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Moment perhelatan penting di tingkat Pelajar SMA
Muhammadiyah 1 Ponorogo telah
dilangsungkan pada hari Jum&rsquo;at sampai Ahad tanggal 30 September &ndash; 02 Oktober
2011. Musyawarah Ranting (MUSYRAN) Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMA Muhipo
terselenggara dengan lancar dan dengan penuh sentuhan Intelektual dan moral,
sebagaimana visi sekolah. Agenda MUSYRAN ini meliputi Laporan Kepemimpinan
periode 2010-2011 kemudian pembahasan arah gerakan IPM SMA Muhipo setahun
kedepan dan yang paling penting terpilihnya kepemimpinan baru periode 2011 &ndash;
2012.

Musyran tahun ini diselenggarakan di Hotel Rahayu
Sarangan, tempat yang strategis dan nyaman untuk peserta Musyran. Di hotel ini
diharapkan dengan kenyamanan dan suasana yang sejuk sehingga peserta dapat
berfikir maksimal dan menelurkan ide &ndash; ide brilian yang akan membawa SMA Muhipo
semakin Jaya.

Dimulai dengan Laporan pertanggung jawaban pada
tanggal 30 September yang berlangsung alot, karena beberapa siswa banyak
mengkritisi agenda kegiatan yang tidak terselenggara, namun hanya adu mulut
tanpa anarkisme. Agenda kemudian dilanjutkan pada proses pemilihan ketua umum
dan formatur. Setelah dilakukan penjaringan calon ketua umum dan formatur
dengan berbagai criteria oleh panitia pemilihan, maka 5 orang lolos menjadi
calon ketua umum dan 50 calon formatur. Pada proses pemilihan yang jurdil
terpilihlah nahkoda IPM yang baru yaitu Indra Wahono dari kelas XI IA 1 dan
kemudian dilanjutkan dengan rapat formatur (13 formatur terpilih) untuk
menyusun kepemimpinan periode 2011 - 2012.

Dengan dipimpin Presidium Sidang Baharudin Mahmud Habibi agenda kegiatan
dilanjutkan dengan sidang komisi yang membicarakan konsep kerja bidang. Hal ini
merupakan konsep yang menjadi haluan/ pijakan pembuatan program kerja setiap
bidang untuk setahun kedepan. Konsep kerja bidang ini diadopsi dari hasil
Muktamar Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jogja 2010 yang kemudian disesuaikan
dengan kondisi ranting.
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Sabtu
siang pukul 13.30 wib, tanggal 01 Oktober 2011 Musyran di tutup dengan pembacaan
Keputusan Induk Musyran. Kegiatan kemudian diteruskan Up Grading pimpinan yang
di handle langsung oleh Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Ponorogo. Up grading ini
dimaksudkan untuk menguatkan pengetahuan keorganisasian IPM sehingga menelurkan
program kerja yang hebat. Materi yang disampaikan antara lain Keorganisasian,
Job Description, Penyusunan Program Kerja dan
kegiatan up grading ditutup dengan outbound di pagi harinya. Pemberian
materi melalui metode menyenangkan membuat peserta antusias dan semangat.

Rangkaian kegiatan Musyran dan Up grading ini
diakhiri dengan ceremonial penutupan oleh Wakasek kesiswaan SMA Muhammadiyah 1
Ponorogo bapak bambang Suprijadi, S.Pd, M.Pd.

&ldquo;Ikrarkan bersama IPM
Berjaya&rdquo;
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