
Arti Menjadi
Pemimpin

Disusun oleh: Angelina Divani
Disunting oleh: Yudhistira Ghifari Adlani



Saya pernah menjadi penanggung jawab sebuah 
acara di SMA. Tugasnya yaitu harus memilih anggota 
kepanitiaan untuk event tersebut dan yang terpenting 
adalah memastikan acara ini berjalan dengan lancar dan 
terkendali.

Dari beberapa pengalaman sebelumnya, ada banyak 
permasalahan di dalam kepanitiaan. Salah satunya karena 
setiap orang pasti punya idenya sendiri sehingga menjadi 
sulit untuk memutuskan dan mengorganisir berbagai 
divisi agar tetap sealur.



Maka dari itu, saya ingin tim saya ini solid dan menikmati 
pekerjaan mereka sehingga mereka dapat melakukan dan 
memberikan yang terbaik.

Kemudian saya memutuskan untuk menjadi seorang 
pemimpin bagi tim saya, not a boss.

Saya memulai dengan memilih orang-orang yang tidak 
sering bergabung dengan kepanitiaan di sekolah. Saya ingin 
semua teman-teman punya kesempatan dan pengalaman 
yang sama untuk mengembangkan skill mereka.



Saya memberi anggota saya arahan dan contoh sejelas 
mungkin, memberi beberapa saran yang membangun, 
menghormati segala keputusan dan kerja keras tim saya.

Dengan mengambil banyak orang baru, saya pastinya harus 
lebih sering menyapa dan turun tangan dalam tim saya 
agar langkah setiap divisi bisa seirama dan sesuai 
keinginan kami bersama.



Tim ini memang lebih sulit, memakan banyak energi dan 
waktu dibandingkan memilih anggota yang telah 
berpengalaman. 

Namun, dengan seringnya berdiskusi tim kami menjadi 
lebih solid dan profesional. Setiap anggota mulai bisa 
memahami cara kerja kepanitiaan dan menjalankannya 
dengan baik sesuai arahan.

Hasilnya pun sangat memuaskan. Acara berjalan dengan 
lancar dan segala permasalahan bisa terselesaikan. Kami 
juga lebih mengenal satu sama lain sebagai teman 
seperjuangan.



Leadership is not a position or a 
title, it is action and example

and
Leadership is not about you, it’s about 
investing in the growth of others.
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