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PENA PENDIDIKAN

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI SEKOLAH BINAAN

YPA-MDR SERAHKAN DUA GEDUNG SMPN DI LAMPUNG SELATAN

Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan M.Hum (kedua kanan) bersama Direktur PT Astra International Tbk
Paulus Bambang (kedua kiri) ditemani Ketua Pegurus Yayasan Pendidikan Astra - Michael D. Ruslim
Arietta Adrianti (kanan) saat pengguntingan pita sebagai tanda serah terima
renovasi gedung SMPN 1 Tajungsari dan SMPN 2 Merbau Mataram, Lampung Selatan

P

T Astra International Tbk
melalui Yayasan Pendidikan
Astra - Michael D. Ruslim
(YPA-MDR) telah merenovasi 50
sekolah dan melengkapi sarana
pendukungnya, termasuk
menyerahkan dua gedung sekolah
SMPN di daerah prasejahtera di
Lampung Selatan. Kedua sekolah
tersebut adalah SMPN 1 Tanjungsari
dan SMPN 2 Merbau Mataram. “Astra
melalui YPA-MDR membantu sekolahsekolah di daerah prasejahtera untuk
turut meningkatkan pendidikan anak
bangsa yang cerdas, mandiri serta
peduli untuk membangun daerahnya”
ujar Direktur Astra Paulus Bambang
Widjanarko seusai penyerahan
kembali gedung sekolah tersebut
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kepada Bupati Lampung Selatan
Zainudin Hasan, 21 Maret lalu.
Sejak 2010, Astra telah memberikan
bantuan kepada 10 sekolah dasar di
daerah Lampung Selatan, yaitu 5 SD
di Kecamatan Tanjungsari (SDN 1
Kertosari, SDN 2 Kertosari, SDN 3
Kertosari, SDN 1 Mulyosari, SDN 1
Wonodadi) dan 5 SD di Kecamatan
Merbau Mataram (SDN 1 Merbau
Mataram, SDN 2 Merbau Mataram,
SDN 3 Merbau Mataram, SDN 4
Merbau Mataram dan SDN 1
Triharjo). Pada tahun 2011, bantuan
ini ditingkatkan ke jenjang yang lebih
tinggi yaitu SMPN 1 Tanjungsari dan
SMPN 2 Merbau Mataram.

Dengan bantuan dari Astra melalui
YPA-MDR, Zainudin Hasan berharap
para peserta didik di Lampung Selatan
kelak menjadi anak yang berprestasi
dan bermanfaat bagi sekitarnya
sekaligus membangun tanah
kelahiranya.
Pada masa pembinaan, kedua SMPN
tersebut menunjukkan peningkatan
prestasi yang baik. Karena itu, Astra
berinisiatif melanjutkan bantuannya
dengan melakukan perbaikan dan
renovasi gedung dua sekolah ini agar
kualitas belajar mengajar dapat
ditingkatkan. Berlangsung dari
Agustus 2015 - Januari 2016
(bersambung ke hal.2)

Sekapur Sirih
Puji syukur kami panjatkan kepada
Tuhan YME, atas Rahmat-Nya buletin
YPA-MDR edisi kedua pada tahun 2016
ini dapat terbit. Pada edisi kali ini
mengangkat berita utama mengenai
acara serah terima renovasi bangunan
sekolah di Kab.Lampung Selatan. Selain
itu dimuat pula berbagai kegiatan
pembinaan YPA-MDR di seluruh wilayah
binaan, perayaan hari kartini dan
Yayasan Pendidikan Astra
Michael D. Ruslim

@ ypamdr_astra

inacraft 2016. Pada rubrik jalan-jalan
kali ini akan mengangkat salah satu
objek wisata yang berada di Kutai Barat.
Semoga buletin ini dapat bermanfaat
bagi pembacanya.
Arietta Adrianti
Ketua Pengurus YPA-MDR

@ ypamdr_astra

Yayasan Pendidikan Astra
Michael D. Ruslim
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YPA-MDR SERAHKAN DUA GEDUNG..
perbaikan kedua gedung menelan
biaya Rp 7,2 miliar. Perincianya, Rp
5,9 miliar untuk bangunan dan Rp 1,3
miliar untuk mebel dan perlengkapan
lain.
Renovasi SMPN 1 Tanjungsari dengan
luas tanah sekitar 15.000 m2 dan luas
bangunan 2.800 m2 serta SMPN 2
Merbau Mataram dengan luas tanah
12.400 m2 dan luas bangunan 2.000
m2 ini meliputi perbaikan ruang kelas,
ruang OSIS, laboratorium IPA, ruang
guru, ruang kepala sekolah, ruang
tata usaha, ruang bimbingan dan
konseling, perpustakaan, ruang
komputer, ruang UKS dan toilet guru
serta pantry.
Pada hari yang sama, diberikan pula
penghargaan kepada sekolah, guru
dan siswa yang telah berprestasi pada
tahun ajaran 2015/2016. SMPN 1
Tanjungsari meraih juara 1 tingkat
Kabupaten dalam peringkat ujian

nasional, tari kreasi, cipta cerita
pendek, baca Qur’an dan guru
berprestasi untuk maju ke tingkat
Provinsi, serta juara 2 tingkat
Kabupaten di bidang musik
tradisional. Sekolah ini juga telah
dinobatkan menjadi sekolah
Adiwiyata Nasional dan ditargetkan
menjadi Adiwiyata Mandiri di tahun
1
2017.
SMPN 2 Merbau Mataram juga
meraih beberapa kejuaraan, yakni
juara 2 tingkat Provinsi untuk seni
lukis, juara 3 tingkat Provinsi musik
tradisional dan vocal group, juara 1
tingkat Kabupaten untuk vocal group,,
musik tradisional, cipta lagu, motif
batik, melukis dan juara 2 tingkat
Kabupaten untuk story telling dan
seni tari, juara 3 tingkat Kabupaten
untuk baca Qur’an dan baca puisi.
Sekolah juga mendapat penghargaan
Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten.

Bupati Lampung Selatan Dr. H. Zainudin Hasan
M.Hum (kedua kiri) menjelaskan fungsi katrol
kepada siswa/siswi berprestasi SMPN 1 Tanjungsari
ditemani Direktur PT Astra International Tbk Paulus
Bambang (kiri).

Pada prinsipnya, di mana pun Astra
berada harus memberikan manfaat
bagi lingkungan sekitarnya, sesuai
dengan butir pertama filosofi Catur
Dharma, yaitu “Menjadi Milik yang
Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara”.
Astra sepanjang perjalanannya sejak
tahun 1957 senantiasa
mendedikasikan karyanya untuk
kemajuan Bangsa Indonesia.

PEMERIKSAAN KESEHATAN DI PACITAN

P

entingnya kesehatan membuat
YPA-MDR menyadari bahwa
perlu diselenggarakan
pemeriksaan kesehatan untuk siswa
sekolah binaan. Maka pada hari
Senin, 18 April 2016 YPA-MDR
bekerjasama dengan Puskesmas Desa
Kalak mengadakan pemeriksaan
kesehatan di 5 SDN dan 1 SMPN
binaan YPA-MDR di Kecamatan
Donorojo, Kabupaten Pacitan yang
dilaksanakan secara berkelanjutan
sampai dengan bulan Mei.
Pemeriksaan kesehatan ini meliputi
pemeriksaan mata, telinga, gigi, paruparu, tekanan darah dan pemeriksaan
golongan darah.
Kegiatan ini bertujuan untuk
menghidupkan Unit Kesehatan
Sekolah (UKS) di sekolah dan juga
untuk meningkatkan kesehatan siswa.
Dari hasil pemeriksaan kesehatan,
banyak ditemukan karies pada gigi
siswa dan penyakit gondongan. Karies
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Pemeriksaan gigi

gigi adalah infeksi yang merusak
struktur gigi dan dapat menyebabkan
gigi berlubang. Sedangkan gondongan
adalah penyakit yang ditularkan oleh
virus Paramyxovirus dan kurangnya
zat iodium dalam tubuh. Gondongan
menyebabkan infeksi yang membuat
pipi bagian bawah dan leher bagian
atas membengkak. Kedua penyakit
tersebut memang cenderung
menyerang anak-anak.
Melihat hasil dari pemeriksaan
kesehatan ini, petugas kesehatan

Tes buta warna

langsung bertindak cepat membawa
siswa yang sakit ringan ke puskesmas
untuk diberikan penanganan lebih
lanjut. Sedangkan untuk yang
menderita penyakit gondongan
diberikan surat rujukan ke rumah
sakit terdekat.
Semoga dengan dilaksanakannya
kegiatan ini siswa dapat memahami
akan pentingnya menjaga kesehatan
dan dapat meningkatkan tingkat
kesehatan siswa. (AIP)

PELATIHAN DOKTER CILIK DAN KADER KESEHATAN REMAJA PACITAN
bertujuan agar siswa dapat menjadi
penggerak hidup sehat baik di
sekolah, di rumah maupun di
lingkungan sekitarnya.

Pelatihan pertolongatn pertama di SMPN 2
Donorojo dibantu petugas kesehatan Puskesmas

D

alam rangka meingkatkan
partisipasi siswa terhadap
Unit Kesehatan Sekolah
(UKS), YPA-MDR bekerjasama dengan
Puskesmas Desa Kalak, Kecamatan
Donorojo - Kabupaten Pacitan
mengadakan kegiatan pelatihan
Dokter Cilik (DokCil) dan Kader
Kesehatan Remaja (KKR) untuk siswa
5 SDN binaan dan SMPN 2 Donorojo
pada tanggal 17-18 April 2016 di SDN
Kalak 2 Kecamatan Donorojo,
Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini

DokCil dan KKR merupakan siswasiswa yang memenuhi kriteria dan
telah terlatih untuk ikut
melaksanakan sebagian usaha
pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan terhadap diri sendiri,
teman, keluarga dan lingkungannya.
Harapannya mereka dapat menjadi
Agen Perubahan (Agent of Change)
yang sadar akan pentingnya
kesehatan dan kebersihan lingkungan
sekitar.

adalah para siswa yang berprestasi di
sekolah, berbadan sehat, berwatak
pemimpin serta dapat
bertanggungjawab atas tugasnya,
berpenampilan bersih dan rapih,
berbudi pekerti yang baik serta suka
menolong sesama.

Pelatihan KKR mengutamakan agar
siswa mengerti tentang pertolongan
pertama sehingga siswa dapat
menolong dirinya sendiri dan orang
lain dalam keadaan darurat. Kriteria
untuk terpilih menjadi DokCil dan KKR

Tugas dan kewajiban siswa sebagai
DokCil dan KKR adalah agar mereka
berperan aktif dalam rangka
peningkatan kesehatan, dapat
menggerakkan sesama teman-teman
siswa untuk bersama-sama
menjalankan usaha kesehatan
terhadap dirinya masing-masing.
Selain itu, mereka harus berusaha
agar tercapainya kesehatan
lingkungan yang baik di sekolah
maupun di rumah dan yang
terpenting adalah mereka dapat
membantu guru dan petugas
kesehatan pada waktu pelaksanaan
pelayanan kesehatan di sekolah. (AIP)

Lomba Putri Kartini di SMPN 2 Donorojo
Kec.Donorojo - Kab.Pacitan

Lomba Fashion Show di SDN Jigudan
Kec.Pandak - Kab.Bantul

PERINGATAN HARI KARTINI

S

etiap tahunnya, seluruh sekolah
binaan YPA-MDR selalu
memperingati Hari Kartini yang
jatuh pada tanggal 21 April.
Begitupun di tahun 2016 ini sekolah
binaan YPA-MDR di 7 daerah yakni
Bogor, Serang, Lampung Selatan,
Gunungkidul, Bantul, Kutai Barat dan
Pacitan melakukan upacara di sekolah
yang diikuti oleh seluruh guru dan
siswa dengan mengenakan baju adat.
Para siswi mengenakan kebaya dan
siswa juga tidak mau kalah dengan
menggunakan baju adat.
Peringatan Hari Kartini ini adalah
wujud penghormatan atas jasa-jasa
Beliau dalam memperjuangkan hak
kaum perempuan. Diharapkan siswa
tidak hanya sekedar tahu sejarah
kartini saja, tetapi menjadikan Kartini
sebagai teladan dalam mengukir
prestasi di sekolah. Selain itu juga
siswa diharapkan dapat menghargai
jasa para pahlawan yang sudah

berjuang untuk mereka dan tumbuh
menjadi pejuang pendidikan
Indonesia yang jujur, bertanggung
jawab, cerdas, dan aktif
“Peringatan Hari Kartini sangat
penting untuk mendidik para siswa.
Kegigihan Kartini dalam membela
emansipasi wanita dan
kesederhanaan Beliau dapat menjadi
teladan siswa dalam meraih cita-cita”
ujar Sumarni, guru SDN Jigudan
Kecamatan Pandak - Kabupaten
Bantul, Yogyakarta.

Suasana perayaan Hari Kartini di
seluruh sekolah sangat
menyenangkan. Selain upacara,
peringatan Hari Kartini juga diisi
dengan kegiatan yang bermanfaat
dan mendidik. Siswa siswi hingga para
guru di Yogyakarta mengisi kegiatan
peringatan Hari Kartini dengan
membatik bersama. Selain itu,
diadakan pula lomba-lomba lain yang
membuat siswa siswi bersemangat
untuk mengikuti perayaan Hari Kartini
seperti Lomba Kartini untuk para
siswi binaan. (AIP)
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KARYA SISWA BINAAN YPA-MDR HIASI INACRAFT 2016

booth YPA-MDR di Inacraft 2016

S

etelah sukses di Inacraft 2015,
YPA-MDR kembali menghiasi
Inacraft 2016 dengan hasil
karya siswa binaan dari daerah
Yogyakarta. Inacraft 2016 kali ini
diselenggarakan pada tanggal 20-24
April 2016 di Jakarta Convention
Center, Senayan, Jakarta. Inacraft
sebagai pameran kerajinan tangan
terbesar di Indonesia merupakan
platform promosi yang efektif bagi
YPA-MDR untuk memperkenalkan
hasil karya siswa binaan ke

Salah satu pengunjung booth YPA-MDR
di Inacraft 2016

Selama pameran berlangsung, tim
YPA-MDR menjelaskan mengenai YPAMDR dan karya siswa binaan kepada
pengunjung Inacraft 2016. Mulai dari
warga lokal hingga warga asing
mengagumi kreativitas dan
kepintaran anak SD hingga SMK
binaan yang dapat membuat motif
batik yang indah, bagus, dan rapih.
Batik yang dibuat oleh siswa binaan
menggunakan teknik batik tulis, tetes
lilin, dan jumputan.

masyarakat luas.
YPA-MDR kai ini mengusung tema
“Dari Anak Indonesia Untuk Tanah
Air” karena seluruh karya yang
dipamerkan merupakan hasil karya
siswa binaan YPA-MDR di Yogyakarta.
Berbagai macam kain batik, baju
batik, syal, tas dan juga kerajinan
batok kelapa yang dibuat menjadi
tempat tissue dipamerkan di booth
YPA-MDR

“Pintar-pintar sekali ya anak-anaknya.
Saya awalnya tidak menyangka kalau
ini hasil buatan anak SD karena batikbatiknya rapih sekali” ujar Ratna
pengunjung Inacraft setelah melihat
batik-batik yang dipamerkan di booth
YPA-MDR. Semoga YPA-MDR dapat
terus berpartisipasi dalam
memamerkan hasil kerajinan tangan
siswa binaan di Inacraft tahun-tahun
berikutnya. (AIP)

JALAN-JALAN

SURGA TANAMAN LANGKA, KRESIK LUWAY

K

alimantan Timur adalah salah
satu pulau di Indonesia yang
memiliki pesona luar biasa.
Salah satu pesonanya adalah kawasan
konservasi cagar alam Kersik Luway
yang merupakan ikon Flora Provinsi
Kalimatan Timur. Kersik Luway
terletak di Kampung Sekolaq Darat
Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten
Kutai Barat. Tempat ini berjarak 15 km
dari Kota Sendawar dan luas cagar
alam ini sekitar 17,5 Hektar.
Meskipun jauh dari permukaan laut,
struktur tanah di Kresik Luway berupa
hamparan pasir putih seperti pantai.
Bagi masyarakat pedalaman,
khususnya dari Suku Dayak, sub-entis
(anak suku) Dayak Benuaq dan Dayak
Tunjung (Suku Asli Kutai Barat) maka
hamparan pasir putih di tengah
belantara itu menjadi suatu kawasan
keramat sehingga menjadi tempat
pemujaan. Maka dari itu kawasan
tersebut disebut Kresik Luwai atau
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Hamparan pasir putih yang dihiasi oleh
pesona flora di Kresik Luway

“Pasir Damai”. Keunikan lain yang
dimilikinya yaitu tidak ada burung
maupun satwa lain yang terbang di
atas taman sehingga jarang terdengar
suara-suara satwa seperti lazimnya di
dalam hutan.
Selain surganya tanaman langka,
Kresik Luway juga disebut sebagai
“Rumah Terakhir Anggrek Hitam” di
Kalimantan Timur karena jenis
anggrek endemik yang paling populer
di Kresik Luway adalah anggrek hitam
(Coelogyne Pandurata). Anggrek ini

Angrek Hitam yang menjadi objek wisata utama
di Kresik Luway

mekar setiap bulan dan akan
mencapai puncak di saat musim
kemarau sekitar bulan Juni-Agustus.
Untuk mengunjungi Kresik Luway
dapat melalui rute Samarinda-Melak
yang ditempuh slama 10-12 jam
dengan kapal kayu kemudian
menggunakan carter mobil untuk
Melak-Kresik Luway. Namun
demikian, waktu tempuh yang
panjang akan terbayar karena kita
disuguhkan keindahan pesona alam
Kresik Luway. (AIP)

