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Mlonggo – Sebagai madrasah unggulan di daerah Mlonggo, MA Mathalibul Huda menjadi
barometer madrasah-madrasah aliyah di wilayah sekitar. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan sebagai penyeimbang dari kegiatan KBM yang berlangsung di madrasah
sehari-hari baik ekstra maupun kegiatan penunjang yang lain. Berikut adalah kegiatan-kegiatan
yang dilakukan di MA Mathalibul Huda Mlonggo beberapa pekan terakhir diawal-awal tahun
pelajaran 2017-2018.

1. 1. Siswa-siswi Mahthalibul Huda Mlonggo memperingati hari Pramuka dihalaman Madrasah
(Senin, 14/08/2017). Peserta upacara tersebut adalah gabungan dari siswa-siswi Madrasah
Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah beserta dewan guru terkait.

Upacara ini rutin dilaksanakan setiap tanggal 14 Agustus. Karena tepat ditanggal tersebut, 56
tahun yang lalu, Pramuka lahir atas dasar kebutuhan masyarakat terkait dengan kepanduan.

Selain Upacara Pramuka, peringatan HUT RI ke-17 juga dilaksanakan bersama-sama satu
Yayasan, baik dari tingkat Madrasah Ibtida’iyah, Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah
Aliyah. Upacara yang dilaksanakan di Lapangan Sinanggul berlangsung khidmad dari mulai
pukul 07.00 – sekitar 09.00 WIB. Di Awal dan di akhir upacara terdapat beberapa pertunjukan
dari para siswa-siswi Malida dari mulai pertunjukan Drumband Malida, hingga perkusi dari
barang-barang bekas.

2. 2. Polres Jepara yang bekerjasama dengan MA Mathalibul Huda Mlonggo memberikan
sosialisasi tentang ‘Safety Riding’ atau aman berkendara kepada seluruh siswa-siswi MA
Mathalibul Huda Mlonggo. Sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung NU Mlonggo tersebut
bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap siswa-siswi terkait pentingnya mengenali
tata tertib ataupun tata aturan dalam berkendara baik dari segi tertib administrasi hingga segi
keselamatan.

Selain Polres Jepara, Palang Merah Indonesia (PMI) wilayah Jepara juga mengadakan
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kegiatan donor darah di MA Mathalibul Huda Mlonggo. Kegiatan ini mendapat apresiasi yang
sangat baik dari warga MALIDA. Para siswa-siswi sangat antusias untuk ikut mendonorkan
darahnya sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Tidak hanya para siswa. Tidak hanya
siswa-siswi saja, tetapi sebagian guru juga ikut berdoor darah.

3.

3. Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1439 yang diselenggarakan berbarengan dengan
peringatan Hari Olahraga Nasional berlangsung sangat meriah. Hal ini dikarenakan partisipan
yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah seluruh elemen lembaga dari mulai MI, MTs hingga
MA. Kegiatan utamanya adalah Jalan Sehat serta pembagian DoorPrise untuk para siswa.
Dengan kegiatan semacam ini diharapakan masyarakat lebih mengenal tentang Yayasan
Mathalibul Huda serta memupuk persaudaraan yang erat antar elemen lembaga.
Bravo MA
LIDA
,
Bisa, Jujur, Disiplin, Berprestasi, Santri
!
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