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Leader atau Boss ?
Hallo! Salam kenal, namaku Hafid Ramadhon.
Kalian masih bingung mau jadi leader atau boss? 
Takut ngambil peran seorang pemimpin? Yuk 
simak pengalaman aku ya.
Perasaan tidak pantas dan takut nilai turun jika 
terlalu aktif dalam berorganisasi itu adalah 2 
poin yang membuat kalian takut atau bahkan 
enggan ikut dalam berorganisasi. 
Pokoknya jangan hiraukan omongan negatif 
yang mengatakan bahwa kamu tidak pantas, 
atau seharusnya dia yang jadi pemimpinnya.
Remember when Iyanla Vanza said “Comparison 
is an act of violence against the self.”



Aku dulu Ketua MPK Kesenian OSIS MPK 
SMAN 10 Jakarta. Memang tidak mudah 
menjalaninya, nilai turun di kelas 11, sering 
pulang larut malam. Tapi saya enjoy saja, mulai 
belajar atur waktu. 
Masuk organisasi itu seru loh, kita bisa dapat 
teman baru dari berbagai kelas, 
pengalaman-pengalaman yang tentunya berguna 
buat masa depan kamu, cara menghadapi suatu 
problem in real life, dan masih banyak lagi.
Jangan takut akan kesalahan-kesalahan dalam 
mempimpin yang kamu buat nantinya, karena 
dari kesalahan itu kita dapat belajar, improve 
skill kita kedepannya. Be brave and strong 
Gelar baru ketika masuk OSIS adalah “Budak 
sekolah” nyatanya memang seperti itu. 



Apa sih Perbedaan Leader dengan 
Boss ?

Boss Leader

Menyuruh dan memerintah Mengajak dan memotivasi

Fokus pada hasil Fokus pada proses

Menakuti Menyemangati

Mengandalkan wewenang Mengandalkan pengaruh

Ingin tetap menjadi boss Ingin menghasilkan 
pemimpin baru

Memutuskan sendiri Mendorong partisipasi

Berorientasi pada profit Berorientasi pada visi 
organisasi

Mempertahankan status quo Terbuka gagasan baru



May your choices reflect your hopes, not your fears.

LEADER

BOSS



o Be a Leader, Not a Boss (Hafid 
Ramadhon)

o https://employers.glints.id/resources/8-
perbedaan-antara-leader-dan-boss/

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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