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PERESMIAN DAN SERAH TERIMA GEDUNG SMKN 2 GEDANGSARI

P

ada hari Kamis, 5 Maret 2015,
Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan, Anies
Baswedan, Ph.D meresmikan
Gedung Sekolah Program Keahlian
Tata Busana SMKN 2 Gedangsari
Gunungkidul. Gedung ini merupakan
bantuan dari PT Astra International
Tbk.

Djoko Pranoto kepada Bupati
Gunungkidul, Hj. Badingah dan
disaksikan oleh Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan
Hamengku Buwono X, serta Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan, Anies
Baswedan, Ph.D

Gedung Sekolah SMKN 2
Gedangsari Program Keahlian Tata
Busana dibangun di atas tanah
PT Astra International Tbk melalui
2
Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. seluas 3000m dengan luas
bengunan dua lantai seluas 2300m2.
Ruslim (YPA-MDR) menyerahkan
Bangunan terdiri dari ruang kantor,
Gedung Sekolah Program Keahlian
ruang kelas, perpustakaan, ruang
Tata Busana SMKN 2 Gedangsari
laboratorium komputer dan bahasa,
Gunungkidul, beserta sarana
teaching factory, ruang peragaan dan
prasarananya, kepada Pemerintah
pameran, ruang unit pengembangan,
Daerah Kabupaten Gunungkidul.
usaha, mushola, serta beranda batik.
Penyerahan dilakukan oleh Direktur
PT Astra International Tbk
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Semua ruang tersebut juga telah
dilengkapi dengan peralatan dan
media pembelajaran yang lengkap.
Bantuan Gedung Sekolah dan sarana
diberikan atas dasar kondisi gedung
dan sarana-prasarana yang dimiliki
oleh SMKN 2 Gedangsari
sebelumnya sangat terbatas untuk
menyelenggarakan program
pendidikan yang baik.
Pembangunan gedung sekolah ini
merupakan perwujudan dari filosofi
Astra, Menjadi Aset yang Bermanfaat
Bagi Bangsa dan Negara.
Diharapkan dengan pembangunan
gedung ini dapat meningkatkan
kualitas pendidikan di SMKN 2
Gedangsari. (ESE)

Sekapur Sirih
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan
YME, atas Rahmat-Nya pada tahun 2015
buletin YPA-MDR edisi pertama dapat
terbit. Sudah cukup lama keinginan untuk
menerbitkan buletin ini agar aktivitas
pembinaan yang dilaksanakan dapat
diketahui oleh semua sekolah binaan dan
pihak-pihak yang terkait. Pada buletin edisi
pertama ini mengangkat berita utama
mengenai peresmian gedung SMKN 2
Gedangsari Program Keahlian Tata
Busana. Selain itu dimuat pula mengenai
kegiatan pembinaan YPA-MDR. Sebagai
hiburan, kami menyajikan artikel tentang

wisata alam di salah satu daerah binaan
YPA-MDR.
Semoga dengan hadirnya buletin ini akan
membawa dampak positif bagi kemajuan
sekolah-sekolah dan memberikan
informasi yang berguna bagi pihak-pihak
terkait yang selama ini telah menjalin
hubungan dengan YPA-MDR
Arietta Adrianti
Ketua Pengurus YPA-MDR
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Peringatan Hari Ibu Oleh Sekolah Binaan YPA MDR di Pacitan

D

alam rangka memperingati
hari ibu, Sekolah Binaan
YPA-MDR di Kecamatan
Donorojo, Kabupaten Pacitan
menyelenggarakan pagelaran seni
yang bertema “Kupersembahkan
Untuk Ibu”. Peserta dari kegiatan
ini diantaranya SDN Kalak 1, SDN
Kalak 2, SDN Sendang 1, SDN
Sendang 3, SDN Widoro 2 dan
SMPN 2 Donorojo. Acara
diselenggarakan di Pantai Klayar
pada hari minggu, 28 Desember
2014. Tujuan dari acara ini
diantaranya adalah untuk
melestarikan budaya lokal serta
untuk melatih mental siswa dalam
mengikuti festival dan lomba yang
rutin diselenggarakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.
Acara dimulai pada pukul 9 dan
dibuka dengan tari Manipuri. Pada
hari itu pengunjung pantai Klayar
cukup ramai, sehingga membuat
peserta bersemangat. Acara

1

2

1. Penampilan tari dari siswa sekolah binaan
2. Antusiasme pengunjung pantai klayar menyaksikan pertunjukkan

tersebut cukup menyita perhatian
dari pengunjung pantai Klayar.
Jumlah dari penonton diperkirakan
lebih dari seribu orang. Penonton
menyambut acara tersebut
dengan tepuk tangan yang meriah.
Mereka tetap antusias mengikuti
acara walaupun cuaca pada saat
itu sedang turun hujan. Acara
ditutup dengan sendra tari
“Mencari Telur Burung Garuda”.
Harapan diselenggarakannya

kegiatan ini semoga dapat menjadi
sarana latihan siswa, sarana
hiburan, sekaligus melestarikan
budaya lokal serta dapat
membantu pemerintah dalam
mengembangkan pariwisata di
daerah. Dengan demikian bantuan
YPA-MDR di Donorojo dapat
berguna bagi sekolah dan bagi
sektor pariwisata daerah tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan salah
satu pilar pembinaan YPA-MDR,
yaitu pilar Seni Budaya. (RCH)

Pelaksanaan Try Out Sekolah Binaan Di Serang

P

elaksanaan Ujian Nasional
(UN) semakin dekat.
Berdasarkan jadwal yang
dikeluarkan oleh pemerintah, UN
tingkat SD akan dilaksanakan
pada bulan Mei 2015. Untuk itu,
sekiranya sekolah harus
melakukan persiapan dalam
menghadapi UN. PT Marga
Mandalasakti (MMS) bekerja sama
dengan Yayasan Pendidikan Astra
– Michael D. Ruslim (YPA-MDR)
dalam melakukan kegiatan
Corporate Social Responsibility
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(CSR) dibidang pendidikan
dengan melakukan pembinaan
yang berkelanjutan terhadap 6 SD
Negeri yang ada di Kecamatan
Cikande, Kabupaten Serang,
melakukan persiapan Ujian
Sekolah dengan mengelar
pelaksanaan try out tiga mata
pelajaran, yakni Bahasa
Indonesia, Matematika, dan IPA.
pada tanggal 4-6 Februari 2015.
Hasil try out UN tahap pertama ini
dapat dikatakan belum

maksimal karena memang
sebagian materi belum diajarkan.
Namun hasil tersebut dapat
dijadikan gambaran bahwa siswa
belum mempersiapkan diri secara
maksimal dalam menghadapi UN.
Maka dari itu, hal utama dalam
melaksanakan try out bukanlah
pada hasilnya namun harus dititik
beratkan pada serangkaian
prosesnya yaitu mulai dari
pelaksanaan sampai tingkat
evaluasi dan remedial. Guru harus
mengevaluasi kekurangan dari
siswa dan menindaklanjutinya.
Apa yang dilakukan oleh PT. MMS
dan YPA-MDR merupakan
serangkaian usaha untuk
menyiapkan siswa-siswi sekolah
binaan dalam menghadapi ujian
sekolah. Sehingga diharapkan
sekolah binaan dapat
meningkatkan kualitas dan
kuantitas lulusannya. (YTH)

Dokter Kecil, Agen Perubahan Hidup Sehat

P

ada tanggal 23-24 Februari
2015, Yayasan Pendidikan
Astra-Michael D. Ruslim
(YPA-MDR) bekerjasama dengan
Puskemas Gedangsari
melaksanakan Pelatihan Dokter
Kecil untuk sekolah-sekolah
binaan di Kecamatan Gedangsari,
Kabupaten Gunungkidul. Pelatihan
ini diikuti oleh perwakilan siswa
SD, SMP, dan SMK sekolah
binaan. Kegiatan dilaksanakan di
SDN Tengklik dan SMKN 2
Gedangsari. Tujuan dilaksanakan
pelatihan ini adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan serta membangun

sikap positif dalam pelaksanaan
program Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS).

oleh dokcil tersebut diantaranya
memahami program UKS dan
Dokter Kecil, bersikap dan
berperilaku sehat, menggerakkan
dan membimbing teman dalam
pengamatan kebersihan,
kesehatan pribadi, dan
penyuluhan kesehatan, membantu
petugas kesehatan melaksanakan
pelayanan kesehatan di sekolah,
serta melakukan pengenalan
tanda-tanda penyakit dan
kesehatan lingkungan.

Masalah kesehatan yang dialami
anak usia sekolah ternyata sangat
kompleks dan bervariasi. Oleh
sebab itu pelayanan kesehatan di
lingkungan sekolah sangat
diperlukan. Di dalam program UKS
teradpat program dokter kecil
(Dokcil). Mencetak dokcil tentu
tidak sembarang. Diperlukan
pelatihan-pelatihan khusus agar
dokcil tersebut memenuhi
kompetensi yang diharapkan.
Kompetensi yang harus dimiliki

Peserta pelatihan tampak antusias
mengikuti kegiatan. Hal tersebut
terlihat dari keaktifan peserta
dalam bertanya kepada tim
narasumber. Program pelatihan
tersebut dilaksanakan juga di
sekolah binaan di daerah lain..
Dengan dilaksanakannya program
tersebut diharapkan sekolahsekolah binaan YPA-MDR dapat
menjadi sekolah sehat. (IDP)

mengatakan, bahwa persiapan
pelaksanaan UN terus berjalan.
Dalam rapat kerja dengan Komisi
X DPR RI, Selasa tanggal 27
Januari 2015, Mendikbud
menjelaskan saat ini rancangan
prosedur operasi standar (POS)
telah disiapkan oleh Badan
Standar Nasional Pendidikan
(BSNP). Sedangkan pegaturan

jadwal UN untuk tingkat SD akan
diserahkan kepada masingmasing provinsi.

Info UN 2015

J

adwal ujian nasional (UN)
untuk SMA/MA sederajat,
SMK/MAK sederajat, dan
SMP/MTs sederajat telah dirilis.
Mulai April, mendatang
diperkirakan sebanyak 7,2 juta
siswa di kelas akhir setiap jenjang
akan mengikuti evaluasi tahunan
di bidang pendidikan. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Anies Baswedan, Ph.D

Jadwal UN SMP/MTs Tahun Pelajaran 2014/2015
Hari/Tanggal

Mapel

Berikut kami sampaikan jadwal
harian ujian nasional tahun 2015
yang kami susun berdasarkan
tanggal-tanggal yang telah
ditetapkan oleh Pemerintah

Jadwal UN SMK/MAK Tahun Pelajaran 2014/2015

Komposisi Soal

Hari/Tanggal

Mapel

Komposisi Soal

Senin,
4 Mei 2015

B. Indonesia

Pilihan berganda
50 soal

Senin,
13 April 2015

B. Indonesia

Pilihan berganda
50 soal

Selasa,
5 Mei 2015

Matematika

Pilihan berganda
40 soal

Selasa,
14 April 2015

Matematika

Pilihan berganda
40 soal

Rabu,
6 Mei 2015

B. Inggris

Pilihan berganda
50 soal

Rabu,
15 April 2015

B. Inggris

Pilihan berganda
50 soal

Kamis,
7 Mei 2015

IPA

Pilihan berganda
50 soal
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MENJADI KEPALA SEKOLAH YANG BERKARAKTER DAN BERPRESTASI
Menjadi guru adaah cita-cita
Menjadi guru adalah impian dari
hidup saya. Guru tidak hanya
merupakan pekerjaan yang mulia,
melainkan juga merupakan
amanah dalam upaya membangun
generasi yang berprestasi dan
berakhlak mulia. Bahagia sekali
rasanya ketika pertama kali saya
diterima menjadi guru honor

Kaolan, S.Pd.
Kepala SMPN 1 Tanjungsari

mengajar matematika di SMPN 2
Tanjungbintang (sekarang
bernama SMPN 1 Tanjungsari)
sejak tahun 1989, dengan bekal
Ijazah PGSMTP Bandar Lampung.
Dimulai sejak menjadi guru honor
yang juga diberi amanah
membantu Kepala Sekolah
menjadi wakil Kepala Sekolah,
syukur alhamdulillah pada tahun
1991 diterima menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil, dan ini
merupakan kebahagian sekaligus
merupakan amanah yang harus
saya pertanggung jawabkan.
Menjadi Kepala Sekolah
berprestasi
Motivasi saya mengikuti lomba
Kepala Sekolah berprestasi
adalah untuk mengukur sejauh
mana kinerja dan prestasi sekolah
yang sudah tercapai.Alhamdulillah
pada tahun 2014 saya berhasil
menjadi juara 1 Kepala Sekolah
Prestasi Kabupaten Lampung

Pantai Klayar, Surga Di Pacitan

Selatan. Kunci keberhasilan yang
telah saya raih adalah menjadi
Kepala Sekolah dengan berkerja
Keras, kerja cerdas, dan kerja
ikhlas. Seorang Kepala Sekolah
harus bias menjadi contoh yang
baik bagi seluruh warga sekolah.
Peran Pembinaan YPA-MDR
Pembinaan dari YPAMDR sangat
bermanfaat bagi sekolah secara
umumnya dan kepada diri saya
pribadi pada khususnya.
Pelatihan-pelatihan yang diberikan
dapat meningkatkan kompetensi
saya sebagai Kepala Sekolah.
Tentunya YPAMDR cukup
berkontribusi atas semua prestasi
sekolah yang telah diraih.
Sebagai Kepala Sekolah, saya
masih jauh dari sempurna, tetapi
saya akan tetap semangat dalam
bekerja dan memperbaiki segala
kekurangan yang ada. (KAO)

JALAN-JALAN

R

ubrik jalan-jalan kali ini
akan membahas
mengenai objek wisata di
salah satu daerah binaan YPAMDR, yaitu Pantai Klayar. Pantai
ini terletak di Desa Kalak,
Kecamatan Donorojo, Kabupaten
Pacitan. Pantai Klayar masih
menyimpan banyak keindahan
yang unik. Selain berpasir putih, di
sana terdapat celah di batu
karang. Ketika ombak datang
dengan cukup deras, sebagian
airnya masuk ke bawah batu
karang dan menyembur ke atas
melalui celah seperti air mancur.
Air mancur ini juga disertai dengan
suara seperti siulan sehingga
sering disebut Seruling Laut.
Keunikan lain adalah adanya batu
karang besar yang bentuknya
menyerupai Sphinx di Mesir.
Karang-karang yang terdapat di
sana mirip Tanah Lot di Bali.
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Makanya tidak heran jika ada yang
menyebut Pantai Klayar sebagai
Tanah Lot di Pacitan.Pantai ini
masih cukup sepi, karena masih
dalam proses pengembangan
sebagai objek wisata. Klayar
bagaikan surga dunia karena

keindahan alamnya. Jika Anda
berkunjung ke Pantai Klayar,
jangan lupa promosikan kepada
keluarga dan teman-teman agar
pantai ini semakin dikenal
masyarakat luas dan menjadi
objek wisata favorit.(CGU)

