kepemimpinan. Perempuan juga 

bisa terlahir menjadi seorang 
pemimpin.

 



Coba kita lihat beberapa pemimpin perempuan 
hebat ini, pasti sudah tidak asing lagi bagi kalian

Ratu Elizabeth II
Ratu Kerajaan 
Britania Raya

Najwa Shihab
Founder Narasi TV 

Megawati 
Soekarnoputri

Presiden RI ke 5
Sekaligus Presiden 
perempuan pertama 

Indonesia

Menginspirasi sekali bukan? Tentunya masih banyak lagi perempuan 
hebat yang tidak akan cukup bila dimuat disini.

Namun, ada satu cerita dari perempuan yang satu ini..



Saya Naja, seorang siswi yang 2021 ini baru lulus 
SMA dan akan menjadi seorang mahasiswi. Saya 

berasal dari Gresik, Jawa Timur. Singkat cerita, ketika 
di SMP melalui hasil suara dari warga sekolah, aku 
dan temanku yang sama-sama perempuan, diberi 

kepercayaan dan kesempatan untuk menjadi Ketua 
dan Wakil OSIS periode 2016/2017. Awalnya, saya 

merasa kurang percaya diri karena dari 2 tahun 
sebelumnya yang menjabat sebagai ketua adalah 

seorang laki-laki dan sekarang digantikan oleh 
seorang perempuan satu ini. Ehmm, agak gimana gitu 

ya.
“Emang bisa perempuan memimpin?, bisa jadi 
ketua?”. Saya sudah membuktikan dan saya 

mengatakan “Iya, bisa”. 
Selama satu periode kepemimpinan, saya dan tim 
Osis lainnya berhasil menerbitkan kembali majalah 

sekolah yang sudah beberapa tahun tidak diterbitkan 
lagi, membuat bazar, pentas seni di sekolah, dan 
program kerja lainnya yang berhasil terwujudkan. 

Hai
semua!!!



Ini adalah hal baru dan seru bagiku 
yang mencoba terjun di dunia 

organisasi yang mana kita dihadapkan 
dengan suatu lingkungan yang baru, 
dan dengan orang-orang yang baru. 

Di sana saya banyak belajar tentang 
kepemimpinan walau masih dalam 
lingkup yang sederhana, mulai dari 
kedisiplinan, membagi waktu antara 

organisasi dan belajar, juga 
membangun komunikasi yang baik 

sesama anggota. 

Semua terasa menyenangkan, terlebih 
lagi dikelilingi oleh bapak ibu guru dan 
teman-teman yang hebat dan saling 

mendukung. 



Begitupun waktu SMA saya juga ingin 
melanjutkan kembali itu semua. Akhirnya saya 
bergabung sebagai anggota PK-OSIS Sekbid 
9 (Lingkungan Hidup)  di tahun pertama, dan 

menjadi Sekretaris I di tahun berikutnya. 

Mewakili seluruh siswa siswi di sekolah, kami, 
anggota PK-OSIS, juga ikut serta 

menyukseskan berbagai event sekolah 
dengan berpartisipasi sebagai panitia, maupun 

penyelenggara acara.

Banyak hal yang saya dapatkan juga di sini, 
mulai dari kekeluargaan, solidaritas, 

kemandirian, kesabaran,  dan bagaimana cara 
mengatasi ego masing-masing.

Saya bersyukur, untuk ke dua kalinya dapat 
bertemu, berkumpul, dan berbagi dalam 

banyak hal kepada mereka yang mempunyai 
latar belakang berbeda tetapi mempunyai visi 

misi yang sama.



Intinya, bukan tentang siapa yang memimpin entah laki – laki 
ataukah perempuan.
Bukan tentang laki-laki yang lebih pantas memimpin dibandingkan 
perempuan.
Sedangkan perempuan hanya diam di dapur untuk membuat 
makanan.
Perlu diketahui,
banyak perempuan hebat di dunia yang memberi banyak perubahan.



● Pengalaman pribadi

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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