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Pemimpin Sebagai Ketua Kelas 

Haii teman teman pernah kah kalian mengamati 
kinerja seorang pemimpin? Bagaimana menurut 
kalian kerja pemimpin tersebut? Apakah baik 
atau buruk? 

Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman 
saya menjadi seorang pemimpin yaitu sebagai 
ketua Kelas.

Pada saat pertama masuk smk dan sudah 
dibagi setiap kelasnya saya mendapatkan kelas 
10 TAV 2 dan pada saat itu wali kelas menyuruh 
untuk membentuk struktur organisasi kelas.



Dan pada saat membentuk organisasi kelas wali kelas 
menanyakan “Siapa yang ingin menjadi ketua kelas?” 
dikarenakan teman-teman yang lama menjawab 
pertanyaan dari wali kelas saya memberanikan diri 
mengangkat tangan saya dan berkata “Saya ingin 
menjadi ketua kelas bu”.

Lalu setelah saya mengangkat tangan saya, saya 
dipersilahkan untuk maju ke depan. Setelah itu wali kelas 
saya bertanya sekali lagi “Siapa yang ingin menjadi ketua 
kelas selain saya” dan satu kelas pun tidak ada yang 
berdiri ataupun mengacungkan tangan.

Tak lama setelah itu wali kelas saya berkata “Baiklah 
kalau tidak ada yang mengacungkan tangan maka 
ketua kelas di sini adalah Mba Fitri (nama saya)”.



Saat pertama kali menjadi seorang pemimpin sebagai 
ketua kelas semuanya berjalan dengan lancar, saya 
bisa mengaturnya dengan baik, saya pun masih bisa 
mengatasinya karena tugasnya masih ringan. Lalu 
setelah beberapa bulan kemudian pastinya saya dan 
teman-teman juga sudah saling kenal, dan disitulah 
masalahnya. 

Setelah mengenal teman-teman mereka menjadi 
susah untuk diatur, saat saya membutuhkan bantuan 
mereka untuk mengambil buku atau yang lainnya 
karena disuruh guru mereka tidak ada yang mau 
membantu saya, saya terkadang harus sedikit 
memaksa mereka agar bisa membantu saya.



Menjadi seorang pemimpin harus mempunyai sikap 
yang tegas dan tidak boleh “lembek”. Karena saya 
sudah merasakan sendiri bahwa  saya kurang tegas 
dengan teman-teman saya sehingga saya kewalahan 
dalam melaksanakan tugas saya.

Mereka tak mau membantu saya dalam 
melaksanakan tugas tapi mereka selalu menuntut 
saya untuk bergerak dengan cepat. Coba kalian pikir 
bagaimana bisa saya bergerak dengan cepat 
sedangkan tak ada seorangpun yang membantu 
saya.



Bahkan wakil ketua kelas saja dia tidak pernah membantu 
saya, saya terkadang harus sedikit memaksa dia agar dia 
bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas 
saya menjadi seorang ketua kelas. 

Perlu kalian ketahui, jika kalian disuruh memilih seorang 
pemimpin dan wakilnya pilihlah seorang pemimpin dan 
seorang wakil pemimpin yang dapat bertanggung jawab, 
bisa bergerak cepat, dapat dipercaya, tegas, dan juga 
disiplin agar acara atau organisasi kalian itu tidak 
berantakan karena kalian salah memilih seorang 
pemimpin.

Berikut saya akan sampaikan bagaimana memilih 
seorang pemimpin yang baik dan juga benar.



Bagaimana Sifat yang Harus 
Dimiliki Oleh Seorang Pemimpin?

• Disiplin
• Tegas
• Adil
• Bertanggung jawab 
• Jujur dan dapat dipercaya
• Kooperatif, keteraturan, dan keterbukaan 
• Komitmen dan konsisten
• Kompeten dan profesional 
• Cerdas



Sebuah motivasi untuk kalian yang ingin 
menjadi seorang pemimpin, jangan 
ragu-ragu jika kalian ingin menjadi 
seorang pemimpin. Mantapkanlah hati 
kalian dan pikiran kalian jika kalian layak 
untuk menjadi seorang pemimpin yang 
baik, jangan pernah ragu, dan jika kalian 
melakukan kesalahan saat menjadi 
seorang pemimpin maka belajarlah dari 
kesalahan tersebut dan jangan sampai 
kalian mengulangi kesalahan tersebut 
kembali.



Sekian pengalaman yang saya 
ceritakan untuk kalian, semoga 
memotivasi kalian untuk menjadi 
seorang pemimpin. Jangan 
pernah takut, jangan pernah ragu 
jika kalian jika kalian ingin 
menjadi seorang pemimpin, 
karena menjadi seorang 
pemimpin itu hebat dan tidak 
semua orang bisa jadi pemimpin.



● Ketua Kelas (Fitri Dwi Susanti)
● Pengalaman menjadi ketua kelas di tahun 
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