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MAN 2 Kulon Progo Adakan Outing Class ke pulau Bali

Kulon Progo ? Siswa-siswi kelas XI mengikuti kegiatan Outing Class pada tanggal 09 sampai 13 Januari 2018 lalu. Sebanyak 185
siswa disertai 12 guru pendamping mengikuti kegiatan rutin setiap tahun untuk belajar di luar ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk
mengenal lebih dekat dunia industri yang sejalan dengan visi dan misi MAN 2 Kulom Progo dan mengenal pulau Dewata sebagai
one of the tours famous in the word, salah satu wisata termasyhur di dunia."Saya harapkan kepada para siswa-siswi untuk tetap
fokus dalam kegiatan ini walaupun kegiatan ini dilaksanakan dengan santai tetapi tetap pada tujuannya yaitu untuk mancari ilmu
yang ada disana, untuk dapat diimplemetasikan disekolah. Semoga setelah kunjungan industri ini, memberikan motivasi kepada kita
semua untuk memiliki jiwa berwirausaha. Ucap Anita Isdarmini S.Pd MPd.

Gambar 1 : Rombongan Outing Class MANDAKURombongan peserta Outing Class berangkat dari MAN 2 Kulon Progo pada
pukul 07.00 WIB Dilepas oleh Ibu Anita Isdarmini S.Pd MPd selaku Kepala Madrasah MAN 2 Kulon Progo dengan tujuan
pertamanya adalah Bedugul. Bedugul adalah sebuah kawasan wisata dengan danau dan gunung di Bali, Indonesia, terletak di bagian
tengah pulau di dekat Danau Bratan antara Denpasar dan Singaraja. Di Bedugul ini diharapkan setiap siswa mampu : 1)
menceritakan sejarah Danau Bedugul Bali, 2) menyebutkan product brand dari Jogger serta dapat menjelaskannya, 3) menceritakan
perjalanan wisata alam Hutan Sangeh, 4) menjelaskan filosofi yg dapat diambil setelah menonton pertunjukan Tari Barong dan keris
serta dapat menceritakan secara singkat dari pertunjukan tersebut.
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Gambar 2 : Siswa-Siswa MANDAKU menyaksikan pertunjukan tari Bali di BedugulPada hari kedua, kamis (11/1) Bapak/ Ibu guru
dan siswa-siswi MAN 2 Kulon Progo melakukan kegiatan kunjungan ke tempat produksi Pie Susu makanan khas Bali dan produksi
konveksi Dewata Bali. Kegiatan ini merupakan program tahunan yang mengharapkan kepada siswa-siswi untuk dapat menyerap
ilmu dalam dunia usaha secara nyata. Tepat pukul 08.00 WIB para siswa dan guru pendamping berangkat untuk menuju ke lokasi.
Dalam kesempatan itu Ibu Farida Rahmawati, S,Pd berpesan kepada para siswa-siswinya untuk ?menyerap ilmu yang ada di
produksi Pie Susu makanan khas Bali dan produksi konveksi Dewata Bali karena hal inilah pembelajaran karakter yang membentuk
para siswa-siswi untuk memiliki jiwa wirausaha yang terampil dan professional?.

Gambar 3 : Siswa dan siswi MANDAKU melihat proses produksi Pie Susu Pada hari ketiga (12/1) Setelah melewati berbagai
agenda kegiatan kunjungan industry yg sangat padat tibalah saatnya di obyek wisata yang terakhir yaitu di Tanah Lot Bali. Tanah lot
adalah sebuah objek wisata dibali. Tanah lot merupakan penggabungan dari dua kata yaitu ?Tanah berarti tanah? dan ?Lot berarti
keras? jadi tanah lot merupakan tanah yang keras.Objek wisata ini terletak di Desa Beraban kecamatan Kediri kabupaten tabanan,
sekitar 13 km barat tabanan. Tanah Lot ini tidaklah jauh dari Kuta atau Denpasar hanya sekitar 20-30 menit perjalanan atau berjarak
kira kira 20 km. Pura Tanah Lot ini memiliki sejarah yang amat unik. Disini ada dua pura yang terletak di atas batu besar. Satu
terletak diatas bongkahan batu,dan satunya terletak diatas tebing. Pura tanah lot ini merupakan bagian dari pura dang kahyangan.
Puta tanah lot merupakan puta laut tempat pemujaan dewa-dewa penjaga laut.Disebelah utara pura tanah lot terdapat sebuah pura
yang terletak menjorok ke tebing ini menghubungkan pura dengan daratan dan berbentuk seperti jembatan. Tanah lot terkenal
dengan tempat yang indah untuk melihat matahari terbenam (sunset), turis-turis biasanya ramai pada sore hari untuk melihat
keindahan sunset disini.Uniknya, Dipura tanah lot ini setiap 210 hari sekali, yakni pada ?Buda Wage Lengkir?sesuai dengan
penanggalan Kalender Bali. Diadakan upacara hari raya kuningan, hal ini dilandaskan dengan sejarah Tanah Lot yang sangat
dikeramatkan.
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Gambar 4 : Siswa-siswi MANDAKU melihat obyek wisata Tanah LotSelama perjalanan dan mengunjungi obyek ? obyek wisata di
Bali kami merasa terlayani dengan baik oleh Prayoga Prima Tour and Travel, kami sampai di sekolah dalam kondisi sehat dan lancar
tanpa ada halangan apapun. Keluarga besar MANDAKU mengucapkan terima kasih yg sebesar-besarnya kepada Biro perjalanan
Prayogo Prima Tour yg telah memberikan kenyamanan selama berada di Bali baik tempat makan dan tempat istirahat yg berbasis
muslim serta jadwal ibadah sholat pun sesuai waktunya. Semoga dilain waktu ada kesempatan lagi untuk bergabung bersama. ? Kata
Farida Rahmawati, S,Pd memuji pelayanan Prayoga Prima Tour and Travel.

Gambar 5: Keceriaan Siswa - siswi MANDAKU saat mengikuti Outing Class
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