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Konsep Metamuorposis & Temu Fosmosis dengan BPH OSIS MPK Periode 2010/2011 

KONSEP 

MENJALIN TALI KOMUNIKASI DAN ORIENTASI PENGURUS OSIS (METAMUORPOSIS) 

TEMU FORUM SILATURAHMI MANTAN OSIS ( FOSMOSIS ) DENGAN BPH OSIS MPK  

PERIODE 2010/2011 

A. LATAR BELAKANG 

Sebuah organisasi yang sudah dikenal di setiap sekolah, tak lain adalah Organisasi Siswa Intra 

Sekolah (OSIS). OSIS merupakan sebuah wadah satu – satunya tempat menampung aspirasi siswa dalam 

hal pengembangan minat dan bakat. Dalam menampung aspirasi siswa, tentunya OSIS adalah perantara 

yang legal antara siswa dengan sekolah. 

Dalam kegiatan tersebut, OSIS sudah mampu menjalankan apa yang menjadi kewenangan, tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai wadah siswa untuk berkembang. Setelah kepengurusan usai, regenerasi 

pengurus baru yang merupakan penerus “perjuangan” dari pengurus sebelumnya, harus dan sudah siap  

membawa OSIS satu tahun ke depan ke arah kemajuan. 

Layaknya anak yang baru belajar berjalan, maka sebuah sistem baru tersebut, perlu mendapat 

bimbingan, pendampingan dan pengawasan dari pengurus terdahulu, termasuk alumni. Adapun yang 

bertanggung jawab atas bimbingan, pendampingan dan pengawasan tersebut adalah Majelis 

Pembimbing OSIS (MPO). Namun, karena kurang optimalnya MPO dalam melaksanakan fungsi  - fungsi 

tersebut, membuat pengurus OSIS yang baru saja belajar akan apa itu OSIS, juga kurang optimal. 

Berawal dari kurang optimalnya proses bimbingan tersebut, menyebabkan sedikit ilmu yang 

diperoleh berkaitan dengan manajemen OSIS. Maka, kami selaku mantan OSIS MPK yang tergabung 

dalam Forum Silaturahmi Mantan OSIS, yang selanjutnya disebut dengan Fosmosis, bermaksud berbagi 

ilmu dan pengalaman kami selama menjadi BPH OSIS MPK, memberikan sedikit bimbingan yang 

disesuaikan dengan kebutuhan OSIS secara lebih nyata. Karena, sesuai dengan kata mutiara yang 

menyatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik dan berharga. Tentunya pengalaman kami 

menjadi, merasakan langsung dan melaksanakan tugas di OSIS, akan mampu menjadi gambaran 

mengenai OSIS diperiode sebelumnya dan diperuntukkan untuk OSIS MPK yang baru. 

Untuk itu, transfer ilmu dan pengalaman dari alumni sangat diperlukan. Mengingat alumni telah 

melaksanakan apa yang mungkin BPH baru belum rasakan. Dari pengalaman itulah kita bisa menilai, 
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mengevaluasi, memperbaiki yang kurang baik dan usaha peningkatan kinerja OSIS serta meminimailsasi 

masalah bisa tercapai dalam proses satu tahun kepengurusan OSIS MPK. 

Dari uraian di atas maka sebagai sarana alumni untuk bisa bertatap muka dan mengenal BPH 

OSIS MPK yang baru, maka kami mengusulkan untuk bisa bertemu dalam satu forum yang baik ini. 

Untuk itu, atas kerja sama yang baik dan respon yang positif dari OSIS , MPK dan sekolah, kami ucapkan 

terima kasih. 

B. NAMA KEGIATAN 

Nama kegiatan ini adalah Menjalin Tali Komunikasi dan Orientasi Pengurus OSIS yang 

selanjutnya disebut dengan Metamuorposis. 

C. TUJUAN KEGIATAN 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dari diadakannya kegiatan Metamuorposis ini 

adalah : 

1. Untuk menjalin komunikasi & silaturahmi antar alumni dengan OSIS MPK Periode 2010/2011. 

2. Berbagi pengalaman, sharing informasi mengenai OSIS MPK, sehingga terjadi transfer ilmu. 

3. Sebagai media alumni untuk memberikan ide – ide kreatif, konstruktif dan positif, masukkan, 

saran/nasihat sehingga OSIS MPK ke depannya bisa lebih bagus. 

4. Memberikan gambaran nyata mengenai OSIS MPK. 

5. Ajang musyawarah untuk memecahakan permasalahan di OSIS MPK. 

 

D. MANFAAT KEGIATAN 

Sedangkan manfaat dari kegiatan Metamuorposis ini adalah : 

1. Secara tidak langsung, hubungan antara alumni dengan OSIS MPK bisa terjalin setalah bertahun 

– tahun renggang dan sulitnya komunikasi. 

2. Alumni bisa tahu kemajuan OSIS MPK, begitu juga OSIS MPK, bisa menyerap ilmu dari alumni 

dan belajar dari pengalaman. 

3. Alumni bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk menghimpun masukkan, ide dan saran 

demi kemajuan OSIS MPK. 
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4. BPH baru bisa mempunyai referensi yang bisa dijadikan pedoman untuk membangun OSIS yang 

lebih baik dalam kurun waktu satu tahun ke depan. 

 

E. SASARAN KEGIATAN 

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah : 

1. Seluruh BPH OSIS MPK Periode 2010/2011 bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. 

2. Seluruh Alumni/Fosmosis bisa berpartisipasi dan berbagi pengalamannya untuk OSIS MPK. 

3. Tercapainya mufakat dari hasil diskusi mengenai permasalahan – permasalahan di OSIS MPK. 

 

F. WAKTU PELAKSANAAN 

Hari, Tanggal  : Minggu, 21 November 2010 

Waktu   : Pukul 8.30 WIB s.d. selesai 

Tempat   : Ruang 11 SMK N 2 Yogyakarta 

G. KEPANITIAAN 

Susunan kepanitiaan berasal dari OSIS MPK yang dibantu oleh beberapa alumni. 

 

H. PENDANAAN 

Pendanaan kegiatan dari iuran swadaya alumni, BPH yang besarnya disesuaikan berdasar keputusan 

bersama dan sumbangan komite SMK N 2 Yogyakarta. 
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I. SUSUNAN ACARA 

NO WAKTU ACARA PENANGGUNG JAWAB 

1. 08.30 – 09.00 Daftar Ulang Sekretaris OSIS 

2. 09.00 – 09.15 Pembukaan Sie Acara 

3. 09.15 – 09.30 Sambutan Ketua OSIS Bondan Prakosa 

Sambutan Ketua MPK Suparyanto Aji 

Sambutan Alumni OSIS  Alumni tertua 

Sambutan Alumni MPK Alumni tertua 

4. 09.30 – 10.30 Perkenalan Panitia&Alumni 

5. 10.30 – 11.00 Materi I : Sejarah dan Lambang OSIS Alumni 

6. 11.00 – 11.30 Materi II : Manajemen Organisasi Alumni 

7. 11.30 – 12.00 Materi III : Team Building Alumni 

8. 12.00 – 12.45 Ishoma semua 

9. 12.45 – 13.30 Pemaparan masalah, diskusi, pemecahan masalah semua 

10. 13.30 – 14.00 Foto Bareng, Penutupan Sie Dokumentasi,Acara 

11. 14.00 - Pulang  

    

NB : setiap acara inti diusahakan ada kegiatan sharing. 

J.  PERLENGKAPAN : 

1. Buku Notulen 

2. Alat Tulis (termasuk kapur/boardmarker dan penghapus), BPH wajib membawa alat tulis 

3. Form Daftar Hadir 

4. Kamera Digital 

5. Laptop & LCD mungkin 

6. Konsumsi 

7. Dll tergantung hasil rapat panitia 


