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KATA PENGANTAR
Dalam rangka percepatan pencapaian inisiatif Pendidikan untuk
Pembangunan
Berkelanjutan
(Education
for
Sustainable
Development/ESD) di Indonesia, Yayasan WWF-Indonesia serta
sejumlah elemen lembaga masyarakat seperti Suar Institute,
Yayasan Sekolah Alam Digital, Yayasan LEM 21 BES dan sekolah
dampingan WWF Indonesia - ESD Unit diwilayah jantung
Kalimantan, mengadakan sebuah acara “Borneo Youth Programme
2016 - Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan
Berkelanjutan”. Ajang pertemuan dan berbagi pengalaman
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang dikuti dari oleh
beberapa perwakilan daerah dari kawasan HOB (Heart of Borneo) di
wilayah Pulau Kalimantan, Indonesia.
Sebagai pihak penyelenggara acara, kami sangat berharap agar
rangkaian kegiatan ini dapat mendorong peserta para pemuda/i
Indonesia untuk berbagi aksi guna mewujudkan pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan di daerahnya masing–masing. Dalam
skala yang lebih luas, kami berharap tindakan dan aksi mereka dapat
menjadi pelopor dan tauladan di tingkat lokal dan global.
Akhirnya, kami berharap agar langkah kecil ini dapat diikuti oleh
langkah-langkah besar selanjutnya yang dapat segera diambil oleh
sekolah, masyarakat, dan pemerintahan dalam mewujudkan
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
Jakarta, Desember 2016
Penyelenggara
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BORNEO YOUTH PROGRAMME
“Pemuda dan Pendidikan untuk
Pembangunan Berkelanjutan”
Juni – Desember 2016

LATAR BELAKANG
Sejarah membuktikan bahwa pemuda berperan penting dalam perkembagan sebuah negara. Dimana
saja,di negara mana saja kemerdekaan tak pernah luput dari peran pemuda.Karena pemudalah yang
paling bersemangat dan ambisius memperjuangkan perubahan menuju lebih baik. Dan usia-usia pemuda
(18 – 28 tahun) itu tidak dapat diremehkan. Mereka punya peran penting dalam perjuangan. Maka dari itu
jika ingin Indonesia menjadi lebih baik maka perbaikan itu yang utama ada di tangan pemuda. Perbaikan
itu akan tegak dari tangan pemuda. Pemuda mempunyai kekuatan yang lebih secara fisik dan semangat
bila dibanding dengan usia di bawahnya atau diatasnya. Pemuda mempunyai banyak potensi, akan tetapi
jika tidak dilakukan pembinaan yang terjadi adalah sebaliknya. Potensinya tak tergali, semangatnya
melemah atau yang lebih buruk lagi ia menggunakan potensinya untuk hal-hal yang tidak baik misalnya
tawuran dsb. Pemuda adalah usia dan sosok yang hebat tapi ada juga tidak semua pemuda hebat.
Pengembangan kapasitas intelektual dan keterampilan pemuda/mahasiswa adalah satu kesatuan yang tidak
terpisah dengan kewajiban pengabdian masyarakat. Untuk hidup bermasyarakat, pemuda tidak cukup
hanya dibekali dengan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian. Untuk dapat terjun
mengamalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya mahasiswa juga harus memiliki pemahaman yang utuh
mengenai masyarakat, dengan begitu mereka dapat mengetahui di mana peran mereka di tengah
masyarakat dan mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang belum mereka miliki.
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DASAR PEMIKIRAN

APA YANG AKAN DILAKUKAN

Tema pada kegiatan di lapangan yanga akan diangkat

WWF – Indonesia bekerjasama dengan pemuda usia

adalah “Gaya Hidup Berkelanjutan”, tema ini ingin

20 – 35 tahun berasal dari kelompok pemuda,

membuka wawasan pemuda-pemuda yang memiliki

mahasiswa/i, guru mengajak generasi muda/ untuk

ketrampilan dan mau berbuat untuk mengambil bagian

berpartisipasi dalam Program pengabdian masyarakat,

dalam ESD. Dengan topik ini diharapkan peserta kerja

diwilayah WWF Indonesia memiliki kegiatan

lapangan ini dapat terus belajar hidup dan memberi

pendampingan sekolah di wilayah Hearth of Borneo

manfaat bagi orang lain dan pada saat yang sama juga

(HoB) kegiatan pengabdian masyarakat (PM)

memberi inspirasi kepada masyarakat.

TUJUAN

LOKASI KEGIATAN

Tujuan kegiatan ini untuk:
•

Lokasi kegiatan di wilayah HoB dimana WWF bekerja dan

Meningkatkan kapasitas para pemuda dalam
mengelola sumber daya lokal secara mandiri dan
berkelanjutan

•

mempertimbangkan kesiapan sekolah, kebutuhan
masyarakat, kapasitas peserta PM. Lokasi-lokasi tersebut

Meningkatkan peran serta pemuda dalam
pengembangan ESD

•

memiliki sekolah dampingan ESD dan

adalah:
1. SDN Mekartani, Kec. Mendawai, Kabupaten

Membangun sikap dan perilaku masyarakat menuju
gaya hidup berkelanjutan

Katingan. Kalimantan Tengah
2. SDN 010 Bongan, Kec. Bongan, Kabupaten Kutai
Barat. Kalimantan Timur

Kompetensi yang diharapkan dari peserta sebagai berikut:
a. Mampu berpikir dan bekerja secara sistematis.
b. Mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang

3. SMPN 2 Belimbing, Kec. Belimbing, Kabupaten
Melawi. Kalimantan Barat

dihadapi masyarakat dan dapat mencari alternatif
pemecahannya.
c. Memiliki kepedulian dan tanggung jawab sosial.
d. Menjadi inspirator bagi terciptanya kesadaran
belajar masyarakat.

Formulir pendaftaran beserta lampiran
dikirim paling lambat Mei 2016 kepada:
Panitia Kompetisi
BORNEO YOUTH PROGRAMME 2016
d/a Kantor WWF Indonesia
Graha Simatupang Tower 2C Lt. 7
Jl. Letjen. TB. Simatupang Kav. 38
Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 7829428
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PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA

PERSIAPAN

Berikut adalah syarat-syarat mengikuti program pengabdian
masyarakat:
a. Pemuda berusia 20 - 35 tahun dengan pendidikan
minimal SLTP
b. Mendapat rekomendasi dari pimpinan instansi
tempat bekerja, kepala desa, atau dekan (bagi yang
masih kuliah)
c. Peserta berdomisili di Kalimantan
d. Tidak memiliki afiliasi baik langsung maupun tidak
langsung dengan partai politik, ormas terlarang dan
SARA
Kriteria pemilihan mitra dan program:
Mitra adalah lembaga/organisasi yang berkaitan langsung
dengan dunia pendidikan baik formal maupun non formal dan
dapat memberikan kontribusi positif terhadap program ini
a. Mitra tidak memiliki afiliasi baik langsung maupun
tidak langsung dengan partai politik tertentu.
b. Mitra bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam
mendukung keberlangsungan program.
c. Program diajukan bukan semata-mata untuk
mendapatkan keuntungan pribadi baik langsung
maupun tidak langsung.
d. Program memiliki manfaat langsung bagi peserta
program dan Mitra.
e. Manfaat program dapat dirasakan langsung oleh
masyarakat.
f. Mitra dan program berada di lokasi HoB area
g. Peserta memiliki peranan yang jelas dalam
pelaksanaan program.

1. Sosialisasi program untuk tim penyelenggara (tanggal 3 - 7
Maret 2016) Lokasi kegiatan di Yogyakarta.
Tujuan: Sosialisasi program dan pembentukan panitia
untuk menjaring peserta di setiap lokasi yang akan menjadi
tempat pengabdian masyarakat.
Peserta: 18 orang
a. Kalimantan Barat : 4 orang
b. Kalimantan Timur/Kalimantan Utara : 5 orang
c. Kalimantan Tengah : 3 orang
d. Tim ESD : 4 orang
e. Konsultan : 2 orang

Bimbingan menjalankan program – ketentuan pembimbing.
a. Pembimbing program terdiri dari dosen atau non
dosen yang memiliki keahlian yang sesuai untuk
membimbing kelompok mahasiswa/group pemuda
b. Pembimbing program akan mendapatkan surat tugas
dari kampus bersangkutan dimana mahasiswanya
mengikuti program ini.
c. Pembimbing program bertugas untuk membimbing
mahasiswa /group pemuda, sejak melakukan
persiapan sampai laporan akhir diterima oleh ketua
program studi.

5. Implementasi kegiatan lapangan (tanggal 18 Juli - 18
September 2016)
Tujuan: Peserta langsung menerapkan ilmu yang dimiliki
serta belajar bersama dengan sekolah dan masyarakat
dalam mengembangkan SDA local.

2. Pendaftaran dan seleksi calon peserta (tanggal 15 - 31
Maret 2016) Lokasi pendaftaran : di setiap sekolah untuk
kegiatan dan Jakarta.
Tujuan: Menjaring peserta yang berminat untuk mengikuti
program ini.
3. Penetapan dan pengumuman hasil seleksi (5 Mei 2016)
Tujuan: Peserta yang lolos seleksi akan diumumkan melalui
www.pustakaborneo.org dan facebook borneo youth
programme, facebook pustaka borneo serta dihubungi
langsung oleh panitia.
4. Pembekalan peserta (tanggal 10 – 20 Juni 2015)
Tujuan: Diadakan workshop dan training untuk peserta
terpilih. Peserta akan dibekali materi dan praktek-praktek
mengembangkan potensi yang ada di sekolah dan
masyarakat.

6. Penyampaian laporan Hasil kegiatan (tanggal 30 September
2016)
Tujuan: Pembuatan laporan tertulis dan dalam bentuk
brosur atau poster dan deskripsinya diterima sekolah dan
tim ESD.
7. Seminar, pameran dan Workshop (tanggal 15 – 20 Oktober
2016)
Tujuan: Presentasi seminar dan workshop merupakan
puncak kegiatan, melaporkan hasil implementasi, petik
pembelajaran, rekomendasi untuk keberlanjutan.
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HASIL KEGIATAN
1.

Sosialisasi program untuk tim penyelenggara (tanggal 3 - 7 Maret 2016)
Lokasi kegiatan di Yogyakarta
Tujuan :
Sosialisasi program dan pembentukan panitia untuk menjaring peserta di setiap lokasi yang akan menjadi
tempat pengabdian masyarakat
Peserta : 18 orang
a. Kalimantan Barat : 4 orang
b. Kalimantan Timur/Kalimantan Utara : 5 orang
c. Kalimantan Tengah : 3 orang
d. Tim ESD : 4 orang
e. Konsultan : 2 orang
Kegiatan ini diselenggarakan dan diorganisir oleh WWF Jakarta, dilaksanakan di Jogyakarta pada tanggal 3
sampai dengan 7 Maret 2016, sebagai berikut:
Jumlah
Peserta:

NO

TIM

JUMLAH

1

ESD WWF

5 orang

2

Kalbar

4 orang

3

Kaltim/Kaltara

5 orang

4

Kalteng

3 orang

5

Konsultan

2 orang
19 orang

Tujuan
Kegiatan

Proses

Sosialisasi program dan pembentukan panitia untuk menjaring peserta di setiap lokasi yang
akan menjadi tempat pengabdian masyarakat
1. Membentuk team pelaksana kegiatan ESD Borneo Youth Program di masingmasing lokasi,
2. Membangun pemahaman kolektif dan menyamakan presepsi masing-masing team
tentang maksud dan tujuan dikembangkannya kegiatan Borneo Youth Program
3. Meningkatkan kapasitas team dalam mengelola kegiatan ESD Borneo Youth
Program yang berbasis pada pengelolaan potensi sumberdaya lokal secara efisien,
4. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan perekrutan,
pembekalan dan pelaksanaan program ESD Youth Proogram dimasing-masing
lokasi
Hari I (Kamis 3 Maret)

Pembahasan jadwal
Panitya menyampaikan jadwal pertemuan selama 3 hari dengan menampilkan jadwal
yang telah disusun, peserta memberi masukan dan menyepakati: peserta masuk
tepat waktu di mulai jam 8, tetap ada sesi malam, di hari terakir ada sesi kunjungan
lapangan, yaitu ke Kampung Hijau Jogjakarta untuk sharing pengelolaan sampah dan
inovasi lain guna di di kembangkan di sekolah masing – masing.

Perkenalan.
(setiap peserta mengenalkan dirinya dengan berdiri dengan menyebut nama, alamat,
pekerjaan dan jika di lahirkan kembali ingin menjadi apa)
 Refleksi dan Diskusi tentang pemaknaan ESD
a)
Apakah Pendidikan
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Pendidikan: Proses yang tumbuh dari kita, untuk merubah diri kita dari yang biasa
menjadi luar biasa.
Mendidik: menginspirasi orang lain untuk tergerak melakukan sesuatu
Pendidik: sumber inspirasi yang dapat menghebatkan orang lain (guru=sang penghebat)
Produk pendidikan yang ideal semestinya adalah sebuah generasi yang:
 berpengetahuan
 Bersemangat
 Termotivasi
 Produktif
 Berpotensi
 Sehat
 Berani
 Tangguh
 Realistis
 Peka
 Berkomitmen
 Bertanggungjawab
 Dewasa
b)

Apakah Pembangunan/development :
Pendapat Peserta antara lain :


Proses membangun sikap mental



Proses merubah perilaku



kognitif,afektif.psikomotor



Merubah perilaku dan membentuk perilaku yang lebih baik



Proses merubah diri dari tidak tahu-tahu-paham-bisa dan ahli



Proses mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan untuk perubahan sikap
dan perilaku



Proses untuk memberi dan menerima


Proses transformas dan informasi
Produk pembangunan (daam konek ESD) yang ideal mestinya adalah, suatu
masyarakat yang:

c)



Mandiri



Kreatif



Inovatif



Berkarakter



Maju



Tanggungjawab



Adil



Jujur



Etik dan



Indah

Apakah berkelanjutan/ Sustainable/lestari :
Menjaga agar sesuatu tetap ada, pada tempatnya, berperan (berfungsi) dan
bermanfaat sebagaimana mestinya.
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Diharapkan dengan program youth ini, sekolah tidak hanya sebagaimana biasa sebagai
sekolah reguler, tetapi harus mampu mewujudkan pendidkan berkelanjutan, yaitu
pendidikan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pemuda yang punya inisiasi
dan gagasan tentang kemajuan sekolah dan masyarakatnya akan difasilitasi oleh
program ini.
Ada 3 sekolah yang menjadi sasaran program :
1. SDN Mekartani, Kec. Mendawai, Kabupaten Katingan. Kalimantan Tengah
2. SDN 010 Bongan, Kec. Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Kalimantan Timur
3. SMPN 2 Belimbing, Kec. Belimbing, Kabupaten Melawi. Kalimantan Barat

Kerja Kelompok
Peserta membagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan sekolah masing – masing, untuk
mendiskusikan pelaksanaan rekruitmen di daerahnya.
2.

Pendaftaran dan seleksi calon peserta (tanggal 15 - 31 Maret 2016)
Lokasi pendaftaran: di setiap sekolah untuk kegiatan dan Jakarta
Tujuan :
Menjaring peserta yang berminat untuk mengikuti program ini
Total peserta yang berhasil direkrut oleh masing-masing panitia lokal sebanyak 48 orang peserta antara lain
adalah:
1.
Kalimantan Timur (SDN 010 Bongan) sebanyak 13 orang peserta
1)
SD Kemala Bhayangkari, Jl. Jend. Sudirman, kel. Klandasan UluKec. Balikpapan kota
1. Nama : Agus Salim : 0852 0504 7284
2. Nama: Seftian Dwi C
2)
SDN 007 Samarinda ulu
3. Nama: Debora ayundatri,
4. Nama : Mawardi,
5. Nama : Riduansyah
3)
Perorangan
6. Nama : Alisa Maharani (perorangan)
4)
SDN 010 Bongan
7. Zuliana / 082251306009
8. Kharisma / 082137147922
9. Aidil Hafid / 0821585361633
5)
SDN 016 Peringtalik
10. Dandi Galang Pambayun (085643672875)
6)
SMPN 2 Bongan
11. Suwono (082159216057)
7)
Kepemudaan
12. Muhammad Jaini
13. Jeri Simson
2.

Kalimantan Barat (SMPN 2 Belimbing)
1)
SMA Negeri 1 Pinoh Utara
1.
Muhtar, S.Pd. M.Pd
2.
Hardianto, SPd I
2)
SMPN I Nanga Pinoh
3.
Zulfijar saen (085252518991)
4.
Sry Ihsa Sastrawaty (081258247832)
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3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

10)
11)

3.

3.

Karang Taruna Desa Batu Nanta
5.
Windi saputra
6.
Dani ari yanto
SMPN 2 Belimbing Hulu
7.
Sukirman : (0852 4552 5330)
8.
Yuda: (082351823177)
Perorangan
9.
Indrawati Saeful (perorangan)
Suar Institut
10. Sukartaji
11. Nicky Astria
SMPN I Pinoh Selatan
12. Muhammad Firman,S.Pd
SMP NEGERI 2 NANGA PINOH
13. Irfan (085332779980)
14. Dani Istiarji (08984488872)
SMPN 2 Belimbing
15. Mahyudin, SPd
16. Maimunawaroh, SPd
SMPN 8 Belimbing
17. Mirel Alamsyah Sabaria
Perorangan
18. Tohirun
19. Slamet, MPd
20. Roni Paslah, Spd

Kalimantan Tengah (SDN Mekar Tani)
1)
Desa Mekar Tani
1.
Eka Wahyuni, SMP, 16 tahun
2.
Fajar Wahyu Purnomo, SMK, 18 tahun
3.
Fidian Rahman, S-1 Pendidikan, 22 tahun
4.
Ratih Wijianti, SD, 33 tahun
5.
Slamet Ariyanto, SMK, 18 tahun
2)
Desa Mendawai
6.
Rangga Saputra, 20 tahun, SMK
7.
Mahdiansyah, 20 tahun, SMK
8.
Atriadi, 28 tahun, SMA
9.
Madona Melly Melani, 23 tahun, SMK
10. Herlita, 19 tahun, SMK
3)
Desa Teluk Sebulu
11. Mahmud, SMA, 37
12. Jambri, SMK, 25
4)
SDN Mekar Tani
13. Al Aminullah, SMK, 19 tahun
14. Maya Rindi Agustini, SMK, 20 tahun
15. Ana Puspita Sari, SMK, 19 tahun

Pembekalan peserta
Diadakan workshop dan training untuk peserta terpilih. Peserta akan dibekali materi dan praktek-praktek
mengembangkan potensi yang ada di sekolah dan masyarakat, sebagai berikut:
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1)

Materi Pembekalan
a. Akar permasalahan
1) Mind Set: tidak memiliki orientasi hidup (visi dan misi) yang fundamental dan kesetiaan untuk
memperjuangkannyaLack of Ability of inter personal communication, informasi, green tech, green
policy, green networkning
2) Gaya Hidup Borju (instant, nyaman, bermegah-megahan, tidak efisien, keluh kesah)
3) Tidak memiliki kecakapan/ kearifan hidup
4) tidak ada rasa tanggungjawab terhadap kehidupan
b.

Isu-isu strategis
1) Rendahnya tingkat apresiasi masyarakat terhadap potensi sumberdaya lokal (alam, sosial, budaya,
buatan, ekonomi, tradisi/kearifan)
2) Ketidak mampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya lokal (alam, sosial, ekonomi, sosial,
politik, buatan) yang melimpah secara efisien
3) Kesejahteraan Masyarakat rendah (tidak ada aturan, keamanan, kepastian dan kedamaian)
4) Eksploitasi Sumberdaya alam
5) Kerusakan Sumberdaya alam

c.

Tujuan
1) mengembangkan materi, media dan metoda pendidikan yang memungkinkan dapat melakukan
re "orientasi dan konstruksi" mind set
2) mengembangkan materi, media dan metoda pendidikan yang memungkinkan dapat membangun
cara berfikir lateral
3) mengembangkan materi, media dan metoda pendikan tentang gaya hidup yang efisien, taat
sistem/aturan, menghargai pluralitas
4) mengembangkan materi, metoda dan media pendidikan tentang mata pencaharian hijau (green
livelyhood)
5) mengembangkan metoda dan materi pendidikan yang humanis berbasis pengelolaan potensi
sumberdaya lokal

d.

Target out put
1) memahami posisi, peran dan fungsi manusia dalam kehidupan (humanis)
2) meningkatkan kemampuan untuk mengekplorasi komunikasi interpersonal, informasi, green tech,
green policy, green networking (ESD)
3) meningkatkan rasa cinta pada tanah air, menghargai budaya dan kearifan lokal
4) meningkatnya kecakapan hidup dalam mengelola sumberdaya lokal termasuk jasa
5) meningkatnya kesadaran dan rasa tanggungjawab dalam mengelola potensi sumberdaya lokal

e.

Target Outcome
1) meningkatnya komitmen dan kerelaan dalam mengelola sumberdaya alam dengan dasar
menghargai
2) adanya aktifitas pendidikan dan karya nyata dilapangan yang bertumpu pada usaha pengelolaan
sumberdaya lokal secara efisien dan berkelanjutan
3) adanya aktivitas dan karya nyata yang mendidik, menumbuhkan rasa percaya diri, produktif, dan
bangga pada budaya dan kearifan lokal
4) terkelolanya potensi sumberdaya lokal secara produktif, efisien dan lestari
5) terjaganya kelestarian sumberdaya lokal sesuai dengan peran, posisi dan fungsi nya dalam alam

f.

Tema dan Topik Materi Pelatihan
1) Apresiasi Kehidupan
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2)

3)

4)

5)

6)

4.

a) Tuhan, Alam dan Manusia
b) Untuk apa tuhan menciptakan manusia
c) Kewenangan manusia dan batasannya
d) posisi, peran dan fungsi manusia dalam kehidupan
e) Manusia sebagai mahluk kepastian bukan kemungkinan
Komunikasi Interpersonal
a) apakah komunikasi
b) dengan siapa berkomunikasi
c) untuk apa berkomnikasi
d) komunikasi interpersonal
Membaca Alam (dlm perspektif alam dan tuhan)
a) Survey
b) Observasi
Pemetaan Potensi (dlm perspektif alam dan tuhan) tabulasi dan presentasi
a) sumberdaya alam
b) sumberdaya buatan
c) sumberdaya sosial budaya
d) sumberdaya ekonomi
Belajar dari pengalaman orang lain dalam mengelola potensi sumberdaya lokal secara berkelanjutan
a) nara sumber lokal 1
b) nara sumber lokal 2
c) narasumber lokal 3
d) Belajar dari pengalaman orang lain dalam mengembangkan dan mengimplementasikan ESD
Penyusunan projek plan
a) kerja personal dan mentoring
b) Presentasi dan pematangan projek plan
c) presentasi, revisi

Project Plan Peserta
Dari kegiatan pembekalan yang dilakukan selama 5 hari dimasing-masing lokasi, dihasilkan sebanyak 22 project
plan (48 peserta) yang disusun berdasarkan permasalahan, minat peserta dan potensi sumberdaya lokal yang
dimiliki, dirangkum sebagai berikut:
Tabel 4.1 Rangkuman Projek Plan peserta Kab. Melawi
A. KALIMANTAN BARAT – KAB. MELAWI
No

Nama Kelompok

Project Plan

1.

SMPN 1 Pinoh Selatan

Pembuatan Taman dan Kebun Sekolah

2.

SMPN 3 Nanga Pinoh

Budidaya Tanaman Tebu

3

SMAN 1 Pinoh Utara

Budidaya Tanaman Obat Keluarga

4.

SMPN 1 Nanga Pinoh

Tanaman Obat Keluarga

5.

SMPN 2 Nanga Pinoh

Budidaya Tanaman Pisang di Kebun Sekolah

6.

SUAR Institute

Warung Pintar

7.

Indrawatie

Green Home

8.

SMPN 2 Belimbing Hulu

Budidaya tanaman Tebu

9.

SMPN 8 Belimbing Hulu

Peningkatan usaha melalui penghijauan sekolah

10.

SMPN 2 Belimbing

Taman Rawa

11.

Karang Taruna Batunanta

Budidaya tanaman Cabe Secara Organik
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Tabel 4.2 Rangkuman Projek Plan Peserta Kab. Katingan
B. KALIMANTAN TENGAH
No

Nama Kelompok

Project Plan

1

Karang Taruna Desa Mendawai

Budidaya tanaman cabe di lahan gambut

2

Karang Taruna Desa Teluk Sebuluh

Kegiatan Budidaya Jagung Manis

3

Karang Taruna Desa Mekar Tani

Budidaya Tanaman Apotik Hidup di Tanah
Gambut

4

SDN Mekar Tani

Pemanfaatan Lahan Kosong Sebagai Media
Pembelajaran Budidaya Tanaman Cabai

Tabel 4.3 Rangkuman Projek Plan Peserta Kutai Barat
C. KALIMANTAN TIMUR
No

Nama Kelompok

Project Plan

1

Muhammad Jaini

Warung Hidup

2

Jerry: Kampung Lambing, Muara Lawa

Warung Hidup

3

SMPN 2 Bongan

Pemanfaatan Lahan “Tidur” di Lingkungan
Sekolah

3

SDN 016 Pering Talik

Membangun pusat inspirasi pengelolaan
lingkungan berkelanjutan di desa pering talik

4

SDN 010 Jambukmakmur

Pemanfaatan Kebun sekolah sebagai media
Pembelajaran

SDN 007, SDN 022, SDN 027 Samarinda Ulu

Pengelolaan lahan kosong di SDN 007 Samarinda
ulu sebagai taman belajar dan media pendidikan
pengelolaan sampah

6

SD Kemala Bhayangkari

Pemanfaatan ruang secara optimal di SD Kemala
Bhayangkari menjadi lahan pembudidayaan
tanaman

7

Alisa Maharani

PemanfaatanLahanSempit Di Halaman Rumah
Sebagai Media Tanam Sayur

5

5.

Implementasi Projek Plan
Dari 22 projek plan yang disusun oleh seluruh kelompok peserta pembekalan dengan rincian
a)
BYP Kalimantan Barat (Kab. Melawi) dari 11 kelompok peserta, seluruh projek plan yang diajukan dapat
direalisasikan dan diselesaikan dengan baik (100%),
b)
BYP Kalimantan Tengah (Kab. Katingan) dari 4 kelompok peserta, seluruh projek plen yang diajukan dapat
direalisasikan dan diselesaikan dengan baik (100%),
c)
BYP Kalimantan Timur (Kab. Kutai Barat) dari 7 kelompok peserta, hanya 6 projek plan yang dapat
direalisasikan dan diselesaikan dengan baik. Satu-satunya kelompok peserta yang tidak menyelesaikan
projek plannya adalah peserta dari SDN 016 Pering Talik.

6.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Projek Plan
Monitoring dilakukan pada minggu ke 5 setelah pembekalan dengan tujuan untuk membantu menemukan dan
menganalisa kendala, hambatan, tantangan yang mungkin dihadapi oleh masing-masing peserta dalam
mengimplementasikan projek plan yang telah disusun. Dorongan dan motivasi serta contoh-contoh yang
menginspirasi juga dipandang penting untuk disampaikan agar masing-masing peserta lebih percaya diri. Bagian
terpenting dari kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah melakukan eksplorasi bersama sama baik secara
internal antara team monitor maupun dengan peserta.
Evaluasi dilakukan selain untuk mengetahui efektifitas program terhadap peserta maupun dampaknya terhadap
orang lain (diluar peserta) terutama dalam hal:
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a) Pemahaman peserta terhadap konsep ESD dan BYP pasca pembekalan,
b) Hambatan, permasalahan dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam merealisasikan projek plan dan caracara yang ditempuh untuk menghadapi tantangan dan hambatan,
c) Kemampuan peserta program dalam memobilisasi sumberdaya lokal
d) Kemampuan peserta mengupayakan dukungan kebijakan dari pihak managemen dan kemampuannya dalam
membangun kerjasama para pihak dilingkungannya,
e) Pengembangan teknologi tepat yang sesuai dengan situasi dan kondisi lokal yang dihadapi dan
berkelanjutan,
f) Kemampuan managerial peserta dalam mengusakan dan menjamin keberhasilan dan keberlanjutan projek
plan,
g) Dampak atau potensi dampak yang ditimbulkan oleh masing-masing peserta melalui implementasi projek
plan (dalam perspektif pendidikan, ketrampilan hidup, pengelolaan sumberdaya lokal berkelanjutan dan
potensi ekonomi),
h) Tingkat keberhasilan projekplan yang diimplementasikan, penyebar luaskan informasi dan dampak dari
kegiatan yang telah berjalan.
Ada satu kelompok (perorangan) dari wilayah Melawi yang gagal mengikuti presentasi pada saat evaluasi akhir (Ibu
Indra wati) sehingga pada saat evaluasi hanya diikuti oleh 10 kelompok peserta. Hal ini terjadi karena yang
bersangkutan tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai jadwal pelaksanaan acara evaluasi. Sedangkan dari
kelompok Kutai barat juga ada satu kelompok peserta yang tidak dapat menyelesaikan projek plannya sebagaimana
yang direncanakan.
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PROFILE
BORNEO YOUTH PROGRAMME
“Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan”

WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
Kelompok/Regu yang mengikuti kompetisi, Wilayah Kalimantan Timur:
1. SDN 010 Bongan
2. SMPN 2 Bongan
3. SDN Kemala Bhayangkari
4. SDN 007 Samarinda Ulu
5. Muhammad Jaini - Kampung Damai
6. Jerri Simson - Kampung Lambing
7. Alisa Maharani
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SDN 010 BONGAN
PEMANFAATAN KEBUN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
Zuliana, Kharisma dan Aidil Hafid

PRINSIP
Pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang
akan datang
Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
 Dengan menggunakan kebun sekolah sebagai media pembelajaran menanamkan sikap toleransi dan
kebersamaan.
Setelah mengikuti kegiatan borneo youth program
 Bersyukur,karena dengan kegiatan ini kami lebih banyak belajar akan berbagi hal
 Kami akan berusaha untuk megembangkan dari apa yang selama ini telah kami dapatkan dari kegiatan ini.
AKTUALISASI KEGIATAN YG PERNAH DILAKUKAN

KEGIATAN YG DILKUKAN UNTUK MENGINSPIRASI PIHAK LAIN
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MENJADIKAN SEBAGAI SUMBER PENGHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN
 Pengalaman yang didapat. Dari pengalaman yang kami dapatkan tentunya kami yakin jika menekuni dengan
usaha yang baik, akan dapat menjadikan hal ini menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
 Mengembangkan ekonomi berkelanjutan. Dan kami juga sangat yakin bahwa kegiatan tersebut bermanfaat
untuk usaha pelestarian sumberdaya lokal.
RENCANA BESAR....
 Merealisasikan kebun-kebun sekolah
 Dengan harapan menginsirasi anak-anak dan orang tua untuk mengangkat sumberdaya lokal
SARAN DAN MASUKAN
Harapan kami kegiatan ini terus berlanjut dan dikembangkan
 Agar BYP lebih menginspirasi
 Kami menginginkan agar juga melibatkan tokoh masyarakat yang menginspirasi.
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SMPN 2 BONGAN
PEMANFAATAN LAHAN “TIDUR” DILINGKUNGAN SEKOLAH
Suwono

PROGRAM
Membuat sekolah lebih indah dari memanfaatkan lahan dan taman sekolah bukan saja bernilai estetis tapi juga bisa
bernilai ekonomis
TUJUAN


Menyadarkan anak didik, guru dan orang tua lebih mencintai lingkungan



Menumbuhkan rasa berbagi dari pada membeli

HAMBATAN


Lahan dari gambut yang struktur tanahnya kurang unsur hara



Struktur tanah yaitu tanah liat



Banyaknya kegiatan sekolah sehingga seringnya berbenturan masalah waktu dengan kegiatan lain

TANTANGAN


Bagaimana menumbuhkan rasa cinta alam dan kasih sayang manusia sesuai dasa dharma pramuka dengan
mengkombinasikannya kegiatan agraris



Membuat kebun dengan teknik vertikultur sambil memperhatikan aspek ekonomis dan estetis



Membuat anak tertarik dengan perkebunan dengan memanfaatkan dua teknik, yaitu discovery dan invention

Kebun Sekolah

Taman Sekolah
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Orang tua yang terinspirasi

Marketing dan hasil panen dan olahan
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SDN KEMALA BHAYANGKARI
BUDIDAYA TANAMAN BAWANG TIWAI
Agus Salim dan Seftian Dwi C

Pemahaman peserta terhadap pendidikan pembangunan yang berkelanjutan
1. Kegiatan yang berkelanjutan yang merespon gerak maju secara bertahap yang meninjau proses
pengembangan pembangunan
2. Mengikuti kegiatan ini merasa senang dan terinspirasi lebih peduli terhadap lingkungan yang dapat
memberikan manfaat kepada orang lain

Upaya dalam mengaktualisasikan pemahaman terhadap pendidikan pembangunan
a. Projek plan berjalan dengan baik dan dimanfaatka sebagai media pembelajaran
b. Merealisasikan projek plan selalu tertunda bertepatan dengan kegiatan sekolah yang padat
c. Mendapatkan respon dari segala pihak sekolah dan memicu untuk menunjjukan hasil kerja yang nyata
d. Memberikan gambarang tindak lanjut dari kegiatan projek plan yang direncanakan
e. Perubahan konsep projek plan berdasarkan saran dari pihak wwf dari hasil monitoring pertama untuk
memanfaatkan media tanam dengan dengan tanaman yang berfarian

Projek plan menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan
a. Terpacu untuk trus berkreasi
b. Projek plen yang dikembangkan dapat meningkatkan nilai ekonomi
c. Projek plan yang dikembangkan bermanfaat dalam mengembangkan dan melesterikan tanaman lokal
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Manfaat atau pengaruh yang ditularkan terhadap pihak lain
a. Sekolah yang berkunjung kesekolah kami tertarik dengan media tanam yang diterpakan
b. Memberikan respon yang positif dan menjadikan bahan pembelajaran dan contoh untuk diterapkan
dsekolahnya
c. Meningkatkan penataan dan pengolaan projek plan
d. Program Projek plan yang telah trealisasi terus dikembangkan dan ditularkan
e. Rencana tindak lanjut kedepanya yaitu berupaya membudidayakan tanaman lokal dalam jumlah yang lebih
banyak

Saran
Kegiatan borneo youth program melalui projek plan melahirkan pengaruh yang positif dan memicu perkembangan
budidaya tanaman dilingkungan masing masing jika diterapkan lebih meluas maka bumi kita dapat diselamatkan dari
kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang diakibatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab

Masukan atau pendapat
Program ESD dan BYP merupakan kegiatan yang dapat menginspirasi masyarakat terhadap kepedulian lingkungan
setidaknya dapat melibatkan masyarakat secara meluas dan menyeluruh. Berupaya dapat mengembangkan kegiatan
dan terus menginspirasi masyarakat secara menyeluruh
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SDN 007 SAMARINDA ULU
PEMBUATAN TAMAN BACA DAN PENGADAAN TEMPAT SAMPAH
Debora Ayundatri, Mawardi dan Riduansyah

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan yang memiliki prinsip memenuhi
kebutuhan untuk menunjang hidup saat ini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang
Yang kami rasakan setelah mengikuti kegiatan borneo youth program:
•
Melalui program ini membuka wawasan kami tentang bagaimana cara kami memandang alam
•
Melalui borneo youth program ini kami memilik motivasi untuk mengubah lingkungan yang ada di sekitar
sekolah kami
•
Sebagai guru, kami bisa mengubah metode pembelajaran kami dengan memanfaatkan lingkungan di sekolah
kami

Aktualisasi project plan
•
Judul project plan kami adalah “pembuatan taman baca dan pengadaan tempat sampah”
•
Dalam aktualisasinya project plan kami tidak berjalan sesuai dengan judul yang kami ambil tetapi kami
menjalankan project yang lain
Kendala yang kami hadapi adalah
•
Kesesuaian waktu project plan dengan aktualisasi waktu yang ada (terhambat ujian semester, libur
semester)
•
Keadaan sekolah yang di marger (fokus dengan pembenahan kantor, persamaan kurikulum ktsp dan k.13)
•
Kerjasama yang kurang di antara kami
Tantangan yang kami hadapi
•
Belum adanya komunikasi yang baik di antara kami
•
Berkurangnya semangat dari kami
•
Adanya marger sekolah
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Usaha kami mensikapi kendala yang ada
•
Memupuk kembali semangat kami
•
Memulai komunikasi dengan kepala sekolah yang baru
•
Mulai mengajak teman sejawat untuk bersama mengubah lingkungan sekolah kami

Perubahan project plan
•
Perubahan konsep (taman baca menjadi pengadaan taman gantung depan kelas dan para – para untuk
tanaman labu putih)
•
Metode (pemanfaatan barang bekas, bantuan tanaman dari anak dan wali murid)
•
Jenis usaha mengajak anak – anak bekerjasama untuk pembuatan pot gantung dan para – para
Beberapa Pihak yang tertarik dalam kegiatan kami
•
Beberapa guru- guru disekolah terutama para ibu- ibu guru
•
Para orang tua murid serta para siswa- siswi disekolah
•
Adanya ketertarikan dari pihak sekolah lain yang melihat

Beberapa pihak lain yang meremehkan kegiatan ini
•
Beberapa guru yang ada
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Respon kami dalam terhadap pihak tersebut
•
Tetap fokus tidak terpengaruh oleh pihak manapun
•
Bersemangat tanpa menyerah dengan apa yang kami
lakukan
•
Tetap menjalankan project plan kami agar mereka melihat
dengan nyata apa yang dapat di lakukan terhadap
lingkungan di sekolah
Dari kegiatan yang dilakukan dirasa dapat menjadi sumber
penghidupan yang berkelanjutan
•
Menjadikan alam sebagai sumber belajar
•
Memiliki pengetahuan dalam pemanfaatan di alam sekitar
•
Dari kegiatan ini melatih kami dalam hal sosialisasi
•
Dapat mengaktualisasi serta menginformasikan kepada
orang lain berkaitan dalam hal ekonomi
Apakah yakin bahwa Kegiatan yang di lakukan bermanfaat dalam
usaha pemanfaatan pelestarian sumber daya lokal
•
Setelah apa yang sudah dipelajari dan dipraktekkan kami
Tentu yakin
Apakah Projek plan yang sudah atau sedang dilakukan akan dikembangkan atau ditularkan
•
Melanjutkan project plan awal (pembuatan taman baca)
•
Sudah tentu harus terus dikembangkan keberbagai pihak
•
Mengumpulkan ide-ide cemerlang berdasarkan potensi alam sekitar
Saran-saran
•
Semoga kedepannya kegiatan ini tetap konsisten
•
Menambah jumlah peserta
•
Lebih banyak praktek daripada materi
Saran kedepanya buat borneo youth program
•
Monitoring lebih di intensifkan lagi
•
Komunikasi kepada peserta serta motivasi
•
Informasi kegiatan borneo youth program ini haruslah menyeluruh
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MUHAMMAD JAINI - WARUNG HIDUP
KAMPUNG DAMAI KOTA KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUBAR

ESD-BYP
Mengesplorasi Pemahaman
 Program-program yang di sampaikan didalamnya membuka pengetahuan dalam berbagai hal.
 Banyak belajar tentang bercocok tanam dan mencari tau.
 Jiwa muda yang semangat sangat penting berperan dalam pembangunan berkelanjutan dan perkembangan
daerah.
 Mampu menggunakan potensi diri dan alam sekitar sehingga menciptakan inovasi.
 Menciptakan Peluang Bisnis
 Pemanfaatan lahan sempit dan rumah panggung
 Bermanfaat untuk diri sendiri, orang lain dan sesama
Tantangan
 Garis besarnya Berjalan dan sesuai dengan harapan
 Banyak kendala yang di hadapi menerapkan projek plan
 Tantangan yang dihadapi dari berbagai hal yaitu: faktor cuaca, media tanam, kegiatan diluar, waktu, dana,
keluarga, masyarakat, dan melawan rasa malas.
 Sikap tetap Mengerjakan walaupun hanya sedikit yang terpenting dilakukan.
 Hampir semua tidak ada perubahan tentang projek plan dan berjalan perlahan-lahan.
Usaha memanfaatkan dan menularkan
Ada Berbagai pihak yang tertarik terhadap kegiatan yang kami lakukan yaitu:
 PKK
 Masyarakat
 Koramil
 Keluarga
 Sekolah
 Pemuda
Adapun dari berbagai pihak yang meremehkan dan menganggap pemulung tak ada kerjaan, tetapi tak dihiraukan dan
tetap melakukan.
Kegiatan dilakukan, dirasakan menjadi penghidupan berkelanjutan
 Ya, pengalaman yang dimiliki dapat berbagi dengan orang sekitar yang sama ingin belajar.
 Salah satu faktornya Menjadi penambah ekonomi utama dan membantu kebutuhan sehari-hari .
 Bermanfaat pula untuk pelestarian dan sumberdaya lokal.
Ditularkan dan Dikembangkan
 Mengembakan usaha tentang mencocok tanam seperti tanaman sayuran, budi daya jamur, Apotik hidup yang
dikemas di dalam produk lokal.
 Mengembakan ke sekolah-sekolah dan masyarakat luas.
Saran dan Masukan
 Informasi selalu mendadak dan Jangan sampai program ini putus hanya di tahun ini
 Membuat lebih skala yang besar agar tertarik mengikuti program BYP mencakup seluruh kabupaten kota di
Kaltim khususnya kutaibarat
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Awal kegiatan

Tahap penyemaian bibit

Siap Panen
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lokasi budidaya jamur tiram dan Pemanfaatan kolong rumah panggung
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Mulai Memanen...

Olahan Jamur Crispy
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JERRI SIMSON - WARUNG HIDUP
LAMBING KECAMATAN MUARA LAWA

1. Pemahaman tentang BYP dan ESD


Program yang didalamnya membuka pengetahuan dan menggali potensi pada diri kita tentang pemahaman
pendidikan berkelanjutan



Yang saya rasakan Dapat membuka wawasan untuk menggunakan potensi pada diri kita untuk memfaatkan
alam sekitar sehingga menciftakan inovasi baru

2. Sudah dan sedang dilakukan


Ya dapat saya aktualisasikan sesuai dengan harapan



Banyak kendala yang kami temukan dilapangan saat menerapkan prrojek plan yang kami susun



Kurangnya dukungan dari berbagai hal contoh cuaca, waktu, tanah



Terus mencoba walaupun pernah gagal dan pantang menyerah tetap semangat



Tidak ada perubahan dengan projek plan saya lakukan.

3. Penularan dan tantangan


Ada yang tertarik terhadap kegiatan saya lakukan yaitu pemuda gereja dan nenek



Ada orang-orang sekitar



Tidak menanggapi dan terus melakukan

4. Manfaatan dan ketertarikan


Banyak pengalaman yang bisa saya bagikan bagi masyarakat sekitar



Ya bisa karena menjadikan pekerjaan utama memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti sayur



Yakin karena kegiatan yang saya lakukan bermanfaat bagi usaha pelestarikan sumber daya lokal

5. Terus ditularkan dan kembangkan


Rencana besar saya ingin mengembang usaha tanaman merica



Memberikan ide atau gagasan ke masyarakat yang mau mengikuti kegiatan tersebut.

6. Saran dan masukan


Menambah peserta BYP dalam kegiatan selanjutnya



Banyak memberikan penyuluhan dan pendampingan ke masyarakat sekitar

Proses awal
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Bayam merah menggunakan limbah botol plastik

Kacang panjang merah

Pemanfaatan lahan sempit disamping rumah
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ALISA MAHARANI
BERCOCOK TANAM DI LAHAN SEMPIT SEBAGAI GAYA HIDUP MASYARAKAT

ESD dan BYP
•
Cara memanfaatkan segala sesuatu yang diciptakan Tuhan yang maha pengasih, agar di tahun-tahun ke
depan gak akan habis. Masih bisa digunakan oleh anak dan cucu kita kelak.
•
BYP => bertujuan untuk membuka wawasan pemuda-pemudi Borneo tentang ESD, menggali potensi dan
pembekalan selama beberapa hari dan menghasilkan project plan.
•
Lalu, setelah peserta memahami ESD, kita harus share agar yang lain juga turut berperan serta dalam
pelaksanaan ESD.

Perasaan saya setelah mengikuti BYP
•
Pusing, ragu, tapi penasaran.
Sejauh mana usaha yang saya lakukan dalam mengaktualisasikan
•
Project plan yg saya susun belum sesuai dengan apa yang telah saya lakukan.
Kendala
•
•
•
•

Kurangnya waktu, tenaga, dan pengetahuan dalam menjalani project plan
Kurangnya kesabaran, sehingga tanaman jadi menumpuk dalam satu tempat
Sempat down karena digerogoti serangga
Gak ada tukang foto untuk dokumentasi proses.
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Tantangan
•
Baru pertama kali nyoba
•
Belum ngerti jenis tanah, jenis tanaman, penempatan yang kondusif
•
Mengumpulkan barang bekas sebagai media tanam
•
Menanam tanaman dengan menggunakan bahan organik dalam setiap prosesnya tanpa menggunakan
pestisida dan bahan kimia lainnya.

Usaha yang dilakukan dalam menangani kendala dan tantangan
•
Terus mencoba. Memupuk semangat setiap kali gagal.
•
Pemindahan lahan
•
Mengevaluasi.
•
Memberanikan diri untuk bertanya kepada orang yang ahli
•
Belajar dari kesalahan
•
Tanaman disemprot setiap pagi dan sore
•
Penggunaan POC (air beras) sebagai pupuk organik

Usaha memanfaatkan dan menularkan pemahaman, konsep kepada pihak lain
•
Tetangga
•
Ada yang tidak mendukung, tetapi tidak mengusik
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Yang diperoleh
•
Pengetahuan
•
Semakin eratnya persaudaraan antara tetangga dan lingkungan sekitar
•
Sejauh ini masih dalam tahap mengurangi pengeluaran, namun berpotensi menghasilkan pendapatan yang
tentunya akan berpengaruh dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan.
•
Apabila usaha ini dilakukan setiap individu, kita tak membutuhkan impor bahan baku.

Next plan
•
Tetap mengembangkan project yang dilakukan sekarang.
•
Mengembangkan wawasan pengetahuan
•
Berbagi
•
Mengubah pandangan masyarakat agar bisa bercocok tanam dengan wadah media barang bekas agar
ekonomis dan menghimbau individu lain untuk menjadikan budidaya tanam di lahan sempit sebagai gaya
hidup
•
Air cabe sebagai pestisida alami
•
Limbah sayur, rerumputan dijadikan humus
Saran dan Masukan buat panitia
•
mengikutsertakan pemuda yang aktif dalam kegiatan alam / ekskul sebagai peserta BYP
•
Tetep semangat menularkan semangat positif dan kesadaran tanggung jawab pengelolaan pemberian
Tuhan.
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PROFILE
BORNEO YOUTH PROGRAMME
“Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan”

WILAYAH KALIMANTAN TENGAH
Kelompok/Regu yang mengikuti kompetisi, Wilayah Kalimantan Tengah:

1. SDN Mekar Tani
2. Desa Teluk Sebulu
3. Desa Mekar Tani
4. Desa Mendawai
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SDN MEKAR TANI
PEMANFAATAN LAHAN KOSONG SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BUDIDAYA
TANAMAN CABAI (Capsicum Annum)
Al Aminullah, Ana Puspita Sari dan Maya Rindi Agustini

Latar belakang
Adanya kesempatan ikut kegiatan Youth Program yang diadakan di SDN mekar Tani kerja sama dengan WWF
Indonesia. Melihat di SDN mekar Tani, lingkungan bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Kegiatan ini bisa
menjadikan motifasi dan manfaat bagi diri kami sendiri pada khususnya dan menjadikan inspirari bagi pemuda dan
masyarakat di desa Mekar Tani dan sekitarnya.
Tujuan Kegiatan


mengetahui dan mempelajari bagaimana kegiatan budidaya cabai



Menjadikan kebun sekolah sebagai media pembelajaran siswa

Manfaat Kegiatan


Mendapatkan pengetahuan dari lapangan secara langsung



Pengayaan media pembelajaran dan metode pembelajaran.

Penyemaian. Penyemaian di lakukan di dalam polybag

Penyapihan


Penyapihan adalah Pemindahan bibit cabai ke polybag yang kecil



Penyapihan di lakukan setelah tanaman berdaun 4(empat)



Media yang digunakan pada saat penyapihan adalah tanah yang gembur dan dicampur pupuk kandang

Bibit yang siap di sapih
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Sanitasi
Sanitasi adalah pembersihan lahan dari gulma, sisa-sisa akar dengan menggunakan
parang,arit dan gobet

Pembuatan Bedengan

Pembuatan Lubang Tanam


Jarak antar lubang tanam 60 cm



Ukuran lubang tanam kurang lebih 20 cm

Pemupukan


Pemupukan dilakukan setelah pembuatan lubang tanam



Pemupukan dilakukan agar tanah dan pupuk kandang tercampur rata



Dosis pupuk dalam 1 lubang tanam adalah 0,5 kg, pupuk yang digunakan pupuk kandang dari kotoran kambing



Jumlah lubang tanam sebanyak 90 lubang, jadi pupuk yang digunakan sebanyak 45 kg
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Penanaman


Penanaman dilakukan 10 hari setelah pemupukan



Penanaman dilakukan pada sore hari



Penanaman dilakukan pada tgl 24 Juli 2016



Foto pada saat penanaman cabai

Murid Merawat Tanaman. Proses penyiraman

Pemupukan. Cara pemupukan dengan pupuk fermentasi: 1 liter pupuk fermentasi di campur dengan 10 liter air
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Proses pemupukan menggunakan pupuk fermentasi

Foto tanaman yang terserang hama atau penyakit
Daun keriting
Buah membusuk

Pemanenan


Pemanenan sudah dapat di lakukan karena buah sudah siap di panen



Foto saat panen cabai

Kendala


Cuaca Kemarau/Panas



Cuaca Musim Hujan Menyebabkan Buah Membusuk



Belum bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat atau sekolah lain karena belum melihat hasil.
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DESA TELUK SEBULU
KEGIATAN BUDIDAYA JAGUNG MANIS
Mahmud dan Jambri

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan


Memberdayakan pola fikir masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi,sosial,dan lingkungan yang
berkelanjutan



Dari segi ekomomi, dapat menambah penghasilan atau pendapatan



Dari segi sosial dapat memberikan motivasi bagi masyrakat sekitar, dan



Dari segi lingkungan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga berkurangnya jumlah pengangguran.

Borneo Youth Program


Selama kegiatan ini dapat memberi suatu pelajaran yang bermanfaat. Yang mana memnerikan suatu ide
untuk membuka peluang suatu usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada disekitar desa.
Luas lokasi yang di gunakan sekitar 20 x 30 m², dengan keadaan tanah liat dan hitam, serta kondisi air keruh
kekuningan

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pengelolahan Tanah
Penanaman


Penanaman dilakukan dengan cara ditugal sedalam 5 cm.



Adapun jarak tanam yang dilakukan adalah 80 x 20 cm.

Agar mudah dalam jarak tanam maka dibentangkan tali
Biji yang sudah ditaruh dalam lubang tanam segera ditutup dengan pupuk
kompos atau pupuk kandang.
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Pengairan. Pengairan dilakukan dengan cara
mengairi dengan mesin pompa
Penyiangan dan pembumbunan. Penyiangan dan
pembumbunan dapat dilakukan pada tanaman
berumur 2 minggu setelah pemupukan pertama
dengan NPK.

Pemupukan


Pemupukan pertama dilakukan 2 minggu setelah tanam sebelum penyiangan
dan pembumbunan



Pemupukan susulan yaitu 35 hari setelah tanam.

Cara pemupukan

Pengendalian hama
Pada kegiatan ini hanya hama yang menyerang tanaman jagung yaitu belalang pengendaliannya dengan
penyemprotan pestisida
Kendala


belum punya lahan sendiri



kurangnya anggota untuk membantu memberikan gagasan atau ide



pasang surut air



apabila air surut maka tidak bisa menyiram

Orang yang termotivasi


Sebagian pemuda berminat untuk mengikuti kami.

Rencana kedepan


tetap melajutkan dan mengembangkan yang lebih baik lagi.

Kesimpulan


Jagung merupakan salah satu pangan dunia yang terpenting selain gandum dan padi. Beberapa penduduk
daerah di Indonesia menggunakan jagung sebagai bahan pangan paling penting. Prospek usaha tani tanaman
jagung cukup cerah bila dikelola secara komersial dan intensif berpola agribisnis.



Luas lokasi yang di gunakan sekitar 20 x 30 m², dengan keadaan tanah liat dan hitam, serta kondisi air keruh
kekuningan



Alat yang digunakan seperti cangkul, hand traktor, ember, semprotan, parang, dan tali



Bahan yang dipakai adala benih jagung unggul, pupuk kandang, pupuk NPK dan pupuk urea.

Saran


Dalam melakukan percobaan perlu perawatan yang baik dan efektif supaya pertumbuhan tanaman jagung
normal. Seperti penanaman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, penyiraman, dan pemupukan.
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DESA MEKAR TANI
PEMANFAATAN LAHAN GAMBUT DI MEKAR TANI “HARAPANKU DILAHAN GAMBUT”
Ratih Wijianti dan Fidian. S.Pd

BORNEO YOUTH PROGRAM
Merupakan wadah para pemuda yang berada di kalimantan Dan semua kegiatan nya selalu mempertimbangkan
generasi yang akan datang.sehingga kehidupan dimuka bumi ini bisa terus berlanjut tanpa mengurangi hak generasi
berikutnya. Untuk mengimplementasikan semua itu kami tuangkan dalam Project plain sbb:
LATAR BELAKANG KEGIATAN
1. Penerapan Projec Plain BYP, yang pelatihan dan pembekalannya diadakan di SDN Mekar Tani pada tgl 10 14 Juli 2016
2. Banyaknya lahan tidur atau belum dimanfaatkan
3. Kurangnya pasokan sayuran di desa Mekar
4. Tani
5. Memanfaatkan peluang yang ada
6. Mewujudkan masyarakan yang adil dan makmur
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
• Secara ekonomi dengan bercocok tanam sayuran dan semangka bisa menjadi pendapatan dirumah tangga
• Secara sosial bisa tukar pengalaman dengan ibu-ibu saat kumpul-kumpul tentang menanam sayuran
• Tidak merusak alam karena menggunakan pupuk kandang dan pupuk fermentasi
TUJUAN
Tujuan umum


Memanfaatkan lahan kosong



Menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan BYP di SDN Mekar Tani pada tgl 10 – 14 Juli 2016

 Menambah pengalaman tentang pengolahan lahan gambut diIantara pohon karet
Tujuan khusus


Mempelajari lebih jauh dari proses pengolahan lahan gambut dari persiapan lahan, penanaman, perawatan
sampai siap panen



Menerapkan ‘HIDUP BERKELANJUTAN‘

MANFAAT PRAKTEK LAPANGAN
1. Mendapatkan pengetahuan secara langsung tentang pengolahan dan kendalanya pada lahan gambut
2. Mendapatkan wawasan bagaimana membaca dan merintis usaha khususnya dibidang pertanian
3. Mendapatkan pengetahuan cara pemasaran
4. Menambah penghasilan keluarga
5. Menerapkan PPB / Hidup berkelanjutan
6. Jadi inpirasi pemuda dan masyarakat sekitar
TEKNIK PENGOLAHAN LAHAN
1. Persiapan lahan





pembuangan lapisan gambut
sanitasi atau pembersihan lahan
pembuatan bedengan dan lubang tanam
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2. Persiapan bibit
a. penyemaian

b. penanaman

c. Perawatan, penyiraman dan penyiangan
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PANEN

PEMASARAN
1. Dipasarkan di Mekar Tani
2. Untuk dijajakan di Mendawai
3. Untuk dijajakan di Tewang kampung dan Kampung Melayu
KENDALANYA:
1. Jika musim kemarau sulit air untuk menyiram tanaman
2. Persediaan bahan untuk membuat pupuk vermentasi sulit didapat
3. Hama yang beraneka macam sering menyerang tanaman.
Harapan dan saran :
1. Semoga kami terus mendapatkan bimbingan dan arahan secara terus menerus tidak dilepas sampai disini
2. Dengan adanya YOUTH PROGRAM kami sangat terbantu dalam menentukan usaha,untuk itu kami juga akan
melanjutkan progam yang telah kami rintis ini untuk

JANGAN TAKUT UNTUK GAGAL KARENA GAGAL MERUPAKAN AWAL DARI KEBERHASILAN
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DESA MENDAWAI
BUDIDAYA TANAMAN CABE DI LAHAN GAMBUT
Herlita dan Mahdiansyah

Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan


untuk mebangun sumberdaya alam dengan sumberdaya manusia dalam menciptakan kesahjetran ekonomi,
sosial dan lingkungan yang berkelanjutan dengan mengubah pola fikir.



Secara ekonomi budidaya tanaman cabe dapat membantu menambah pengasilan sampingan.



Secara sosial membuat masyarakat menjadi tertarik dalam mengikuti budidaya cabai.



Secara linkungan dapat memanfaatkan lahan kosong.

Borneo Youth Program


Selama mengikuti BYP menambah pengalaman dalam mengolah tanah gambut , dan menjadi kesadaran
untuk memanfaatkan lahan kosong.



Belajar bagaimana bekerjasama dalam kelompok, dan mengatasi masalah bersama-sama.



Belajar bertanggung jawab dalam mengambil resiko.



Percaya dan tetap mencoba meski sudah pernah gagal.

Lahan


Lahan yang di gunakan untuk kegiatan budi daya tanaman cabe adalah lahan yang di pinjam dengan salah
seorang masyarakat yaitu ibu Diana.



Lahan ini di pinjam pada tanggal 27 Juni 2016 dan di beri ijin guna pada tanggal 28 Juni 2016.



Ukuran lahan yang di pinjam ± 20x30 m².

Pembibitan


Kegiatan pembibitan dilakukan di ember bekas.



Tanah yang digunakan untuk proses pembibitan yaitu
campuran dari pasir,tanah,dan pupuk kandang.



Pupuk kandang yang digunakan adalah campuran dari
kotoran sapi dan kambing, serta tumbuhan hijau yang
membusuk, karena campuran ini sangat bagus untuk
pertumbuhan dan proses tumbuh tanaman.
Foto saat peminjaman lahan

Bibit tanaman cabe
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Penyapihan


Media penyemaian menggunakan plastik bekas yang di potong.



Tanah yang digunakan dalam proses penyemaian adalah tanah yang telah dicampur dengan pupuk kandang.

Alat yang di gunakan dan proses penyemaian

Pembersihan Lahan


Lahan yang digunakan luasnya 15x10 m2 dengan tekstur tanah gambut dan bercampur tanah liat.



Proses pembesihan lahan dimulai dari memotong rumput, dan membersihkan sisa-sisa batang pohon yang
sudah mati.

Pembuatan Bedengan


Pembuatan bedengan di lakukan 4 hari setelah pembersihan lahan.



Bedengan yang memiliki panjang 9 m dan lebar 1 m dengan tinggi ± 30 cm.



Dalam proses pembuatan bedengan ini kami mengalami beberapa kendala yaitu, pasang surut air.
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Pembuatan Lubang tanam


Pembuatan lubang tanam dilakukan setelah selesai pencacahan.



Ukuran luas lubang tanam berdiameter ± 20 cm, dengan jarak tanam ±30 cm.

Pemupukan


Pemupukan di lakukan seminggu sebelum penanaman, ini di lakukan agar pupuk tercampur rata dengan
tanah, dan tanaman tidak mati karena panas.



Dalam 1 bedengan ada 10-11 lubang tanam, untuk 1 bedengan di perlukan 5 kg pupuk kandang. Jadi untuk 10
bedengan di perlukan 50 kg pupuk kandang.



Pupuk yang di gunakan adalah pupuk organik, yaitu campuran antara kotoran sapi dan kotoran kambing juga
tubuhan hijau yang telah membusuk.

Penanaman


Penanaman di lakukan seminggu setelah pemupukan.



Penanaman ini di lakukan pada sore hari karena suhu pada sore hari tidak terlalu panas.



Pada proses penanaman mengalami beberapa kendala yaitu seringnya turun hujan sehingga bibit yang baru di
tanam ada yang patah, jadi untuk mengatasi kendala ini kami memberi naungan untuk bibit yang baru di
tanam, agar hujan yang turun tidak langsung mengenai tanaman.
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Perawatan


Perawatan di lakukan setiap hari,mulai dari menyiram,membersihkan rumput,dll.



Dalam perawatan ini mengalami kendala dalam proses penyiraman karena sumber air kering.



Sehingga agar mempermudah proses penyiraman kami membuat alat penyiraman menggunakan botol minum
plastik bekas, yang kemudian di beri lubang pada bawah botol lalu di isi air setelah itu di gantung di atas
tanaman cabe. Kemudian air akan keluar, banyak sedikitnya air yang keluar bisa di atur melalui tutup botol.
Irigasi tetes

Foto penyiraman dengan botol bekas

Pemanenan


Hasil pemanenan pertama ±1 kg



Hasil pemanenan kedua ± 0,7 kg
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Kendala


Kurangnya anggota dalam kelompok, pada awalnya ada 5 orang namun sekarang tinggal 2 orang.



Belum punya lahan sendiri



Cuaca yang kurang mendukung



hama (monyet, siput)



Jauh dari sumber air

Orang yang termotivasi


Beberapa penduduk ada yang berminat untuk mengolah lahan dan melakukan budidaya cabai, seperti ibu
Diana, ibu Sika dan Bapa Iwan, mereka ingin melakukan budidaya cabai dan tanaman lain di lahan gambut.

Rencana untuk kedepan


Tetap melanjutkan kegiatan budidaya cabai, namun dalam sekala besar, sehingga dapat menjadi penghasil
cabai di kecamatan mendawai.

Saran ke depan


Semoga kegiatan ini selalu berjalan dan harapan agar semua panitia tetap dapat memberi bimbingan dan
masukan bagi peserta yang telah melaksanakan kegiatan ini.

Penutup


Dari kegiatan ini dapat di simpulkan bahwa tanaman cabe bisa dibudidayakan di lahan gambut,dengan
perawatan yang maksimal.



Kendala yang di hadapi saat kegiatan budidaya tanaman cabe dari proses penanaman sampai pemanenan
adalah hama monyet, keadaan cuaca, dan pasang surut air.
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PROFILE
BORNEO YOUTH PROGRAMME
“Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan”

WILAYAH KALIMANTAN BARAT
Kelompok/Regu yang mengikuti kompetisi, Wilayah Kalimantan Barat:

1. SMPN I Nanga Pinoh
2. SMPN 2 Nanga Pinoh
3. SMPN 3 Nanga Pinoh
4. SMPN I Pinoh Selatan
5. SMPN 2 Belimbing Hulu
6. SMPN 2 Belimbing
7. SMPN 8 Belimbing
8. SMAN 1 Pinoh Utara
9. Karang Taruna Desa Batu Nanta
10. Suar Institute
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SMPN I NANGA PINOH
TANAMAN OBAT KELUARGA
Zulfijar Saen, S.Pd. dan Sry Ihsa Sastrawaty, S.Pd.

KETERCAPAIAN
a. Projek Plan (Tanaman Obat Keluarga) dapat diaktualisasikan sesuai yang diharapkan. Memasuki tahap
perawatan dan penataan tanaman.
b. Kendala yang dihadapi dalam mengaktualisasikan projek plan yang disusun yaitu kondisi sekolah yang terus
dalam proses pengembangan bangunan gedung dan penataan halaman, sehingga lahan untuk pelaksanaan
projek plan semakin tidak ada.
c. Tantangan yang dihadapi dalam mengaktulisaskan projek plan ini adalah Belum mampu melibatkan banyak
pihak untuk membantu action plan ini. Jadi hingga saat ini belum ada pihak luar yang menjadi mitra sekolah
guna mendukung projek plan ini.
d. Usaha untuk menyikapi kendala maupun tantangan yang dihadapi dalam mengaktulisasikan projek plan ini
yaitu membuat konsep penanaman dengan model vertical garden serta terus berkoordinasi dengan kepala
sekolah untuk menyusun program yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.
e. Projek plan yang disusun tidak mengalami perubahan apapun. Proses pelaksanaan sesuai perencanaan yang
telah disusun.
Sosok yang sangat tertarik dengan kegiatan ini adalah kepala sekolah yang selalu memberikan motivasi tinggi,
menjembatani jalinan kerjasama dengan warga sekolah. Sehingga tidak ada pihak-pihak yang meremehkan kegiatan
ini. Semua merasa bertanggung jawab untuk menjaga tanaman yang sudah ditanam.
TOLOK UKUR
Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti kegiatan ini sangat bermanfaat untuk diterapkan di
lingkungan sekitar khususnya lingkungan sekolah.
Pengelolaan sekolah dan kurikulum sekolah telah ditingkatkan dengan memasukkan kegiatan ESD menjadi bagian dari
pembelajaran di kelas khususnya mata pelajaran muatan lokal, maka keyakinan akan kegiatan ini dapat
mengembangkan ekonomi berkelanjutan dan usaha pelestarian (pemanfaatan) potensi sumber daya lokal sangat
tinggi. Peserta didik akan berinovasi dan berkreasi dengan tanaman-tanaman lokal yang mempunyai nilai jual.
PENGEMBANGAN PROJEK PLAN
Program jangka panjang kegiatan ini yaitu sekolah dapat membuka satu kantin sehat yang memproduksi makanan
yang bahan pendukungnya diolah dari hasil kebun sekolah. Sekolah menjadi perpustakaan tanaman obat bagi
lingkungan sekitar dengan bermitra ke berbagi pihak untuk melengkapi koleksi tanaman.
Pengolahan dan penyiapan media tanam
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Pembibitan

Penanaman
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Tanaman Unggulan

PEMBELAJARAN
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SMPN 2 NANGA PINOH
BUDIDAYA TANAMAN PISANG DI KEBUN SEKOLAH
Dani Istiarji dan Irfan

Tereksplorasi beberapa hal berikut dari para peserta dan panitia
1. Mengeksplorasi pemahaman masing-masing peserta BYP terhadap ESD dan BYP
 Yang kami pahami tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan Borneo Youth program
adalah suatu pembelajaran dalam memberdayakan sumber daya sekitar sehingga bisa termanfaatkan
dan berguna untuk kesejahteraan sesama tidak hanya beberapa saat tetapai secara berkesinambungan.
 Yang kami rasakan setelah mengikuti kegiatan BYP ini adalah terbuka nya pola pikir untuk memulai
sesuatu yang sederhana tapi bisa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kedepannya.
2. Mengetahui sejauh mana usaha yang sedang dan sudah dilakukan dalam mengaktualisasikan pemahaman
yang dituangkan dalam projek plan oleh masing-masing peserta
 Project plan yang sudah kami susun belum bisa diaktualisasikan sesuai dengan harapan
 Kendala utama yang dihadapi ketika kami menjalankan project plan ini adalah kendala tempat, yang
mana di halaman belakang sekolah areanya terlalu basah untuk ditanami tanaman pisang, kendala jenis
bibit tanaman pisang, kendala waktu yang kurang sesuai dengan jadwal perencanaan.
 Tantangan yang kami hadapi dalam mengakatualisasikan Project plan ini adalah terlalu basahnya
beberapa area yang akan ditanami tanaman pisang sehingga berdampak terhdapap luas area yang akan
ditanam
 Usaha yang kami lakukan untuk mengatasi terlalu basahnya beberapa area tadi yaitu dengan membuat
kolam, yang mana kolam ini dibuat sebagai pengembalian habitat awal rawa dan difungsikan sebagai
tempat penampungan air hujan/rawa disekitar area tanaaman pisang yang basah tadi.
 Belum ada perubhan, tetapi kami mendapatkan masukan untuk mengantisipasi basah nya area tanah
yang akan ditanam tadi dengan membuat kolam penampungan air yang diharapkan bisa
mengembalikan kehabitat awal fungsi rawa yang sebenarnya.
3. Mengetahui sejauh mana usaha yang dilakukan oleh masing-masing peserta dalam memanfaatkan atau
menularkan pemahaman, konsep dan kegiatan yang dilakukan untuk menginspirasi pihak lain
 Berdasarkan project plan yang kami jalankan sampai dengan saat ini masih belum ada ketertarikan dari
ada orang/pihak lain.
 Berdasarkan project plan yang kami jalankan sampai dengan saat ini tidak ada orang/pihak yang
meremehkan/ mengusik.
4. Mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan dirasakan dapat menjadi sumber penghidupan yang
berkelanjutan
 Pengalaman yang kami peroleh dan dapat kami bagikan setelah mengikuti pelatihan,
mengaktualisasikan kegiatan dan mendapat pendampingan BYP 1 dan 2 adalah memberikan
pembelajaran ke para siswa tentang memanfaatkan lahan kosong dan bisa dijadikan sumber
penghasilan.
 kami merasa bahwa kegiatan yang kami lakukan dapat kami kembangkan untuk pengembangan
ekonomi berkelanjutan karena dengan memanfaatkan lahan kosong secara efisien dan tekun akan
memberikan pemasukan penghasilan yang pada akhirnya dapat menunjang ekonomi berkelanjutan.
 kami merasa yakin bahwa kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat bagi usaha pelestarian
(pemanfaatan) potensi sumberdaya lokal karena dari project plan yang kami laksanakan kami tidak
hanya membudidayakan 1 jenis tanaman pisang saja tetapi ada sekitar 6 jenis pisang yang pada
akhirnya secara tidak langsung telah ikut serta melestarikan berbagai jenis tanaman pisang.
5. Mengetahui apakah projek plan yang sudah atau sedang dilakukan akan terus dikembangkan/ditularkan’
 Kami memiliki rencana cukup besar yang akan kami lakukan untuk mengembangkan pengalaman dari
kegiatan BYP antara lain menularkan kepada masyarakat tentang pengetahuan dan pemanfaatan lahan
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6.

kosong menjadi lahan produktif sehingga bisa memberikan tambahan penghasilan (sumber ekonomi
berkelanjutan) dalam hal ini tentang mubudidayakan tanaman pisang.
Apakah saran dan masukan yang dapat diberikan oleh peserta dan panitia lokal agar program BYP dapat
lebih berkembang dan memberi manfaat secara luas
 Apa yang tidak anda inginkan dari rangkaian kegiatan BYP = tidak ada
 yang harus ditambahkan agar BYP dapat lebih memberi manfaat atau menginspirasi banyak pihak
adalah dengan lebih sering lagi mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media maupun
seminar/pelatihan.

Area awal

Persiapan penanaman

Penanaman pisang

Perawatan pisang
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SMPN 3 NANGA PINOH
BUDIDAYA TANAMAN TEBU

Manfaat kegiatan bagi peserta
 Menambah pengetahuan peserta kegiatan mengenai berbagai hal berkenaan dengan peningkatan
kesadaran pentingnya menghargai lingkungan dan alam sekitar.
 Meningkatkan pengetahuan peserta didik tentang tanaman tebu.
Projek plan : Kebun tebu
Perkebunan tebu yang dijadikan projek plan telah dibuat di lahan berukuran 10 x 25 meter. Pohon tebu tersebut telah
ditanam mulai dari awal bulan juni. Dengan masa perawatan selama 4 bulan. Sedangkan jumlah pohon yang hidup
sebanyak 153 pohon tebu. Setiap pohon memiliki anakan sebanyak 1 sampai 4 cabang pohon.Tinggi pohon tebu
antara 50 cm - 1 m.
Kendala yang dihadapi
 Masih kurangnya kesadaran untuk bekerja sama merawat tanaman tebu
 Awal kegiatan di bulan ramadan dan musim berladang , sehingga cukup mengalami kesulitan mencari waktu
yang tepat untuk melaksanakan projek plan.
Tantangan
 Membuka kesadaran seluruh warga di lingkungan sekolah
 Usaha yang dilakukan dalam menyikapi kendala dan tantangan , diantaranya
 Koordinasi ke semua pihak
 Rapat tim kerja
 Sejauh ini belum ada perubahan dalam projek plan
Pemahaman konsep
 Pemahaman konsep mengenai projek plan perkebunan tebu kepada siswa diintegrasikan dalam silabus mulok.
 Siswa sangat tertarik dan ingin menanam di pekarangan rumahnya.
 Selain siswa masyarakat dan orang tua siswa pun cukup tertarik untuk menanam tebu di sekitar rumahnya
 Walaupun ada pihak-pihak yang meremehkan, tetapi tetap diadakan pendekatan-pendekatan kepada mereka.
Dan semakin hri menunjukkan respon positif.
Pengalaman yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan BYP
 Bekerjasama dengan seluruh warga sekolah
 Koordinasi yang baik dengan seluruh pihak
Saran dan masukan
 Dengan mengikuti kegiatan ini Peserta BYP berharap banyak mendapat bimbingan dan pendampingan di
lapangan.
Motivasi
 Mencintai alam
 Mengolah lahan sehingga menjadi lahan produktif dan meningkatkan taraf ekonomi.
 Membuka kesadaran semua pihak tentang pentingnya mengelola lingkungan
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Rapat Dewan Guru

Musyawarah Tentang Kebun Tebu

Musyawarah guru bersama komite tentang kebun tebu dan Pertemuan dewan guru dengan orang tua siswa tentang
pesiapan lahan dan penanaman kebun tebu

Persiapan lahan tanaman tebu oleh guru dan orang tua siswa

Monitoring

Pemeliharaan tanaman tebu guru dan siswa
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SMPN 1 PINOH SELATAN
PEMBUATAN TAMAN DAN KEBUN SEKOLAH
Muhammad Firman, S.Pd

BORNEO YOUTH PROGRAM
Program peningkatan kapasitas dan pengetahuan Pemuda Di Pulau Kalimantan dengan sasaran Sekolah, komunitas –
komunitas pemuda untuk pembangunan yang berkelanjutan.
Setelah Mengikuti BYP ???

Pengetahuan

Semangat

Ide

LINGKUNGAN SMP N 1 PINOH SELATAN
Pada tahun 2014 Bentuk tanah di sekolah Bertingkat dan masih gersang

PROGRAM KEBUN DAN TAMAN BELAJAR SISWA
LATAR BELAKANG
Sekolah Belum Mempunyai Taman Dan Kebun Yang Baik, Padahal Sumber Daya Alam Di Sekitar Sekolah Berpotensi
Besar Untuk Pembuatan Taman Dan Kebun Yang Bisa Menjadi Laboratorium Alam Belajar Bagi Siswa
Tujuan Pembuatan Taman
Terciptanya taman sekolah yang indah sehingga dapat digunakan oleh siswa dalam belajar
Tujuan Pembuatan Kebun
Terciptanya kebun sekolah yang asri dan tertata dengan baik dan dapat digunakan sebagai lab belajar bagi siswa
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RANCANGAN KEGIATAN
Melakukan rapat koordinasi dengan komite sekolah dan guru pada tanggal 2 juni 2016

PELAKSANAAN PROGRAM
Pembersihan Lahan Kebun

Penataan Lahan Kebun

Pembibitan dan Penanaman
Proses Pembibitan, penanaman dan perawatan terintegrasi dengan pelajaran Muatan Lokal Pada setiah hari Jum’at
dan setiap hari dilaksanakan selama 1 jam pelajaran dimulai jam 08.50 sd 09.30
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Perawatan Rutin
Proses Pembibitan, penanaman dan perawatan terintegrasi dengan pelajaran Muatan Lokal Pada setiah hari Jum’at
dan setiap hari dilaksanakan selama 1 jam pelajaran dimulai jam 08.50 sd 09.30

Panen Perdana
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Sebelum

Sesudah

Kebun Sebagai Lab Belajar Siswa

Kendala dan Tantangan
 Perubahan Cuaca yang menyebabkan bibit tanaman mati dan terkena hama penyakit
Solusi


Menseleksi tanaman yang tahan terhadap perubahan cuaca dan penyakit sehingga hanya tanaman yang
mampu bertahan saja yang akan di tanam kembali

Pembersihan Lahan Taman

Pembentukan Taman
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Penataan Bunga Taman

Pembuatan Gajebo

Taman Belajar
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Sebelum

Sesudah

Kendala dan Tantangan
• Memerlukan dana yang tidak sedikit
• Memerlukan tenaga ahli dalam membuat kolam
• Ketersediaan air yang sedikit
Solusi
• Mensosialisasikan kepada orang tua siswa dan meminta bantuan kepada komite sekolah
• Mendatangkan tenaga ahli dalam membuat kolam
• Akan berusaha membuat pompa air alami
Dalam pelaksanaan BYP ini tentu saja ada pihak- pihak yang merasa tertarik dengan program yang telah dilaksanakan,
untuk itu pihak sekolah memberikan informasi tentang program yang telah dilaksanakan dan rencana-rencana
pengembangan program di masa yang akan datang.
Kami yakin program ini akan terus berkelanjutan dan terus bermanfaat bagi lingkungan sekolah dan masyarakat
sekitar.
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RENCANA PROGRAM BERIKUTNYA

SARAN
• Program ini bisa di laksanakan di desa- desa sehingga dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat secara
umum
PENUTUP
Terima kasih kepada WWF, Suar Institute, Dinas
Pendidikan Kabupaten Melawi, Rekan-rekan Panitia,
Rekan-rekan peserta, Dewan Guru SMP N 1 Pinoh
Selatan beserta siswa yang telah membantu selama
pelaksanaan program ini. Kritik serta saran sangat kami
nantikan …
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SMPN 2 BELIMBING HULU
MENANAM TEBU UNTUK KESEHATAN SISWAKU
Sukirman dan Yuda

Education for Sustainable Development (ESD)


Education for sustainable development atau Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan adalah suatu konsep
pendidikan yang bertujuan merubah pola pikir manusia agar semakin aktif dan peduli untuk memanfaatkan
sumberdaya alam sekitar yang belum produktif agar menjadi lebih produktif dan berkesinambungan yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupanya.



Sedangkan Borneo Youth Prorame adalah sebuah program yang diselenggarakan dengan melibatkan para
generasi muda yang ada di Kalimantan untuk aktif dalam kegiatan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan
tersebut.



Setelah mengikuti Borneo Youth Program kami merasa lebih termotifasi dan terinspirasi untuk melakukan
kegiatan yang memuliakan sumberdaya alam yang selama ini terabaikan agar lebih produktif untuk
meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Aktualisasi Project Plan


Projek plan yang kami susun dapat diaktualisasikan di lapangan dengan baik.



Selama kami menjalankan BYP tersebut, tidak ada kendala yang berarti . Hanya dalam hal mendapatkan bibit
saja agak sedikit tertunda, dikarenakan bersamaan dengan libur panjang.



Kemudian tantangan yang kami hadapi adalah tentang bagaimana mengkondisikan waktu antara kegiatan
belajar mengajar di kelas dengan kegiatan BYP di lapangan.



Usaha yang kami lakukan dalam mensikapi tantangan yang kami hadapi dalam mengaktualisasikan projek plan,
kami mengintegrasikan BYP kedalam mata pelajaran mulok sehingga teralokasikan waktu khusus untuk
kegiatan BYP.



Dalam melaksanakan kegiatan, kami melakukannya sesuai dengan Project Plan yang kami ajukan sebagai
proposal Borneo Youth Program.

Kegiatan Yang Inspiratif


Sejauh ini, bahwa kegiatan BYP di sekolah sudah mulai menginspirasi warga sekolah baik guru maupun siswa,
terutama pihak kantin sekolah yang ingin segera merasakan hasil dari program tersebut.



Namun tidak demikian yang terjadi pada masyarakat, kegiatan Borneo Youth Program di Desa Beloyang
khususnya, belum mendapat respon dari masyarakat secara luas, hal ini kami sadari karena masyarakat selalu
sibuk dengan urusan berkebun sawit dan segala permasalahanya, selain itu Program ini belum memberikan
dampak yang signifikan terhadap perubahan di bidang ekonomi dan sosial, namun kami yakin jika suatu saat
nanti kegiatan Borneo Youth Program telah berhasil dengan baik, maka akan mendapatkan respon yang baik
pula dari masyarakat sekitar.



Untuk itu, kami khususnya peserta dari SMP Negeri 2 Belimbing Hulu, mohon dengan sangat agar selalu
mendapat bimbingan dari para pemangku kepentingan, agar kami bisa mengembangkan program ini sebaikbaiknya.

Borneo Youth Program harus berlanjut...!!!


Melalui kegiatan Borneo Youth Programme, banyak pemuda yang menjadi tergugah pemikiranya untuk
memperbaiki pola pikir dalam rangka memberdayakan kearifan lokal agar lebih bermanfaat untuk menunjang
kesejahteraan, sehingga kehidupan yang sebelumnya adalah “Gaya Hidup Konsumtif”, berubah menjadi “Gaya
Hidup Berkelanjutan”.

Juni - Desember 2016 | BORNEO YOUTH PROGRAMME 2016
Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Hal 62



Project plan yang disusun oleh peserta BYP, setelah diaktualisasikan di lapangan mempunyai dampak positif
diantaranya lahan kosong menjadi lebih asri dan produktif, sehingga jika volume kegiatan diperbesar dengan
perbaikan skill dari para peserta, maka hasilnya akan bisa meningkatkan parbaikan secara ekonomi dan bisa
terus dilaksanakan secara berkelanjutan.



Budidaya Tebu yang kami lakukan sebagai pilot project di sekolah kami, tidak terlalu memerlukan kualitas
lahan yang baik, karena tanaman tebu bisa tumbuh dan hidup di mana saja dengan sedikit perlakuan dan
tehnik budidaya, sehingga sangat mungkin menjadi sebuah usaha pemanfaatan potensi sumberdaya lokal
untuk memberdayakan lahan-lahan tidur yang masih sangat luas di sekitar lingkungan kita.

Development of Borneo Youth Programme


Borneo Youth Programme yang merupakan kegiatan yang melibatkan para pemuda-pemuda sudah semestinya
jika kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan.



Banyaknya kegiatan yang bisa dilakukan untuk menghargai sumber-sumber daya lokal agar lebih bermanfaat,
baik konservasi lahan maupun daur ulang barang bekas, maka BYP sudah selayaknya dimasukkan ke dalam
agenda Pemerintah Daerah agar pelaksanaanya bisa lebih luas dan mendapat dukungan baik moral ataupun
material.



Kerja sama yang baik dari berbagai SKPD, misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Kehutanan, Sosial,
lingkungan hidup dan Pariwisata menurut kami sangat diperlukan agar Borneo Youth Program bisa
dilaksanakan dengan maksimal khususnya di kabupaten Melawi ini, dan kalimantan Barat pada umumnya.

Berikut adalah dokumentasi seluruh rangkaian kegiatan Borneo Youth Programme yang kami laksanakan di
SMP Negeri 2 Belimbing Hulu
Tujuan


Meningkatkan produktifitas lahan kosong di lingkungan sekolah untuk pendapatan sekolah.



Menyampaikan informasi dan mengajak siswa siswi dan para dewan guru terlibat dalam program budidaya
tebu.



Melakukan koservasi lahan tidur.



Menjadikan perkebunan tebu sebagai tempat belajar siswa dan masyarakat.
Melakukan Sosialisasi dan pembentukan kelompok kerja budidaya tebu.

Menentukan tempat dan mengukur lahan.....

Juni - Desember 2016 | BORNEO YOUTH PROGRAMME 2016
Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Hal 63

Pengolahan Lahan

Penanaman Bibit tebu....



Pada penanaman tahap pertama, masih banyak lahan yang belum ditanami karena kekurangan bibit.



Setelah penanaman, dilakukan penyiraman secukupnya untuk menghindari kekeringan karena penguapan,
penyiraman ini dilakukan setiap sore sampai mulai terlihat tunas2 baru bermunculan.



Selanjutnya dalam perawatan dilakukan penyiangan terhadap gulma/rumput liar, dan mulai dipupuk dengan
menggunakan MOL yang diproduksi oleh anak-anak dibawah bimbingan guru mulok.

Sedang melakukan pemupukan dan penjarangan.....
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Monitoring #2 dari SMPN 2 Belimbing dan SUAR Institute

Kegiatan Rutin Siswa melakukan perawatan kebun

Breefing rencana pengolahan lahan untuk perluasan kebun sekolah....

Kondisi Kebun Tebu terkini....
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SMPN 2 BELIMBING
TAMAN RAWA
Mahyudin, SPd dan Maimunawaroh, SPd

PROJEK PLAN AWAL

SITE PLAN TAMAN RAWA SMPN BELIMBING

KONDISI AWAL RAWA
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Jenis tanaman yang di tanam di taman rawa SMPN 2 Belimbing
 Keladi sebanyak 100 batang
 Eceng gondok sebanyak 300 batang
 Kangkung air 4000 batang
 Teratai sebanyak 300 batang
 Kantong semar 200 batang
 Jengger 500 batang
 Kayu plaik
 Kayu temau
 Kayu libut
 Kayu bemban
 Daun pandan
 Keleban
 Teratai
 Genjer
Jenis ikan yang yang ada di dalam kolam rawa SMPN 2 Belimbing
 Ikan gabus
 Ikan sepat
 Ikan betok
 Belut
 Bawal
 Lele lokal
 Seluang
 Lele jumbo
Penebasan lahan rawa

Lahan setelah ditebas

Penimbunan jalan setapak
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Pengangkutan bambu untuk pagar

pembuatan pagar

Pagar setelah di anyam

Pagar tepi kolam
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Penanaman bibit

Pemasangan bubu

Ketua PKK dan rombongan meninjau taman rawa SMPN2 Belimbing
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SMPN 8 BELIMBING
PENINGKATAN USAHA MELALUI PENGHIJAUAN SEKOLAH
Relatif Edi Kasiat dan Mirel Alamsah sabaria

LATAR BELAKANG (Potensi dan Permasalahan)
Lahan sekolah yang gersang dan belum dioptimalkan karena lahan yang luas sehingga banyak potensi yang bisa
dilakukan terhadap lahan tesebut supaya bisa dikelola sekolah dengan baik dan maksimal sehingga sekolah bisa
berkembang lebih maju lagi setiap waktu.
MAKSUD DAN TUJUAN
Mengelola semua lahan yang berpotensi di lingkungan sekolah sehingga bisa bermanfaat dapat memberikan
pendapatan bagi sekolah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa khususnya untuk siswa disekolah.
TUJUAN
Menanam pohon karet, buah-buahan dan sayuran di lahan kosong yang belum di tanami
Kegiatan berupa


Menemui kepala dinas terkait dan menyampaikan program kerja



Menemui aparat desa dan menyampaikan program kerja dan bekerjasama dengan pihak desa setempat.



Sosialisasi dan menjelaskan kepada siswa siswi dan guru



membentuk kelompok kerja



Membersihkan lahan



Menyiapkan bibit yang siap ditanam



menanam pohon

Hasil Yang Ingin Dicapai


Keterlibatan semua pihak dalam program yang direncanakan



Pemandangan Sekolah menjadi lebih hijau



sekolah mendapat penghasilan



mempunyai manajemen

Ukuran Keberhasilan


Sekolah mempunyai lahan hijau



mempunyai pohon buah



suasana sekolah lebih nyaman, sejuk



mempunyai manajemen sekolah yang baik

Kegiatan membersihkan lahan
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Menyiapkan lahan untuk tanaman

Kegiatan menanam tanaman

Kegiatan membuat taman

Juni - Desember 2016 | BORNEO YOUTH PROGRAMME 2016
Pemuda dan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Hal 71

SMA NEGERI 1 PINOH UTARA
UPAYA MENUMBUHKAN TAMAN TOGA

USAHA


Mensosialisasikan program kepada dewan guru, komite, pengawas pembina, siswa, & orang tua



Membagi kelompok taman toga



Memilih pembimbing kelompok dari dewan guru



Menyiapkan dan membersihkan lahan dan media tanam



Semua anggota kelompok membawa bibit tanaman



Menanam bibit tanaman



Merawat dan memupuk tanaman



Mengintegrasikan kegiatan taman toga ke bidang studi mulok



Melakukan kegiatan kekaryaan (menanam buah-buahan)

HASIL


Mendapat dukungan melaksanakan project plan



Adanya action dari semua warga sekolah



Adanya kerjasama dengan masyarakat



Adanya rasa percaya diri untuk menjalankan program taman toga



Ide-ide kreatif dari warga sekolah dapat dilaksanakan
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MASALAH YANG DIHADAPI


Kurangnya pengetahuan untuk mengolah lahan yang tandus dan kering



Pemahaman pembimbing tentang program taman toga masih kurang



Kurangnya kerjasama antara anggota dalam kelompok



Anggapan orang tua siswa terhadap pembangunan sekolah dan lingkungannya adalah tanggung jawab
pemerintah



Sarana dan prasarana sekolah kurang memadai

MANFAAT


Bagi siswa
o Siswa memiliki pengalaman baru dalam menata lingkungan
o Siswa termotivasi untuk belajar bekerja



Bagi guru
o Guru dapat memanfaatkan media lingkungan
o Guru dapat mengembangkan ide-ide kreatif



Bagi sekolah
o Mewujudkan visi dan misi sekolah

RENCANA TINDAK LANJUT


Meningkatkan usaha perbaikan kondisi tanah di sekolah



Budidaya tanaman keras untuk menghijaukan sekolah



Budidaya tanaman liar yang ada dilingkungan sekolah seperti anggrek, kantong semar dll



Menggali pengetahuan lebih lanjut tentang pemanfaatan tanaman liar di sekolah



Mengolah hasil taman toga menjadi produk yang bermanfaat
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KARANG TARUNA DESA BATU NANTA
BUDIDAYA TANAMAN CABE SECARA ORGANIK
Windi Saputra dan Dani Ari Yanto

PPB dan BYP
• Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan merupakan irit modal, bisa ditularkan kepada masyarakat dan
secara lingkungan tidak merusak
• Setelah mengikuti BYP pola pikir kami lebih berkembang
Proses memulai penerapan project plan

Perkembangan tanaman
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Hasil saat ini

Proses dalam pelaksanaan penanaman cabe
• Memanfaatkan kotoran kambing punya saudara yang ada di dekat kebun cabe
• Bibit membuat sendiri, membeli dari tukang sayur
• Bisa memenuhi keperluan sendiri dan sisanya di jual
Kendala dan tantangan di lapangan
• Selama ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan di lapangan
• Kami yang awalnya 6 orang berubah menjadi 2 orang.
• Walaupun hanya berdua, kami tetap melaksanakan project plan
Menularkan pemahaman
• Ada ketertarikan dari masyarakat sekitar. Mereka belajar di lahan kami dan mempraktekkan di lahan masingmasing
• Masyarakat yang tertarik, belajar di kebun kami dan mempraktekan di lahan masing-masing
Rencana ke depan
• Kedepan, ingin mengembangkan cabe ini lebih luas. Supaya bisa menjadi penghasilan berkelanjutan
Harapan
• Mendapat lahan lebih luas, dan mengajak pemuda disana ikut serta dalam bercocok tanam tanaman cabe
• Memiliki produksi cabe yang banyak, memenuhi keperluan kecamatan Belimbing
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SUAR INSTITUTE
PERPUSTAKAAN - WARUNG PINTAR
Sukartaji dan Nicky Astria

Pendidikan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses yang dapat merubah pola pikir masyarakat dan secara
beriringan dapat meningkatkan taraf hidup, karena pada prosesnya melalui beberapa hal yang sangat mudah
diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. karena merubah pola pikir, jadi pendidikan ESD ini sebelum melakukan suatu
aktifitas atau kegiatan, kita terlebih dahulu melihat serta menganalisa keadaan disekitar yang bisa dimanfaatkan atau
diberdayakan, kemudian merencanakan, menyusun program yang akan dilakukan sesuai dengan keadaan dan
peluang.
Selain itu dengan menerapkan ESD, kreatifitas akan terus bermunculan karena apa yang akan kita lakukan selalu
berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, dengan kata lain proses tersebut akan terus berlanjut. Dampak mengikuti
kegiatan ESD, perubahan pola pikir menjadi lebih terbuka, mulai melihat peluang yang ada di sekitar, yang pastinya
lebih menghargai dan mensyukuri atas pemberian tuhan.
Sejak disusunnya program warung pintar, dimulai dari proses perencanaan, promosi, warung pintar, membaca buku
diradio, perpustakaan dan suar membaca. Sejauh ini semua kegiatan berjalan dengan lancar, hanya saja pelaksanaan
kegiatan suar membaca kita baru merangkul ke kelompok belajar bersama anak Sekolah Dasar, kendala yang sering
dihadapi ada pada permasalahan emosional tim yang terkadang semangat kerja tidak stabil, untuk mengantisipasi dan
menyelesaikan hal tersebut kita lakukan evaluasi bersama, baik itu program yang dilakukan maupun keluhan dari
individu tim dengan mencari solusi atau jalan keluar bersama.
Sejak warung pintar di laksanakan banyak pihak yang antuasias ingin memulai hal baru dengan konsep yang berbeda
tetapi tetap memanfaatkan apa yang ada di sekitar, seperti tetangga sekitar suar, yang menyampaiakan keinginan
untuk berkerjasama dengan warung pintar dalam hal penjualan minuman. Komunitas peduli lingkungan (komplit) yang
semangatnya mulai bangkit lagi setelah diskusi masalah memanfaatkan barang bekas untuk memiliki nilai jual, dan
dampak dari diskusi tersebut mereka langsung mengadakan pelatihan mendaur ulang sampah. Dan akan berlanjut ke
pengolahan barang lainnya seperti enceng gondok.
Pelatihan ESD sangat memeberi pengaruh yang sangat baik, untuk semua peserta terutama saya sendiri, hasil dari
pelatihan tersebut saya lebih bersikap optimis dalam melaksanakan kegiatan dan selalu ingin berbagi pengalaman,
ilmu dengan orang lain melalui kegiatan yang saya lakukan. Kegiatan ini sangat berdampak positif dan dapat
meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, karena dengan pola pikir yang sudah terbuka mereka bisa menciptakan
lapangan pekerjaan untuk mereka sendiri hanya dengan mengolah atau menfaatkan sesuatu yang sederhana menjadi
indah di pandang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Karena hanya dikalakaukan secara sederhana dan dapat
memenuhi kebutuhan hidup secara otomatis proses ini akan berkelanjutan, karena dilakukan oleh sumber daya
setempat.
Harapan saya dengan apa yang dirintis dan dijalankan selama ini dapat terus berjalan dan dapat menjadi media
informasi yang tepat bagi masyarakat setempat. Serta program warung pintar bisa berkembang seperti membuka
perpustakaan berjalan kesekolah-sekolah, bekerjasama dengan kantin sekolah untuk mengumpulkan sampah plastik
dijadikan produk yang memiliki nilai jual, kerjasama dengan KOMPLIT dalam pengelolaan sampah kantin dan
memberdayakan warga lokal untuk menjadi pengerajin yang kreatif dan mempunyai penghasilan sendiri.
Dengan dampak yang telah saya rasakan, saya juga berharap kegiatan ini akan terus dikembangkan demi memberikan
pemahaman yang luar biasa untuk meningkatkan taraf hidup maasyarakat lokal menuju Melawi mandiri.
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Kunjungan anak SD

Mengisi buku daftar pengunjung

Kunjungan anak SMP

Kunjungan anak SMA

Pengisian daftar peminjaman dibantu oleh relawan

Membaca buku di perpustakaan
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Siswa Mandrasah Aliyah mewawancari penyiaran radio Suar Voice untuk tugas sekolah

Kunjungan pulang sekolah

Mencari buku untuk dibaca
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