Asah Karakter Kepemimpinan Siswa, MAN 2 Bantul Adakan Latihan Dasar Kepemimpinan
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Bantul (MAN 2 Bantul)-Pendidikan kepemimpinan dan organisasi perlu ditanamkan sejak dini
kepada siswa-siswi madrasah, khususnya di MAN 2 Bantul. Pengalaman organisasi menjadi tongak kedewasaan
dan kemampuan berfikir siswa dalam menghadapi permasalahan yang ada. Siswa perlu ditempa akan jiwa
sosialnya, dengan melibatkannya dalam kepengurusan organisasi diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran
hidup di luar akademik madrasah. MAN 2 Bantul terus konsisten menyelenggarakan pendidikan organisasi di
dalam kampus melalui ranah yang berbeda-beda. Dalam menjalankan roda organisasi siswa perlu dibekali dengan
pelatihan mengenai pola-pola dasar kepemimpinan dan berorganisasi. Oleh karenanya, MAN 2 Bantul
menyelenggarakan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang bekerjasama dengan Team Leadership Academy
Yogyakarta.
LDK diselenggarakan selama 2, hari sabtu (02/10) dan ahad (03/10). Ada satu hal yang berbeda pada LDK tahun
ini, LDK yang biasanya diisi oleh waka madrasah kini memanggil narasumber dari luar. Selain OSIS MAN 2 Bantul,
LDK kali ini juga diperuntukan perwakilan dari pengurus PMR, Dewan Ambalan, Rohis, dan Dewan Tonti. Acara
yang dilaksanakan di aula MAN 2 Bantul ini diikuti oleh 49 siswa dan dibuka langsung oleh kepala Madrasah.
Drs. H. Ulul Ajib, M.Pd. Kapala MAN 2 Bantul menandaskan dalam pembukaan LDK bahwa diharapkan untuk LDK
tahun depan kita dapat melaksanakan di luar madrasah dan menginap, karena dengan konsep seperti itu acara
akan lebih efektif dan anak akan lebih dapat menghargai waktu. Hal ini karena penekanan pada LDK kali ini agar
siswa yang menjadi pengurus dapat menjadi tauladan bagi siswa-siswi lainnya.Â

“Materi LDK meliputi Organization Purpose; instill commitment in the organization, Build Self Â Leadership;
leadership motivation and public speaking, Academy Outdoor; make a good teamwork anad teamstrategy, dan
Work Meeting; creat organization work program”, jelas Drs. Sus Harimurti Waka Kesiswaan MAN 2 Bantul.
Keempat materi tersebut diisi oleh 3 trainer dari team Leadership Academy Yogyakarta yang mampu menguncang
dan mendongkrak semangat peserta. Muhamad Kholif Suhadha, S.Pd. membawakan materi di hari sabtu, dari
pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB, sedangkan Afiq Fikri Almas, M.Pd. dan Nur Azizah, M.Pd. membawakan
materi indoor dan outdoor pada hari minggu mulai pukul 08.00 WIB samapi 15.00 WIB.(afa)
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