Wujudkan Kader Berkualitas, Himako Unimal Gelar Pelatihan Dasar Organisasi

Himako gelar Pelatihan Dasar Organisasi (PDO) dengan menghadirkan tiga pemateri pada Kamis (23/06/2022) di Gor ACC Cunda, Lhokseumawe.
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UNIMALNEWS | Lhokseumawe - Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Himako) Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh mengadakan Pelatihan Dasar Organisasi (PDO) dengan
mengusung tema "Menaharkan Jiwa Kepemimpinan Demi Mewujudkan Kader Berkualitas Adhimanggala
Bersatu”, diadakan di GOR ACC Cunda, Lhokseumawe, Kamis (23/6/2022).
Kegiatan TDO itu menghadirkan tiga pemateri yakni sekretaris jurusan ilmu komunikasi dan ilmu politik
(FISIP), Kamaruddin MSi. Dosen Ilmu Komunikasi, Awaluddin MKom dan Demisioner Himako, Sendi
Febryanto SIKom
Dalam penyampaian materinya Kamaruddin memaparkan 3 point penting dalam berorganisasi. Menurutnya, di
dalam organisasi dibutuhkan kedekatan emosional. suatu organisasi tidak hanya dilakukan oleh struktur inti,
namun dilakukan bersama-sama membentuk kerja tim itu yang paling penting dalam organisasi.
"Di organisasi juga dibutuhkan pemimpin yang efektif di massa digitalisasi. Memanfaatkan media digital
dengan platform yang ada atas kegiatan-kegiatan yg sudah di jalani seperti media youtube, instagram dan
lainnya,"ungkapnya.
Lanjut Kamaruddin, di organisasi juga dibutuhkan manajemen, yakni mengatur, merencanakan, mengkoordinasi
seluruh anggota maupun kegiatan. Manajemen yang efektif dibutuhkan kepemimpinan yang humanisme.
Konflik dalam organisasi sering kali terjadi namun balik lagi harus dapat mengelolanya dan membedakannya
baik konflik secara pribadi maupun kelompok diselesaikan.
Sementara, Pemateri kedua, Awaluddin menyampaikan, organisasi Himako adalah salah satu organisasi yang
telah berdiri selama kurang lebih 18 tahun.
"Ibaratkan lidi satu buah bisa bermanfaat, banyak menjadi sapu lidi lebih bermanfaat itulah organisasi seorang
ketua organisasi dapat berkembang jika diikuti oleh anggota-anggotanya dan dibutuhkan pengikat agar menjadi
satu. Orang yang terbiasa tanggung jawab dari hal kecil, maka dia dapat bertanggung jawab dengan hal yang
besar," ujarnya.
Permateri ketiga yaitu Sendi, berbicara tentang arus organisasi yang mana menurutnya arus organisasi itu
melaksanakan kegiatan organisasi secara terstruktur (berjenjang).
"Himako adalah salah satu himpunan trend setter ormawa-ormawa lainnya di lingkup kampus Unimal terutama
dalam kegiatan event,” sahut Sendi.[tmi]
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