Warnai Jalan Santai, OSIS SMA
Neg 2 Sidrap Gelar KSPL ke IV
Sispala 467
BeritaNasional.ID, Sidrap –
Semarak SISPALA
Sidrap,
Gelar kampung Seni Peduli Lingkungan
dirangkaikan dengan jalan santai yang diikuti para
SMA Neg 2 Sidrap beserta para tenaga pendidik tanpa

467 SMADA
ke-IV yang
Siswa-Siswi
kecuali.

Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka HUT SISPALA Ke-IV,
sekaligus sebagai ajang Silaturrahmi, dengan mengangkat tema ”
Diam Disitu Atau Ikut Bersama Kami.

Latar belakang dengan terselenggaranya KPSL-4 ini, di dasari
oleh program kerja kepengurusan tahun 2018/2019 yang di
amanatkan pada rapat kerja tahunan SISPALA 467.
Program kerja ini adalah merupakan agenda tahunan yanh wajib
di laksanakan oleh Badan Pengurus Tahunan berjalan,
dan
kegiatan ini sudah berlangsung selama tiga tahun.

Hal tersebut di sampaikan Ketua Sispala 467. Malik (pelajar
Klas XII)
di hadapan Peserta, ternasuk Kepala SMA Neg 2
Sidrap Drs Mursalim dan Ketua Komite DR. Saidiman, serta para
Guru di Sekolah tersebut.
Lanjut. Malik Mengatakan tujuan di adakan kegiatan ini yakni
Menjadikan ajang pendidikan serta pengembangan kreatifitas
bagi pelajar, Memberi kesempatan mengembangkan kreativitas,
berbagi wawasan,
bertukar informasi seluas luasnya di
kalangan pelajar secara individu maupun antar sekolah yang ada
di Kab Sidrap, dan Meningkatkan kecintaan terhadap lingkungan.

Dalam kegiatan ini Kat Malik. berbagai hal yang di lakukan
antara lain, Panggung Seni dari Seluruh Siswa, Pemeran dari
bahan limbah oleh Bank Sampah 467 dan Baruga 467, Jalan Sehat
KSPL, Donor darah oleh PMR serta Penghijauan Sekolah.
“Kegiatan ini di Sposori oleh SAR Community, Polres Sidrap,
Pemda Sidrap dan masih banyak lainnya,” ujar Malik.
Sementara itu Kepala SMA Neg 2 Sidrap Drs. Mursalim mengatakan
sangat apresiasi langkah yang di lakukan para Siswa-Siswi,
dan ini patut mendapat jempol oleh semua pihak.
Lanjut Mursalaim, kegiatan ini sangat positif dan punya makna
tersendiri, ini utamanya untuk pengembangan kreativitas dan
bakat Siswa serta punya kepedulian terhadap sesama.
Selain itu kata Mursalim yang terpenting adalah
kita
membangun kebersamaan, kerjasama dan serta jalain
silaturrahmi antar sesama, termasuk para guru.

Dikatakan Mursalim, kedepan kita punya program yang sekali
sebulan kita laksanakan hiburan sebagai bentuk refreshing,
berbagai kegiatan yang kita lakukan yang bertujuan mengarah
pada Pendidikan.
Selanjutnya ia berharap kepada Komite yang baru terpilih dapat
memberikan inovasi dan inovtif, agar anak didik kita bisa
lebih kreatif dan berprestasi, pesan Mursalim.
Terpisah Ketua Komite SMA Neg 2 Sidrap DR.Saidiman
mengatakan, Insyah Allah kedepan, Komite akan berbuat yang
terbaik untuk kemajuan SMA Neg 2 Sidrap. Baik di bidang
Akademik maupun Non Akademik, termasuk memberikan kontribusi
positif
untuk
pembangunan Sekolah, dimana para pengurus
komite ini adalah murni Alumni SMA 467 Pangsid yang kini di
sebut SMA Neg 2 Sidrap.
Ada tiga hadiah hiburan yang sangat menarik dan menyentuh,
serta punya filosofi yaitu,
hadiah Helm. Jam Dindin dan
Sertika,
Hadiah Helm bertujuan agar Siswa dapat Disiplin
dalam berlalu lintas, Sedangkan untuk Jam Dindin agar Siswa
Disiplin di Sekolah dan sementara untuk Setrika agar Siswa
lebih rapi dalam berpakaian ke Sekolah, hadiah Utama dari
kegiatan ini adalah Dua Unit Sepeda, dan Mesin Cuci.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Sidrap yang di Wakili
Kasat Bimas Iptu Rosmawati, Ketua Komite SMA Neg 2 Sidrap DR
Saidiman, para Guru dan Staf SMA Neg 2 Sidrap.
(Risal Bakri)

