Lihatkepri.com, Batam – Perkembangan dan kemajuan zaman haruslah dibarengi dengan
kemampuan sumber daya manusianya. Terlebih lagi pada era industri masa kini, dewasa ini akrab
terdengar istilah generasi millennial, yaitu mereka yang lahir para tahun 90-an, tantangan yang
akan mereka hadapi tentulah berbeda dengan generasi sebelumnya.

Yatim Mandiri Kepri Adakan Super Camp
2019
Untuk mempersiapkan hal tersebut, Yatim Mandiri Kepri adakan program pelatihan untuk generasi
muda, bertajuk “Super Camp 2019” yatim mandiri sebagai lembaga amil zakat nasional di Indonesia
juga turut berkontribusi pada pembentukan karakter pemuda khusunya di Provinsi Kepulauan Riau.
Bertempat di Asrama Haji Batam Centre, acara yang diadakan pada 26 – 27 Januari 2019 ini diikuti
oleh pelajar yatim kelas XII dari berbagai sekolah SMA, SMK dan MA di Provinsi Kepulauan Riau.
Sebanyak 45 pelajar berpartisipasi pada program ini. Bukan hanya di Kepri, program Super Camp
2019 ini juga dilangsungkan di 45 kantor cabang Yatim Mandiri di seluruh Indonesia.
“Super Camp 2019 Yatim Mandiri ini, merupakan program tahunan dari kami, khusus untuk para
pelajar yatim kelas XII, selain mempersiapkan ujian nasional, para siswa juga harus mempersiapkan
diri, apa yang ingin dilakukan setelah lulus nanti, disini peserta akan belajar banyak hal, seputar
informasi perkuliahan, motivasi, kemandirian, kewiraushaan dan bisa mendapatkan teman – teman
baru” ujar mujiburahman, selaku kepala Yatim Mandiri Kepri.
Kegiatan Super Camp 2019 ini, dibuka langsung oleh Dr. Hardi Selamat Hood yang merupakan
senator Kepri, bersama Mujiburahman selaku Kepala Yatim Mandiri Kepri.
“Youth For Change, sengaja kami angkat menjadi tema dalam rangkaian kegiatan Super Camp 2019,
kami berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan, menjadi generasi millennial yang sholeh
dan sholeha, cerdas dan kreatif. Selain itu pula kiranya materi yang didapat selama belajar bisa
diterapkan pada kehidupan sehari hari dan agar bisa menjadi pemimpin di masa depan” tutur Dewi
Palupi S.T selaku ketua relawan Yatim Mandiri Kepri.
Untuk memberikan semangat belajar dan inspirasi sukses, panitia menghadirkan dua pemateri, yaitu
Agung Setianto, Motivator Youth for Change dari Sidoarjo, dan Dewi Setyaningrat, Trainer
Pemberdayaan Anak dari Surabaya. Program Super Camp 2019 oleh yatim mandiri ini semata untuk
mencetak yatim juara. (Nzo)

