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Kasihan meraih juara tingkat 
nasional Lomba Sekolah Sehat 
(LSS) untuk kineija terbaik atau 
best performance tahun 2016. 
Penyerahan penghargaan dilaku
kan di Jakarta pada 18 Agustus 
oleh empat Kementerian yang 
menggelar lomba yakni Kemen
terian Pendidikan dan Kebuday
aan (Kemendikbud), Kement
erian Kesehatan, Kementerian 
dalam Negeri dari Kementerian 
Agama. Selain itu diserahkan 
hadiah uang pembinaan senilai 
Rp 35 juta. Selajutnya semua 
hadiah tersebut diserahkan oleh 
Plt Kepala SMAN Kasihan Drs 
Isdarmoko MPd MMPar kepada 
Ketua Dewan Sekolah DR Ir 
Retno Widiastuti MM bersa
maan dengan upacara bendera, 
Senin (22/8) kemarin.

“Saya memberikan apresiasi 
dan rasa bangga kepada SMAN 
Kasihan karena mampu meraih 
juara nasional Lomba Sekolah 
Sehat tahun 2016,” kata Retno.

Diharapkan prestasi yang 
diraih tersebut bukan sekadar 
sebagai prestasi, namun men
jadi sebuah tradisi bagi warga 
sekolah untuk menerapkan Pola 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
baik di rumah masing-masing 
maupun di lingkungan tempat 
tinggal mereka. Dengan demiki
an akan tercipta masyarakat yang 
sehat pula menuju negara yang 
kuat.

Sementara Isdarmoko men
gatakan sebelum menjadi juara 
dalam lomba sekolah sehat, 
mereka sudah menyiapkan 
berbagai program, kurikulum 
serta sarana dan prasarana sejak 
setahun silam. Sehingga sekolah

tersebut bisa meraih juara di 
tingkat kabupaten, DIY untuk 
kemudian menjadi yang terbaik 
di tingkat nasional.

“Kami menerima penghar
gaan di Jakarta. Sebelumnya 
pada 17 Agustus kamia ikut 
upacara di Kemendikbud Ja
karta. Selanjutnya pada 18 
saya sebagai Kepala Sekolah 
presentasi di sana dan menjadi 
juara. Alhamdulillah. Sebelum
nya kami sudah melalui tahap 
verifikasi juga,” kata Isdarmoko 
dengan wajah berseri.

Dari kejuaraan tersebut 
sekolah berhasil mendapat 
uang pembinaan Rp 35 juta 
dan penghargaan dari empat 
Kementerian yang menggelar 
lomba. “Untuk menciptakan 
sekolah sehat mengembangkan 
14 divisi yang itu bekeija secara 
bersama-sama agar hasilnya 
maksimal. Divisi itudiantaranya 
divisi UKS, divisi kantin sehat, 
divisi Forum Grup Discussion 
(FGD), divisi biopori, divisi 
green house, divisi 3R pengo
lahan sampah, divisi perikanan 
dan lainnya,” kata Isdarmoko.

Selain itu mereka beker- 
jasama dengan mitra dalam 
rangka menciptakan sekolah 
sehat seperti yang diharapkan. 
Misalnya bermintra dengan 
Badan Lingkungan Hidup 
(BLH), PMI, UMY, Poltekkes 
Yogyakarta, BNNP DIY dan 
mitra lainnya.

”Kami memiliki harapan ke
tika menjadi juara maka PHBS 
juga menjadi habit (kebiasaan, 
red) di kalangan anak-anak 
baik ketika sekolah di sini, di 
lingkungan keluarga maupun 
di masyarakat,” katanya, (sri)
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RAIH HADIAH -- Plt Kepala SMAN 1 Kasihan Drs Isdarmoko 
MPd MM.Par menyerahkan hadiah lomba sekolah sehat tingkat 
nasional kepada Ketua Dewan Sekolah DR Ir Retno Widiastuti 
MM saat upacara, Senin (22/8).


