
Toraja - Akademi Farmasi Tora-
ja mengadakan Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) bagi ma-
hasiswa tingkat satu. Kegiatan ini 
bertempat di kampus Akademi 
Farmasi (Akfar) Toraja, Jalan 
Pongtiku, Rantelemo. LDK pada 
tahun 2020 ini ber- beda dengan 
LDK pada periode sebelumnya. 
Hal ini dikarenakan kegiatan di-
jalankan dalam kondisi pandemi 
Covid-19. Kondisi pandemi ter-
sebut, menuntut kita untuk 
mengikuti protokol kesehatan, 
seperti menjaga jarak, mencuci 
tangan sebelum dan setelah 
kegiatan, serta menggunakan 
masker. 

LDK ini bertujuan mewadahi 
para mahasiswa untuk mening-
katkan karakter kepemimpinan 
dalam diri mereka. LDK tahun 
i n i  m e n g a n g k a t  t e m a 
“Membangun Jiwa Kepemimpi-
nan dan Rasa Solidaritas dalam 
Keluarga Besar Akfar Toraja”. 
Panitia mengangkat tema tersebut 
dalam rangka menciptakan calon 
pemimpin masa depan yang 
memiliki rasa solidaritas dan 
tanggung jawab. Terdapat tiga 
materi pokok yang disampaikan 
dalam kegiatan LDK ini. 

Materi yang pertama dibawakan 

oleh Dr. Ismail Banne Ringgi’ 
tentang Pembentukan Jati 
Diri. Dalam materi tersebut 
dijelaskan bahwa Pemben-
tukan jati diri merupakan sua-
tu konsep perkembangan 
individu secara aktif. Pengem-
bangan diri tersebut dapat 
mendorong seseorang untuk 
terus berusaha dalam mem-
perbaiki kualitas diri mereka 
secara aktif. 

Pada materi kedua, mahasiswa 
mendapatkan materi tentang 
Pentingnya Jiwa Kepemimpi-
nan dalam Dunia Kerja yang 

dibawakan oleh Apt. Yosep 
Bua Rante, S.Si. Mahasiswa 
dibekali akan pentingnya 
memiliki sikap dan jiwa 
seorang pemimpin, terutama 
saat lulus dan akan masuk 
dalam dunia kerja. Dalam 
materi tersebut, kita diharap-
kan dapat menjadi pemimpin, 
dimulai dari diri sendiri untuk 
kemudian dapat memimpin 
orang lain. 

P a n i t i a  L D K  j u g a 

mengundang Pdt. Ir. Julius 

Randuk, M.Th untuk mem-

bawakan materi terkait Mana-

jemen Masalah dan Waktu. 

Materi tersebut mengajarkan 

kita, bagaimana cara agar kita 

mampu menyelesaikan masa-

lah dengan tepat melalui ma-

najemen waktu melalui 

penggunaan waktu dengan 

produktif, efektif, dan efisien. 

Hal tersebut ditujukan agar 

waktu kita tidak terbuang 

percuma dan dapat mengisi 

hidup kita dengan hal-hal 

yang mampu mengem-

bangkan diri kita di masa 

mendatang..  

Pembukaan Kegiatan Binar dan Latihan Dasar Kepemimpinan oleh 
Direktur dan jajaran Akademi Farmasi Toraja (20/11/2020) 
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Pemberian materi oleh Pendeta Julius Randuk (20/11/2020) 


