BuletinYPA-MDR
Media Informasi & Komunikasi Sekolah Binaan

Edisi 03, September 2015

MENUJU SEKOLAH MANDIRI YANG BERKARAKTER

Penilaian sekolah mandiri

P

embinaan yang dilakukan oleh
YPA-MDR adalah untuk
mendorong sekolah binaan
menjadi sekolah mandiri. Yang
dimaksud dengan sekolah mandiri
adalah sekolah yang berkualitas dari
segi akademik, memiliki karakter
yang didasarkan pada nilai luhur
bangsa Indonesia, memiliki
kompetensi kecakapan hidup serta
mampu melestarikan seni budaya
daerah yang secara konsisten dan
berkelanjutan mampu mengelola
dirinya sendiri. Proses pembinaan
yang diakukan oleh YPA-MDR
dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap
pembinaan, tahap pendampingan,
tahap monitoring dan tahap
pemandirian.
Dalam rangka mempersiapkan
sekolah binaan menuju “Sekolah
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Mandiri” dan untuk mengetahui
pemetaan posisi sekolah, maka YPAMDR melaksanakan penilaian
sekolah mandiri terhadap seluruh
sekolah binaan yang berada di
Kabupaten Bogor, Gunungkidul,
Bantul, Lampung Selatan, Pacitan,
Serang dan Kutai Barat. Penilaian
sekolah mandiri dimaksudkan untuk
mengetahui bagaimana kinerja
sekolah dilihat dari 4 pilar pembinaan
(Akademik, Karakter, Seni Budaya
dan Kecakapan Hidup) yang selama
ini dilakukan oleh YPA-MDR.
Penilaian sekolah mandiri dilakukan
secara objektif, efektif dan
komperensif, diharapkan hasil dari
penilaian tersebut bisa dijadikan
bahan pengembangan dan
peningkatan kualitas sekolah. Untuk
mendapatkan hasil yang objektif

maka YPA-MDR melibatkan
perusahaan dan yayasan yang
tergabung dalam Astra Group dalam
penilaian sekolah mandiri,
diantaranya adalah Astra Honda
Motor (AHM), PT United Tractors
(UT), Politeknik Manufaktur Astra
(POLMAN ASTRA), dan Yayasan
Dharma Bhakti Astra (YDBA).
Hasil penilaian sekolah mandiri akan
diumumkan dalam Forum
Komunikasi Sekolah Binaan (FKSB)
yang akan diselenggarakan di
Yogyakarta pada tanggal 30
September sampai 3 Oktober 2015.
FKSB kali ini mengangkat tema
“Menuju Sekolah Mandiri Yang
Berkarakter”. Semoga hasil
penilaian tersebut menambah
semangat sekolah untuk
meningkatkan kinerja dan prestasi.

Sekapur Sirih
Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan
YME, atas Rahmat-Nya buletin YPA-MDR
edisi ketiga ini dapat terbit. Edisi kali ini
mengangkat berita utama sekolah mandiri.
Selain itu dimuat pula mengenai kegiatan
pembinaan YPA-MDR, PENSIL Pacitan
2015, profil Rumah Pintar Astra, kegiatan
pencanangan pengobatan kecacingan di
Pacitan, serta mengangkat cerita mengenai
guru-guru sekolah binaan yang berhasil
meraih predikat guru berprestasi baik di
tingkat Kabupaten maupun Provinsi.

Untuk rubrik jalan-jalan kali ini mengangkat
keindahan salah satu objek wisata yang
berada di Kabupaten Lampung Selatan.
Semoga buletin YPA-MDR ini dapat
bermanfaat dan memberikan informasi
yang berguna bagi seluruh pihak-pihak
yang terkait.

Arietta Adrianti
Ketua Pengurus YPA-MDR
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PENSIL Pacitan 2015

S

ebagai upaya untuk
meningkatkan mutu
pendidikan di sekolah
binaan Astra, Yayasan Pendidikan
Astra – Michael D. Ruslim (YPAMDR) pada tanggal 11 – 14 Juni
2015 mengadakan kegiatan
Pentas Seni dan Lomba (PENSIL)
dengan tema“Junjung Sportivitas,
Raih Prestasi”. Kegiatan ini diikuti
oleh guru dan siswa sekolah
binaan dari 5 SDN dan 1 SMPN di
Kecamatan Donorojo – Kabupaten
Pacitan.
“PENSIL” merupakan kegiatan
yang rutin dilaksanakan oleh YPAMDR di setiap gugus sekolah
pembinaan. Tujuan
dilaksanakannya kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan
kepercayaan diri guru dan siswa
dalam mengikuti setiap ajang
perlombaan yang diadakan, baik
di tingkat Kabupaten, tingkat
Provinsi, maupun tingkat Nasional.
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1. Penampilan tari siswa sekolah binaan di Pacitan.
2. Pembagian hadiah kepada pemenang lomba.

Jenis lomba yang diselenggarakan
adalah lomba cara guru mengajar,
lomba cerdas cermat, lomba
berbagai macam cabang olahraga,
dan lomba kesenian daerah,
sebagai ajang persiapan
mengikuti Lomba Guru
Berprestasi, Olimpiade Sains
Nasional (OSN), Olimpiade
Olahraga Siswa Nasional (O2SN),
serta Festival dan Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N) yang
dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

Upacara pembukaan dilaksanakan
pada tanggal 13 Juni 2015 di
lapangan Desa Kalak. Seluruh
kontingen lomba dari semua
sekolah berkumpul di lapangan.
Semua kontingen secara resmi
dilepas oleh Ketua Pengurus YPAMDR, Arietta Adrianti ditandai
dengan pemukulan gong. SDN
Widoro 2 menjadi juara umum
Pensil Pacitan 2015. Diharapkan
kegiatan ini dapat melatih siswa
dan guru sekolah binaan untuk
siap berkompetisi dan berprestasi.

Profil Rumah Pintar Bangunsari
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1. Kegiatan membuat kerajinan tangan.
2. Kegiatan PAUD.

R

umah Pintar Bangunsari
beralamatkan di Jl. Raya
Bangunsari No.1, Desa
Bangunsari Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten Lampung
Selatan. Rumah pintar yang di
bangun oleh Astra ini berada di
area balai desa sehingga sangat
mudah untuk diakses oleh
masyarakat. Tujuan didirikannya
rumah pintar ini adalah untuk
memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik anak-anak,
remaja, maupun orang tua untuk
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bermain, belajar, menambah
wawasan dan meningkatkan taraf
hidup keluarga.
Rumah Pintar Bangunsari memiliki
5 sentra, yaitu sentra buku, sentra
bermain, sentra audio visual,
sentra komputer dan sentra kriya
dengan kegiatan sebagai berikut:
Sentra Buku : di sentra buku
selain menyediakan buku-buku,
juga sering diadakan kegiatankegiatan seminar dan workshop
yang bertujuan meningkatkan

wawasan dan pengetahuan anakanak dan masyarakat.
Sentra Bermain : di sentra
bermain, kelas PAUD rutin
dilaksanakan 2 kali dalam
seminggu
Sentra Audio Visual : senam
sehat gembira merupakan
kegiatan rutin sentra audio visual
yang dilaksanakan setiap hari
minggu.
Sentra Komputer : sentra
komputer menjadi sentra favorit
bagi siswa tingkat SD sampai
SMA, karena di sentra komputer
memiliki program pembelajaran
komputer yang disusun
berdasarkan kebutuhan.
Sentra Kriya : di sentra kriya
terdapat banyak kegiatan
diantaranya membuat kerajinan
aneka bros dan gantungan kunci
dari kain flannel, budidaya jamur
tiram, kerajinan bunga plastik dan
menjahit. (IKU)

Pencanangan Pengobatan Kecacingan di Pacitan
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1. Sekretaris YPA-MDR, Kristanto menyerahkan peralatan JUMANTIK.
2. Peragaan cara mencuci tangan oleh Kader Tiwisada.

B

ekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Pacitan, PT Astra
International Tbk melalui YPAMDR menyelenggarakan Acara
“Pencanangan Pengobatan
Kecacingan dan Gerakan
Pemantau Jentik Anak Sekolah” di
salah satu sekolah binaan YPAMDR di Kecamatan Donorojo,
Kabupaten Pacitan, yaitu di SDN
Kalak 2 pada hari Rabu, 5 Agustus
2015. Tujuan acara tersebut
adalah menurunkan angka
prevalensi kecacingan pada anak

usia sekolah melalui pemberian
obat cacing yang terintegrasi dan
juga menurunkan kasus demam
berdarah. Acara dihadiri oleh
siswa-siswa dan guru sekolah
binaan YPA-MDR, Muspika,
Puskesmas, dan masyarakat
sekitar.
Acara dibuka oleh Staf Ahli Bidang
Ekonomi dan Pembangunan
Kabupaten Pacitan, dr. Eko
Budiono, MM. Sekretaris YPAMDR, Kristanto, menyerahkan

-donasi PT Astra International Tbk
berupa peralatan pendukung
untuk JUMANTIK (Juru Pemantau
Jentik) berupa senter dan topi
petugas JUMANTIK. Donasi
peralatan tersebut diterima oleh dr.
Eko Budiono, MM dan secara
simbolis disematkan kepada
SMPN 2 Donorojo yang
merupakan sekolah binaan YPAMDR di Kecamatan Donorojo,
Kabupaten Pacitan.
Dengan diselenggarakannya
kegiatan ini semoga masyarakat
menjadi sadar akan pentingnya
mengkonsumsi obat cacing secara
rutin 2 kali dalam setahun saat
usia sekolah. Selain itu kader
JUMANTIK yang dibentuk dapat
berperan aktif dalam
memberantas jentik nyamuk
sehingga dapat mencegah
penyakit demam berdarah. (ARA)

Pendampingan Materi dan RPP Sekolah Binaan di Serang

P

ada tanggal 27-30 Juli
2015, PT Marga
Mandalasakti (MMS)
bekerjasama dengan YPA-MDR
melaksanakan pembinaan untuk
guru-guru binaan PT MMS di
Kecamatan Cikande, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten.
Fasilitator pada kegiatan ini
diantaranya Helti Lygia
Mampouw, S.Pd., M.Si. dan
Novisita Ratu, S.Si., M.Pd. dari
Pusat Studi Pendidikan Sains
Teknologi dan Matematika
(eSisTeM) Universitas Kristen
Satya Wacana (UKSW) Salatiga.
Kegiatan kali ini mengkhususkan
pada peningkatan kompetensi
matematika, terutama pada
materi geometri dan pengukuran.
Tujuan kegiatan ini supaya
peserta dapat memahami konsep
dasar geometri dan pengukuran,
merancang skenario
pembelajaran geometri dan
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1. Penyusunan RPP dan media pembelajaran.
2. Simulasi pembelajaran.

pengukuran, serta melaksanakan
pembelajarannya. Pelatihan dibagi
menjadi 2 kelas, yaitu guru-guru
kelas bawah (kelas 1-3) dan guruguru kelas atas (kelas 4-6). Untuk
guru-guru kelas bawah, materi
yang disampaikan mengenai jenisjenis bangun datar segi empat,
segi tiga serta bangun ruang sisi
datar dan sisi lengkung.
Sedangkan materi untuk guru-guru
kelas atas yaitu jenis-jenis bangun
datar segi empat, segi tiga dan

lingkaran, pemecahan masalah
luas dan keliling, serta bangun
ruang sisi datar dan sisi lengkung.
Pendalaman materi ini juga
ditunjang oleh penggunaan kit
matematika yang telah dimiliki
setiap sekolah. Peserta merasa
senang dengan kegiatan ini
karena mereka mendapat banyak
ilmu yang bermanfaat dan
menjadikan wawasan lebih luas
dalam mengembangkan strategi
pembelajaran. Mereka juga sudah
bisa merancang alat peraga
sendiri. (HLM)
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Guru Binaan Kembali Mengukir Prestasi

D

alam rangka
mencerdaskan kehidupan
bangsa, guru memegang
peranan penting dalam dunia
pendidikan. Bisa dikatakan bahwa
berhasil atau tidaknya pendidikan
di suatu Negara ditentukan oleh
guru di Negara tersebut.
Penyelenggaraan pendidikan
bermutu akan dihasilkan oleh guru
profesional dengan kualifikasi

Siti Sartikat, S.Pd. dan
Abdul Basit, S.Pd

minimal seperti yang tertuang
dalam UU No.14 Tahun 2015
tentang Guru dan Dosen. Guru
yang berprestasi merupakan guru
yang memiliki kinerja melampaui
standar yang telah ditetapkan oleh
satuan pendidikan.
Pada bulan Juni 2015, 3 guru
binaan YPA-MDR terpilih menjadi
guru berprestasi. Tiga guru
tersebut diantaranya Siti Sartikat
menjadi juara ke-3 guru
berprestasi tingkat Provinsi di
Banten, Abdul Basit Juara 1
Lomba Inovasi Pembelajaran
tingkat Kabupaten di Serang dan
Nariyanto berhasil menjadi juara
ke-4 guru berprestasi tingkat
Provinsi di Jawa Timur. Siti
Sartikat dan Abdul Basit
merupakan guru sekolah binaan
PT Marga Mandalasakti di
Kecamatan Cikande, Kabupaten
Serang, Provinsi Banten yang
bekerjasama dengan YPA-MDR,
sedangkan Nariyanto merupakan
guru SDN Sendang 1 Donorojo
yang merupakan salah satu

sekolah binaan YPA-MDR di
Kecamatan Donorojo, Kabupaten
Pacitan, Provinsi Jawa Timur.
Sebelum menghadapi
perlombaan, mereka dibimbing
secara langsung oleh tim
narasumber dari Universitas
Kristen Satya Wacana (UKSW)
yang menjadi mitra YPA-MDR
dalam membina sekolah. Saat ini
Abdul Basit sedang melaju ke
Lomba Inovasi Pembelajaran
tingkat Provinsi. Hal tersebut
merupakan pembuktian bahwa
sekolah-sekolah di wilayah
terpencil dengan pembinaan yang
baik ternyata mampu berprestasi.
Semoga prestasi tersebut dapat
menjadi motivasi dan inspirasi
bagi guru-guru binaan YPA-MDR
yang lainnya untuk dapat tampil di
tingkat Kabupaten hingga tingkat
Nasional. (CGU)

Keindahan Pulau Pahawang Di Lampung Selatan

P

ulau Pahawang merupakan
sebuah pulau yang terletak
di Kecamatan Punduh
Padada, Kabupaten Pasawaran,
Lampung Selatan. Pulau ini
terbagi menjadi dua yakni Pulau
Pahawang Besar dan Pulau
Pahawang Kecil. Pulau Pahawang
menyimpan banyak keindahan.
Pemandangan yang indah, bukit
yang hijau, pasir pantai yang
berwarna putih, air laut yang jernih
dan segar dapat Anda nikmati di
pulau ini. Sangat cocok bagi Anda
yang suka snorkelling. Bahkan di
Pulau Pahawang Kecil terdapat
satu jembatan alami yang disebut
dengan Tanjung Putus. Tanjung
Putus menghubungkan antara
Pulau Tanjung Putus dengan
Pulau Pahawang Kecil. Tanjung
Putus hanya dapat terlihat saat air
laut surut karena saat air laut
karena saat air laut pasang,
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JALAN-JALAN

jembatan alami ini akan terendam
air.
Kawasan Tanjung Putus juga
merupakan salah satu spot
menyelam favorit bagi para
pengunjung. Fasilitas Pulau
Pahawang Kecil dapat ditempuh
kurang lebih sekitar sepuluh menit
dari Pulau Pahawang Besar.
Kebanyakan para pengunjung
menginap di penginapan Pulau
Pahawang Besar karena sebagian
besar penduduk tinggal di pulau
tersebut.
Sebaiknya Anda membawa
makanan dan minuman bila akan
berkunjung ke pulau ini untuk
bekal selama di perjalanan. Dari
pusat kota Bandar Lampung, Anda
dapat menuju ke Pantai Klara
yang ada di Kabupaten
Pesawaran terlebih dahulu. Pantai

tersebut merupakan titik
penyeberangan ke Pulau
Pahawang. Waktu tempuh dari
pusat kota Bandar Lampung ke
Pantai Klara sekitar 70 hingga 90
menit perjalanan. Dari sini Anda
dapat menyewa perahu untuk
menyeberang ke Pulau Pahawang
dan Anda bisa juga menyewa
perlengkapan snorkeling. Waktu
tempuh menuju ke lokasi sekitar
90 menit perjalanan.

