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Ringkasan Eksekutif 
 
South Sumatera Forest Fire Management Project telah melaksanakan  kegiatan studi 
banding ke Provinsi Lampung untuk melihat dan mempelajari proses pengembangan 
Pendidikan Lingkungan di Lampung, kegiatan ini berlangsung selama dari tanggal 30 
Maret s.d. 5 April 2006.  Studi banding ini diikuti oleh 14 orang peserta yang berasal 
dari counterpart SSFFMP, anggota Pokja I Multistakeholder Forum (MSF), staf dari 
Dinas Pendidikan Kabupaten OKI, MUBA, dan Banyuasin, serta guru Sekolah Dasar 
dari tiga Kabupaten Prioritas. 

Kegiatan studi banding ini meliputi berbagai kegiatan yaitu kunjungan lapangan, 
melihat secara langsung demonstrasi kegiatan pendidikan lingkungan, lokakarya, dan 
diskusi di berbagai tempat dengan objek yang berbeda. Kunjungan pertama, dilakukan 
di Desa Braja Yekti, Way Jepara. Desa tersebut merupakan Desa yang berbatasan 
langsung dengan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Masyarakat desa tersebut 
bekerjasama dengan Balai TNWK, Universitas Negeri Lampung (UNILA), serta JICA 
mengembangkan berbagai kegiatan pengembangan masyarakat antara lain 
pengembangan Kelompok Usaha Bersama, Lembaga Sosial Budi Bakti, dan  Regu 
Manggala Agni Desa. Mereka telah menerapkan sistem peringatan dini untuk 
ancaman kebakaran hutan dan lahan, dengan menggunakan bendera. 

Kunjungan kedua ke kota Bandarlampung, beberapa tempat yang dikunjungi adalah 
SD Al Kautsar Bandarlampung untuk melihat model pendidikan lingkungan yang 
dikembangkan oleh LSM Daun bekerjasama dengan Wildlife Crime Unit (WCU) 
Lampung, dengan menggunakan metoda permainan dan panggung kabaret dengan 
tema Perburuan Harimau. Kunjungan tersebut, dilanjutkan dengan kunjungan ke 
Wildlife Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) untuk melihat berbagai 
program kemitraan untuk konservasi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 
serta pelestarian Harimau Sumatera dan Gajah. 

Kabupaten Tanggamus menjadi tepat kunjungan ketiga, dalam kunjungan tersebut 
beberapa objek yang dikunjungi adalah SDN Batu Keramat yang mengembangkan 
kegiatan pendidikan lingkungan melalui panggung boneka serta inisiatif pendidikan 
yang dikembangkan oleh guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Tanggamus. Objek 
lain adalah kegiatan pendidikan lingkungan di alam terbuka di sekitar Kawasan Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan yang dikembangkan oleh  TPA Sukaraja bersama LSM 
setempat. 

Kunjungan terakhir dalam rangkaian studi banding ini adalah di Liwa, Kabupaten 
Lampung Barat. Peserta dapat mempelajari inisiatif yang dibangun oleh Pemerintah 
Daerah Kabupaten melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Lampung 
Barat yang telah memulai menyusun modul pendidikan lingkungan muatan lokal, yang 
dapat diterapkan mulai dari kelas I SD sampai dengan  tingkat SMU. Modul tersebut 
sudah diujicoba dan masih membutuhkan penyempurnaan. Proses pengembangan 
pendidikan lingkungan tersebut mendapat dukungan yang cukup dari Bupati Lampung 
Barat. 

Banyak model dan pengalaman berbagai lembaga yang telah dilihat oleh para peserta 
studi banding, diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan memotivasi peserta 
dalam mengembangkan dan menerapkan pendidikan lingkungan di lokasi tempat 
kerjanya masing-masing. Serta terjalin komunikasi dan kerjasama antar peserta, serta 
adanya komunikasi antara peserta dengan berbagai stakeholders dari Lampung. 
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Kata Pengantar  
Pada tanggal 30 Maret – 5 April yang baru lalu, South Sumatra Forest Fire 
Management Project telah melaksanakan kegiatan Studi Banding Pendidikan 
Lingkungan ke Provinsi Lampung sesuai dengan AWP 2006 untuk aktivitas No. 1.8.8 
“Conduct comparative study on the implementation of environmental education in 
Lampung” . Kegiatan tersebut diikuti oleh 14 (empat belas) peserta dari Bappeda 
Provinsi Sumsel, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin, Ketua Pokja I 
MSF Kabupaten OKI dan Banyuasin.  

Berbagai objek pendidikan lingkungan yang sedang dan telah dilaksanakan di 
Lampung antara lain Desa Braja Yekti, Kabupaten Lampung Timur, kegiatan 
pendidikan lingkungan yang dikembang WCU dan WCS-IP, SD Batu Keramat dan 
kegiatan pendidikan lingkungan yang dikembangkan oleh guru-guru dan LSM di 
Kabupaten Tanggamus, serta pengembangan pendidikan lingkungan yang dilakukan 
oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat. 

Terselenggaranya kegiatan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, atas 
dukungan banyak pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya 
disampaikan kepada: 

? Co-Director South Sumatra Forest Fire Management Project. 

? Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. 

? Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat, Ibu 
dr,Hj. Endang Sri Haryanti S.M. Kes dan staf. 

? Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, Bapak Mega Hariyanto, MSc 

? Country Director Wildlife Conservation Society–Indonesia Program, Dr. Noviar 
Andayani. 

? Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten OKI. 

? Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin  

? Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Musi Banyuasin 

? Koordinator Wildlife Crime Unit – Lampung, Adhiasto Dwi Nugroho 

? Ketua dan seluruh staf DAUN (Lampung Institut for Conservation); Mario, 
Putu, Faisal, Danu, Agus dkk. 

? Seluruh staf WCS-IP Lampung, antara lain: Sherly Ering, Iis, Tofik Soleman, 
Lilik dkk. 

? Rekan-rekan LSM di Lampung: Yasadhana, Nipah, dan Tabuan  

? Kepala sekolah dan guru-guru SDN I Batu Keramat, Kabupaten Tanggamus 

? Kepala Sekolah dan guru-guru  SDN Way Mengaku, Liwa, Kabupaten 
Lampung Barat. 

? Seluruh peserta studi banding 

? Serta pihak-pihak tidak disebutkan diatas. 



 4 

Pendahuluan 
Latar Belakang 
Pendidikan lingkungan memiliki peran penting dan sangat strategis dalam 
membangun pemahaman dan peran serta masyarakat dalam mengatasi berbagai 
permasalahan lingkungan, termasuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan. Uni Eropa bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui 
proyek South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP) memberikan 
perhatian khusus dalam bidang pendidikan lingkungan dengan mengembangkan 
berbagai kegiatan dan event, serta menerbitkan buku pendidikan lingkungan “Desa 
Ilalang” yang diterapkan di SD. 

Pendidikan lingkungan sebagai suatu proses membangun kesadaran dan peran serta, 
harus terus menerus diterapkan dan dikembangkan, bahkan dapat menjadi kurikulum 
muatan lokal. Maka untuk membangun motivasi para pihak yang terlibat dalam 
pengembangan dan mengimplementasi pendidikan lingkungan di Sumatera Selatan, 
perlu melihat  secara langsung berbagai proses dan melakukan pertukaran informasi 
pembelajaran mengenai pengembangan pendidikan dari berbagai lembaga di tempat 
lain.  

Berbagai model dan pendekatan dalam pengembangan pendidikan lingkungan 
sedang berjalan di Lampung dapat dijadikan bahan studi banding antara lain: 

1. Model pertama yang dikembang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung 
Barat, saat ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat 
telah menghasilkan Draft Modul Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan untuk 
tingkat SD sampai SMA. Hingga kini, modul tersebut sudah diujicoba dan 
sedang mengalami penyempurnaan. 

2. Model kedua, inisiatif yang dikembangkan oleh guru dan kepala Sekolah Dasar 
di empat desa di Kabupaten Tanggamus, dengan dukungan Wildlife 
Conservation Society – Indonesia Program (WCS-IP) melalui program 
kemitraan untuk konservasi Taman Nasional Bukit Barisan.  

3. Model ketiga, inisiatif yang dikembangkan oleh LSM (DAUN, Yasadhana, dan 
Nipah) setempat dengan mengembangkan kegiatan pendidikan lingkungan di 
alam terbuka melalui program “Tazabur Alam” untuk anak-anak Taman 
Pengajian Al Qur’an (TPA) di sekitar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 

4. Model keempat, pendidikan lingkungan untuk daerah perkotaan untuk 
mengkampanyekan perlindungan dan penghentian perdagangan satwa liar, 
khususnya Harimau. Program ini dilaksanakan oleh Wildlife Crime Unit (WCU = 
kolaborasi LSM, BKSDA, dan Aliansi Jurnalistik Indonesia di bidang 
penghentian perdgangan satwa liar yang dilindungi) dengan LSM DAUN. 

5. Model kelima, pendidikan lingkungan serta pengembangan masyarakat untuk 
menangani kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai masalah konservasi di 
kawasan Taman Nasional  Way Kambas dan sekitarnya yang dilakukan oleh 
Balai Taman Nasional Way Kambas bersama dengan mitranya JICA dan 
WCS-IP 

Dengan variasi model dan pendekatan yang cukup beragam, diharapkan dapat 
diperoleh pengalaman yang dapat diadopsi dan memotivasi untuk mengembangkan 
dan melaksanakan pendidikan lingkungan. 

Tujuan  
1. Meningkatkan pemahaman mengenai berbagai insiatif, proses, dan inovasi 

pengembangan pendidikan lingkungan. 
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2. Membangun motivasi dan  komitmen  untuk pengembangan dan penerapan 
pendidikan lingkungan di wilayah kerjanya masing-masing. 

3. Meningkatkan dukungan terhadap implementasi kegiatan pendidikan 
lingkungan yang sudah ada. 

4. Membangun jaringan kerja, komunikasi dan pertukaran informasi mengenai 
pengalaman dan pembelajaran dalam mengimplementasi kegiatan pendidikan 
di lapangan. 

 

Peserta  
Peserta studi banding ini berjumlah 14 (lima belas) orang adalah: 

1. Kabupaten OKI: 
a. Guru Sekolah Dasar Kelas 5: 2  (dua) orang, berasal  dari Desa Riding 

dan Ujung Tanjung. 
b. Anggota Pokja I: 2 (dua) orang, berasal dari Dinas Pendidikan (Bidang 

Pendidikan Dasar) dan Ketua Pokja MSF Kabupaten OKI.  

2. Kabupaten Banyuasin: 
a. Guru Sekolah Dasar Kelas 5: 2  (dua) orang, berasal  dari Desa Talang 

Lubuk dan Muara Telang. 
b. Anggota Pokja I: 2 (dua) orang, salah satu berasal Ketua Pokja I dan 

LSM. 

3. Kabupaten Muba: 
a. Guru Sekolah Dasar Kelas 5: 2  (dua) orang, berasal  dari Desa Muara 

Medak dan Bayat Ilir. 
b. Anggota Pokja I: 1 (satu) orang, salah satu berasal dari Dinas 

Pendidikan (Bidang Pendidikan Dasar).    

4. Counterpart  dari Propinsi 1(satu) orang. 

5. Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Sumatera Selatan (FKPLH) 
berjumlah 2 (dua) orang. 

Daftar nama peserta dapat dilihat dalam Lampiran 1. 

 

Metoda Pelaksana 
1. Kunjungan ke Balai Taman Nasional Way Kambas, Kabupaten Lampung Timur 

untuk melihat dan mempelajari berbagai kegiatan pendidikan lingkungan dan 
pengembangan masyarakat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan 
serta menangani konflik gajah dan manusia di Taman Nasional Way Kambas. 

2. Kunjungan ke SD di Kotamadya Bandar Lampung yang menjadi salah satu 
target kegiatan Pendidikan Lingkungan WCU (Wildlife Crime Unit), dilanjut 
dengan presentasi dan diskusi mengenai program WCU dan WCS-IP di 
Lampung. 

3. Kunjungan ke SD Watu Keramat, Desa Batu Keramat, Kabupaten Tanggamus 
untuk melihat program pendidikan lingkungan yang dikembangkan oleh guru-
guru SD di Kabupaten Tanggamus, serta melihat praktek pendidikan 
lingkungan di sekolah dan melihat atraksi panggung boneka anak-anak. 

4. Kunjungan ke Desa Sukaraja, Kabupaten Tanggamus untuk melihat kegiatan 
pendidikan lingkungan di alam terbuka untuk anak-anak TPA ”Tazabur Alam”.  
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5. Diskusi, bertukar pengalaman, dan ramah tamah dengan berbagai pihak yang 
mengembangkan pendidikan lingkungan di Lampung. 

6. Kunjungan ke Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung 
Barat dan diskusi dan bertukar informasi dan pengalaman dengan berbagai 
pihak yang mengembangkan pendidikan lingkungan di Kabupaten Lampung 
Barat. Dilanjutkan dengan kunjungan lapangan praktek uji modul yang sudah 
dibuat. 

 

Waktu Pelaksanaan  
Studi banding diselenggarakan pada tanggal 30 Maret – 5 April 2006 dengan agenda 
kegiatan dapat dilihat pada Lampiran 2. 
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Hasil 
 
Kunjungan ke Desa Braja Yekti, Way Jepara, Lampung Timur 
Desa Braja Yekti adalah salah satu desa yang berbatasan langsung dengan Taman 
Nasional Way Kambas, banyak aktivitas masyarakat di dalam kawasan, berburu, 
menangkap ikan, dan kegiatan ilegal lainnya. Pada musim kemarau, kegiatan tersebut 
menjadi pemicu kebakaran hutan di TNWK. Upaya penanggulangan kebakaran hutan 
termasuk rehabilitasi lahan bekas kebakaran telah dilakukan Balai TNWK 
bekerjasama dengan JICA, termasuk pengembangan masyarakat di sekitar TNWK.  

Salah satu kegiatan yang menjadi objek kunjungan ke Desa Baraja Yekti adalah 
melihat kegiatan pengembangan masyarakat yang meliputi pembentukan regu 
Manggala Agni Desa. Desa tersebut memiliki 3 regu pemadam kebakaran yang 
beranggotakan 40 orang. Anggota pemadam kebakaran bekerja secara sukarela, 
telah mendapat pelatihan pemadaman. Manggala Agni Desa Braja Yekti telah 
menerapkan sistem peringatan dini yang sederhana melalui pengibaran bendera, 
yaitu: 

? Bendera biru, artinya sangat aman dari bahaya kebakaran 

? Bendera hijau, arti aman dari bahaya kebakaran 

? Bendera kuning, artinya waspada terhadap bahaya kebakaran 

? Bendera merah, adalah rawan dari bahaya kebakaran 

Dengan pengibaran bendera tersebut masyarakat memahami kondisi tingkat 
kerawanan kebakaran hutan, diharapkan berperan serta dalam pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran hutan. 

 

 
Gambar 1.   Bendera yang dikibarkan sebagai salah satu sistem peringatan dini bagi 

masyarakat Braja Yekti. 



 8 

Kerjasama antara masyarakat Desa Braja Yekti dengan Balai TNWK, JICA, dan 
UNILA adalah menrupakan bentuk colaborative management dalam mencegah dan 
menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Selain Regu Manggala Agni, kegiatan 
pengembangan masyarakat di sekitar kawasan TNWK ini juga meliputi pembentukan 
Lembaga Sosial Budi Bakti. Lembaga yang  berfungsi sebagai fasilitator antara 
masyarakat Desa Braja Yekti  dengan TNWK dalam memecahkan berbagai masalah  
masyarakat dengan Balai Taman Nasional Way Kambas.  Masalah yang sering timbul 
antara masyarakat sekitar kawasan TNWK antara konflik gajah dengan masyarakat, 
konflik antara masyarakat dengan TNWK karena masyarakat yang memancing ikan di 
kawasan TNWK. Setelah adanya lembaga ini hubungan masyarakat dengan BTNWK 
menjadi lebih baik dari sebelumnya, dimana masyarakat sudah mulai mengerti dan 
memahami apa fungsi dari TNWK sehingga diharapkan kelestarian TNWK dapat 
terjaga. 

 

 
Gambar 1. Suasana ruangan diskusi di brajayekti dan bendera peringatan dini berada 

di depan kantor balai Desa Braja Yekti. 
 
Masyarakat Braja Yekti pun membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang 
dikelola oleh masyarakat yan dibantu oleh BTNWK. Tujuan dibentuknya  lembaga ini 
adalah untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan TNWK. 
Kegaitan yang dilakukan antara lain adalah pembibitan coklat. Peserta pun diajak 
untuk melihat tempat pembibitan coklat.  
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Kunjungan ke Bandarlampung 

Sekolah Dasar Al Kautsar 

Kunjungan ke kota Bandar Lampung meliputi kunjungan ke Sekolah Dasar Al Kautsar 
untuk melihat kegiatan pendidikan lingkungan yang dikembangkan oleh Wildlife Crime 
Unit (WCU) Lampung. WCU bersama dengan LSM Daun mengembangkan kegiatan 
pendidikan lingkungan/kampanye konservasi Harimau Sumatera  melalui kunjungan 
ke sekolah, dengan menggelar pertunjukan kabaret/teater Perburuan Liar Harimau 
Sumatera.  

 

 
Gambar 3. Pertunjukan kabaret/teater Perburuan Liar Harimau Sumatera 

dilaksanakan di SD Al Kautsar. 
 

Inovasi dan kreativitas dalam mengimplementasi pendidikan lingkungan sangat 
dibutuhkan. Hal ini menyebabkan suasana yang menyenangkan dirasakan oleh anak-
anak SD yang menjadi kelompok target, dengan demikian diharpkan meningkatkan 
pemahaman dan daya ingat anak terhadap pelajaran yang telah diberikan. Kegiatan 
tersebut telah menginspirasi para peserta studi banding terutama mengenai metoda 
dan pendekatan yang menarik, kreatif, dan inovatif. 

 

Kunjungan ke Wildlife Conservation Society – Indonesia Program  

Wildlife Conservation Society  adalah lembaga konservasi hidupan liar yang didirikan 
di New York pada tahun 1895 wilayah kerja WCS yaitu mencakup 25 negara didunia, 
untuk Program Indonesia berkantor pusat di Bogor.  Program   WCS di Propinsi 
Lampung meliputi : 

a. CANOPI (Consevation Area Network Program Indonesia ) adalah program 
kemitraan untuk konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS),  
kegiatan yang meliputi pengembangan colaborative management, 
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perencanaan regional dan strategi investasi, pengelolaan kawasan konservasi, 
penyadartahuan konservasi, serta peningkatan kapasitas para pihak dalam 
konservasi kawasan TNBBS. 

b. Sumatran Tiger Conservation Project, adalah project perlindungan harimau di 
kawasan TNBBS, meliputi kegiatan pemantauan populasi harimau dan satwa 
mangsanya, serta kampanye konservasi Harimau Sumatera. 

c. Elephant Conservation Project, adalah projek konservasi gajah untuk 
menanggulangi konflik gajah – manusia di sekitar kawasan Taman Nasional 
Way Kambas. 

d. Pusat Penelitian dan Pelatihan Konservasi Way Canguk yang berada di dalam 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, adalah tempat melaksanakan kegiatan 
penelitian konservasi dan juga pelatihan metoda penelitian bagi berbagai 
kalangan. 

e. Wildlife Crime Unit, adalah unit anti kejahatan satwa liar yang dibentuk oleh 
WCS bersama dengan BKSDA Lampung, LSM setempat (Watala dan Alas 
Indonesia), Organisasi Jurnalis (Aliansi Jurnalistik Independen/AJI Lampung), 
untuk menanggulangi kejahatan satwa liar ini berbagai pendekatan yang 
dilakukan melalui patroli, monitoring investigasi, advokasi, serta kampanye anti 
perburuan dan perdagangan liar satwa liar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Suasana diskusi di Kantor WCS-IP Lampung. 
 
Hampir seluruh projek WCS-IP memiliki kegiatan penyadartahuan dan kampanye 
konservasi, bahkan dalam program CANOPI secara khusus memberikan dorongan 
dan bantuan untuk pengembangan pendidikan lingkungan dan kegiatan 
penyadartahuan yang dilakukan oleh Mitra-mitra CANOPI. 
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Kunjungan ke Kabupaten Tanggamus 
Kunjungan ke Desa Sukaraja  

Desa Sukaraja terletak di kabupaten Tanggamus, yang berbatasan langsung dengan 
Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Di desa ini peserta diajak untuk mengenal 
kegiatan yang dinisiasi oleh WCS bersama LSM Lokal dari Bandar Lampung maupun 
dari kabupaten tersebut. LSM yang ikut membantu dalam pelaksanaan ini adalah dari 
LSM Daun, Nipah dan Yasadhana. Pada acara ini peserta melihat bagaimana 
melakukan aktifitas pendidikan lingkungan di alam terbuka bersama anak–anak dari 
Taman Pengajian Al-Quran (TPA) dan Pramuka, kegiatan ini merupakan salah satu 
sarana untuk penyadartahuan kepada masyarakat terutama anak–anak yang tempat 
tinggalnya berada di dekat TNBBS, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak 
tentang konservasi TNBBS. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Gambar 6. Kegiatan memberikan renungan tentang alam dalam acara Tazabur Alam 
 

Kunjungan ke SD Batu Kramat Kabupaten Tanggamus 

Dalam kunjungan ke  Sekolah Dasar Negeri I di Desa Batu Kramat, peserta disuguhi  
kegiatan pendidikan lingkungan yang dikembangkan secara mandiri oleh guru-guru di 
Kab. Tanggamus. Guru-guru mendemonstrasikan modul pendidikan lingkungan yang 
telah dibuatnya. 

Di SDN I Batu Keramat, memiliki satu perangkat panggung boneka dan memiliki 
pemain yang berasal dari anak-anak. Mereka memiliki dua cerita yang bertema 
tentang pelestarian Harimau Sumatera dan pembalakan liar. 

Diskusi Berbagi Pengalaman di Wisma Wulandari 

Pada malam harinya peserta mengikuti acara diskusi dengan penggiat lingkungan di 
kabupaten Tanggamus yang sebagian merupakan alumni „Pelatihan pendidikan 
lingkungan dan penyadartahuan konservasi, Juli 2005“, dalam acara tersebut di bahas 
bagaimana peran dan aktivitas pendidikan lingkungan yang pernah dilakukan serta 
startegi kedepan yang perlu dilakukan dalam pengembangan pendidikan lingkungan di 
propinsi masing - masing. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Demonstrasi modul pendidikan lingkungan oleh tim guru dan LSM 

Tanggamus. 
 

 
Gambar 8. Panggung boneka yang bertema tentang pembalakan liar dimainkan oleh 

anak-anak SDN I Batu Keramat 
 

Menurut Serly Erling  (Awerenes Officer,  WCS-IP) tujuan program awerenes WCS –IP 
yang salah satunnya adalah membangun kesadaran masyarakat dan kepedulian 
masyarakat di sekitar kawasan TNBBS. WCS mengambil wilayah sekitar TNBBS 
sebagai sasaran kegiatan dikarenakan bila dilihat dari potensi bahwa TNBBS 
merupakan hutan dataran rendah di Sumatera Bagian Selatan yang terluas dan 
terkaya akan keanekaragaman hayati di Sumatera, disamping adanya ancaman yang 
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besar mengancam kelestarian TNBBS adalah perburuan, perambahan, illegal logging, 
dan kebakaran hutan. 

Dengan dukungan WCS dari program CANOPI telah dibentuk team pelaksana 
pendidikan lingkungan dan kampanye konservasi berdasarkan wilayah antara lain Tim 
Tanggamus I, Tanggamus II dan Lampung Barat. 

Tujuan dari di bentuknya Tim Tanggamus I adalah: 

- mencari bentuk model Pendidikan Lingkungan dan penyadartahuan konservasi 
dari anak di SLTP dan Taman Pengajian Al-Qur’an ( TPA ) 

- Meningkatkan tingkat pengetahuan siswa tentang konservasi TNBBS lebih dari 
20 % 

Sasaran Utama dari Kegiatan Pendidikan Lingkungan yang di kerjakan oleh team 
Tanggamus I yaitu: 

- formal ; SLTP N 1 Semaka dan SLTP Pematang Sawa 

- informal; 4 TPA dan 2 kelompok yasinan di Pekon Sukaraja 

 

Secara teknis kegiatan tersebut  garis – garis besar aktifitas yang mesti dilakukan 
adalah: 

- melakukan survey KAP (Knowledge, Atitude and Practice) I 

- membuat media yang akan digunakan dalam proses Pendidikan Lingkungan 

- melakukan kegiatan penyadartahuan ditingkatan siswa, santri dan masyarakat 
sesuai dengan hasil analisis survey KAP 

- mencari bentuk lain yang memungkinkan untuk melakukan Pendidikan 
Lingkungan yang lebih efektif 

- membuat media secara partisipatif (khotbah Jum’at, majalah dinding, dan 
poster) 

- melakukan survey KAP II dan melakukan analisis yang mendalam tentang 
peningkatan pengetahuan dan media yang yang paling efektif 

Dikelompok informal pendidikan lingkungan sudah berjalan 5 bulan, media yang 
digunakan adalah pembuatan buletin dakwah di setiap masjid,. Sedangkan kegiatan – 
kegiatan lain untuk TPA dilakukan dengan melakukan pemberian materi tentang 
konservasi TNBBS, Permainan alam, Pemutaran Film, Lagu-lagu, tadzabur alam. 

Dalam proses program pendidikan lingkungan  yang dilakukan ternyata selain target 
diatas ada peluang untuk melakukan Pendididkan Lingkungan yaitu melalui kegiatan 
Pramuka, Tim PL Tanggamus I setelah membangun komunikasi dengan Kwaran 
Pramuka Kec. Semaka dalam prosesnya mendapat tanggapan yang sangat baik dan 
selanjutnya dilakukan integrasi Kegiatan Pendidikan Lingkungan kedalam kegiatan 
Pramuka dikecamatan Semaka, salah satunya adalah pelaksanan Perkemahan 
Konservasi pada tanggal 29-30 Januari 2006, setelah kegiatan Perkemahan 
konservasi ini pemberian materi pendidikan lingkungan di kegiatan-kegiatan pramuka 
menjadi kegiatan rutin setiap hari minggu di Kwaran Pramuka Semaka.  

Tim Tanggamus II yang sebagian besar anggotanya adalah guru yang sebagian besar 
pernah terlibat dalam pelatihan pendidikan lingkungan. Adapun di bentuknya Tim 
Tanggamus II ini memiliki tujuan yang antara lain : 

- Memiliki 15 orang pengajar integrasi pendidikan lingkungan 
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- Membuat modul integrasi pendidikan lingkungan dan berupaya memasukan 
Mendidikan lingkungan dalam muatan lokal ( Mulok ). 

Sasaran utama yang harus dituju oleh team Tanggamus II antara lain  adalah adanya 
15 orang tutor pendidikan lingkungan di tiga kecamatan 

Sasaran sekunder dari tim tanggamus II adalah adanya 115 orang tutor pendidikan 
lingkungan di 4 kecamatan untuk kelas 4,5 dan 6 yang dapat menyampaikan modul 
yang dibuat secra baik 

Selama ini team tanggamus II sedang berusaha mengumpulkan bahan sehingga 
terbentuknya suatu modul proses pembuatan modul tersebut antara lain  

- Pengumpulan reverensi  

- Diskusi  

- Pembuatan draf 

- Evaluasi 

Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan modul pendidikan 
lingkungan yang antara lain :  

- Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan lingkungan 

- Kurangnya informasi tentang TNBBS 

- Tidak adanya pelatihan pembuatan modul 

- Kurang bahan acuan dalam bentuk modul 

Tim yang ketiga adalah yang berasal Lampung barat Anggota tim tersebut adalah dari 
LSM dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Tugas utama tim Lampung Barat 
adalah membantu BPLH dalam penyempurnaan modul yang sudah ada. 

 

Kegiatan yang telah dilakukan diantaranya ; 

- Mencari model media kampanye yang sesuai di Lampung barat 

- Pembuatan buletin di pesisir “ Suara Pesisir” 

- Buletin Jum’at di pegunungan “Lembar kutbah jum’at” 

- Terbentuknya Radio komunitas di pesisir 

Pemetaan harapan pendidikan lingkungan kedepan 

Setelah bertukar pengalaman dalam acara diskusi, diadakan suatu pemetaan harapan 
kedepan dari peserta  untuk rencana kedepan dan membuatan komitmen bersama 
untuk pengembangan pendidikan lingkungan, yaitu: 

- Pendidikan Lingkungan masuk dalam materi pendidikan formal 

- Pendidikan lingkungan dikenalkan sejak dini tidak hanya di Sekolah tetapi juga 
kemasyarakat 

- Perlu peningkatan kapasitas guru, kader lokal tentang pendidikan lingkungan 

- Adanya forum pendidikan lingkungan di Sumatera bagaian selatan 

- Kebijakan dan support dan anggaran dari pemerintah 

Di bawah ini  hasil pemetaan harapan terhadap pengembangan pendidikan lingkungan 
dari Lampung : 

- Masuk kurikulum Depdiknas. 
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- Menjadi pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah 

- Modul pendidikan lingkungan bisa diterapkan di kota dan tidak hanya disekolah 
Sekitar TNBBS untuk jangka panjang bisa diterapkan di Indonesia 

- Pendidikan lingkungan terimplementasi dalam sistem pendidikan formal di 
Indonesia 

- Pendidikan lingkungan hidup Harus dilaksanakan sejak dini (Taman kanak-
kanak) bahkan harus terprogram 

- Pendidikan lingkungan untuk dijadikan muatan lokal  

- Punya forum komunikasi pendidikan lingkungan yang efektif 

- Menjadi pelajaran resmi di sekolah – sekolah 

- Lebih ditingkatkan mutunya, lebih diperluas jangkauan ke seluruh wilayah 

- Menjadi pokok pembelajaran guru 

- Pendidikan lingkungan bukan hanya untuk disekolah saja tapi masyarakat juga 

- Adanya kader lokal dalam pendidikan lingkungan 

- Terciptanya beragam produk seni bermuatan pendidikan lingkungan 

- Lembaga terkait dapat membantu supaya pendidikan lingkungan dapat 
berjalan dan berhasil secara maksimal 

- Untuk menambah pengetahuan tentang pendidikan lingkungan perlu adanya 
pelatihan khusus 

- Ada model pendidikan lingkungan muatan lokal di sekolah, materi integrasi 
pelajaran integrasi di kurikulum. 

- Punya jaringan pendidikan lingkungan lebih luas (region) Sumbagsel. 

Harapan dari Sumatera Selatan: 

- Pendidikan Lingkungan Hidup Menjadi kegiatan kurikuler bagi siswa SD dan 
SMP 

- Harapan kami di masa yang akan datang pendidikan lingkungan instansi yang  
ada di kota kami akan peduli seperti di daerah yang lain 

- Supaya dimasukan dalam program pengajaran 

- Semoga Pendidikan Lingkungan di masa yang akan datang lebih menarik dan 
lebih baik 

- Pendidikan lingkungan agar tetap berlanjut dan berkesinambungan terutama 
pada anak – anak sekolah bukan karena ada proyek. 

- Masuk Kurikulum muatan lokal 

- Meningkatkan kesadaran mengenai lingkungan hidup 

- Supaya menyebar luas sampai ke pelosok desa 

- Semoga untuk masa depan yang akan  datang seluruh rakyat indonesia 
mengetahui besar manfaatnya pendidikan lingkungan 

- Anak dituntut sadar lingkungan 

- Dengan adanya lingkungan hidup kita dapat berkembang 
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Gambar 10. Penyusunan peta permasalahan 

 
- Pendidikan Lingkungan dapat dimasukan dalam kurikulum sekolah dasar 

menjadi muatan lokal 

- PLH disupport untuk pengambil keputusan 

- Menyayangi apa saja yang ada di lingkungannya 

- Pendidikan Lingkungan dapat diimplementasikan dengan efektif sehingga 
hasilnya dapat dirasakan 

- Pendidikan Lingkungan bisa menjadi muatan Lokal di sekolah 

- Semoga di masa yang akan datang akan lebih terorganisir, terpadu dan ada 
anggaranya 

- PLH menjadi pelajaran Muatan lokal bagi siswa sekolah dasar supaya kita bisa 
melestarikannya 

- PLH bisa terintegrasi ke dalam sistem pendidikan formal & Informal 

- PLH diterapkan disekolah SD 

 
Rencana Tindak Lanjut Sumatera Selatan 

- Caranya dengan memberikan pengajaran kepada siswa dan masyarakat 
dengan materi pendidikan lingkungan hidup 

- Perlu kesepahaman terhadap visi, misi, tujuan & sasaran pendidikan 
lingkungan hidup 

- Rela berkorban, tenaga, pikiran dan materi untuk menyadarkan anak – anak 
dan masyarakat. 

- Dijadikan wacana didalam even resmi 

- Adanya komitmen bersama yang dibangun dengan manajemen kolaborasi 

- Berkolaborasi 
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- Masing – masing stakeholder bisa mengambil & berbagi peran sesuai 
fungsinya ” Siapa berbuat apa ” 

- Pemetaan strategi & potensi 

- Mantapkan niat, mulai dari diri sendiri menjaga hati agar tetap istiqamah 
berdoa dan berusaha 

- Umpan melalui program kegiatan instansi terkait oleh pihak perencanaan 

- Diprogramkan dalam kegiatan instansi terkait 

- Pendekatan Kepada pemerintah ( advokasi & fasilitasi ) 

- Menyusun Modul Pendidikan Lingkungan Hidup 

- Gandeng DPRD 

- Adanya Kerjasama pihak terkait dengan Dinas pendidikan 

 
Setelah harapan peserta dipaparkan kemudian peserta juga membuat rencana yang 
kedepan mengenai Pendidikan Lingkungan. Rencana Tindak Lanjut dari penggiat di 
Lampung dan Sumatera Selatan: 

- Tetap semangat jangan pernah menyerah 

- Menjalin kerja sama dengan semua pihak yang berkaitan 

- Pelatihan – pelatihan PLH untuk meningkatkan sumber daya alam 

- Meningkatkan komunikasi & Koordinasi antara pelaku PLH dengan instansi 
yang terkait 

- Menurut salah satu peserta diskusi : 
? kerja sama dengan instansi terkait 
? diadakan pelatihan untuk guru atau mentor secara khusus 
? dibuatkan modul yang baku yang dihasilkan dari para pelaku pendidikan 

lingkungan hidup serta tenaga pengajar setempat. 
? dilibatkan tokoh masyarakat setempat. 

- Harus ada komitmen yang sama bahwa pelestarian lingkungan hidup itu 
penting dan harus dilaksanakan oleh semua pihak. 

- Harus adanya hubungan yang baik dengan pihak donatur dan harus 
transparan. 

- Melakukan inisiasi pembentukan jaringan pendidikan lingkungan untuk 
SUMBAGSEL atau Sumatra 

- Ada pelatihan tingkat lanjut untuk pembuatan media pendidikan lingkungan 
dan sosial marketing untuk pendidikan lingkungan 

- Komunikasi yang baik dan saling berbagi informasi dalam menguatkan 
jaringan. 

- Saling tukar pikiran dan pendapat tentang pendidikan lingkungan. 

- Adanya dukungan kongkrit dari pihak pemerintah dan pihak terkait yang lain 
dalam kegiatan pendidikan lingkungan  hidup 

- Bentuk forum komunikasi pendidikan lingkungan yang melibatkan atau harus 
ada keterlibatan pihak pemerintah 

Pokok – pokok pikiran hasil diskusi : 
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- Pendidikan lingkungan dapat dijadikan sebagai materi dalam kurikulum 
pendidikan formal 

- Pendidikan lingkungan harus dilakukan  sejak dini dan juga harus diberikan 
kepada masyarakat luas sebagai implementasi kegiatan dilapangan. 

- Perlunya peningkatan kapasitas untuk para guru dan kader lokal dalam 
pengembangan kemampuan dan pengetahuan dalam kegiatan pendidikan 
lingkungan hidup. 

- Perlu dibentuknya forum komunikasi atau jaringan pendidikan lingkungan hidup 
di wilayah SUMBAGSEL agar dapat terjalin kerja sama dan tukar pengetahuan 
di daerah masing-masing. 

- Adanya dukungan baik materi atau non materi serta kebijakan dari pihak 
pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan lingkungan sehingga 
nantinya dapat terwujud suatu materi pokok dalam kurikulum pendidikan. 
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Kunjungan ke Liwa, Kabupaten Lampung Barat 
Seminar & Diskusi  Pendidikan Lingkungan Hidup di Lampung Barat 

Liwa merupakan ibukota Kabupaten paling barat di propinsi Lampung, Liwa dikenal 
dengan produksi sayur mayurnya karena kondisi daerahnya berada di perbukitan dan 
berada di bukit barisan. Letak tanahnya yang tidak stabil menyebabkan daerah rentan 
akan gempa. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kelestarian 
lingkungan pemerintah daerah setempat melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup 
bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan LSM Lokal melakukan aktifitas 
pendidikan lingkungan. BPLH telah berhasil melakukan uji coba modul pendidikan 
lingkungan untuk anak – anak SD, SMP dan SMU. Dalam acara tersebut selain 
berdiskusi dengan Kepala BPLH, peserta studi banding juga diajak untuk melihat 
aktifitas uji coba modul siswa sekolah dasar dari kelas 3 sampai kelas 5. Dalam 
pelaksanaannya baik pihak guru dan LSM melakukan pengajaran modul tersebut 
secara bersama- sama. 

 

 
Gambar 12. Acara seminar dan diskusi tentang peranan BPLH dan Dinas Pendidikan 

dalam menyusun Muatan Lokal Pendidikan Lingkungan 
 
Acara diskusi di kantor BPLH Lampung Barat dibuka oleh Asisten II Bupati, Bapak 
Herman S. Dalam pemaparannya Asisten II memberikan pemamparan sebagai berikut 
bahwa luas area Kabupaten Lampung Barat yaitu 70% kawasan hutan dan daerah 
sisanya yang lain adalah daerah pemukiman dan pertanian. Kabupaten Lampung 
Barat merupakan daerah tangkapan air untuk 4 kabupaten lain di Propinsi Lampung. 
Dengan melihat alasan tersebut maka pada tahun 2004 membuat Peraturan daerah ( 
perda ) tentang Lingkungan hidup yang disusun bersama Pemda, LSM, dan instansi 
terkait. Dan perda ini terbukti efektif untuk mengurangi laju kerusakan hutan. 

Di daerah pesisir terdapat hutan damar yang mendapat perhatian dari dunia. PLH di 
Kabupaten Lampung Barat masuk dalam mulok mata pelajaran sekolah dari tingkat 
dasar dengan adanya modul PLH dan sekarang dalam tahap pelaksanaan. 

Pemaparan modul PLH untuk SD oleh dr,Hj. Endang Sri Haryanti S.M. Kes Kepala 
BPLH Lampung Barat menjelaskan proses terbentuknya modul ini dilatar belakangi 
oleh kurangnya pemahaman tentang LH didalam masyarakat. 
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Tujuan  pembuatan modul Pendidikan Lingkungan Hidup adalah:  

- untuk penyusunan bahan ajar PLH mulai SD sampai SMA 

- meningkatkan pengajar PLH 

Ada beberapa Tahapan dalam menyusun modul tersebut antara lain : 

- Perencanaan 

- Pembentukan tim penyusun 

- Lokakarya 

- Penyusunan modul 

- Pengujian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 12.  Tiga buah modul pendidikan lingkungan untuk SD, SMP, dan SMU yang 

telah   disusun oleh BPLH  Lampung Barat 
 
Kunjungan ke SDN I Way Mengaku oleh peserta Stadi Banding 

Untuk melihat uji coba modul yang sudah dikembangkan oleh BPLH lampung Barat, 
peserta diajak berkunjung ke SD N I Way Mengaku  dibagi dalam 3 kelompok kecil 
dan masing – masing kelompok mengikuti proses penyampaian materi di 3 kelas yaitu 
kelas 3, 4, dan kelas 5. 

Kelas 3, diajarkan bagaimana memanfaatkan sampah, siswa dikenalkan dengan 
berbagai macam sampah yaitu sampah organik dan sampah non-organik, dan 
bagaimana memanfaatkan sampah. Misalnya sampah organik  dapat dimanfaatkan 
untuk pupuk kompos dan kalau sampah non organik dapat di daur ulang. Praktek 
pemanfaatan sampah secara sederhana, memanfaatkan kardus untuk membuat 
mainan  kapal terbang. Dari praktek ini diharapkan kreatifitas siswa dapat tumbuh 
dengan memafaatkan sampah yang ada di sekitar mereka, dan sekaligus 
menanamkan pada siswa bahwa sampah tidak selamanya menjadi barang bekas 
yang harus dibuang. 

Kelas 4, materi yang diujicobakan untuk kelas 4 ini bagaimana siswa dapat 
membedakan macam – macam sampah organik non organik dan sampah yang dapat 
didaur ulang. 
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Dengan materi permainan ini diharapkan siswa dapat memahami mana sampah yang 
dapat didaur ulang, mana sampah yang dapat membusuk sendiri secara alami dan 
sampah yang tidak dapat membusuk secara alami. 

Kelas 5, materi yang diajarkan untuk kelas lima sama dengan materi untuk kelas 
empat tetapi bedanya materi di kelas lima siswa sudah dikenalkan dengan bentuk 
sampah yang berbahaya dan sumber- sumber yang menghasilkan sampah. Siswa 
praktek langsung dilapangan mengumpulkan dan mencatat sampah yang telah 
dikumpulkan, serta menggolongkannya sesuai golongan sampah yang telah di 
kumpulkan. 
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EVALUASI  & REKOMENDASI  
 

EVALUASI  
Para peserta menyampaikan perasaan, kesan dan pesan selama mengikuti kegiatan 
studi banding sebagai berikut: 

Syafrul (Bapedalda Sumatera Selatan) 

Saya sangat apresiatif dengan kegiatan pendidikan lingkungan di Lampung, dan 
mungkin model-model pendidikan lingkungan  yang ada di Lampung dapat pula 
diambil dan di kembangkan disumatera selatan. Terutama dengan adanya modul yang 
telah ada di Lampung Barat yang dibuat oleh BPLH, ternyata Pemda menjadi dapat 
menjadi leading sector untuk pengembangan Modul PL yang akan digunakan di 
sekolah-sekolah. Hal ini akan menjadi sebuah bahan perbandingan bagi buku Desa 
Ilalang yang juga akan kami lebih kembangkan lagi 

Bahrum (Ketua Pokja I MSF Kab. OKI) 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada para panitia yang telah bekerja keras 
untuk dapat memastikan semua agenda studi bading ini menjadi lancar, dan dari 
kegiatan yang kita lakukan selama 6 hari ini saya dapat menemukan berbagai hal baru 
yang belum dilakukan di Sumsel. Hal-hal baru dalam kegiatan ini saya kira akan dapat 
menjadi sebuah referensi baru kegiatan pendidikan lingkungan terutama yang telah 
dilakukan tiga tim pendidikan lingkungan yang bekerja di Lampung. Selain itu dengan 
adanya model kolaborasi dalam kegiatan pendidikan lingkungan  antara pemerintah 
dengan pihak LSM ini dapat menjembatani kegiatan penyadartahuan yang lebih besar 

Ikbal (FKPLH - Sumsel) 

Dalam kesempatan ini saya sangat apresiatif dengan apa yang dilakukan oleh teman-
teman panitia yang telah merangkai kegitan studi banding ini dengan begitu padat dan 
bervariasi sehingga banyak yang dapat dilihat dan dipelajari.   

Junaidi (Guru SDN Ujung Tanjung, OKI)  

Saya ucapkan terimakasih untuk panitia yang dari Lampung yang telah melayani kami 
dengan baik, dan dalam kegiatan ini saya banyak mendapatkan hal-hal baru yang 
belum pernah saya temui karena pendidikan lingkungan seperti ini baru pertama kali 
saya temui dan saya akan coba terapkan apa yang saya dapatkan dari kegiatan ini di 
daerah saya. 

Indra(Guru SDN Muara Medak, MUBA) 

Saya senang sekali dapat mengikuti kegiatan ini, karena dalam kegiatan ini saya 
dapat memiliki pengalaman yang sangat baru untuk saya terutama tentang Pendidikan 
Lingkungan.  

Masrun(LPHPEM/FKPLH) 

Setelah melakukan kegiatan studi banding ini, membuka wawasan saya seperti 
kegiatan Pendidikan Lingkungan yang dilakukan di Sumatera Selatan sudah cukup 
variatif dengan melihat kegiatan yang dilakukan teman-teman di Lampung hal ini 
sangat menarik dengan banyak model dan metode yang dilakukan akan menjadi 
sebuah kesempatan untuk berbagi pengalaman, dan mungkin akan lebih baik jika 
kedepannya ada komunikasi yang baik antara teman-teman di Sumsel dan Lampung 

Meimunah(Guru SD Talang Lubuk, Banyuasin) 

Sebelumnya saya minta maaf kepada panitia karena memang saya sangat cerewet 
tapi pada dasarnya saya sangat puas dengan apa yang telah diberikan panitia kepada 
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kami, tentang kegiatan yang baru saja kita lakukan ini saya sangat senang dan 
semoga untuk kedepan ada manfaat yang dapat diambil dari apa yang saya dapatkan 
dari kegiatan studi banding ini. 

Angnur Aini(Guru SD Muara Telang, Banyuasin) 

Saya sangat merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan ini, karena selama 6 hari ini 
saya dapat memperoleh pengalaman yang baru, dan semoga untuk kedepannya 
kegiatan-kegiatan seperti ini dapat dilakukan di Kabupaten saya sehingga anak-anak 
dapat lebih mengerti dan menghargai pentingnya menjaga lingkungan 

Merie (Ketua Pokja I MSF Banyuasin) 

Dari kegiatan-kegitan yang telah kita lakukan bersama ternyata banyak sekali hal 
menarik yang kita temui dari pengelolaan penanggulangan kebakaran hutan di Taman 
Nasional Way Kambas yang dilakukan secara partisipatif yang dilakukan bersama 
masyarakat, model pendidikan lingkungan yang dikelola melalui jalur non-formal 
kepada anak-anak serta adanya Modul Pendidikan Lingkungan yang mulai diterapkan 
di sekolah yang dilakukan oleh BPLH (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup) 
Kabupaten Lampung Barat. Hal ini dapat menjadi contoh ketika pemerintah yang 
menginisiasi dan meleading proses untuk kegiatan pendidikan lingkungan maka akan 
menciptakan suasana yang lebih baik dan hal ini yang mungkin dilakukan oleh teman-
teman yang dari Sumatera Selatan untuk dapat mendorong pemerintahan untuk 
mengoalkan Buku Desa Ilalang untuk menjadi muatan lokal bagi anak sekolah. 

Dian (FKPLH Sumsel)  

Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman panitia yang telah bekerja 
keras untuk memfasilitasi kami dalam melaksanakan kegiatan ini, saya merasa 
senang sekali mengikuti kegiatan ini. Dan pengalaman-pengalaman yang baik 
nantinya akan dapat saya terapkan untuk kegiatan Pendidikan Lingkungan di Sumsel, 
dan mungkin seharusnya ada tindak lanjut dari kegiatan ini.   

Amran (Dinas Diknas Kabupaten MUBA) 

Saya sangat terkesan dengan apa yang saya lihat dalam aktifitas studi ini, pendidikan 
lingkungan terutama di kabupaten saya  memang belum dilaksanakan. Setelah pulang 
dari kegiatan ini saya akan membawa pengalaman yang saya dapatkan ini kepada 
Kepala Dinas dan mencoba memunculkan Pendidikan Lingkungan ini sebagai salah 
satu pelajaran muatan lokal.  

Elyana (Guru SDN Bayat Ilir) 

Saya sangat senang dengan mengikuti kegiatan ini, dan ini adalah pengalaman 
pertama saya. Dan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ini sedapat 
mungkin akan saya terapkan ditempat saya bekerja, serta terima kasih kepada panitia 
karena telah melayani kami dengan baik. 

Marhan (Guru SDN Riding) 

Kami disini mengucapkan terima kasih kepada panitia karena telah bekerja dengan 
baik, dalam kegiatan ini banyak pengalaman berharga yang kami dapatkan. Dan untuk 
daerah kami pendidikan lingkungan ini memang dibutuhkan untuk meningkatkan 
pengetahuan anak didik dalam meningkatkan tentang pendidikan lingkungan dan 
bagaimana melestarikan alam. 

Putu (DAUN – Panitia Lokal) 

Sebelumnya saya ucapkan terimakasih kepada tim support yang telah bekarja keras 
dalam memfasilitasi kegiatan studi banding ini. Saya mewakili teman-teman dari 
lampung sebelumnya minta maaf apabila dalam melayani dan memfasilitasi kegiatan 
ini terdapat banyak kekurangan dan semoga apa yang didapatkan disini dapat menjadi 
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bahan untuk meningkatkan pendidikan lingkungan di Sumatera Selatan, pengalaman 
yang baik silahkan dibawa ke Palembang dan yang buruk biarkanlah ditinggalkan di 
Lampung. 

Faisal (DAUN – Panitia Lokal) 

Terima kasih memang dalam memfasilitasi kegiatan ini terasa cukup berat saya 
rasakan tapi hal itu bukanlah suatu masalah yang berarti bagi kami, kalaupun ada 
kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja yang saya lakukan dalam 
memfasilitasi selama kegiatan ini saya meminta maaf kepada seluruh teman-teman 
peserta kegiatan studi banding ini. 

Danu (DAUN – Panitia Lokal) 

Saya merasakan berbagai macam perasaan dalam memfasilitasi teman-teman dalam 
melakukan kegiatan studi banding ini senang, sedih, capek, kadang juga kesel 
dicerewetin. Tapi hal itu bukanlah suatu masalah saya sangat senang dalam 
membantu melaksanakan kegiatan ini dan semoga apa yang dilihat di Lampung ada 
yang bisa bermanfaat bagi kegiatan pendidikan  lingkungan di Sumatera Selatan. 

Saleh (SSFFMP) 

Saya sangat terkesan dengan apresiasi yang telah diberikan seluruh peserta kegiatan 
studi banding yang kita laksanakan ini, dan mungkin nantinya ada banyak agenda 
yang akan kita lakukan dan bisa kita tindak lanjuti untuk mengembangkan pendidikan 
lingkungan di Sumatera Selatan. Dan apa yang ada di Lampung semoga dapat 
menambah wawasan kita dalam bagaimana melakukan pendidikan lingkungan dalam 
berbagai model. Dan terima kasih kepada panitia yang dari Lampung karena telah 
bekerja dengan baik walaupun kadang-kadang harus saya cereweti.  

 

REKOMENDASI  
Banyak model pengembangan pendidikan lingkungan yang telah dilihat dan dipelajari 
oleh peserta studi banding, berbagai komponen di Lampung seperti LSM, guru dari 
Sekolah Dasar, serta PEMDA Kabupaten telah memulai mengembangkan pendidikan 
lingkungan, telah memberikan pengalaman, wawasan dan motivasi bagi peserta. Akan 
tetapi, hal ini memerlukan tindak lanjut: 

- Perlu komunikasi intensif antar peserta studi banding untuk meningkatkan 
motivasi dalam melaksanakan kegiatan pendidikan lingkungan, termasuk 
komunikasi dengan para pelaku pendidikan lingkungan di Provinsi Lampung.. 

- Hasil kegiatan studi banding ini perlu disosialisasikan kepada pihak-pihak 
terkait, terutama Dinas Pendidikan Nasional  untuk memperoleh dukungan 
untuk tindak lanjut pengembangan pendidikan lingkungan. 

- Buku Desa Ilalang sebagai materi pendidikan lingkungan sebaiknya 
ditingkatkan menjadi kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan. 

- Perlu ada upaya komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, 
DPRD, dan Dinas Pendidikan Nasional untuk pengembangan pendidikan 
lingkungan menjadi kurikulum muatan lokal.  
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Lampiran 1. 
Foto-foto peserta dan Panitia Penyelenggara 
 
I. Peserta Studi Banding 
 

 

 
AMRAN, S.Pd 
 
Dinas Penidikan Nasional 
Kabupaten Musi Banyuasin 

  

 
 
ANGNURAINI 
 
Guru SDN Muara Telang 
Kab. Banyuasin 

  

 
 
BAHRUM RANGKUTI 
 
Pokja  I  MSF  
Kabupaten  OKI 
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BUSTOMI 
 
 
Dinas Pendidikan Nasional  
Kabuapten OKI 

 

 
ELYANA 
 
Guru SDN Pagar Desa 
Bayung Lencir 
Kabupaten Musi Banyuasin 
 

  

 
DIAN AGUSTINA 
 
Forum Komunikasi Pendidikan 
Lingkungan Hidup  
Sumatera Selatan 

  
JUNAIDI 
 
Guru SDN Ujung Tanjung  
Tulung Selapan 
Kabupaten OKI 



 27 

  

 
 
HENDRA 
 
Guru SDN Muara Medak  
Bayung Lencir  
Kab. Musi Banyuasin 

  

 
MOH. IQBAL 
 
Forum Komunikasi Pendidikan 
Lingkungan Hidup  
Sumatera Selatan 

  

 
MAIMUNAH 
 
Guru SDN Talang Lubuk   
Kec. Muara Telang  
Kabupaten Banyuasin 

 

 
MASRUN ZAWAWI 
 
Forum Komunikasi Pendidikan 
Lingkungan Hidup  
Sumatera Selatan 
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MARHAN 
 
Guru SDN DESA RIDING Kec. 
Pampangan  
Kabupaten OKI  

  

 
MERRI YULITA 
 
 
Koordinator Pokja I MSF 
Kabupaten Nabyuasin 

 
 
SYAPRUL YUNARDI 
 
Counterpart dari BAPPEDA 
Propinsi Sumatera Selatan 

 
II. Fasilitator dan Panitia 
 

 

 
 
MOCHAMAD SALEH 
 
South Sumatra Forest Fire 
Management Project 
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PRASETYO WIDODO 
 
South Sumatra Forest Fire 
Management Project 
 

  

 
PUTU ADI 
 
DAUN 
Bandarlampung 
 
Koordinator Panitia Lokal 

  

 
 
DANU 
DAUN 
Bandarlampung 
 
 
 
Notulen & Pemandu  

   
FAISAL MASLI 
 
DAUN 
Bandarlampung 
 
 
Peralatan dan Perlengkapan  
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AGUS.W 
 
DAUN 
Bandarlampung 
 
Dokumentasi  
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Lampiran 2 

Jadwal kegiatan Peserta Studi banding 
 

Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
08.00 Perjalanan dari Palembang  

21.00 WIB Peserta tiba  di hotel Lindung Way Jepara Lampung 
Timur 

Kamis,30 Maret 2006 

22.00 WIB  Breifing peerta 

08.30 WIB Kunjungan ke Desa Braja Yekti 
09.00-11.30 WIB  Kunjungan ke beberapa lembaga yang ada di desa Braja 

Yekti 
11.30 WIB Sholat jum’at 
13.30- 16.00 WIB  Diskusi dengan Manggala Akni di balai desa Braja Yekti 
16.00 WIB  Peserta berangkat ke Pusat Pelatihan Gajah di Way 

Kambas  
17.30 WIB  Peserta berangkat meniggalkan PLG menuju ke mes 

WCS di Way Kambas  
19.30 WIB Peserta berangkat menuju Bandar Lampung 
21.30 WIB  Peserta tiba di hotel Andalas Banadar Lampung 
22.00 WIB Breifing peserta 

Jumat, 31maret 2006 

22.30 WIB  Peserta istirahat 
07.00 WIB  Peserta dan panitia makan pagi 
08.30 WIB  Berangkat ke SD Al Kautsar 
09.00 WIB Peserta samapai di SD Al Kautsar 
09.30–11.30 WIB  Peserta melihat bagai mana proses penyampaian materi  

PL di dalam kelas  
11.30 WIB  Peserta bergerak meninggalkan SD Al Kautsar menuju ke 

kantor WCS-IP  
12.30 WIB Diskusi dengan WCU Lampung, WCS-IP dan DAUN 
14.30-16.30 WIB Peserta pergi belanja untuk cari oleh –oleh  
16.30 WIB  Peserta berangkat ke Wulandari Batu Kramat 
18.30 WIB  Peserta tiba di Wisma Wulandari dengan selamat. 
19.00 WIB  Makan malam  
20.00WIB  Breifing peserta 

Sabtu, 1 April 2006 

20.30 WIB Istirahat  
06.00 WIB  Sarapan pagi 
07.00 WIB  Berangkat ke Bumi Perkemahan di kawasan TNBBS 
11.45 WIB  Berangkat pulang ke wisma Wulandari 
12.30 WIB  Peserta makan siang 
18.30 WIB  Makan malam  
17.30-22.30 WIB Diskusi tentang Pendidikan Lingkungan dengan alumi 

Pelatihan  PL, dan beberapa LSM Lampung yang 
bergerak dalam pendidikan lingkungan 

22.30 WIB Breifing peserta 

Minggu, 2 April 2006 

23.00 WIB  Istirahat  
07.00 WIB  Sarapan pagi 
08.45 WIB  Berangkat ke SDN I Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur 

Kab. Tanggamus  
09.00 WIB  Melihat pendidikan lingkungan di SDN I Batu Kramat 
11.30 WIB  Makan siang 
13.00 WIB Berangkat ke Liwa 
18.45 WIB Rombongan sampai di Liwa 
20.00 WIB Breifing peserta 

Senin, 3 April 2006 

20.30 WIB Istirahat 
06.30 WIB  Makan pagi di Hotel Permata 
07.30 WIB  Berangkat ke kantor BPLH Lampung Barat 
08.30 WIB  Diskusi tentang pembuatan modul Pendidikan Lingkungan 

untuk anak SD  

Selasa, 4 April 2006 

10.30 WIB  Rombongan berangkat ke SDN I Way Mengaku Kec. 
Balik Bukit Kab. Lampung Barat 
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12.15 WIB Peserta kembali ke hotel  
12.30 WIB Makan siang  
13.30 WIB Evaluasi  

 

14.30 WIB  Rombongan pulang ke Palembang 
Rabu, 5 April 2006 04.30 WIB Tiba di Palembang 
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DAFTAR ISTILAH  
 

AWP : Annual Workplan 

BPLH : Badan Pengelola Lingkungan Hidup 

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

FKPLH : Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan 

JICA : Japan Interational Coorporation Agency 

LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat 

MSF : Multistakeholder Forum 

MUBA : Musi Banyuasin 

OKI : Ogan Komering Ilir 

Perda : Peraturan Daerah 

PLH : Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pokja : Kelompok Kerja 

SD : Sekolah Dasar 

SMP : Sekolah Menengah Pertama 

SMU : Sekolah Menengah Umum 

Sumbagsel : Sumatera Bagian Selatan  

TNBBS : Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 

TNWK : Taman Nasional Way Kambas 

TPA : Taman Pengajian Al Qur’an 

UNILA : Universitas Negeri Lampung 

WCS-IP : Wildlife Conservation Society – Indonesia Program 

WCU : Wildlife Conservation Unit 

 


