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RINGKASAN EKSEKUTIF

SSFFMP telah memfasilitasi penyebaran Buku ”Desa Ilalang” buku pendidikan

lingkungan untuk anak kelas V sekolah dasar sejak tahun 2003 telah mencetak 30.000

eksemplar Buku terdiri dari buku panduan guru dan buku siswa. Buku tersebut telah

didistribusikan ke berbagai daerah terutama tiga Kabupaten Prioritas ( OKI, Muba dan

Banyuasin ). Untuk pelaksanaan pendidikan lingkungan, SSFFMP telah melaksanakan

berbagai kegiatan untuk mendukung implementasi buku Desa Ilalang, yaitu : 1)

Menyelenggrakan lokakarya implementasi Buku Desa Ilalang, lebih dari 200 orang

guru berpartisipasi, 2) Melatih fasilitator pendidikan lingkungan, yaitu Guru dan Kepala

Sekolah sebanyak 21 orang serta LSM dan Instansi Pemerintah sebanyak 25 orang, 3)

Studi banding ke Pulau Jawa (PPLH Trawas, Yogyakarta dan TNGP, 4) Studi banding

ke Lampung (Way Kambas, Bandar Lampung, Kotaagung, TNBBS dan Liwa)

sebanyak 19 orang 5) Jambore Pendidikan Lingkungan, di Danau Ulak Lia, Musi

Banyuasin, 80 orang anak 6) Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan buku Desa

Ilalang telah dilakukan ; Pelatihan pendidikan lingkungan dengan menggunakan buku

Desa Ilalang untuk Guru SD dengan peserta total 57 orang dan pendampingan

penerapan buku Desa Ilalang di enam desa, dua desa untuk tiap kabupaten prioritas

(OKI, Muba dan Banyuasin).

Wetlands International telah memiliki materi/kurikulum muatan lokal pendidikan

lingkungan tentang Taman Nasional Sembilang yang siap pakai. Disumatera Selatan

saat ini sudah ada : Buku Desa Ilalang untuk Guru dan Siswa, Modul pelatihan untuk

Guru, Guru sebagai fasilitator Pendidikan Lingkungan, Guru terlatih memanfaatkan

Desa Ilalang, Fasilitator Pendidikan Lingkungan, Aktivis Pendidikan Lingkungan yang

tergabung dalam FKPLH dan POKJA I MSF yang bekerja untuk Pendidikan

Lingkungan.

Penerapan Pendidikan Lingkungan menghadapi kendala penerapan di Sumatera

Selatan, antara lain : 1) Terbatasnya pengalaman dan pengetahuan guru dalam

menerapkan dan menggunakan buku Desa Ilalang, 2) Dalam penyebarannya, buku ini

belum tersebar secara merata dan kontinyu sehingga menimbulkan kesenjangan

diberbagai daerah, 3) Belum adanya dukungan dari Pemerintah daerah, dalam hal ini

Dinas Pendidikan Nasional terutam di Kabupaten Prioritas yang mentapkan bahwa

buku tersebut dapat dijadikan kurikulum muatan lokal Pendidikan Lingkungan.

Masa fasilitasi SSFFMP untuk penggunaan buku pendidikan lingkungan ”Desa Ilalang”

telah selesai, selanjutanya 2000 eksempelar buku siswa dan 500 eksemplar panduan

guru buku ”Desa Ilalang” beserta perangkat lainnya yaitu Master Cetak Buku Desa

Ilalang dan panduan pelatihan guru diserah-terimakan kepada Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Berbagai harapan dan keinginan untuk

melanjutkan Pendidikan Lingkungan di lingkungan pendidikan formal terjaring, yaitu :

1) Desa Ilalang dapat dilanjutkan bukan hanya di tiga kkabupaten prioritas SSFFMP

(OKI, Muba dan Banyuasin), tetapi diseluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera

Selatan, 2) Desa Ilalang tidak hanya diterapkan anak-didik kelas V saja akan tetapi

juga untuk kelompok sasaran yang lebih luas mulai dari kelas I – VI dan 3) Dengan

meningkatnya anggaran daerah untuk pendidikan, diharapkan juga memberikan

perhatian terhadap pengembangan pendidikan lingkungan di sekolah.
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UCAPAN TERIMA KASIH

Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan merupakan

bagian dari kegiatan Training and Awareness proyek South Sumatra Forest Fire

Management Project (SSFFMP). Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh Konsorsium

NGO dan Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan.

Sebelum lokakarya ini berlangsung, telah dilakukan beberapa kegiatan yang

merupakan rangkaian dari program untuk mendorong pengembangan dan penerapan

pendidikan lingkungan secara formal khususnya di Sekolah Dasar, kegiatan tersebut

adalah : Studi banding pendidikan lingkungan hidup ke Provinsi Lampung, Pelatihan

implementasi buku Desa Ilalang bagi guru disertai dengan distribusi buku Desa Ilalang

sebanyak 1800 eksemplar di tiga kabupaten yaitu di Kabupaten OKI (Ogan Komering

Ilir), MUBA (Musi Banyuasin) dan Banyuasin, dan pendampingan implementasi di

enam desa kabupaten prioritas tersebut.

Banyak pihak dari berbagai lembaga, organisasi dan dinas/instansi yang telah banyak

membantu mulai dari persiapan sampai pelaksanaan lokakarya ini. Ucapan terima

kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada : Drs. Dwi Priono, M. Ed (Kepala

Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan), Drs. H Tarmizi Mairu, MM

(Kasubdin Pendidikan Dasar), Drs. Isnaini, M. Pd (Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Banyuasin ), Joko Sosilo Komisi D DPRD OKI, Syafrul Yunardi, S.Hut., ME,

Irwansyah Reza Lubis, MSc, Drs. Dahasik, Bustomi Ruslan, S. Sos, Otto Lihman, SP,

Junaidi AMa. Pd, Mustangin, AMa. Pd, Prasetyo Widodo, S. Si, Dian Agustina, S. Si.,

M.Si, Fadly Takari, S.Si, Inggid Ine Hertika, A.Md. dan Yoga, A.Md.

Terakhir kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta

atas kehadiran dan keterlibatannya selama pelaksanaan lokakarya ini berlangsung.
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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan lingkungan merupakan materi yang perlu dipelajari dalam pendidikan

formal. Melalui pendidikan formal, pendidikan lingkungan dapat diberikan secara

bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Pada tahun 2005, Menteri Lingkungan Hidup

dan Menteri Pendidikan Nasional membuat nota kesepahaman untuk membangun dan

mengimplementasikan pendidikan lingkungan disekolah.

Di Sumatera Selatan, pendidikan lingkungan sudah diperkenalkan sejak tahun 2000

dengan menerbitkan Buku ”Desa Ilalang”, buku pendidikan lingkungan pencegahan

kebakaran hutan dan lahan. SSFFMP telah beberapa kali mencetak dan

mendistribusikan buku tersebut. Beberapa lembaga lain sudah mengembangkan

kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan di Sumatera Selatan.

Akan tetapi, perkembangan penerapan pendidikan lingkungan di lingkungan

pendidikan formal masih berjalan lambat, masih diterapkan secara sendiri-sendiri oleh

sekolah belum menjadi sebuah gerakan yang menyebarluas untuk membangun

generasi yang paham dan peduli terhadap lingkungan, serta mampu membantu

memecahkan masalah lingkungan yang dihadapi. Kendala tersebut antara lain :

 Kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan
Nasional dalam hal kebijakan dan dukungan pendanaan bagi pengembangan
pendidikan lingkungan.

 Belum tersosialisasinya kebijakan dan program nasional dalam
mengembangkan pendidikan lingkungan, dan peluang penerapannya melalui
Kurikulum 2006.

 Masih rendahnya kemampuan dalam menerapkan kurikulum pendidikan
lingkungan.

 Rendahnya kerjasama para pihak untuk mempercepat penerapan pendidikan
lingkungan dalam pendidikan formal.

Beberapa perkembangan, keberhasilan dan contoh lapangan dalam menerapkan

pendidikan lingkungan perlu menjadi pengalaman baru dan pembelajaran untuk

mempercepat proses adopsi pendidikan lingkungan dalam pendidikan formal di

Sumatera Selatan, baik secara monolitik sebagai kurikulum muatan lokal, maupun

terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada.

Untuk mendukung proses pengembangan di Sumatera Selatan, maka South Sumatera

Forest Fire Management Project (SSFFMP) bekerjasama dengan Dinas Pendidikan

Nasional menyelenggarakan Semiloka ”Promosi Pendidikan Lingkungan di Sumatera

Selatan”.

1.2. Tujuan

 Melakukan promosi kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan di Sumatera

Selatan.

 Menyusun rekomendasi untuk kebijakan dan anggaran pengembangan

pendidikan lingkungan.
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 Menggali peluang pengembangan dan penerapan pendidikan lingkungan

secara mandiri oleh sekolah.

 Membangun kerjsama, dukungan dan rencana tindak lanjut para pihak dalam

meningkatkan akselarasi pengembangan pendidikan lingkungan di Sumatera

Selatan.

1.3. Proses Lokakarya

1.3.1. Kegiatan Seminar ( Hari Pertama )

(1) Acara Pembukaan. Overview dan Ucapan Selamat Datang oleh DR. Karl-Heinz

Steinnman selaku EU Co Director SSFFMP; Sambutan dan Pembukaan oleh Drs.

H. Tarmizi Mairu, MM mewakili Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi

Sumatera Selatan; Penyerahan secara simbolik Buku Desa Ilalang (Panduan untuk

Guru dan Sisiwa), Panduan Pelatihan Guru dan Master Cetak Buku Desa Ilalang.

(2) Sesi Presentasi

Sesi Pertama

 Drs. Isnaini, M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin

(”Kebijakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk

memanfaatkan materi pendidikan lingkungan yang telah ada”).

 Syafrul Yunardi, S. Hut., ME, Pendamping pertama buku Desa Ilalang

(”Meneropong peran kebijakan dalam mendudkung kebijakan pendidikan

berbasis lingkungan”).

 Drs. Mochammad Saleh, Training and Awareness Specialist SSFFMP

(”Pengalaman SSFFMP dalam menyebarluaskan dan mengimplementasikan

bulu Desa Ilalang”).

Sesi Kedua

 Irwansyah Reza Lubis, MSc, Koordinator Wetlands International Sumatera

Selatan (”Pengalaman menerapkan pendidikan lingkungan hidup di Berbak

Sembilang”).

 Ali Imron, S. Si, Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sumatera

Selatan (”Pengalaman FKPLH menerapkan pendidikan lingkungan di Sumatera

Selatan”).

Sesi Ketiga

 Otto Lihman, SP, Guru SDN 2 Muara Telang (Pengalaman Guru menerapkan

Buku Desa Ilalang”).

 Junaidi, Ama. Pd, Guru SDN Ujung Tanjung (Pengalaman Guru menerapkan

Buku Desa Ilalang”).

 Mustangin, Guru SDN Bayat Ilir (Pengalaman Guru menerapkan Buku Desa

Ilalang”).

(3) Diskusi Panel
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1.3.2. Kelompok Kerja ( Hari Kedua )

Pada hari kedua, yaitu: Kerja Kelompok dengan tahapan :

(a) Pembagian kelompok menjadi tiga grup, kelompok I membahas tentang

Kebijakan, kelompok II tentang Program Pengembangan PLH dan kelompok III

tentang Jaringan dan Kerjasama, kemudian dilanjutkan.

(b) Diskusi Kelompok.

(c) Presentasi.

(d) Klarifikasi.

(e) Rencana Tindak Lanjut .

(f) Penutupan.
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AGENDA WORKSHOP

Hari / Tanggal Jam Acara Pelaksanaan Catatan

Rabu,
20 Sep 2006

14.00 -
Peserta dari luar kota
Palembang mulai check in
Hotel Swarna Dwipa Panitia

08.00-09.00 Registrasi peserta Panitia

09.00-09.15
Sambutan Selamat
Datang oleh EU Co
Director SSFFMP

Dr. Karl Heinz
Steinmann

09.15-09.35

Sambutan dan
Pembukaan oleh Kepala
Dinas Pendidikan Propinsi
Bapak Dwi Priono, M.Ed Drs Dwi Priono, M.Ed

09.35 - 10.00

Serah terima Buku
Pendidikan Lingkungan
"Desa Ilalang" Kepada
Disdiknas, Propinsi dan
Kabupaten EU- Co Director

10.00-10.15 Rehat Kopi Panitia

Panel diskusi I : Kebijakan pemerintah dalam mendukung perkembangan pendidikan
lingkungan di Sumatera Selatan

Meneropong Peran
Kebijakan dalam
mendukung pendidikan
lingkungan hidup

Syaprul Yunardi -
Bappeda Propinsi

Pengalaman SSFFMP
dalam mengembangkan
dan menyebarluaskan
pendidikan lingkungan
dengan menggunakan
buku desa ilalang

Mochamad Saleh -
SSFFMP

10.15-12.00

Kebijakan Dinas
Pendidikan Nasional
terhadap Pendidikan
Lingkungan

Dinas Pendidikan
Banyuasin

12.00 -13.00
Istrahat, Makan dan
Shalat

Panitia

Pengalaman Wetland
international dalam
mengembangkan
Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Lingkungan di
Kawasan Taman Nasional
Sembilang

Irwansyah Reza
Lubis - Wetland
International

13.00-14.00

Pengalaman FKPLH - SS
dalam mendampingi
sekolah dalam
menerapkan pendidikan
lingkungan

Ali Imron - FKPLH

Panel diskusi III : Peran guru dalam menerapkan pendidikan lingkungan di sekolah

Pengalaman Guru di
Kabupaten Musi
Banyuasin dalam
menerapkan Pendidikan
Lingkungan Guru SDN Bayat Ilir

Kamis,
21 Sep 2006

14.00 - 15.30

Pengalaman Guru di
Kabupaten Banyuasin

Guru SDN Muara
Telang



5

dalam menerapkan
Pendidikan Lingkungan

Pengalaman Guru di
Kabupaten OKI dalam
menerapkan Pendidikan
Lingkungan Guru SDN Riding

15.30-15.45 Rehat Kopi
Penjelasan Mekanisme
FGD
Pembagian kelompok
Diskusi

15.45 - 17.00

Diskusi Kelompok

Fasilitator

08.00-09.30
Diskusi Kelompok
Kelanjutan

09.30 - 09.45 Rehat Kopi panitia

09.45 - 11.00
Diskusi Kelompok
Lanjutan fasilitator

11.30 - 14.00
Istrahat, Makan dan
Shalat panitia

14.30 - 15.00 Pleno

Jum"at, 22
September
2006

15.00 - 15.30 Penutupan kepala dinas Diknas
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II. PEMBUKAAN

Sambutan dari Co-Director SSFFMP

Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan

atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin,

OKI dan Muba, para peserta dari Lembaga dan Dinas/Instansi terkait serta para LSM.

Selamat pagi dan selamat datang pada Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan

Hidup di Sumatera Selatan, saya sangat senang dengan hadirnya berbagai pihak

dalam kegiatan ini.

Kita semua mengetahui bahwa sampai dengan saat ini masih banyak terjadi kerusakan

lingkungan khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, masih banyak terjadi kebakaran

hutan yang mana sampai hari ini kita rasakan kabut asap disekitar kita dan masih

banyak masalah lainnya.

SSFFMP sudah empat tahun melakukan kegiatan pendidikan lingkungan, yaitu

melakukan penyuluhan, kampanye dan kunjungan ke sekolah dalam rangka

mendorong penerapan pendidikan lingkungan secara formal khususnya untuk 14

Sekolah Dasar di tiga kabupaten prioritas proyek, akan tetapi sampai dengan saat ini

Instansi terkait belum serius mendukung pendidikan lingkungan, kami belum melihat

kontribusi dari Dinas Pendidikan dan Instansi lainnya. Kita tahu harus lebih banyak

perhatian di sektor lingkungan bukan hanya sekedar pendidikan.

Ada 55% dari jumlah desa di Sumatera Selatan masih tergolong miskin sehingga

membutuhkan bantuan dari pihak pemerintah, kondisi ini salah satu sebab pendidikan

lingkungan kurang dapat diimplementasikan, masih banyak masalah yang sangat

penting yang memerlukan penanganan serius, yaitu : Ekonomi dan Kesehatan. Oleh

karena itu pelaksanaan Pendidikan lingkungan dibutuhkan komitmen serius dari

Dinas/Instansi terkait dan perlu dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah).

Proyek masih dapat membantu pelaksanaan pendidikan lingkungan sampai tahun

2007, selanjutnya untuk menjamin sustainabiliti perlu implementasi yang merupakan

tugas para pihak terkait termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Harapan

kami diakhir lokakarya ada tahapan lanjutan yaitu kerja sama yang kuat untuk

membantu pelaksanaan pendidikan lingkungan pada tahun ini dan tahun depan.

Terima kasih kami ucapkan, semoga sukses dengan tugas-tugas, presentasi kelompok

kerja saudara-saudara dan kami menunggu apa yang akan menjadi hasil dan

rekomendasi dari lokakarya ini, sekali terima kasih dan selamat mengikuti lokakarya

sampai akhir.

Palembang, 21 September 2006

Dr. Karl-Heinz Steinnman
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Sambutan dan Pembukaan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera
Selatan (Disampaikan oleh Drs. H. Tarmizi Mairu, MM. selaku Kasubdin Pendidikan
Dasar)

Yang Terhormat.

 EU Co Director South Sumatra Forest Fire Management Project,
 Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi

Banyuasin dan Banyuasin,
 Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, Dekan

FKIP Universitas Muhamadiyah dan Dekan FKIP Universitas PGRI,
 Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan Guru SDN dari Kabupaten OKI,

Banyuasin dan Muba,
 Rekan-rekan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebagai umat beragama, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji

dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan

ridhaNya, kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan Lokakarya Promosi Pendidikan

Lingkungan di Sumatera Selatan Tahun 2006, dalam keadaan sehat wal'afiat.

Rasa syukur ini marilah pula kita iringi dengan doa dan harapan kiranya acara

yang diselenggarakan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas

sumber daya alam dan kelestarian lingkungan khususnya di Provinsi Sumatera

Selatan. Saya merasa bangga dan berterima kasih atas kehormatan dan kesempatan

untuk hadir bersama Bapak/lbu yang memiliki perhatian yang besar terhadap

Dunia Pendidikan khususnya Pendidikan di Sumatera Selatan.

Selama dua hari ke depan, Bapak/lbu akan membicarakan dan berdiskusi

mengenai salah satu aspek dalam pendidikan, yaitu Pendidikan Lingkungan.

Kerusakan dan bencana lingkungan yang kita hadapi selama ini, lebih banyak

disebabkan karena faktor manusia ; ketidakpedulian dan keserakahan manusia

dalam memanfaatkan sumberdaya alam, telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh illegal logging (pembalakan liar), konversi lahan yang tidak memenuhi

kaidah ekologis, serta pengelolaan lahan yang tidak ramah lingkungan, pencemaran

udara dan perairan. Dampak yang kita rasakan secara langsung adalah banjir,

asap, kesulitan memperoleh air bersih, dan sebagainya. Karena permasalahan

tersebut bersumber pada manusia, maka upaya membantu menyelesaikan masalah

adalah tugas kita semua. Untuk itu perlu ada upaya nyata melalui peningkatan

pengetahuan, kesadaran, kepedulian dan peran serta manusia dalam menyelesaikan

berbagai permasalahan lingkungan. Upaya tersebut dapat digagas melalui pendidikan.

Pendidikan formal merupakan sarana strategis dan efektif, yang dapat memberikan

pengetahuan secara sistematis, sekaligus membangun moral dan etika yang

peduli terhadap lingkungan. Hadirin yang Berbahagia Pada tahun 2005 yang lalu,

Menteri Pendidikan Nasional telah membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan

Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mengembangkan pendidikan lingkungan

ke dalam pendidikan formal. Bahkan Kantor Menteri Lingkungan Hidup sedang



8

menguji coba program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, yang dikenal

dengan Program Adiwiyata.

Di Sumatera Selatan sendiri, sudah ada upaya mengintegrasi pendidikan lingkungan

ke dalam pendidikan formal, seperti yang telah dilakukan oleh South Sumafera

Forest Fire Management Project (SSFFMP) melalui distribusi buku "Desa Ilalang" dan

peningkatan kapasitas guru dalam menerapkan pendidikan lingkungan dengan

menggunakan buku tersebut. Sesuai dengan misi South Sumatera Forest Fire

Management Project dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan

lahan, maka materi pendidikan lingkungan yang dikembangkan berfokus pada

pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Bapak, Ibu yang terhormat,

Penerapan pendidikan lingkungan di sekolah formal memang menghadapi permasalahan

yang cukup berat, antara lain :

1. Beban kurikulum yang harus dihadapi oleh anak-anak cukup banyak dan
berat,

2. Perubahan kurikulum yang membutuhkan masa adaptasi untuk bisa
diimplementasikan secara sempurna di sekolah,

3. Kapasitas guru dalam menerapkan pendidikan lingkungan masih terbatas,
4. Lemahnya dukungan dari dinas terkait, dalam kebijakan penerapan

pendidikan lingkungan.
5. Serta masih terbatasnya anggaran untuk pendidikan.

Namun demikian, tentunya kita tidak boleh menyerah terhadap persoalan-persoalan di

atas, peluang menerapkan pendidikan lingkungan masih sangat terbuka dan dapat

dijalankan melalui :

1. Mengintegrasikan pendidikan lingkungan ke dalam mata pelajaran yang

telah ada,

2. Menjadikan pendidikan lingkungan sebagai mata pelajaran muatan lokal,

3. Serta sebagai kegiatan ekstra kurikuler, seperti kepramukaan, pencinta

alam dan lain lain.

Bapak dan Ibu yang terhormat,

Apa yang sudah dijalankan oleh South Sumafera Forest Fire Management Project

perlu mendapatkan apresiasi dan penghargaan karena telah membantu dan

menyumbang pada pengembangan pendidikan lingkungan serta membantu

meringankan tugas pemerintah dalam menginisiasi kegiatan pendidikan lingkungan

dan ini harus terus diimplementasikan dan dikembangkan lebih lanjut.

Terlebih pada akhir tahun 2007, SSFFMP akan mengakhiri masa tugasnya. Maka

pengalaman tersebut kiranya dapat kita serap sebagai suatu pembelajaran dan

kelanjutan program pendidikan lingkungan perlu kita pikirkan dan pecahkan bersama.

Apa yang bisa kita perbuat ?.

Dalam konteks ini, maka diperlukan komitmen dan kerjasama lintas sektoral ; Pertama

Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pendidikan Nasional menyediakan

anggaran bagi keberlanjutan program serta mengeluarkan kebijakan agar setiap

sekolah dapat menjalankan pendidikan lingkungan. Kedua Bagi kalangan Perguruan

Tinggi dapat membantu mengembangkan kurikulum Pendidikan lingkungan. Ketiga
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Bagi kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat, dapat membantu memasukkan isu-isu

lingkungan dan jalan pemecahan masalah ke dalam pendidikan lingkungan,

serta membantu mendampingi sekolah dalam mengimplementasi pendidikan

lingkungan tersebut. Keempat Bagi Sektor Swasta dan Proyek bantuan, dapat

memberikan dukungan pendanaan dan bantuan teknis dan Kelima Bagi

kalangan pemerhati pendidikan dan masyarakat lainnya, dapat memberikan masukan

dalam penyusunan maupun memantau efektivitas kegiatan pendidikan lingkungan.

Dengan kerjasama multi-pihak ini tentunya persoalan-persoalan yang ada dapat

diselesaikan.

Oleh karena itu melalui lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan di Sumatera

Selatan diharapkan dapat merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan,

pengembangan program, dan jalinan kerjasama multi-pihak dalam mengembangkan

pendidikan lingkungan di Sumatera Selatan.

Hadirin yang Berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhimya saya ucapkan

Selamat Berlokakarya, semoga dapat dihasilkan pemikiran yang konstruktif dalam

upaya menjaga kelestarian lingkungan kita. Secara khusus saya mengucapkan

terima kasih kepada South Sumatera Forest Fire Managemenf Project, atas

terselenggaranya kegiatan ini.

Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan

anugerah-Nya kepada kita semua, amin !

Dengan mengucap :

Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan di Sumatera Selatan, saya nyatakan

dibuka.
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PENYERAHAN SECARA SIMBOLIK
BUKU “DESA ILALANG”

Sebagai tanda berakhirnya kegiatan SSFFMP dalam memfasilitasi penggunaan buku

pendidikan lingkungan “Desa Ilalang”, maka dilakukan penyerahan secara simbolik

buku Desa Ilalang sebanyak 2000 eksemplar untuk siswa, 500 eksemplar untuk

panduan guru dan Panduan Pelatihan Guru beserta perangkat lainnya berupa Master

Cetak Buku Desa Ilalang, diserahkan oleh DR. Karl-Heinz Steinnman selaku Co.

Director SSFFMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera

selatan yang diwakili oleh Drs. H. Tarmizi Mairu, MM selaku Kasubdin Pendidikan

Dasar.

Gambar 1. Penyerahan secara simbolis paket buku Desa Ilalang dari Co-Director
SSFFMP kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera
Selatan.
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III. MAKALAH PRESENTASI

SESSI I

Pemakalah 1

Pemakalah : Drs. Isnaini, M. Pd. (Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Banyuasin)

Judul : Kebijakan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Banyuasin untuk

memanfaatkan materi pendidikan lingkungan yang telah ada

Moderator : Adiosyafri, S.Si

Pendahuluan

Kabupaten Banyuasin dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2002 tentang

pembentukan Kabupaten Banyuasin di wilayah Propinsi Sumatera Selatan dengan

luas wilayah 11.892,99 km2 terdiri dari 11 kecamatan 254 desa dan kelurahan dengan

penduduk 705.563 jiwa, sebahagian besar wilayahnya daerah perairan/pasang surut.

Misi dari Dinas Kabupaten Banyuasin adalah; 1) Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 2) Meningkatkan pemanfaatan

sumber daya pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai sektor

unggulan dan 3) Membangunan pemerintahan yang profesional, transparan dan

demokrasi.

Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
mengamanatkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan, dijelaskan
bahwa Jenjang pendidikan formal terdiri dari Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,
Pendidikan Tinggi oleh karena itu siswa seharusnya menjadi manusia belajar yang
memiliki kestabilan, keseimbangan, keselarasan dari faktor internal dan external atau
lingkungan yang dititikberatkan pada bahasan ini lingkungan alam. Secara formal
pendidikan lingkungan disekolah telah ada. Contoh pada pelajaran IPA, Biologi,
Geografi kurikulum tahun 1994 telah berjalan semua bidang pelajaran dimasukkan
materi integrasi ekosistem yang waktu itu digalakkan oleh menteri Prof. Dr. Emil Salim

Pendidikan lingkungan menempati posisi yang strategis untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan
lahan. Berbagai upaya telah dilakukan salah satunya adalah melalui penerapan
kegiatan pendidikan lingkungan di sekolah dengan menggunakan buku “Desa Ilalang”
yaitu buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk
Sekolah Dasar kelas V

Dalam menunjang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan Kabupaten Banyuasin
membangun visi terwujudnya institusi pendidikan yang bermutu sebagai sarana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa serta menghasilkan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Banyuasin yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berbudi luhur, sehat jasmani dan rohani, berkualitas tinggi, menguasai IPTEK dan seni
budaya. Untuk menunjang visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin
menjalankan berbagai program yang sesuai dengan visi dan misinya. Adapun misi
Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin adalah; 1) Mengupayakan pemerataan
kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan 2) Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan 3) Meningkatkan
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kualitas dan profesionalitas tenaga Pendidik dan Kependidikan 4) Menyiapkan sumber
daya manusia Kabupaten Banyuasin yang berkualitas baik di bidang IPTEK maupun
IMTAQ.

Pendidikan Lingkungan Dilakukan untuk Mengembangkan dan Mendorong :

• Kesadaran, untuk membantu masyarakat, kelompok dan individu
mendapatkan sebuah kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan dan isu –
isu disekitarnya.

• Pengetahun, untuk membantu kelompok atau individu mendapatkan
pengalaman yang beragam, dan memperoleh pengertian dasar tentang
lingkungan dan isu-isu terkait.

• Keikutsertaan atau Partisipasi, untuk menyediakan kesempatan bagi kelompok
dan individu supaya terlibat secara aktif pada seluruh bagian ketika
menyelesaikan masalah-masalah lingkungan.

Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin untuk Memanfaatkan Materi
Pendidikan Lingkungan yang Telah Ada

Yang Telah Dilakukan

 Pengintegrasian Pendidikan Lingkungan pada semua mata pelajaran.

 Mendukung dan Mengikuti Program SSFFMP khususnya pada 4 sekolah yang
menjadi prioritas (SDN Upang, SDN Muara Telang, SDN Parit Prajen dan SDN
Talang Lubuk).

 Mengikuti Workshop yang dilaksanakan SSFFMP.

Yang Akan Dilaksanakan

 Mengkoordinasikan dengan Dinas dan Instansi yang terkait.

 Mensosialisasikan program pendidikan lingkungan dengan penggunaan materi
buku Desa Ilalang.

 Memprogramkan pendanaan APBD untuk penggandaan Buku “Desa Ilalang”.

 Pelatihan penyusunan KTSP.
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SESSI I

Pemakalah 2

Pemakalah : Syafrul Yunardi, S. Hut., M.E.

Judul : Meneropong peran kebijakan dalam mendudkung kebijakan

pendidikan berbasis lingkungan

Moderator : Adiosyafri, S.Si

….Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dan mendukung pengembangan manfaat buku ini (Desa
Ilalang) melalui jalur-jalur pendidikan formal, informal, dan non formal… Harapan kami kepada pihak-pihak yang
berkompeten di dunia pendidikan agar dapat segera menerapkannya dalam kurikulum muatan lokal di lingkungan
masing-masing…

(Gubernur Sumatera Selatan, September 2001)

Tepat lima tahun sudah Buku Desa Ilalang diluncurkan secara resmi oleh Gubernur

Sumatera Selatan. Hampir dua fase (FFPCP dan SSFFMP) bantuan teknis Uni Eropa

diberikan untuk mendorong masuknya materi-materi tentang lingkungan hidup ke

dalam sistem pendidikan di wilayah Sumatera Selatan. Dengan demikian, sudah

cukup momentumnya untuk mengevaluasi tingkat kemajuan dan mengkaji kendala

dalam implementasi selama ini.

Kilas Balik Buku Desa Ilalang

Adanya sambutan yang baik terhadap buku Desa Ilalang dari pemerintah daerah kala

itu, dilandasi oleh adanya kesadaran bahwa kebakaran hutan dan lahan merupakan

ancaman serius terhadap degradasi sumberdaya alam sekaligus pencemaran

lingkungan. Disadari bersama bahwa upaya penanggulangan kebakaran berupa

pemadaman tidak akan mengembalikan sumberdaya alam dan keanekaragaman

hayati yang hilang. Oleh karenanya, upaya penyadaran kepada segenap lapisan

masyarakat secara sistematis dianggap bisa menjadi langkah strategis untuk

menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang.

Buku Desa Ilalang ini didesain dalam format buku cerita untuk anak-anak sekolah.

Cakupan muatan banyak terkait dengan informasi tentang lingkungan hidup secara

umum dan kebakaran hutan dan lahan secara khusus. Secara garis besar, buku ini

bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang pencegahan kebakaran kebakaran

hutan dan lahan, mendukung guru-guru sekolah dasar dalam melaksanakan

pendidikan lingkungan hidup, dan menyediakan sebuah contoh bagi pihak-pihak lain

yang terlibat dalam pengembangan materi pendidikan.

Materi buku ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada para murid agar dapat

memandang dengan sudut pandang yang baru terhadap segala sesuatu yang sudah

mereka kenal sebelumnya. Hal ini akan menarik mereka untuk mengamati,

menganalisa, dan mempertanyakan hal-hal di sekitar mereka, serta menemukan

hubungannya antara kegiatan yang dilakukan dengan lingkungannya. ara ini bisa

membantu meningkatkan perhatian mereka pada daerahnya sendiri. ehingga pada
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saatnya nanti akan mampu meningkatkan rasa tanggung jawab mereka, dimana

mereka paham bahwa pada hakekatnya “apa yang kita ketahui dan cintai maka harus

kita jaga”.

Awalnya, kelompok yang menjadi sasaran buku Desa Ilalang adalah anak-anak kelas 5

SD pada daerah pedesaan di 5 kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Kriteria

yang digunakan adalah (i) merupakan kelompok umur dimana presentase

kehadirannya tinggi, (ii) anak-anak sudah mampu membaca dan menulis, (iii)

merupakan kelompok kelas dengan ketersediaan waktu senggang yang cukup dalam

kurikulum nasional, (iv) sekolah-sekolah di daerah yang paling cocok untuk pesan

tersebut.

Pesan Lingkungan

Ada banyak catatan kelam tentang gejolak alam dan lingkungan yang telah terjadi

selama hingga ke penghujung tahun 2006 ini. Bencana alam berupa gempa bumi

yang terjadi di Nias dan terakhir di Yogyakarta dan Jawa Tengah, telah menimbulkan

kehancuran dan penderitaan yang tak terkira. Sedangkan bencana lingkungan berupa

banjir dan tanah longsor di Trenggalek dan areal penambangan PT. Freeport

Indonesia, serta banjir lumpur Lapindo telah meminta korban jiwa dan kerugian harta

benda. Sementara itu, kebakaran lahan dan hutan beserta dampak asapnya hingga

kini juga masih menimpa wilayah Sumatera Selatan.

Fakta dan situasi diatas sesungguhnya menunjukkan dua pesan yang berbeda. Pesan

pertama, bahwasanya gejolak alam yang membawa bencana seperti gempa bumi dan

letusan gunung berapi merupakan peristiwa alami yang lepas dari intervensi manusia.

Sehingga, perubahan alam yang terjadi merupakan suatu keniscayaan sebagai suatu

proses yang akan terus berjalan tanpa dapat kita cegah. Yang dapat kita lakukan

adalah memprediksi apa yang akan terjadi, kapan, dan seberapa besar dampaknya.

Dengan kemajuan teknologi yang kian pesat dan canggih maka upaya tersebut untuk

meminimalkan dampak korban manusia dan kerusakan, bukan hal yang mustahil.

Pesan kedua menunjukkan bahwa bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor,

kebakaran lahan dan hutan, kekeringan, dan kesulitan air bersih merupakan gejolak

alam yang diakibatkan oleh sentuhan dan aktivitas manusia. Gejolak alam yang

kemudian menjadi bencana lingkungan, sesungguhnya merupakan dampak dari

perubahan alam yang cenderung menuju pada ketidakseimbangan. Kondisi

ketidakseimbangan inilah yang semestinya bisa direspon secara benar oleh kita.

Dalam konteks bencana lingkungan, dimana manusia merupakan variabel penyebab

utama yang signifikan, maka prinsip ”bahwa manusia yang merusak maka manusialah

yang mesti memperbaiki”, menjadi hal yang penting. Prinsip ini selayaknya mampu

menggugah tanggung jawab kolektif kita untuk memperbaiki lingkungan hidup yang

telah rusak dan kian terdegradasi kualitasnya.

Bencana lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah perlu ditangkap sebagai pesan

lingkungan yang dapat menjadi dasar perenungan kembali bagi para pengambil

kebijakan publik dan masyarakat luas, termasuk pihak swasta. Tanpa kepedulian

semua pihak, bisa dipastikan bencana lingkungan akan berlangsung terus, berulang,

dan semakin parah.
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Ke depan, diperlukan pemahaman yang komprehensif atas pemanfaatan dan

pemeliharaan kekayaan sumberdaya alam, agar bencana lingkungan dapat dicegah.

Karena sesungguhnya bencana lingkungan adalah bencana yang terencana.

Persoalan Pendidikan Berbasis Lingkungan

Pemberian pengetahuan dan pengenalan tentang lingkungan hidup merupakan salah

satu langkah meningkatkan kualitas anak didik dan peningkatan mutu pendidikan yang

menunjang komitmen nasional yang perlu diwujudkan dalam membangun pendidikan

saat ini. Dengan pendidikan kita dapat menjelaskan dan memberikan informasi yang

benar mengenai bagaimana mengelola lingkungan hidup secara harmonis dengan

memadukan antara fungsi perlindungan dan manfaatnya.

Pendidikan yang berbasiskan lingkungan selama ini mengalami tiga kendala utama

yang menjadikannya seperti kegiatan berjalan di tempat. Kendala tersebut mencakup

kendala konsepsi (berupa sistem dan metode), kendala filosofis (terkait paradigma),

dan kendala politis (menyangkut kebijakan).

Kendala Konsepsi

Pembicaraan ilmiah mengenai perubahan kurikulum dengan memasukkan aspek

lingkungan hidup sebagai bentuk kepekaan terhadap masalah yang timbul, mulai

mengemuka saat ini. Proses pendidikan saat ini dinilai masih berlangsung dalam

bentuk alih (transfer) pengetahuan dimana proses tersebut hanya menghasilkan anak

didik dengan kemampuan hafalan. Semestinya lebih jauh dapat memberikan jalan

bagi pertumbuhan manusia secara seimbang dalam segala seginya, antara spiritual

dan intelektual, baik dalam perannya sebagai individu maupun kolektif (hubungan

sosial).

Dalam hal ini, pernyataan Wakil Presiden ketika itu yang menghendaki “Kurikulum

Pendidikan Harus Diubah Total” (Republika, 18 April 2002) cukup menjelaskan.

“Kurikulum pendidikan harus diubah secara total karena saat ini sudah tidak pas lagi

dengan kebutuhan pembangunan kita. Perubahan itu sangat mendesak karena saat

ini anak didik tidak diberikan kurikulum yang bisa diterapkan langsung dalam

kehidupan masyarakat sehari-hari. Selama ini kita tidak diberi kurikulum seperti

bagaimana memberikan nilai ekonomis yang tinggi terhadap sumberdaya alam kita

yang melimpah, juga bagaimana melakukan action terhadap permasalahan

sumberdaya tersebut. Kurikulum baru nantinya harus disesuaikan dengan

kemampuan bangsa ini untuk menangani dan memanfaatkan sumberdaya alam”.
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Dalam mengenalkan konsep pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan,

diperlukan sharing dalam hal pendekatan yang digunakan terkait teknik yang inovatif

dan materi yang memenuhi standar dan membumi agar program lingkungan hidup

dapat berkembang baik dan meluas.

Kendala Filosofis

Dalam hal ini, konsep pembelajaran haruslah bersumber dari pengetahuan yang

diperoleh dari hasil olah pikir manusia dan pengalaman (permasalahan) langsung di

lapangan yang dipadukan secara sistematik, sinkron dan kontekstual. Untuk itu,

diperlukan pemahaman prinsip-prinsip dasar lingkungan hidup terlebih dahulu.

Dengan pemahaman yang benar tentang lingkungan hidup dapat merubah pola pikir

dan berimbas pada tingkah laku. Inilah yang menjadi dasar bahwa pemahaman

terhadap lingkungan hidup perlu diajarkan sejak dini melalui pendidikan baik formal

maupun non-formal.

Barangkali bila masyarakat sudah dididik dan dilatih konsep pengelolaan lingkungan

hidup yang baik dan benar sejak dini, baik melalui wadah pendidikan formal dan non

formal, tidaklah terlalu sulit untuk sampai pada tahap implementasinya secara nyata.

Sebagai contoh, dalam memperbaiki hutan tidaklah cukup hanya melalui upaya-upaya

rehabilitasi lahan semata. Secara substansi harus juga dilakukan upaya rehabilitasi

kesadaran pentingnya melindungi hutan. Berulangnya bencana lingkungan yang terjadi

seharusnya memberikan pelajaran kepada kita akan pentingnya hutan untuk

menopang keseimbangan alam. Rehabilitasi kesadaran ini mencakup juga bagaimana

cara pandang masyarakat terhadap hutan. Perlu ditumbuhkan kesadaran akan

pentingnya hutan dalam menopang kehidupan di bumi dan juga perannya sebagai

bagian sistem yang mendukung kehidupan manusia. Tanpa adanya perubahan sikap

manusia terhadap hutan maka pada dekade mendatang kita akan terus mengeluarkan

uang yang lebih besar untuk biaya rehabilitasi hutan. Untuk itu, sejak dini harus

ditanamkan rasa kecintaan akan pentingnya hutan.

Kendala Politis

Pendidikan lingkungan di sekolah merupakan salah satu cara efektif guna membantu

pembentukan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, kesadaran dan pemahaman

akan prinsip-prinsip dasar alam. Hal ini juga akan membangun masyarakat yang

memiliki kemampuan dan komitmen yang diperlukan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas lingkungan.

Dalam rangka mempercepat integrasi materi lingkungan hidup ke dalam kurikulum

pendidikan, baik formal maupun non formal, diperlukan dukungan semua komponen

bangsa. Karena pekerjaan ini membutuhkan pemahaman yang sama dan pengakuan

yang setara dari semua pihak, maka keinginan politik (political will) dari lembaga

eksekutif dan yudikatif juga menjadi salah satu kunci yang menentukan kelancaran dan

keberhasilan proses integrasi ini.
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Selain itu, tentunya keterlibatan aktif seluruh masyarakat (tokoh masyarakat, LSM, dan

swasta) juga diperlukan untuk selalu mengawal agar pendidikan berbasis lingkungan

hidup tidak menjadi program yang terpinggirkan.

Peran Kebijakan

Merekam perjalanan buku Desa Ilalang selama ini, maka ada banyak hal yang dapat

menjadi catatan dan penilaian, baik terhadap prosesnya maupun pada hasil akhirnya.

Seberapa banyak buku yang telah diterima oleh sekolah-sekolah, seberapa sering

buku tersebut digunakan, dan sejauh mana dampaknya?. Karena fasilitasi teknis

sudah intensif dilakukan melalui penyesuaian isi materi atau modul (revisi) dan

peningkatan kapasitas pengajar, maka besar kemungkinan persoalan akan berada

pada sejauh mana komitmen yang diberikan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh

seluruh instansi dan lembaga terkait (stakeholder) dalam mendukung implementasi

buku Desa Ilalang.

Dukungan kebijakan guna mendiseminasikan buku Desa Ilalang menjadi sangat

dibutuhkan karena materi ini dirancang untuk masuk dalam kurikulum formal.

Oleh karena itu, peran pengambil kebijakan (baik eksekutif maupun legislatif) kiranya

perlu dipacu lebih aktif dalam menggunakan tugas, fungsi, dan wewenangnya untuk

mempercepat proses diseminasi dan implementasi buku Desa Ilalang. Karena jaring-

jaring birokrasi formal akan berjalan dengan cepat dan berfungsi dengan baik apabila

didukung dengan penggunaan kebijakan yang tepat dan berjenjang.

Meskipun pendidikan lingkungan hidup masih diterapkan dalam tahap yang sangat

awal, namun sejalan dengan reformasi dan otonomi saat ini, pemerintah dapat

memberikan kebijakan agar pendidikan lingkungan hidup dapat dimasukkan ke dalam

muatan lokal dan materi khusus di sekolah. Dengan demikian terbuka lebar peluang

untuk menerapkan materi lingkungan hidup dalam pendidikan formal. Harapannya,

dalam jangka pendek, materi lingkungan hidup diharapkan dapat dimasukkan dalam

materi pelajaran muatan lokal. Sedangkan dalam jangka menengah diupayakan untuk

dapat diaplikasikan sebagai materi pelajaran sekolah (kurikulum nasional) di seluruh

sekolah. Namun tentunya tetap memperhatikan kesesuaian situasi dan kondisi lokal

spesifik yang ada di masing-masing daerah.

Semoga edukasi berbasis lingkungan hidup bukanlah menjadi suatu pilihan namun

merupakan satu keharusan.
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Pemakalah 3

Pemakalah : Drs. Mochammad Saleh (Training and Awarenss Specialist

SSFFMP)

Judul : Pengalaman SSFFMP dalam menyebarluaskan dan

mengimplementasikan bulu Desa Ilalang

Moderator : Adiosyafri, S.Si

“ Perubahan perilaku melalui proses pendidikan jauh lebih efektif karena sudah

terstruktur dengan jelas” ungkap Menneg Lingkungan Hidup Rakhmat Witoelar

dalam pernyataannya saat menandatangani MoU bersama dengan Menteri Pendidikan

Nasional mengenai memasukkan Pendidikan Lingkungan kedalam kurikulum sekolah.

Pernyataan di atas sangat mendukung upaya South Sumatra Forest Fire Management

Project (SSFFMP) dalam menyebarluaskan pendidikan lingkungan di sekolah, jauh

sebelum MoU tersebut ditandangani, sesuai dengan misinya mencegah dan

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, maka SSFFMP melakukan

penyebarluasan, sosialisasi dan peningkatan kapasitas guru untuk mengimplementasi

buku “Desa Ilalang”, buku pendidikan lingkungan pencegahan kebakaran hutan dan

lahan untuk siswa SD kelas 5.

Buku tersebut telah disusun dan diterbitkan sejak tahun 2000 oleh Forest Fire

Prevention and Control Project (FFPCP), karena materi sangat relevan dengan misi

yang dijalankan oleh SSFFMP, maka buku tersebut telah dicetak ulang sebanyak dua

kali, yaitu tahun 2003 dan 2005 masing-masing sebanyak 10.000 eksemplar, terdiri

dari buku siswa dan buku panduan untuk guru.

Berbagai cara ditempuh untuk mendistribusikan buku tersebut, seperti melalui Dinas

Pendidikan Nasional, Cabang Dinas Pendidikan Nasional, Pokja I MSF Kabupaten,

serta distribusi langsung kepada guru dan kepala sekolah pada kesempatan lokakarya

dan pelatihan guru.

Mengapa Desa Ilalang?

Desa Ilalang adalah buku pendidikan lingkungan untuk pencegahan kebakaran hutan

dan lahan adalah buku yang sudah lama diterbitkan dan dikenal banyak pihak,

walaupun sudah terjadi beberapa kali perubahan kurikulum (tahun 1996, 2004, dan

2006). Buku tersebut sebagai mata ajar pendidikan lingkungan saat ini masih sangat

relevan untuk diterapkan. Terlebih lagi dengan instruksi Presiden RI dalam Apel Siaga

Api butir nomor 2 yang menyatakan: “Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan

kepada masyarakat agar tidak lalai dan tidak melakukan pembakaran hutan dan

ladang”.

Upaya menanamkan pengetahuan dan kesadaran terhadap pencegahan kebakaran

hutan dan lahan harus dilakukan sejak dini, karena masalah kebakaran hutan dan

lahan hanya salah satu dari sekian banyak isu lingkungan, maka buku “Desa Ilalang”

ini mengambil segmentasi Kelas V SD.

Buku “Desa Ilalang” cukup lengkap untuk pengetahuan dan peningkatan kesadaran

mengenai pencegahan kebakaran, karena yang terdiri dari dua buku, buku pertama
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adalah buku untuk siswa dan buku kedua adalah panduan untuk guru, dengan metoda

yang variatif, dan dapat digunakan untuk melatih kecerdasan majemuk anak didik.

Dengan perubahan kurikulum baru, buku ini bisa digunakan karena sesuai dengan

karakter kurikulum berbasis kompetensi, yaitu:

1. berpusat pada siswa,

2. mengembangkan kreativitas, menciptakan kondisi menyenangkan dan

menantang,

3. mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai,

4. serta menyediakan pengalaman belajar yang beragam.

Apa masalah dan kendalanya?

Dalam penerapan Desa Ilalang masih menghadapi berbagai kendala, yaitu:

1. Terbatasnya pengalaman dan pengetahuan guru dalam menerapkan dan

menggunakan buku Desa Ilalang;

2. Dalam penyebarannya, buku ini belum tersebar secara merata dan kontinyu,

sehingga menimbulkan kesenjangan diberbagai daerah;

3. Belum adanya dukungan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas

Pendidikan Nasional terutama di Kabupaten Prioritas yang menetapkan bahwa

buku tersebut dapat dijadikan kurikulum muatan lokal pendidikan lingkungan.

Karena itu, perlu membangun sinergi antara projek, pemerintah daerah, dalam

penyebarluasan pendidikan lingkungan ini

Apa saja yang telah dilakukan dengan Desa Ilalang?

Dalam menyebarluaskan buku “Buku Ilalang”, SSFFMP telah melakukan:

1. Lokakarya penerapan buku Desa Ilalang di 3 Kabupaten Prioritas, yaitu Ogan

Komering Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.

2. Jambore Pendidikan Lingkungan, di Sekayu, Musi Banyuasin.

3. Melakukan studi banding pendidikan lingkungan ke Lampung.

4. Pelatihan guru SD untuk mengimplementasi pendidikan lingkungan dengan

menggunakan buku Desa Ilalang untuk 3 Kabupaten Prioritas.

5. Pendampingan implementasi Desa Ilalang di enam Desa Prioritas Bayat Ilir,

Pagar

Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan akselarasi penerapan pendidikan

lingkungan di sekolah-sekolah dapat berlangsung dengan cepat.
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Pengambil alihan untuk keberlanjutan

Tahun 2005, merupakan adalah pencetakan akhir buku “Desa Ilalang” yang dilakukan

oleh SSFFMP, dan SSFFMP akan mengakhiri masa kerja pada akhir tahun 2007.

Sehingga Desa Ilalang perlu diambil alih dan melanjutkannya proses implementasinya.

SSFFMP sudah memiliki bahan yang cukup lengkap untuk diberikan kepada pihak

yang ingin melanjutkan:

1. Buku Desa Ilalang terdiri dari dua buku yaitu panduan untuk guru dan buku

siswa.

2. Modul pelatihan untuk guru-guru: “ Optimalisasi penggunaan buku “Desa

Ilalang”.

3. Dokumentasi proses pelatihan dan peningkatan kapasitas guru.

Sehingga pihak-pihak yang akan menggunakan buku tersebut dengan cukup panduan

lengkap.

Rekomendasi untuk keberlanjutan

1. SSFFMP telah banyak menyelenggarakan pelatihan fasilitator pendidikan

lingkungan, baik dari kalangan guru, maupun dari LSM dan Pemerintah,

mereka dapat berperan menjadi fasilitator pelatihan implementasi buku Desa

Ilalang dengan menggunakan perangkat yang sudah ada.

2. Buku ”Desa Ilalang” dapat diadopsi sebagai kurikulum muatan lokal pendidikan

lingkungan di daerah prioritas yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan.

3. Perlu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mendukung implementasi buku

Desa Ilalang sebagai muatan lokal pendidikan lingkungan, karena persoalan

kebakaran hutan dan lahan masih berlangsung. Sehingga sosialisasi dan

pendidikan pencegahan kebakaran dapat dijalankan sesuai dengan Instruksi

Presiden tanggal 17 Juni 2006.
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SESSI II

Pemakalah 1

Pemakalah : Irwansyah Reza Lubis, MSc. (Koordinator Wetlands International

Sumatera Selatan)

Judul : Pengalaman menerapkan pendidikan lingkungan hidup di Berbak

Sembilang

Moderator : Muhammad Iqbal, S.Si

Pendahuluan

Sejak bulan Oktober 2001 hingga Agustus 2004, Wetlands International-Indonesia

Programme (WI-IP) melalui Proyek Konservasi Lahan Basah Pesisir Terpadu Berbak

Sembilang (BSP) telah melakukan berbagai macam upaya konservasi termasuk

kampanye pelestarian alam melalui program-program Pendidikan Lingkungan Hidup

(PLH). Sebelum penyusunan program dilakukan, terlebih dahulu diawali dengan suatu

kajian kebutuhan penyuluhan yang hasilnya dituangkan dalam sebuah dokumen

strategi penyuluhan. Dokumen ini menjadi pegangan utama dalam penyusunan

program dan materi PLH yang akan dilaksanakan.

Salah satu kunci kelancaran kegiatan PLH adalah kerjasama yang erat dan kemitraan.

Setidaknya ada 4 LSM setempat yang terlibat secara langsung dalam kegiatan ini yaitu

Pinse, WBH, LPH-PEM and KPBSOS, dimana saat itu lembaga-lembaga ini lah yang

memiliki peran aktif di wilayah Berbak-Sembilang. Kerjasama dengan instansi

pemerintah juga dilakukan terutama dengan BKSDA sebagai pemangku kawasan dan

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin, disamping Dinas-dinas terkait lainnya.

Dari sisi material, berbagai bentuk sarana kampanye PLH yang terkait dengan wilayah

Berbak Sembilang telah di produksi oleh WI-IP, baik untuk target grup khusus maupun

untuk publik secara luas. Media-media yang digunakan cukup bervariasi, antara lain:

stiker, poster, papan informasi, program radio, film-film dokumenter, paket Pendidikan,

situs web, CD interaktif multimedia, souvenir dan lain-lain. Ada 39 macam jenis produk

yang berbeda dihasilkan selama proyek BSP berlangsung. Produk yang paling utama

adalah Paket Pendidikan Lingkungan Hidup dimana produk ini telah diadopsi oleh

beberapa sekolah di sekitar Taman Nasional Sembilang sebagai materi muatan lokal

sekolah Dasar. Sebelum dapat melaksanakan materi ini di dalam kelas, para guru dan

kader konservasi diberikan pelatihan terlebih dahulu dalam melaksanakannya di kelas.

Selain pembuatan media kampanye, diselenggarakan juga kegiatan-kegiatan

kampanye seperti Seminar, Kampanye Lingkungan tingkat sekolah, Permainan

konservasi, eksebisi, dan studi banding.

Banyak pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan penyuluhan dan pendidikan

lingkungan hidup di Berbak-Sembilang, diantaranya yang patut dicatat adalah

pentingnya kejelasan hukum muatan lokal, proses evaluasi dan monitoring, koordinasi

dari kerja tim yang baik, penyusunan materi yang memakan waktu panjang, dan

pelaksanaan kegiatan kampanye. Dalam pertemuan penutupan proyek dirasakan

masih perlu dilakukannya kegiatan sejenis dengan koordinasi yang lebih baik lagi
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dengan banyak pihak untuk meningkatkan efektivitas, diiringi dengan program

monitoring dan evaluasi dari materi-materi yang dihasilkan oleh BSP.

Latar Belakang

Lingkungan hidup dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya

merupakan suatu aset yang sangat penting bagi proses pembangunan. Lahan basah

adalah salah satu tipe ekosistem yang memiliki banyak sekali keterkaitan dengan

aspek kehidupan manusia sehari hari. Walaupun begitu masih sering kali hal ini tidak

disadari oleh kita, dimana banyak bisa kita lihat lahan basah terancam keberadaannya

oleh kegiatan manusia tanpa manusia tersebut menyadari akan akibat kegiatannya.

Ada beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah diatas, salah

satunya adalah program penyadaran dan pendidikan lingkungan. Hal inilah yang

mencetuskan dimulainya suatu program Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan

Lingkungan Hidup (PLH) di wilayah CTN Sembilang dan TN Berbak.

Pendidikan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang diarahkan

kepada komunitas tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat

terhadap lingkungan termasuk masalah-masalah yang dihadapi dan sinergi antar

komponen kehidupan. Sebagai tujuan akhir diharapkan bahwa komunitas tujuan akan

memiliki pengetahuan, sikap, motivasi, komitmen dan keahlian untuk menyelesaikan

masalah lingkungannya sendiri. Penyusunan kegiatan penyadaran dan pendidikan

lingkungan didasarkan kepada adanya hasil kajian terlebih dahulu..

Dipercaya bahwa banyak ancaman terhadap kawasan Berbak-Sembilang timbul oleh

karena kurangnya alur informasi dan pemahaman terhadap fakta-fakta lingkungan.

Oleh karena itu, secara logika pendidikan akan memberikan kontribusi kepada

pemanfataan alam yang lebih bijaksana dan juga peningkatan komitmen terhadap

konservasi alam. Akan tetapi, sering kali pemahaman dikuasai, tetapi oleh adanya

konflik kepentingan seperti tekanan ekonomi dan social, maka pemahaman ini tidak

menjadi prioritas.

Peningkatan kepedulian masyarakat akan pentingnya konservasi kawasan adalah

faktor yang sangat penting di dalam mencapai keberhasilan pengelolaan kawasan

konservasi CTN Sembilang. Terlebih didaerah ini, Sembilang dimana masyarakat

banyak bermukim dan mencari nafkah sehari-hari disekitarnya. Kesadaran masyarakat

saat ini akan pentingnya konservasi kawasan Sembilang masih kurang dikarenakan

mereka tidak secara langsung bergantung kepada sumber daya yang dihasilkan oleh

hutan-hutan di dalam kawasan. Padahal apabila dikaji lebih jauh, hasil perairan utama

bagi para nelayan yang merupakan mayoritas mata pencaharian, keberlanjutannya

bergantung kepada rantai ekosistem disekililingnya termasuk hutan bakau, sungai dan

rawa sekitarnya. Putus atau musnahnya proses ekologis salah satu rantai ekosistem

ini akan mempengaruhi komponen lainnya.

Pesan-pesan seperti ini biasanya agak sulit diterima oleh akal orang awam apalagi

sebagian besar penduduk Sembilang tidak sempat mengenyam bangku sekolah, untuk

itu diperlukan suatu strategi untuk menentukan pendekatan terbaik dalam

menyampaikan pesan diatas. Berdasarkan strategi tersebut dapat disusun sutau

program aksi peningkatan kesadaran masyarakat yang baik dan terencana.
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Jadi penerapan program PLH bukanlah hal yang mudah dan hasilnya keseluruhan

tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Akan tetapi, tetap dipercaya merupakan salah

satu cara yang lebih efektif daripada kegiatan pengamanan yang bersifat represif.

Patut pula dicatat bahwa program penyadaran lingkungan dan PLH telah pernah

dilakukan di wilayah Berbak oleh proyek ISDP ataupun JICA, sedangkan di kawasan

Sembilang belum ada suatu program khusus yang mengarah ke sana. Untuk itu,

program yang dirancang akan banyak mengarah kepada kegiatan pembuatan materi

untuk wilayah Sembilang, sedangkan untuk kegiatan di Berbak akan lebih banyak

menggunakan materi yang sudah ada.

Tujuan dari kegiatan Pendidikan Lingkungan Hidup dan peningkatan kesadaran

Berbak-Sembilang

Diharapkan seluruh peserta dan target grup dari program ini setidaknya memperoleh:

1. peningkatan kesadaran akan aspek-aspek ekologi yang penting dan lingkungan

secara umum, dengan focus utama kepada ekosistem lahan basah

2. memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana dan

berkelanjutan

3. dapat menularkan pesan yang mereka peroleh kepada masyarakat lain dan

generasi penerusnya

4. lebih dapat mengintegrasikan aspek lingkungan pada kehidupan sehari-harinya

5. menunjukkan peningkatan motivasi dan kompetensi untuk menyelesaikan

masalah lingkungannya sendiri, baik secara individual maupun bersama-sama

Pendekatan strategis

Seluruh kegiatan penyadaran dan PLH dapat menggunakan pendekatan yang

mengacu kepada:

(1) mengangkat isu lingkungan di kawasan Berbak-Sembilang, atau/dan

(2) mengubah persepsi umum kepada kegiatan yang lebih ramah lingkungan

Pendekatan pertama akan memerlukan materi-materi yang khusus dibuat berdasarkan

situasi dan kondisi kawasan Berbak-Sembilang. Sedangkan pendekatan kedua lebih

dapat menggunakan materi-materi lingkungan secara umum (misalnya: pencegahan

kebakaran hutan, resiko penebangan liar dan lain sebagainya)

Kegitan penyadaran juga akan mengarah kepada sebanyak mungkin pihakyang

berkepentingan. Kegiatan pertemuan, diskusi, workshop ataupun pelatihan yang

menjadi komponen terpisah dalam proyek ini juga dapat dipadukan dengan kegiatan

penyadaran.

Tahapan Penyusunan

Program peningkatan kesadaran masyarakat ini memiliki cakupan yang amat luas baik

dalam hal muatan (isinya), kelompok sasaran maupun pendekatan dan metode serta

media yang dipergunakan. Pengajaran tidak hanya akan terbatas melalui pendidikan

formal atau pengajaran secara sempit tetapi juga meliputi kegiatan kampanye,

advokasi, pelatihan, penataran, kegiatan luar sekolah atau aksi masayarakat lainnya.

Kelompok sasaran program ini dapat meliputi seluruh masyarakat, mulai siswa dan
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gurunya, kelompok profesi, kelompok adat, media massa dan juga para pembuat

kebijakan dan pengambil keputusan

Langkah-langkah yang dilakukan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat

terhadap konservasi kawasan:

1. Identifikasi kebutuhan program penyadaran dan kepedulian masyarakat

terhadap kawasan: Sebelum menyusun suatu strategi dan program

penaydaran masyarakat, sebuah survey awal dibutuhkan untuk mengetahui

kebutuhan dan pendekatan terbaik akan penyadaran masyarakat terhadap

lingkungannya secara umum dan terhadap kawasan secara khusus. Dari

survey ini dapat diketahui bagaimana ketergantungan penduduk terhadap

sumber daya alam di sekitarnya, tekanan-tekanan apakah yang diberikan

penduduk setempat terhadap lingkungan sekitarnya di daerah tersebut,

pemahaman mereka terhadap kawasan dan konservasinya, kehidupan

sosial-ekonomi sehari-hari, media komunikasi apakah yang mereka

gunakan, hirarki sosial dan kesadaran hukum mereka merupakan isu-isu

utama yang harus diangkat.

2. Penyusunan strategi & rencana penguatan kepedulian masyarakat: Melihat

keberadaan dan kondisi masyarakat disekitar CTN Sembilang pada saat ini,

dapat disusun suatu strategi khusus yang dapat mencapai berbagai macam

kelompok sasaran di dalam dan diluar kawasan. Untuk kelompok sasaran

dapat dibagi menjadi empat kelompok besar yaitu masyarakat luas di

sekitar dan di dalam kawasan, anak usia sekolah, pejabat pemerintah dan

LSM, serta sektor swasta. Berbagai metode dan media dapat digunakan

yang didisain khusus untuk masing-masing kelompok sasaran. Metode

tersebut dapat berupa program pelatihan, penataran, penyuluhan,

lokakarya, ekskursi, hiburan, kerjasama dan kompetisi. Media yang

digunakan tidak terbatas hanya pada paket pendidikan dan penyluhan

konvensional seperti buku, poster, terbitan berkala, dan brosur tetapi juga

dapat juga menafaatkan kemajuan teknologi komunikasi saat ini melalui

media massa, TV/Radio program, Video CD, CD Rom multimedia, dan

internet. Untuk program pendidikan anak sekolah, suatu paket pengajaran

khusus yang berisikan muatan-muatan permasalahan lingkungan lokal akan

diangkatnya sehingga diharapkan si anak didik dapat lebih mengerti dan

memahami maksud dari materi yang diberikan dan dapat

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para pemberi materi akan

diberi pelatihan terlebih dahulu untuk lebih memahami maksud pengajaran

dan menyamakan persepsi.

3. Pelaksanaan program penyadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan:

Implementasi rencana dan strategi yang telah disusun sebelumnya akan

dilakukan pada setiap kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan program ini

diperlukan kerjasama yang erat antar berbagai pihak, baik komponen

pemerintah, LSM maupun tokoh-tokoh masyarakat. Setiap komponen harus

menyumbangkan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing demi

kelancaran program. Untuk itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu suatu

rencana pelaksanaan yang mendetail untuk setiap langkah program dengan

alokasi waktu dan posisi setiap komponen yang jelas. Dengan adanya
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koordniasi yang baik diharapkan kegiatan akan berlangsung tanpa

terjadinya konflik antar komponen yang terlibat.

4. Pembentukan kader-kader konservasi: Oleh karena sifat dan bentuk

kegiatan penyadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan hidup yang

terbatas pelaksanaannya, perlu dipersiapkan terbentuknya kader-kader

penerus pesan-pesan konservasi ini yang berasal dari anggota masyarakat.

Pemuka masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan, guru, dokter,

petugas kehutanan, polisi dan unsur-unsur lainnya merupakan kader-kader

potensial karena mereka merupakan panutan dan berhubungan langsung

dengan masyarakat. Untuk itu akan dilaksanakan suatu program pelatihan

dan pemantapan kader-kader konservasi yang mengacu kepada

peningkatan kepedulian masyarakat akan kawasan.

Analisis rencana kegiatan peningkatan kepedulian masyarakat terhadap

konservasi kawasan serta konsekwensinya

Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap konservasi kawasan hanya dapat

dicapai melalui suatu program yang tersusun secara sistematis dan strategis yang

melibatkan unsur masyarakat itu sendiri sebagai pelaku dan target sasaran.

Kepedulian masyarakat dapat timbul secara individual pada setiap orang dan dalam

skala yang lebih luas nantinya akan membangun suatu opini publik yang sama. Proses

ini tidak akan terjadi dalam sekejap tetapi membutuhkan waktu yang panjang dan

pendekatan yang tepat.

Pelaksanaan program penyadaran masyarakat memiliki dua objektif: (1) untuk

mengangkat permasalahan lingkungan di daerah Sembilang pada saat ini (2) Secara

umum mengarahkan persepsi masyarakat akan pentingnya konservasi alam. Objektif

pertama dapat dicapai dengan mengembangkan paket penaydaran yang disesuaikan

dengan kondisi dan permasalahan lokal di wilayah Sembilang, sedangkan untuk

objektif kedua dapat dicapai dengan lebih banyak menggunakan tema konservasi

umum, dalam hal ini konservasi lahan basah.



Tahapan-tahapan pelaksanaan program dapat diuraikan secara singkat dalam diagram

dibawah ini :

Tahap 1:

Tahap 2:

Tahap 3:

Hasil survey awal mengidentifikasikan bahwa

konservasi kawasan lebih dikarenakan kura

pentingnya fungsi lestari lingkungan sekitar

masyarakat. Walaupun kesadaran lingkunga

kemungkinan konflik antar kepentingan yan

dimasa krisis dan keadaan politik yang tid

Identifikasi kebutuhan program penyadaran dan kepedulian masyarakat terhadap
kawasan

 Me
SD

 Tek

 Pem

 Keh

 Me

Strategi penyad

Permasalahan lingkungan di
Sembilang

Pelaksanaan progra

Perencanaan &
Pengembangan program

Pelaksanaan kegiatan

Evaluasi dan monitoring
ngetahui ketergantungan masyarakat terhadap
A

anan terhadap kawasan

ahaman akan kawasan

idupan sosek
dia komunikasi

aran masyarakat

Pesisir

Non-pesisir
Permasalahan lingkungan
secara umum
kurangnya kesadaran

ngnya informasi dan pe

nya untuk masa kini d

n telah meningkat, disa

g berbeda, misalnya t

ak stabil, dapat mem

m penyadaran masyarakat





Kader konser
Pendekatan
Koordinasi

Kerjasama
26

masyarakat akan

ngetahuan akan

an masa depan

dari pula adanya

ekanan ekonomi

buat masyarakat

vasi



27

cenderung untuk mengeskploitasi sumber daya alam. Walaupin begitu tetap diperlukan

penyusunanan suatu program penyadaran masyarakat dengan tetap melihat realita

yang ada, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari setiap program yang

direncanakan. Perlu dimengerti apabila konflik kepentingan tidak bisa diselesaikan,

paling tidak program penyadaran dapat memberikan tekanan dan penguatan pada sisi

konservasi dari konflik tersebut kepada masyarakat.

Masyarakat target sasaran program peningkatan kepedulian masyarakat terhadap

konservasi kawasan di daerah Sembilang dapat dibagi menjadi dua kelompok besar,

yaitu masyarakat yang berada di dalam serta disekitar CTN Sembilang dan

masyarakat umum (publik) yang tidak secara langsung berinteraksi dengan kawasan

tetapi potensial memiliki pengaruh terhadap konservasi kawasan. Dari kelompok-

kelompok besar ini, masing-masing dapat diketagorikan lagi menjadi kelompok-

kolompok sasaran yang lebih kecil: masyarakat desa (termasuk nelayan, petani,

pedagang, penebang dll.), anak sekolah, kelompok profesi (seperti guru, dokter, bidan

dll.), pemuka desa (aparat dan pamong praja, ulama, polisi, babinsa, tokoh

masyarakat), LSM, dan pihak swasta (termasuk media massa).

Tidak seluruh kelompok sasaran membutuhkan pendekatan penyadaran yang sama,

pendekatan-pendekatan khusus akan disusun untuk kelompok sasaran masyarakat

yang berbeda.
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Berikut ini disajikan pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan dan kelompok-

kelompok sasaran yang dapat dicapai beserta hasil dan kendala yang mungkin terjadi:

Program Penyadaran dan Pendidikan Lingkungan

Belajar dari pengalaman kegiatan serupa baik yang dilakukan oleh Wetlands

International maupun pihak-pihak lain, bermacam perangkat/media akan digunakan

untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Penyampaian sasaran kepada kelompok

sasaran akan menggunakan berbagai macam pendekatan seperti pelatihan,

penyuluhan, pertemuan, ekskursi, pemutaran media audio-visual, kompetisi dan

kooperasi.

Sehubungan dengan terbatasnya sumber dana dan manusia yang dapat digunakan

dalam kegiatan ini, perencanaan dan tata waktu yang baik menjadi prioritas utama.

Atas pertimbangan antara kondisi dan ketersediaan yang ada maka kegiatan

penyadaran dan pendidikan lingkungan akan dibagi menjadi empat komponen utama:

1. Memperkuat kapasitas PLH para guru di sekitar Berbak Sembilang

2. Memproduksi materi penyadaran dan PLH

Pendekatan/Metode Media penyampaian Kelompok Sasaran Hasil yang diharapkan Kendala
Pelatihan/Pendidikan Paket pendidikan

Buku cerita
Buku panduan
Latihan langsung
Permainan

Anak sekolah
Guru/kelompok
profesi
Staf KSDA/TN
Masyarakat lokal
LSM
Aparat desa
Tokoh masyarakat

Keahlian 
Kesadaran 
Pengetahuan 
Persepsi 

Persepsi setiap
individu yang
berbeda-beda
Perbedaan cara
hidup dan ekologi
daerah pesisir dan
non-pesisir

Penyuluhan Poster
Leaflet
Stiker
Terbitan berkala
Acara radio/TV
Video CD
Multimedia CD
Internet
Diskusi/dialog
Materi ceramah
Jum’at
Saksi hidup

Masyarakat local
Masyarakat umum
(publik)
Aparat desa
Tokoh masyarakat
Kelompok profesi

Kesadaran 
Pengetahuan 
Persepsi 

Cakupan radio
yang terbatas
Persepsi individu
yg berbeda-beda
Perbedaan pesisir
dan non-pesisir
Konflik
kepentingan
Terbatasnya
peralatan dan
sarana

Seminar/lokakarya Presentasi
Prosiding
Diskusi

Kelompok sasaran
tertentu tergantung
tujuan seminar

Pertukaran informasi
Pengetahuan 
Keputusan bersama

Perbedaan
pendapat / visi
Konflik
kepentingan

Ekskursi Paket pendidikan
Kemah lingkungan
Buku panduan
Pemandu

Anak sekolah
Kelompok profesi
Staf KSDA/TN
Aparat pemerintah
Pihak swasta

Kesadaran 
Persepsi 

Pendanaan
Keamanan &
keselamatan
Fasilitas di
lapangan

Kerjasama Sponsor
Iklan

Pihak
swasta/pemerintah
Donor

Publisitas 
Persepsi 
Dana 
Komitmen 

Kurangnya
kesadaran
lingkungan
Konflik
kepentingan
Negosiasi panjang

Kompetisi Hadiah
Iklan
Sponsor

Anak sekolah
LSM
Kelompok masyarakat

Kesadaran 
Pengetahuan 
Motivasi 

Pendanaan

Event khusus Konser musik
Bioskop keliling
Drama

Masyarakat luas Kesadaran  Pendanaan
Materi film yg tepat
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3. Memberikan fasilitasi pada kegiatan yang menunjang konservasi kawasan

Berbak dan Sembilang

4. Kampanye Lingkungan untuk kalangan tertentu dan publik secara umum

1. Memperkuat kapasitas PLH para guru di sekitar Berbak Sembilang

Anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok target utama program pendidikan

lingkungan. Pesan yang disampaikan akan lebih baik apabila diterima pada usia dini

karena kelompok usia tersebut masih minim sekali memiliki konflik kepentingan. Akan

tetapi mengingat kompleks dan rumitnya pesan yang ingin disampaikan dalam

program PLH, diperlukan suatu medium yang tepat. Medium itu harus bersifat mudah,

sederhana dan menyenangkan untuk dipelajari tapi tanpa mengesampingkan nilai

informasi yang ingin disampaikan.

Untuk wilayah Berbak-Sembilang, materi PLH lebih difokuskan kepada pelestarian

lahan basah oleh karena sebagian besar merupakan wilayah pesisir dan hutan rawa,

baik rawa air tawar maupun gambut. Untuk lebih memperlengkap, pesan-pesan

lingkungan secara umum juga disisipkan pada porsi yang tepat pada dua tema diatas.

Paket PLH yang akan dibuat berisi berbagai macam media, yaitu modul pengajaran,

panduan pengajar, teori tambhan, bahan permainan, leaflet, poster, komik bergambar

atau buku cerita. Apabila tersedia, produk audio video yang juga dihasilkan proyek ini

turut disertakan.

Sebelum materi ini diluncurkan kepada sekolah-sekolah, terlebih dahulu para

pengajarnya memperoleh pelatihan penggunaan materi tersebut. Peserta pelatihan

tidak terbatas hanya kepada para guru, tetapi juga jagawana dan para kader

konservasi di tingkat lapangan.

Disadari bahwa proyek ini memiliki durasi terbatas (berakhir di tahun 2004), sedangkan

program PLH memerlukan suatu proses yang panjang dalam pelaksaaan dan

evaluasinya. Oleh karena itu, proyek berusaha untuk bekerjasama dengan Dinas

Pendidikan Nasional setempat agar materi yang telah dihasilkan dapat dimasukan

kedalam kurikulum wilayah setempat sekaligus melakukan bimbingan dan evalusi

paska proyek. Pihak Unit Pengelola Taman Nasional juga patut diajak serta dalam

pengelolaan program ini paska proyek.

Paket PLH Berbak-Sembilang dan cakupannya

Dalam proses pembelajaran, aktivitas dan latihan dalam paket ini didisain untuk

melibatkan berbagai aspek baik kognitif (otak, kecerdasan), afektif (perasaan), motorik

(gerakan), dan sosial (hubungan antar manusia).

o Aspek kognitif adalah pemberian pengetahuan secara sistematis, tidak terburu-

buru, diperlukan kesabaran agar terdapat keseimbangan dengan peningkatan

kesadaran

o Aspek motorik melibatkan peserta secara aktif dalm proses pembelajaran baiks

ecar pikiran maupun fisik, dibutuhkan keahlian fasilitator untuk mencegah

kepasifan peserta

o Aspek afektif diperlukan untuk memberikan rasa nyaman dan menumbuhkan

semangat. Menimbulkan perasaan kagum akan lingkungan merupakan cara

yang mujarab untuk membangun kesan
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o Aspek sosial meliputi proses keakraban, semakin akrab dan santai, semaikin

nyaman seluruh peserta untuk mencurahkan perhatiannya pada proses belajar

Untuk mencapai ke-empat aspek diatas, berbagai macam tehnik digunakan dalam

paket ini termasuk alat bantunya. Permainan merupakan tehnik utama yang

digunakan. Bebagai macam permainan digunakan, seperti permainan ular tangga,

permainan peran, permainan kelompok, dan lain-lain. Tehnik lain adalah dengan

menjawab latihan-latihan sederhana, seperti misalnya melengkapi kata, pilihan

berganda, mencocokkan kalimat yang berhubungan, dan pilihan berganda. Untuk

merangsang keaktifan banyak aktivitas dilakukan secara bersama-sama baik

berbentuk diskusi antar kelompok ataupun dialog dengan fasilitator/guru.

Untuk menyampaikan informasi lingkungan yang cukup berat untuk dapat langsung

diterima peserta, berbagai alat bantu didisain untuk memudahkan penyampaian

informasi. Gambar adalah media visual yang sangat baik dalam hal ini. Para fasilitator

dalam menerangkan materi akan dibantu dengan gambar-gambar menarik di dalam

flipchart, ditambah dengan ilustrasi-ilustrasi kecil dalam ketiga buku paket ini.

Disamping ditunjang dengan poster-poster yang telah diproduksi terlebih dahulu oleh

proyek seperti poster lahan basah, poster mangrove, poster Taman Nasional Berbak

dan Sembilang, poster burung migran,dan poster hutan rawa gambut. Dalam paket ini

disertakan juga 2 buah komik serial si Cakra, yang terdiri dari dua episode yaitu

tentang mangrove dan tentang hutan rawa gambut yang telah dintegrasikan kedalam

aktivitas dan latihan dalam paket ini. Satu media lain adalah papan permainan

konservasi kawasan lahan basah yang berisikan pesan-pesan bagi para siswa/pemain

agar lebih mengenal lahan basah, keanakeragaman hayati dan flora fauna dengan

cara yang menyenangkan dan dapat dilakukan diluar pendidikan formal.

Hasil studi pendahuluan ke beberapa sekolah di sekitar Taman Nasional Sembilang,

memberikan masukan yang berharga akan target peserta dari paket ini. Berdasarkan

pertimbangan usia, ketersediaan jam belajar dan daya tangkap, maka tim pembuat

materi memfokuskan target sasaran peserta pada jenjang Sekolah Dasar kelas IV

sampai kelas VI. Oleh karena itu, materi telah disusun disesuaikan dengan muatan

GBPP yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional untuk SD kelas IV-V.

Diharapkan dengan digunakannya rentang kelas yang ditargetkan dari kelas IV-V akan

dapat memudahkan pemakaian bagian-bagian tertentu dari materi ini sesuai dengan

bobot pendidikan kelas yang bersangkutan.

Sedangkan cakupan pemakaian paket ini ditargetkan kepada sekolah-sekolah disekitar

Taman Nasional Sembilang di propinisi Sumatera Selatan dan Taman Nasional Berbak

di Propinsi Jambi. Walaupun begitu, materi-materi dalam buku tetap dapat pula

digunakan di daerah-daerah lain yang memiliki lahan basah diseluruh Indonesia baik

lahan basah pesisir maupun lahan basah daratan.
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Metoda Penyampaian

Dalam penyampaian paket materi ini, setiap bab memilkii pola umum penyampaian

yang sama. Diawali dengan pemberian pemahaman terlebih dahulu oleh guru akan

materi yang disajikan. Pemahaman bersifat apresiatif dan mengutamakan daya nalar

siswa terhadap paparan yang diberikan. Siswa akan diberi pemahaman oleh guru

melalui pemaparan materi dengan alat bantu gambar flipchart. Selanjutnya siswa akan

diberikan aktivitas dan latihan-latihan dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) yang

mengacu kepada materi yang telah disampaikan.

Mata Pelajaran Penunjang

Siswa diharapkan telah dibekali pengetahuan tentang ilmu alam yang berkaitan

dengan fungsi ekosistem, hubungan antar mahluk hidup, serta prinsip-prinsip wujud

dan sifat zat di alam, fotosintesis pada tumbuhan hijau, dan sanitasi lingkungan. Untuk

guru diharapakan memiliki pengetahuan tentang konsep konservasi dan perlindungan

kawasan.

Evaluasi

Pemahaman siswa dalam materi dapat diperoleh melalui hasil evaluasi mengerjakan

aktivitas dan latihan-latihan dalam LKS. Tidak semua aktivitas dan latihan dapat

langsung memberikan nilai kuantitatif sehingga diperlukan penilaian langsung oleh

guru secara kualitatif untuk materi-materi tertentu (misalnya materi diskusi atau

permainan).

Jadwal Pengajaran

Untuk pelaksanaan materi-materi dalam paket ini, dapat dipadukan kedalam mata

pelajaran Muatan Lokal (Mulok) . Suatu panduan yang telah disusun bersama-sama

oleh tim penyusun yang di sajikan pada tabel 1. Silabus ini berisikan panduan kepada

pengajar bagaimana mengatur waktu dalam mengajarkan materi sesuai dengan bobot

dari masing-masing pokok bahasan, aktivitas dan latihan. Tentu saja, dalam

pelaksanaannya hal ini dapat saja di modifikasi tergantung kepada daya tangkap

siswa, kemampuan mengajar dan penguasaan materi oleh fasilitator/guru, serta

ketersediaan jam belajar di masing-masing sekolah.
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Tabel 1. Tabel Jadwal Pelaksanaan materi PLH Berbak-Sembilang (Silabus)

Pokok Bahasan Aktivitas/Latihan Sub-total

1. Ekosistem Lahan Basah Penjelasan umum
1. Mengenal lahan basah
2. Memahami siklus air
3. Manfaat lahan basah

2
2
2 6 jam

2. Keanekaragaman Tumbuhan dan
Hewan

Penjelasan
1. Mengenal tbhn bermanfaat
2. Keanekaragaman tumbuhan
3. Keanekaragaman jenis hewan
4. Hubungan antara makhluk hidup dan

keseimbangan alam

1
1
2
2 6 jam

3. Sumber Daya Alam Daerah Pesisir Penjelasan
1. Keanekaragaman hayati di perairan
2. Produk dari pesisir
3. Hutan mangrove sebagai sumberdaya alam

pesisir yang penting
4. Alat tangkap ikan

2

2
2
2 8 jam

4. Hutan dan Lahan Gambut Penjelasan umum
1. Mengenal gambut dan peranannya dalam

ekosistem
2. Hutan gambut dan bahaya kebakaran 2 jam

5. Pemanfaatan Hutan yang Bijaksana Penjelasan
1. Hasil-hasil hutan
2. Pemanfaatan hutan
3. Permainan

2
2
2 6 jam

6. Pelestarian TN Sembilang dan TN
Berbak

Penjelasan
1. Perlindungan kawasan
2. Mengenal kawasan TN

2
2 4 jam

7. Hubungan Manusia dengan
Lingkungannya

Penjelasan
1. Menikmati alam
2. Manusia berkewajiban menjaga keutuhan

dan kelestarian lingkungannya

2
2 4 jam

Total 36 jam

Diformulasikan oleh Tim Penyusun paket PLH Berbak-Sembilang pada hari

Rabu, 28 April 2004.

Usulan penempatan materi:

1. Dalam satu kelas:

 Diusulkan untuk kelas IV saja, terbagi dalam 2 semester. Atau,

 Diusulkan untuk kelas V saja, terbagi dalam 2 semester.

2. Dalam dua kelas:

 Kelas IV – di semester genap dan Kelas V – di semester ganjil

2. Memproduksi materi penyadaran dan pendidikan lingkungan hidup

Selain anak usia sekolah, materi-materi lain juga akan dikembangkan yang

diperuntukkan pada kelompok target yang lebih luas yaitu masyarakat umum. Topik

yang diangkat akan berupa pesan-pesan konservasi umum yang perlu menjadi

perhatian masyarakat luas, misalnya keberadaan dan pentingnya kawasan, fungsi

lahan basah dan konservasi keanekaragaman hayati.

Beberapa media yang akan digunakan adalah:
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 Terbitan berkala “Bersemi Semerbak” yang terbit sebagai sisipan dalam

majalah “Warta Konservasi Lahan Basah”. Terbit tiga bulan sekali yang

disebarluaskan kepada hampir 700 pelanggan tetap secara cuma-cuma.

 Pembuatan poster dengan beragam topik seperti informasi kawasan Berbak-

Sembilang, keanekaragaman hayati dan konservasi lahan basah

 Pembuatan leaflet dengan beragam topik sebagai penunjang informasu yang

telah disajikan dalam poster diatas

 Pembuatan film dokumenter Sembilang dan Berbak dalam format VCD. Film ini

nanti akan diputar secara luas kepada masyarakat di sekitar kawasan dan

beberapa copy akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan

Daftar selengkapnya materi yang dihasilkan dapat dilihat pada lampiran 1.

3. Memberikan fasilitasi pada kegiatan yang menunjang konservasi kawasan

Berbak dan Sembilang

Oleh karena terbatasnya dana, sumber daya manusia dan waktu yang tersedia dalam

proyek ini agar program penyadaran dan PLH lebih luas pengaruhnya, maka proyek

menggunakan strategi fasilitasi program. Yang dimaksud dengan program ini adalah

pihak proyek akan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang memiliki tujuan sama

dalam program penyadaran dan pendidikan lingkungan hidup. Kontribusi dan peran

pihak proyek akan diusahakan seminim mungkin dengan mendorong pihak mitra untuk

lebih memiliki peran.

Beberapa bentuk kegiatan konkrit yang direncanakan adalah:

 Pertemuan informal secara regular multi pihak yang membicarakan isu-isu

lingkungan di Sumatera Selatan untuk kepentingan pengelolaan TN Sembilang

 Pembentukan dan pembinaan kader konservasi, dengan mendorong pihak

pengelola TNS untuk membentuk kader ini ditingkat lapangan yang diambil dari

unsur masyarakat setempat

Untuk mempromosikan kegiatan penelitian di kawasan Sembilang, BSP telah

menyediakan konsultasi pada beberapa lembaga dan individu melalui sejumlah

presentasi dan diskusi-diskusi. Dua badan Pemberintah Daerah yang bertanggung

jawab atas pengembangan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan penelitian di Sumatera

Selatan, yaitu BALITBANGDA and DRD, telah menyediakan koordinasi yang baik pada

kegiatan-kegiatan penelitian, seminar dan tukar-menukar informasi dengan proyek.

Kedua lembaga meminta BSP untuk menyiapkan (meta) data yang tersedia untuk

mereka sebagaimana halnya menyangkut pengembangan TN Sembilang.

BSP juga menyediakan konsultasi dan memfasilitasi dua orang mahasiswa Universitas

Muhammadiyah dalam pelaksanaan penelitian skripsinya (Program Sarjana) tentang

potensi Eko-turisme Kawasan Sembilang.

4. Kampanye Lingkungan untuk kalangan tertentu dan publik secara umum

Beberapa kegiatan akan diselenggarakan yang mengikutsertakan masyarakat umum

dan media massa. Berbagai macam materi yang berbeda akan dipersiapkan sebagai

perangkat dalam kegiatan ini. Sebagai langkah awal, akan dijajaki pihak-pihak yang

bisa diajak bekerja sama, terutama dari pihak media massa sebagai corong

penyampaian informasi langsung ke masyarakat luas. Aktivitas-aktivitas yang

direncanakan meliputi:
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 Pembuatan dan penyiaran pesan konservasi melalui radio dan TV.

Kerjasama akan dijalin dengan pihak radio/tv untuk mengudarakan pesan-

pesan konservasi pada interval yang regular. Siaran-siaran insidentil

dengan suatu topik bahasan tertentu juga dapat dilakukan secara khusus

dengan mengundang interaksi dengan pihak pemirsa.

 Pengembangan situs internet. Pihak BSP menginisiasi berdirinya suatu

situs internet mengenai kawasan Berbak-Sembilang. Pihak pengelola TNB

dan TNS akan dilibatkan untuk kelanjutan pengelolaan situs paska proyek.

 Fasililitasi TNB & TNS dalam kegiatan eksibisi. BSP membantu penyediaan

materi dalam eksibisi-eksibisi yang ada di daerah untuk mempromosikan

kawasan Berbak-Sembilang

 Peringatan Hari Lahan Basah Sedunia setiap bulan Februari yang

dintegrasikan dengan kegiatan BSP lainnya

 Ekskursi lapangan ke kawasan Berbak/Sembilang untuk pers, pejabat

daerah dan pihak swasta.

 Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam kegiatan yang dapat

membantu pengelolaan dan promosi kawasan Berbak-Sembilang

Selama pelaksanaan program diatas akan dilaksanakan kegiatan evaluasi secara

berkala untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang dihadapi agar dapat segera

dilakukan koreksi atau perubahan strategi.

Pembelajaran

Kampanye dan Penyadaran

Pada tahun 2005, bekerja sama dengan BKSDA, WI-IP mengadakan suatu kegiatan

untuk mengevaluasi paket PLH yang telah digunakan pada 50 sekolah dasar sekitar

TN Sembilang. Salah satu SD di Sungsang dijadikan target evaluasi kegiatan ini.

Secara garis besar, kegiatan evaluasi menghasilkan kesimpulan bahwa materi yang

disusun sangat bermanfaat bagi para guru dan siswa karena isu yang dikemukakan

adalah isu keseharian dan berada di sekitar mereka. Hal-hal yang masih

kurangdiantaranya adalah:

 belum adanya pengakuan resmi dalam kurikulum yang dikeluarkan DikNas

Kabupaten akan penggunaan materi ini sebagai muatan lokal, sehingga

penggunaan saat ini lebih kepada kebijakan sekolah masing-masing

 Perlu diciptakan mekanisme untuk memberikan penilaian akan materi yang

tertuang dalam LKS sehingga menjadi poin nilai khusus dalam rapor

 Materi yang diberikan masih kurang mencukupi untuk di gunakan seluruh

murid, belum lagi adanya resiko rusak atau hilang, sehingga perlu adanya

perbanyakan ke depan

Pengalaman yang didapat dalam tahapan penyusunannya dan pelaksanaan layak

dipakai sebagai masukan dalam penyiapan program sejenisnya.
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Kerja sama tim

Sehubungan dengan luasnya cakupan kegiatan, tingginya keanekargaman hayati,

bermacam tipe ekosistem, banyaknya pihak yang terlibat beserta permasalahannya

dalam pengelolaan Berbak-Sembilang, maka menyusun suatu produk PLH yang dapat

mencakup semua isu tersebut tidak memungkinkan. Banyak waktu yang digunakan

dalam menentukan apakah suatu materi tepat atau relevan untuk satu daerah, atau

materi mana yang perlu bersifat umum sehingga dapat digunakan di banyak tempat.

Walaupun telah banyak contoh produk-produk sejenis yang telah dikumpulkan dari

berbagai pihak, tidak semuanya sesuai untuk diterapkan di Berbak-Sembilang. Belum

lagi ditambah dengan bervariasinya daya tangkap antara target sasaran yang berbeda,

menyebabkan penyusunan materi perlu kajian yang lebih lama lagi dan percobaan

yang berulang-ulang. Belum lagi masalah bahasa yang terkadang menjadi kendala

dalam pemahaman maksud materi yang disajikan.

Untuk mengatasi masalah ini, BSP membentuk sebuah tim kecil dengan latar

bealakang disiplin yang berbeda tapi terkait dengan isu Berbak-Sembilang, baik dari

staf proyek maupun dari institusi lain (Dinas Pendidikan dan LSM WBH). Dengan

dibentuknya multidisiplin tim ini, cakupan pekerjaan menjadi lebih luas dan

komprehensif, sehingga hampir seluruh masalah yang ditemukan dapat dipecahkan

sehingga produk yang diinginkan dapat dihasilkan.

Para guru-guru sekolah sekitar kawasan juga memiliki peran penting dalam

memberikan masukan pada tahap uji coba sebelum produk tersebut benar-benar

dicetak, sehingga nantinya produk tersebut benar-benar dapat diperguankan oleh

mereka.

Akan tetapi tetap saja terkadang masih ditemukan silang pendapat karena

pemahaman individu yang berbeda, diskusi panjang pada umumnya terjadi hingga

kata sepakat diperoleh. Isu-isu yang tak dapat terselesaikan diserahkan kepada

Kepala Tim untuk diambil keputusan atas kebijaksanaanya dan pertimbangannya.

Tahapan produksi

Sebelum suatu produk diproduksi masal, terlebih dahulu diadakan ujicoba atau

konsultasi dengan target sasaran agar diperoleh masukan akan aplikasinya nanti.

Masukan tersebut disertakan dalam produk akhir. Yang menjadi kendala di daerah

Sumatera Selatan dari sisi teknis, adalah sulitnya menemukan hasil cetak yang

memenuhi standard professional, sehingga hampir sebagian besar produk harus

dicetak di Jakarta atau Bogor.

Kerjasama dengan pihak-pihak terkait baik mitra dan swasta tidak bersifat kontrak

bisnis biasa, akan tetapi lebih kepada pengembangan produk bersama dan

pengembangan kapasitas. Dengan metoda ini, walaupun kualitas menjadi terbatas

akan tetapi sasaran akan kerja sama dan capacity development dapat lebih dicapai.

Umumnya kerjasama ini berdampak kepada lebih panjangnya durasi produksi dan

kualitas produk, dan staf proyek masih harus banyak meluangkan waktunya untuk

membimbing produk sesuai yang dengan diinginkan.
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Pesan-pesan:

“Yet, the major focus of environmental education is directed towards the future.

Awareness activities are believed to alter people's perception of nature and

conservation issues over time. However, the process of environmental education does

not have a time limit, it could be implemented for the whole life through various

approach and methods. Such activities including continued education and training

towards school or outside schools, extension program, campaign, dialog etc.”
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Lampiran 1. Materi Pendidikan Lingkungan & Penyadaran yang telah
dihasilkan proyek BSP

Jenis Rincian Jumlah
Produksi

Keterangan

Lembar Peraga 1000 copy Kontribusi dana dari
CCFPI

Papan Permainan 1000 copy

Paket PLH (Kerjasama
dgn Dinas Pendidikan
dan WBH)

Tas Paket PLH 1000 copy
Buku LKS 2000 copy
Buku Panduan LKS 500 copy
Buku Teori 500 copy
Peliharalah Hutan Bakau 1000 copyPoster
Kerusakan Gambut 1000 copy Kontribusi dana dari

CCFPI.
TN Sembilang 1000 copy
Cegah kebakaran 2000 copy
Manfaat lahan dan hutan gambut 2000 copy
Selamatkan hutan gambut 2000 copy
Lestari atau hancur? 2000 copy
Hutan bakau benteng terakhir 2000 copy

Sticker BSP 500
TNS 500
Hari Lahan Basah 2004 500

TN sembilang 2 buah Kerjasama dgn Langit
Biru Artwork

Wallpainting

Radio Program
Spot iklan 5 judul Kerjasama dgn Langit

Biru Artwork & RRI

Mangrove TN Sembilang 1000 copy Kerjasama dgn Langit
Biru Artwork

Film Dokumenter

Hutan Rawa Gambut 1000 copy Kerjasama dgn Langit
Biru Artwork

WKLB
9 edisi 2000 copy Kontribusi dana dari

WI-IP dan CCFPI
Keanekaragaman hayati Berbak-
Sembilang

Tas

Lestarikan Sembilang 50 buah Produk Training
Specialist

Standing banner
TN Sembilang 5 set Untuk promosi

kawasan
Leaflet BSP 1000

TN Sembilang 2000 Versi Indonesia
Sembilang NP 1000 Versi Inggris

Kartu ucapan Kartu ucapan 1000
Komik Hutan Masa Depan 2000 Kerjasama dengan

CIFOR/FAO
Cakra 1 2000 Mangrove
Cakra 2 2000 Gambut
Cakra 3 2000 Terumbu Karang

T-Shirt Kawasan Berbak-Sembilang 200
TN Sembilang 200

Mug Kawasan Berbak-Sembilang 250
CD Multimedia Profil kawasan Sembilang 100
Situs Internet www.bsp.or.id 1 Tidak terupdate
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Pemakalah 2

Pemakalah : Ali Imron, S.Si. (Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup

Sumatera Selatan)

Judul : Pengalaman FKPLH menerapkan pendidikan lingkungan di

Sumatera Selatan

Moderator : Muhammad Iqbal, S.Si

Pendidikan Lingkungan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan

Arti kata pendidikan secara umum adalah sebuah langkah penyadaran kepada

seseorang atau kelompok sebagai upaya perubahan perilaku sebuah kelompok

sasaran. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia

baik yang hidup dan tak hidup dan saling mempengaruhi antar komponen tersebut.

Jadi Pendidikan lingkungan adalah sebuah langkah penyadaran atau perubahan

perilaku seseorang atau kelompok dalam berperilaku dan memperlakukan lingkungan

sekitarnya sebagai sebuah mata rantai yang terkait dengan diri mereka sendiri. Lebih

jauh lagi adalah berperan aktif dalam penyelamatan lingkungan dan berfikir jauh ke

depan tentang apa yang sudah, sedang dan yang akan kita lakukan terhadap

lingkungan.

Telah kita lihat, dengar dan rasakan kemarahan alam dan lingkungan terhadap kita

akibat dari perilaku kita yang tidak selaras dengan lingkungan. Bencana banjir dan

tanah longsor sepanjang tahun 2005 dan 2006, hanya menyisakan kesengsaraan pada

saudara saudara kita, akibat dari penggundulan hutan sekitarnya.

Atau yang terjadi di Garut pada awal februari 2006, sekawanan monyet ekor panjang

(Macaca farcicularis) ‘turun gunung’ menyerang dan menghabisi puluhan hektar

tanaman palawija, jagung, dan pisang. Hal ini tentunya membuat para petani yang

telah susah payah menanam dan memelihara ladangnya kebingungan karena mereka

gagal panen. Mengapa monyet moyet itu menyerang ladang petani?. Ternyata itu

disebabkan karena mereka telah kehilangan tempat tinggalnya akibat ulah manusia itu

sendiri (Habitat, Vol.VI, 2006).

Belum lagi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Riau pada bulan

Juni dan Juli 2006, yang mengakibatkan terganggunya jalur tranportasi darat laut dan

udara. Jarak pandang hanya sekitar 10 sampai 15 meter. Kesehatan pun terganggu

dengan banyaknya kasus inpeksi saluran pernapafasan atas yang banyak di derita

masyarakat akibat asap yang di hasilkan dari pembakaran hutan dan lahan yang

terjadi.

Dari kejadian kejadian di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa ada

hukum sebab akibat, bahwa apabila perilaku kita tidak selaras dengan lingkungan

maka yang akan menanggung akibat dari kemarahan lingkungan itu adalah kita

sendiri. Telah banyak kerusakan yang diakibatkan oleh perilaku kita yang tidak

memikirkan akibatnya.
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Salah satu upaya untuk kembali mendekatkan diri dengan lingkungan dan berjalan

selaras dengan alam adalah dengan pendidikan lingkungan hidup secara dini untuk

anak anak kita.

Pendidikan lingkungan hidup juga bertujuan untuk mengembalikan atau lebih dekat

dengan lingkungan sekitarnya. Selama ini anak anak kita seolah menjauh dan terjauh

dari lingkungannya. Mereka kehilangan keselarasan dengan lingkungannya, dan

akibatnya mereka tidak peduli dengan lingkungannya. Tugas kita adalah

mengembalikan kedekatan mereka dengan alam dan lingkungan sekitarnya dengan

pendidikan lingkungan hidup, yang tentu saja sesuai dengan dunia mereka yaitu dunia

yang penuh warna dan bermain.

Kebijakan Pemerintah pusat, daerah, dan komitmen seluruh satkeholder yang

mendukung Pendidikan Lingkungan Hidup

Kebijakan pemerintah yang secara terintegrasi mendukung pendidikan perkembangan

pendidikan lingkungan di Indonesia, seperti misalnya kebijakan yang dilakukan selama

ini hanya bersifat bilateral dan lebih menekankan pada kerjasama antar instansi. Pada

tahun 1996 telah disepakati MoU antara Depdikbud dan Kantor Kementerian

Lingkungan Hidup dan juga pernah dengan Departemen Agama.

Pada bulan Juni 2005 telah di sepakati lagi MoU antara Departemen Pendidikan

Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang berisikan bahwa Pendidikan

lingkungan Hidup di masukkan dalam kurikulum sekolah.

Sedangkan untuk Sumatera Selatan belum ada satupun kebijakan yang yang

mengharuskan sekolah mengajarkan pendidikan lingkungan di sekolahnya. Baik itu

hasil dari kerjasama pemerintah yang bersifat bilateral antar dinas ataupun kebijakan

dari pemerintah Sumatera Selatan sendiri. Tetapi ada sedikit angin segar dari

Gubernur Sumatera Selatan pada saat Siaga Api Nasional yang diadakan di

Jakabaring pada tanggal 17 Juni 2006. Gubernur mengatakan sangat mendukung

Pendidkan Lingkungan diajarkan di sekolah, terutama yang berkaitan dengan

kebakaran hutan dan lahan secara khusus.

South Sumatera forest Fire management Projet yang di mulai sejak tahun 2000 telah

mendistribusikan buku pendidikan lingkungan yang berjudul Desa Ilalang di tiga

kabupaten prioritas. Pendistribusian buku ini juga diiringi dengan penguatan kapasitas

guru guru di sekolah dasar tiga kabupaten prioritas, dan juga anggota anggota LSM

yang yang bergerak di bidang konservasi lingkungan. Di dalam Multi Stakehoder

Forum ada satu Pokja yang khusus membidangi Kampanye dan Pendidikan

Lingkungan.

Peran FKPLH – SS dalam proses buku Desa Ilalang menjadi Muatan Lokal

Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Sumatera Selatan yang adalah sebuah

wadah yang terbentuk karena melihat begitu kompleksnya permasalahan lingkungan di

Sumatera Selatan. Anggota forum ini sendiriadalh individu, LSM dan instansi

pemerintah yang peduli dengan apa yang terjadi dengan lingkungan di Sumatera

Selatan.
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SSFFMP dan FKPLH SS telah berkali kali melakukan pendampingan dalam

implementasi dan optimalisasi penggunaan buku Desa Ilalang di sekolah sekolah

kabupaten prioritas.

Beberapa kegiatan itu antara lain adalah mengadakan School Visit mulai tahun 2004 di

kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir. Pada bulan November

2005, FKPLH SS sebagai fasilatator dan dengan dukungan dari SSFFMP mengadakan

Jambore Pendidikan Lingkungan yang dikuti oleh 10 Sekolah Dasar di MUBA.

Jambore ini bertujuan menanamkan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan

kepada anak anak yang pada akhirnya timbul kesadaran sejak dini dalam diri mereka

untuk mencintai lingkungannya.

Proses terus berlanjut dengan survei pendistribusian dan implementasi buku Desa

Ilalang di sekolah sekolah kabupaten prioritas. Kegiatan ini di mulai dari bulan April

sampai Juni 2006. Hasil dari surver tersebut adalah :

1. Mereka sangat ingin untuk menerapkan buku Desa Ilalang menjadi muatan

lokal di daerahnya, tetapi yang menjadi kendala adalah, belum adanya

kebijakan masing masing Subdiknas untuk sekolah sekolah yang ada di

daerahnya.

2. Kapasitas guru sendiri yang mereka rasakan masih kurang

3. Materi buku Desa Ilalang belum secara umum tentang lingkungan.

Dari segi distribusi, ternyata sampai kegiatan survey dilakukan, ada 3 sekolah yang

belum mendapatkan buku pendidikan Desa Ilalang, ketiga sekolah tersebut adalah,

SDN Ujung Tanjung, Riding (OKI) dan SDN Muara Telang (Banyuasin). Bagimana

mereka akan mengajarkan buku tersebut bila sang buku tidak ada di tangan mereka.

Pada bulan itu juga diadakan lagi pelatihan guru untuk Optimalisasi Penggunaan buku

Desa Ilalang di 3 kabupaten, setelah pelatihan langsung di distribusikan buku Desa

Ilalang. Jadi sekarang untuk sekolah sekolah di 3 kabupaten prioritas telah ada dan

lengkap buku materi Desa Ilalang untuk murid dan guru.

Menindaklajuti hasil survei dan pelatihan tersebut, maka FKPLH SS dan SSFFMP

bekerjasama untuk lebih mengintensifkan pendampingan dalam penggunaan buku

pendidikan lingkungan Desa Ilalang.

Pada Tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 9 Agustus 2006, FKPLH SS dan

SSFFMP mengadakan workshop di 6 sekolah pada 3 kabupaten prioritas. Selama

beberapa hari itu, guru di ingatkan kembali dengan rencana tindak lanjut dari hasil

pelatihan dan hasil studi banding pendidikan lingkungan. Dan akhirnya komitmen

mereka untuk melakukan pendidikan lingkungan di sekolahnya semakin kuat yang

ditandai dengan dihasilkannya suatu Satuan Pembelajaran (SP) mengenai buku Desa

Ilalang yang memakai jam muatan lokal.

Implementasi buku Desa ilalang tersebut berbeda beda antar sekolah, karena di

sesuaikan dengan jam pelajaran muatan lokal yang mereka punya. Tetapi inti dari

semua itu adalah bahwa sekolah (SDN Bayat Ilir, Pagar Desa, Muara Telang, Talang

Lubuk serta SDN Riding dan Ujung Tanjung), telah berkomitmen menjadikan buku

pendidikan lingkungan Desa Ilalang menjadi muatan lokal di sekolahnya.

Proses implementasi dan optimalisasi tersebut akan terus didampingi oleh FKPLH

bekerjasama dengan SSFFMP. Dan tentunya kerjasama dari intansi dan dinas terkait
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sangat di butuhkan di sini, agar supaya pendidikan lingkungan tidak sekedar hanya

mengisi jam muatan lokal yang kosong, tetapi lebih intensif lagi adalah proses

perubahan perilaku sejak dini pada anak anak dan masyarakat untuk menuju

Sumatera Selatan yang peduli dengan perubahan lingkungan dan dapat mencari

solusinya.

Mari kita bergerak Dari Peduli ke Tindakan…..
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SESSI III

Pemakalah 1

Pemakalah : Otto Lihman, SP. (Guru SDN 2 Muara Telang)

Judul : Pengalaman Guru menerapkan Buku Desa Ilalang di SDN 2 Muara

Telang

Moderator : Masrun Zawawi, S.H.

Pendahuluan

Sumberdaya alam lokal yang ada disekitar desa perairan Kabupaten Banyuasin sangat

melimpah, ada hutan yang terdiri dari berbagai jenis, areal persawahan, perkebunan,

sungai-sungai dan lain sebagainya. Potensi, fungsi dan manfaat sumberdaya alam yang

ada tidaklah ada gunanya tanpa adanya pemahaman tentang arti penting sumberdaya

alam tersebut. Salah satu upaya pemahaman terhadap sumberdaya alam adalah dengan

cara melakukan proses terencana melalui pendidikan formal kepada anak-anak sejak usia

dini.

Melalui Proyek Pengelolaan Kebakaran hutan dan Lahan Sumatera Selatan atau South

Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP), beberapa desa perairan khususnya

di tiga kecamatan (Makarti Jaya, Muara Telang dan Banyuasin II) telah menerima distribusi

buku pendidikan lingkungan “Buku Desa Ilalang”.

Ada terdapat perbedaan waktu tahapan implementasi buku tersebut di sekolah masing-

masing, hal ini disebabkan pendistribusian buku yang sedikit mengalami hambatan,

misalnya SDN Talang Lubuk mendapat distirbusi sejak tahun 2005 sedangkan SDN Muara

Telang baru menerima distibusi tahun 2006. Akan tetapi secara umum buku tersebut sudah

diajarkan kepada sisiwa khususnya kelas V.

Potensi dan Peluang Penerapan Buku Desa Ilalang

Sebelum dilakukan pendistribusian buku, terlebih dahulu dilakukan beberapa kegiatan

yang sifatnya menunjang tahap implementasi yang telah diikuti oleh guru-guru kelas V dan

beberapa pihak terkait oleh SSFFMP, kegiatan tersebut adalah :

- Pelatihan fasilitator untuk guru;

- Pelatihan untuk implementasi buku Desa Ilalang bagi guru kelas V;

- Studi banding penerapan pendidikan lingkungan ke Provinsi Lampung; dan

- Pendampingan oleh LSM di SDN Muara Talang dan Talang Lubuk.

Substansi dari berbagai kegiatan tersebut diatas adalah berkaitan dengan tukar

pengalaman antar peserta, peningkatan kapasitas dan identifikasi, inventarisasi potensi

sumberdaya alam yang ada didaerah masing-masing. Sedangkan peluang penerapan

buku Desa Ilalang adalah sistem kurikulum memberikan kebebasan kepada sekolah untuk

mengembangkan materi muatan lokal sesuai dengan kodisi daerah masing-masing.

Kegiatan Yang sedang Dilakukan

Dalam penerepan buku Desa Ilalang, beberapa proses telah dilakukan didua Sekolah

Dasar (SDN 2 Muara talang dan SDN 1 Talang Lubuk), yaitu :
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- Rapat para guru sebagai dasar Kepala Sekolah mengeluarkan inisiatif kebijakan;

- Penyusunan tata waktu penyampaian modul; dan

- Penyampaian materi di dalam dan di luar kelas.

Inisiatif kebijakan sekolah di dua Sekolah Dasar ini adalah memasukan pengajaran buku

Desa Ilalang dalam materi muatan lokal dan penyampaian modul telah disusun selama

satu semester.

Manfaat Diajarkannya Buku Desa Ilalang

Setelah modul diajarkan kepada siswa kelas V, ada beberapa hal dapat dilihat sebagai

kemajuan yang merupakan dampak implementasi, kemajuan tersebut adalah sebagai

berikut :

• Siswa menjadi gemar membaca;

• Menumbuhkan kepedulian tentang lingkungan hidup kepada anak sejak dini;

• Mengenal dan memahami potensi sumberdaya alam yang ada disekitar mereka;

• Mengenal fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan;

• Mengenal dampak-dampak kebakaran hutan dan lahan (kabut asap, banjir,

pencemaran dll);

• Membangun karekter anak untuk sadar melestarikan hutan dan lingkungan;

• Mengenal metode pembelajaran diluar kelas.

Kesulitan dan Hambatan dalam Penerapan

Didalam penerapan buku Desa Ilalang, disana-sini masih terdapat kesulitan dan hambatan

baik dari sisi teknis maupun non teknis, hal ini disebabkan karena beberapa faktor,

Pertama; Materi belum sistematis, Kedua; Tenaga guru belum jauh menguasai jenis-jenis

permainan, Ketiga; Sarana buku jumlahnya masih terbatas, Keempat; Belum didukungan

infrastruktur (perpustakaan, alat peraga dll), Kelima; Belum didukung kebijakan di tingkat

lokal, dan Keenam; Dana terbatas.

Harapan Penerapan Pendidikan Lingkungan

Untuk terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian anak terhadap

lingkungan, maka perlu adanya upaya yang dirancang secara sistematis dengan

peningkatan peran dan fungsi pihak-pihak terkait, kerjasama yang sinergis dan didukung

oleh pendanaan melalui anggaran APBD serta yang sangat penting adalah adanya

kebijakan Dinas Pendidikan Nasional pada level daerah.

Harapan Untuk Buku Desa Ilalang

Dalam mendukung implementasi di tingkat sekolah, perlu dilakukan evaluasi, peningkatan

kapasitas dan lain sebagainya. Hal-hal yanga menjadi harapan adalah sebagai berikut :

• Cetak ulang & Revisi

• Materi disesuaikan dengan SDA (Sumber Daya Alam) lokal dan diberi warna

• Diperbanyak jenis-jenis permainan

• Didukung oleh kebijakan Diknas tingkat lokal

• Menjadi pelajaran muatan lokal
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Pemakalah 2

Pemakalah : Junaidi, Ama.Pd. (Guru SDN Ujung Tanjung)

Judul : Pengalaman Guru menerapkan Buku Desa Ilalang di SDN Ujung

Tanjung

Moderator : Masrun Zawawi, S.H.

Pendahuluan

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan daerah yang sebagian besarnya

merupakan wilayah gambut yang sangat rentan terhadap bahaya kebakaran pada musim

kemarau. Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun di Kabupaten

OKI sangat memprihatinkan karena telah memiliki dampak yang sangat negatif terhadap

kelestarian sumber daya alam di kawasan ini. Potensi, fungsi dan manfaat sumberdaya

alam yang ada tidaklah ada gunanya tanpa adanya pemahaman tentang arti penting

sumberdaya alam tersebut. Salah satu upaya pemahaman terhadap sumberdaya alam

adalah dengan cara melakukan proses terencana melalui pendidikan formal kepada anak-

anak sejak usia dini. Sumberdaya alam lokal yang ada disekitar desa Kabupaten OKI

sangat melimpah, ada hutan yang terdiri dari berbagai jenis flora dan fauna, areal

persawahan, perkebunan, sungai-sungai dan lain sebagainya.

Melalui Proyek Pengelolaan Kebakaran hutan dan Lahan Sumatera Selatan atau disebut

juga South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP), beberapa desa yang

lokasinya rawan terbakar khususnya di Kecamatan Tulung Selapan dan Pangkal Lampam

telah menerima distribusi buku pendidikan lingkungan “Buku Desa Ilalang”. Ada terdapat

perbedaan waktu tahapan implementasi buku tersebut di sekolah masing-masing, hal ini

disebabkan pendistribusian buku yang sedikit mengalami hambatan. Akan tetapi memasuki

tahun 2006 ini buku Desa Ilalang secara umum sudah diajarkan kepada sisiwa khususnya

kelas V.

Potensi dan Peluang Penerapan Buku Desa Ilalang

Untuk mengefektifkan dampak yang diperoleh dari pengajaran buku Desa Ilalang maka

terlebih dahulu dilakukan beberapa kegiatan yang sifatnya menunjang tahap implementasi

yang telah diikuti oleh guru-guru kelas V dan beberapa pihak terkait oleh SSFFMP,

kegiatan tersebut adalah :

- Pelatihan fasilitator untuk guru;

- Pelatihan untuk implementasi buku Desa Ilalang bagi guru kelas V;

- Studi banding penerapan pendidikan lingkungan ke Provinsi Lampung; dan

- Pendampingan oleh FKPLH dan SSFFMP di SDN Ujung Tanjung dan Riding.

Substansi dari berbagai kegiatan tersebut diatas adalah berkaitan dengan tukar

pengalaman anatar peserta, piningkatan kapasitas dan identifikasi, inventarisasi potensi

sumberdaya alam yang ada didaerah masing-masing. Sedangkan peluang penerapan

buku Desa Ilalang adalah sistem kurikulum memberikan kebebasan kepada sekolah untuk

mengembangkan materi muatan lokal sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
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Kegiatan yang Sedang Dilakukan

Dalam penerepan buku Desa Ilalang, beberapa proses telah dilakukan di dua Sekolah

Dasar (SDN Ujung Tanjung dan SDN Riding), yaitu :

- Rapat para guru sebagai dasar Kepala Sekolah mengeluarkan inisiatif kebijakan;

- Penyusunan tata waktu penyampaian modul; dan

- Penyampaian materi didalam dan di luar kelas.

Inisiatif kebijakan sekolah di dua Sekolah Dasar ini adalah memasukan pengajaran buku

Desa Ilalang dalam materi muatan lokal dan penyampaian modul telah disusun selama

satu semester.

Manfaat Diajarkannya Buku Desa Ilalang

Setelah modul diajarkan kepada siswa kelas V, ada beberapa hal dapat dilihat sebagai

kemajuan yang merupakan dampak implementasi, kemajuan tersebut adalah sebagai

berikut :

• Siswa menjadi gemar membaca dan menumbuhkan kepedulian tentang lingkungan

hidup kepada anak sejak dini;

• Mengenal dan memahami potensi sumberdaya alam yang ada disekitar mereka;

• Mengenal fungsi dan manfaat hutan bagi kehidupan;

• Mengenal dampak-dampak kebakaran hutan dan lahan (kabut asap, banjir,

pencemaran dll);

• Membangun karakter anak untuk sadar melestarikan hutan dan lingkungan;

• Mengenal metode pembelajaran diluar kelas.

Kesulitan dan Hambatan dalam Penerapan

Didalam penerapan buku Desa Ilalang, disana-sini masih terdapat kesulitan dan hambatan

baik dari sisi teknis maupun non teknis, hal ini disebabkan karena beberapa faktor,

Pertama; Materi belum sistematis, Kedua; Tenaga guru belum banyak menguasai jenis-

jenis permainan, Ketiga; Sarana buku jumlahnya masih terbatas, Keempat; Belum

didukungan infrastruktur (perpustakaan, alat peraga dll), Kelima; Belum didukung kebijakan

ditingkat lokal, dan Keenam; Dana terbatas.

Harapan Penerapan Pendidikan Lingkungan

Untuk terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepedulian anak terhadap

lingkungan, maka perlu adanya upaya yang dirancang secara sistematis dengan

peningkatan peran dan fungsi pihak-pihak terkait, kerjasama yang sinergis dan didukung

oleh pendanaan melalui anggaran APBD serta yang sangat penting adalah adanya

kebijakan Dinas Pendidikan Nasional pada level daerah.

Harapan untuk Buku Desa Ilalang

Dalam mendukung implementasi di tingkat sekaolah, perlu dilakukan evaluasi, peningkatan

kapasitas dan lain sebagainya. Hal-hal yang menjadi harapan adalah sebagai berikut :

• Cetak ulang & Revisi dan didukung oleh kebijakan Diknas tingkat lokal

• Materi disesuaikan dengan SDA (Sumber Daya Alam) lokal dan diberi warna

• Menjadi pelajaran muatan lokal dan memperbanyak jenis-jenis permainan
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Pemakalah 3

Pemakalah : Mustangin (Guru SDN Bayat Ilir)

Judul : Pengalaman Guru menerapkan Buku Desa Ilalang di SDN Bayat Ilir

Moderator : Masrun Zawawi, S.H.

Latar Belakang

SDN Trans Bayat Ilir berdiri tahun 1994 di UPT Transbangdep Bayat Ilir desa Bayat Ilir

kecamatan Bayung Lencir kab. Musi Banyuasin. Sebagian besar wilayah desa Bayat Ilir

masih berupa hutan dan sebagian besar berupa kebun rakyat. Kondisi lingkungan (sumber

daya hayati) masih relatif baik. Ditinjau dari mata pencaharian penduduk 98% warga UPT

Trans adalah petani sedangkan penduduk defenitif Bayat Ilir sebagian besar mencari kayu

di hutan (bebalok).

Dengan kondisi seperti itu membawa dampak terhadap keberadan hutan di desa Bayat Ilir.

Luas hutan semakin berkurang untuk penyediaan lahan pertanian bagi warga trans dan

rusaknya hutan karena penebangan ilegal oleh penduduk. Kondisi ini semakiin parak

dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah desa Bayat Ilir pada

tahun 1997. Akibat kebakaran hutan tersebut, terjadi kebakaran yang sangat parah dan di

perburuk dengan kabut asap. Peristiwa ini selalu terulang setiap tahun. Kebakaran hutan

dan lahan yang terjadi berulang ulang berdampak negatif terhadap berbagai segi

kehidupan masyarakat termasuk warga SDN Trans Bayat Ilir. Bertitik tolak dari peristiwa ini

kami sangat mendukung diadakannnya pendidikan lingkungan hidup di sekolah.

Pelaksanaan

Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan muatan lokal dalah merupakan

kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang di sesuaikan dengan ciri khas

dan potensi daerah termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi

mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran

tersendiri.

Dengan adanya hambatan atau keterbatasan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup

khusunya penggunaan buku”Desa Ilalang”di SDN Trans Bayat Ilir belum dilaksanakan

secara tersendiri sebagai mata pelajaran lain yang sesuai dengan materinya. Contoh;

topik, sungai dan Ekosistem lahan Basah diintegrasikan pada mata pelajaran IPA pokok

bahasan Ekosistem.

Pembelajaran Pendidikan Lingkungan hidup materinya tidak diurutkan bab per bab tetapi

disesuaikan dengan kondisi yang berlangsung di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Penerapan

Penerapan buku desa ilalang di tinjau dari berbagai segi.

1. Segi Materi

Materi pelajaran dalam buku Desa Ilalang sebagian besar dapat di ajarkan sebagai

materi pendidikan lingkungan di SDN Trans Bayat Ilir
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2. Metode

Penggunaan metode pembelajaran dalam Pendidikan Lingkungan Hidup lebih di

tekankan pada pengaktifitasan siswa mengenali lingkungan sekitarnya dan dapat

mencari solusi dari masalah tersebut.

3. Penilaian

Hasil yang di harapkan adalah adanya perubahan sikap dan pemahaman siswa

tentang pentingnya pelestarian lingkungan.

Hambatan pelaksanaan Pendidikana lingkungan hidup di SDN Trans Bayat Ilir

1. Internal

 minimnya pengetahuan guru tentang materi Pendidikan Lingkungan Hidup

 Belum adanya kurikulum yang baku tentang Pendidikan Lingkungan Hidup

 Kurangnya alokasi waktu

 Terbatasnya buku sumber tentang Pendidikan Lingkungan Hidup

 Kurangnya dana untuk pelaksanaan

 Dinas atau instansi terkait belum serius mendukung pelaksanaan Pendidikan

Lingkungan Hidup

2. Eksternal

 Kebiasaan warga membuka lahan dengan cara membakar

 Sebagian warga dalam memnuhi kebutuhan hidupnya mencari ikan dengan

racun dan penyentruman

Manfaat Pendidikan Lingkungan Hidup di SDN Trans Bayat Ilir

1. Bertambahnya wawasan siwa tentang pentingnya pelestarian lingkungan

2. Siswa mengerti tentang bahaya akibat perilaku manusia yang sembarangan

dengan lingkungannya

Saran

1. Dinas Pendidkan Nasional

- Perlunya memperbanyak penataran pendidikan lingkungan hidup dan

pemerataan untuk semua guru

- Pembuatan kurikulum pendidikan lingkungan hidup

2. South Sumatra Forest Fire Management Project

- Diperbanyak buku sumber pendidikan lingkungan hidup

- Buku Desa Ilalang di cetak sesuai dengan tingkatan kelas dari kelas 1 sampai

dengan kelas 6.
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IV. DISKUSI

SESSI I

Diskusi 1 dari sessi 1

1. M. Idris

Saran :

Kenapa tidak dibuat suatu tim khusus dalam satu forum untuk penerapan buku

Desa Ilalang di pendidikan formal, diharapkan adanya suatu MoU antara

SSFFMP dan Diknas serta Pemerintah Daerah (Pemda).

2. Sartina (kepala Sekolah SDN Upang Kabupaten Banyu Asin)

Saran :

o PLH tidak hanya diberikan pada siswa kelas 5 SD tetapi harus dimulai

dari siswa kelas 1 SD;

o Buku Desa Ilalang jangan dimasukkan ke dalam Mulok sehingga tidak

mengganggu jam pelajaran tetapi dijadikan ekstrakurikuler yang

diberikan di luar jam pelajaran.

3. Syarwani ( Universitas PGRI)

Saran :

o Buku ilalang diharapkan untuk menggunakan huruf Times New Roman

dengan ukuran 14;

o Perlu dilakukan pengembangan materi dari buku Desa Ilalang, bila buku

tersebut dimasukkan kedalam muatan lokal;

o Sebaiknya buku ini diperuntukkan dari tingkat SD sampai Sekolah

Lanjutan Atas.

3. Doli Fahlepi (Walhi)

Komentar :

Peserta lokakarya yang diundang diharapkan dapat mewakili dari beberapa

pihak yang terkait dengan PLH agar setelah lokakarya ada tindak lanjut yang

konkrit dari acara ini.

Tanggapan :

Syafrul Yunardi,S. Hut., M.E.

1. Bila pendidikan lingkungan diharapkan masuk ke dalam pendidikan formal

maka harus dimasukkan ke dalam GBPP.

2. Pendidikan lingkungan yang diselipkan kedalam mata pelajaran misalnya

Kewarganegaraan memang telah direncanakan dan telah ada rancangannya

dan tinggal menunggu pelaksanaannya

3. Pendidikan lingkungan akan diintegrasikan kedalam mata pelajaran lain seperti

IPA, IPS dan Agama.

4. Buku Desa ilalang bisa dijadikan panduan untuk peningkatan kearifan lokal.
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Drs. Isnaini, M.Pd

1. Memang harus dipertemukan beberapa pihak untuk membahas GBPP

2. Perlu komitmen agar PLH lebih baik dimasukkan kedalam Intrakurikuler atau

ekstrakurikuler sehingga implementasi di lapangan jelas.

M. Saleh

1. Melalui lokakarya ini diharapkan bisa menjadi inisiasi untuk duduk bersama

membahas tentang PLH.

2. Penggunaan jenis huruf dan ukuran huruf yang digunakan pada buku ilalang

akan dipertimbangkan.

3. Lokakarya ini dihadiri oleh Stakeholder yang cukup lengkap, ada bebrapa

Dinas/Instansi terkait, DPRD, Guru dan Lembaga Swadaya Masyarakat

sehingga bisa dikatakan lengkap mewakili pihak-pihak dalam melaksanakan

PLH

Diskusi 2 dari sessi 1

Komentar

1. Dr. Karl Heinz Steinnman

Komentar dan Pertanyaan

- SSFFMP adalah fasilitator bukanlah pelaksana

- Pihak swasta telah membantu untuk strategi pendidikan lingkungan

- Perlunya suatu Komitmen karena selama ini implementasi PLH masih

kurang

- Selama ini pihak swasta telah membantu untuk strategi pendidikan

lingkungan, misalnya MHP

2. Angnuraini (kepala Sekolah SDN Muara Telang)

Komentar dan Pertanyaan

Mohon kebijakan dari kepala dinas agar ada buku acuan secara teoritis agar

tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan PLH

3. Masrun

Komentar dan Pertanyaan

Mengharapkan penjelasan dari Uni Eropa tentang pengembangan PLH di 3

kabupaten prioritas

Tanggapan:

1. M.Saleh

 Tergantung komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan

PLH

2. Drs. Isnaini, M.Pd

 Semua stakeholder yang berkaitan dengan PLH masih juga ada yang

belum paham tentang PLH
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 Action terhadap PLH harus dilaksanakan secara bersama dengan instansi

terkait

3. Syafrul

Ada potensi yang bisa digunakan untuk penyebarluasan buku desa ilalang dari

pihak-pihak swasta dengan cara pihak swasta meminta izin untuk mencetak

ulang buku desa ilalang dan menyebarkannya di SD yang ada disekitarnya.
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SESSI II

Diskusi 1 dari sessi 2

1. Dr. Karl Heinz Steinmann

Pertanyaan

Pada saat pemaparan dari FKPLH tidak memberikan informasi yang lengkap

tentang pengalaman FKPLH dengan instansi-instansi terkait.

Tanggapan :

1. Ali Imron

- Pada saat pemaparan memang disengaja untuk pengalaman dengan

instansi terkait tidak dicantumkan karena selama ini forum kurang

mendapatkan ”energi” dari instansi terkait.

- Hasil dari PLH mulai dapat dilihat dari siswa yang mulai menerapkan

PLH dimulai dari hal yang sederhana, misalnya membuang sampah

pada tempatnya.

2. Irwansyah Reza Lubis

- Kawasan Berbak Sembilang menganggap PLH penting meskipun belum

ada penjelasan hukum dari pendidikan nasional tetapi penerapan PLH

tetap dilaksanakan oleh pihak terkait di kawasan tersebut.

- Dalam penyususnan buku yang diproduksi oleh Wetland telah

melibatkan pihak dari Diknas.

Diskusi 2 dari sessi 2

1. Tri Yulisman (Dinas Perkebunan MUBA)

Pertanyaan

- Memberikan pemahaman tentang PLH kepa pihak decision maker.

- Sejauh mana penerapan buku desa ilalang ?.

- Bagaimana bila guru-guru diikutsertakan dalam penyusunan buku.

2. Masrun

Pertanyaan

- Perlu adanya keterlibatan siswa, orangtua siswa dan komite sekolah

dalam implementasi PLH.

3. Jiyono

Pertanyaan

- Bagaimana upaya melestarikan lahan gambut.

4. Sylvi iriani

Komentar

- Penerapan buku desa Ilalang di Bayung Lencir dan tingkat pemahaman

siswa terhadap materinya cukup baik.
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- Perlu suatu upaya untuk mengiring guru-guru yang telah ikut pelatihan

dalam penerapan buku desa ilalang di lapangan.

Tanggapan :

1. Irwansyah Reza Lubis

 Guru membuat suatu buku tentang PLH yang disesuaikan dengan

kondisi daerah masing-masing dan semoga materi yang terdapat di

dalam buku desa ilalang dan buku dari wetland dapat dijadikan panduan

dalam penyususnan materi di daerah masing-masing serta diharapkan

pemerintah bisa menganggarkannya dalam APBD.

 Hasil PLH tidak dapat dilihat dalam jangka waktu singkat.

 Lahan gambut merupakan lahan marginal yang tidak subur serta tidak

cocok untuk lahan pertanian. Penyuburan dapat dilakukan tetapi

membutuhkan dana yang banyak. Lahan gambut perlu dipertahankan

karena merupakan ”media penyimpan air”.

2. Ali imron

- Perlu dilakukan persamaan persepsi terlebih dahulu oleh pihak-pihak

terkait tentang PLH.

- PLH merupakan tanggungjawab bersama bukan hanya diknas.
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SESSI III

1. Eva Masrifa (Bapedalda Kota Palembang)

Pertanyaan

- Pada lokakarya ini seharusnya mengundang wakil dari sekolah-sekolah

yang ada di kota Palembang.

- Perlu dilakukan penghijauan disekitar sekolah yang gersang.

2. Adios Syafri

Pertanyaan

- Hal apa saja yang dibutuhkan agar PLH menjadi Muatan lokal di

sekolah? .

- Perlunya dukungan dari non pemerintah dalam pelaksanaan PLH.

- PLH memiliki ”goal” untuk merubah tingkah laku siswa agar sadar

terhadap pelestarian lingkungan.

- Diharapkan PLH dapat menghasilkan suatu karya nyata di tingkat lokal.

3. Dekan FKIP Universitas PGRI

Pertanyaan

- Memasukkan buku-buku PLH disekolah-sekolah di kota Palembang

agar dapat juga diterapkan di kota Palembang.

- Untuk menguji materi Desa Ilalang tidak hanya pada tingkat

penyampaian tetapi juga dari afektif, kognitif dan psikomotorik.

- PLH agar disisipkan pada semua mata pelajaran.

- Bagi pihak proyek sebaiknya tidak hanya memfokuskan diri terhadap

siswa tetapi juga masyarakat disekitar.

Tanggapan :

1.Oto Lihman

- Membahas secara bersama-sama dengan beberapa pihak terkait.

2. A. Mustangin

- Kawasan di sekitar SD mengalami kebakaran hutan sehingga

menyebabkan kegundulan.
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V. DISKUSI KELOMPOK

V.1. Persiapan Diskusi Kelompok

Sebelum diskusi kelompok diberikan pengarahan dari Bapak Mochammad Saleh untuk

pelaksanaan diskusi kelompok pada hari ke-2 lokakarya. Diskusi kelompok dilatar

belakangi oleh beberapa hal antara lain :

 Keinginan menggali kembali potensi-potensi terhadap kepedulian LH dari

berbagai pihak

 Buku desa ilalang tidak cocok diterapkan di beberapa tempat

Kelompok dibagi menjadi 3 berdasarkan topik yang telah ditentukan yaitu :

1. Kebijakan

2. Pengembangan program PLH

3. Jaringan dan kerjasama

Dari setiap kelompok mengharapkan kondisi seperti apa PLH kedepan serta

rekomendasi tindak lanjutnya. Setelah melakukan diskusi kelompok maka setiap

kelompok diharapkan :

1. Hasil diskusi dipresentasikan

2. Melakukan revisi agar mendekati sempurna

3. Rencana tindak lanjut agar ketiga komponen tersebut saling sinergi

4. Kelompok dibagi sesuai dengan minat dan kesukarelaan utuk memasuki

kelompok yang diinginkan berdasarkan topik yang telah dipaparkan.

5. Peserta dibagikan kerta meta plan, menuliskan nama dan asal instansi

selanjutnya menempelkan kertas tersebut pada papan yang telah tersedia

berdasarkan minat.

6. 17.15 Wib : Selesai
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V.2. Pembagian Kelompok

Diskusi Kelompok dimulai pukul 08.00 Wib. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok

berdasarkan minat terhadap topik diskusi yang telah ditentukan yaitu :

- Kelompok I membahas tentang kebijakan

- Kelompok II membahas tentang Program PLH

- Kelompok III membahas tentang Jaringan dan Kerjasama

II.1. Kelompok I (Kebijakan) difasilitasi oleh Masrun Zawawi :

1. Syarwani (Perguruan Tinggi)

2. Turmudi (Kepala SDN Simpang Tiga)

3. Sylvi (FKPLH)

4. Adios (WBH)

5. Sutaryo (Dinas Pendidikan)

6. Safri Basir (SDN II Ulak Kemang OKI)

7. Jauheri (Green Community SS)

8. Husin Ansori (Guru SDN I Ulak Kemang)

9. Marhan ( SDN Riding OKI)

10. Sukur (SDN Riding)

11. Junaidi (SDN Ujung Tanjung)

II.2. Kelompok II (Program PLH) difasilitasi oleh Muhammad Iqbal :

1. Dahasik (Diknas)

2. M.Idris (Penulis Buku)

3. A. Mustangin (SDN Trans Bayat Ilir MUBA)

4. A. Yunus (SDN Kali Berau)

5. Nova (Bapedalda Kota Palembang)

6. Maemunah (SDN Talang Lubuk)

7. Ali Husin (Bapedalda Provinsi SS)

8. Rasyid (SDN Ujung Tanjung OKI)

9. Anuar Sadat (Guru SD Talang Lubuk)

10. Rokhmatin (SDN Pagar Desa)

11. Fikri (Guru SD)

12. Mirawati Hia (Guru SD)

13. Erni Senita (SDN Bayat Ilir)

14. Purnama (SDN Muara Medak)

15. Angnuraini (Kepala Sekolah Muara Telang)

II.3. Kelompok III (jaringan dan Kerjasama) difasilitasi oleh Ali Imron :

1. Bahrun (Distan)

2. Tri Yulisman (Disbun MUBA)

3. Eva M (Bapedalda Kota)

4. Reza (Wetland-IP)

5. Oto Lihman (Guru SD Muara Telang)

6. Yohanis (Guru SDN Parit Prajen)

7. Jiyono (SDN Trans Bayat Ilir MUBA)

8. Deddy Permana (WBH)
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9. Dian Maulina (OWA Indonesia)

10. Sartina (SDN Upang Banyu Asin)

Peserta menuliskan hasil diskusi pada kertas metaplan dan diletakkan pada tabel yang

telah disediakan pada papan pleno. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi

kelompok masing-masing.
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V.3. Hasil diskusi kelompok

Kelompok I dipresentasikan oleh Turmudi :

No. Kondisi Yang
Diharapkan

Permasalahan Rekomendasi Kegiatan Waktu Inisiator/
Pelaksana

1 Adanya SK
Gubernur
untuk
penerapan
PLH di SD se-
Sumsel

Belum ada SK untuk
penerapan PLH

Diknas mengusulkan
SK kepada Gubernur.
Usulan dari
forum/masyarakat

Dinas Propinsi
mengusulkan
PLH
dimasukkan
dalam bagian
muatan lokal

Nov 2006 Diknas Prov,
SSFFMP

2 Adanya SK
Bupati yang
mendukung
penerapan
PLH

Belum ada SK untuk
penerapan PLH

Diknas mengusulkan
SK ke Bupati

Diknas
propinsi
menetapkan
PLH
dimasukkan
dalam muatan
lokal

Des 2006 Diknas
SSFFMP

3 Adanya
dukungan dari
berbagai pihak

Belum adanya
dukungan/pemaha
man dari berbagai
pihak

Ada pertemuan lintas
sektoral

Rakor dinas /
instansi
terkait.
Pertemuan
awal dari
dinas instansi
terkait
sehingga
tercapai suatu
kesepakatan

Okt 2006 Dinas
pertanian,
DPRD,
Bappedalda,
Diknas,
DisHut,
DisBun,
Diskes.

4 Ada
Kebersamaan
dalam
penerapan
PLH secara
kelembagaan
(Prop-
keluarga)

Tidak adanya
sharing interest
penerapan PLH
struktural fungsional

Identifikasi dan
inventarisasi fungsi
dan peran pihak terkait

Analisis
Kelembagaan
secara
struktural,
fungsional
(Prop-
keluarga)

Januari
2007-
Desember
2007

FKPLH
Perguruan
tinggi
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Kelompok II dipresentasikan oleh Drs. Dahasik :

No. Kondisi Yang
Diharapkan

Permasalahan Rekomendasi Kegiatan Waktu Inisiator/
Pelaksana

1 Setiap jenjang
sekolah
penghijauan
dapat
terlaksana

Selama ini baru
bersifat himbauan.
Belum semua
sekolah di Sumsel
memprogramkan
dan
melaksanakan
penghijauan

Diknas
Propinsi,Kab/Kota
menghimbau
penghijauan
disekolah sangat
perlu

Setiap Sekolah
negeri/ swasta
melakukan
penanaman.Unt
uk
pencanangan
ditiap sekolah
tapi implemen-
tasi hanya pada
sekolah model

Akhir Juli Bapedalda
dan Diknas

2 Kesiapan
materi,
suplemen
materi/sisipan
,alat evaluasi,
GBPP dan
alat praktik

Persiapan GBPP
yang belum jelas
dan belum ada
suplemen/ materi
persiapan evaluai
yang standar.
Pengadaan alat
dan bahan

Perlu adanya
dorongan dari
pihak yang terkait
seperti Bapedalda

Perlu adanya
tim yang
menagani
program PLH
dengan
melibatkan ahli
di bidangnya

Januari
2007

MSF

3 Pemerataan
Buku Desa
Ilalang di
setiap sekolah

Belum semua SD
Mendapatkan
buku Desa Ilalang

Diperbanyak
pencetakkan buku
Desa Ilalang
sesuai dengan

Cetak ulang
Ada komitmen
dari pemerintah

Maret
2006

SSFFMP/
Diknas

4 Perlu
berkelanjutan
dan diakui,
mendapat
dukungan dari
multistake-
Holder

Guru, LSM,
individu atau
proyek yang
peduli dengan
PLH

Bupati/ Walikota,
leading sektor

Sosialisasi ke
perusahaan,
instansi, tulisan
di media massa

Okt 2006 FKPLH

5 Pusat PLH
Sumsel

Belum adanya
pusat PLH
Sumsel

Diknas
propinsi,Diknas
kabupaten dan
pemprov/Kabupat
en dimasukkan
dalam APBD.
Perlu
pembicaraan lebih
lanjut.

Presentasi ke
publik dan
instansi terkait,
Perusahaan

Okt
2006

FKPLH dan
pihak swasta

6 PLH dapat
dilaksanakan
di semua
jenjang

Baru Kelas V SD Pihak terkait
dapat mencetak
buku-buku untuk
semua kelas

Penyusunan
Guru PLH dari
kelas I – VI SD

Juli 2007 Dinas, Diknas
kab/prop,Bap
edalda,FKPL
H dan
SSFFMP

7 Adanya daur
ulang limbah
padat dan
limbah cair

Membuang limbah
ke media
lingkungan tanpa
pengolahan

Pemisahan limbah
padat organik dan
an organik di
sekolah

Pelatihan daur
ulang untuk
guru dan siswa

Januari
2007

Diknas,
Bapedalda,
FKPLH,
SSFFMP dan
instansi terkait

8 Program
Adiwiyata
dimulai dan
dijalankan

Program
Adiwiyata perlu
ada sosialisasinya

Diharapkan
program
Adiwiyata dapat
disosialisasikan
sesuai dengan
tahapan
pelaksanaan

Sosialisasi
program
Adiwiyata di
kab/prop
prioritas dan
harus ada
rencana
program

Nov-Des
2006

SSFFMP,Bap
edalda,Diknas
dan Pokja
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Kelompok III dipresentasikan oleh Tri Yulisman :

No. Kondisi Yang
Diharapkan

Permasalahan Rekomendasi Kegiatan Waktu Inisiator/
Pelaksana

1 Adanya
keterpaduan
program dan
tindakan
dalam
pengembang
an PLH di
Sumsel

Berbagai praktisi
PLH selama ini
masih sendiri-
sendiri

Membangun
komitmen
bersama dalam
rangka melahirkan
sebuah
komunitas/institusi
bnyang
menginisiasi
”Gepeng PLH” di
Sumsel

Semiloka
perumusan
infrastruktur
pendukung
pengembangan
PLH di Sumsel

Des 2006
1 minggu

FKPLH
SSFFMP
Diknas

2 Adanya
kerjasama
lintas sektoral
dalam
implementasi
PLH

Kurangnya
kepedulian pada
pihak yang terkait

Adanya
kesamaan visi
untuk mencapai
satu tujuan

Sosialisasi Sehari SSFFMP

3 Terciptanya
wadah
kerjasama
untuk
penerapan
PLH
disekolah

Belum ada suatu
komitmen yang
jelas dari pihak
yang
berkompeten

Bentuk wadah
buat komitmen

Workshop/Loka
karya

Des 2006 SSFFMP
/Pemda/LS
M/FKPLH

4 Adanya
pertemuan
rutin bagi
stakeholder
terkait yang
membahas
perkembanga
n PLH di
Sumsel

Belum adanya
kebijakan yang
mengikat
stakeholder terkait

Dibentuknya
pimpinan
stakeholder
terkait yang
mewajibkan untuk
mengikuti
pertemuan rutin

Lobi kepada
stakeholder
terkait

Januari
2007

Diknas,
Komisi D
DPRD,
SSFFMP

5 Adanya
jaringan kerja
yang solid
dan
terstruktur
serta memiliki
Tupoksi yang
terarah untuk
PLH di
Sumsel

Belum adanya
instansi yang
khusus
menangani dan
bertanggung
jawab terhadap
PLH di Sumsel

Merumuskan
suatu
aturan/pedoman
yang mengatur
dalam membentuk
sebuah lembaga
Pengembangan
PLH

Workshop,
sosialisasi dan
konsultasi
publik

Januari-
Juni 2007

FKPLH,Dik
nas, NGO,
SSFFMP

V. 4. Rencana Tindak Lanjut

- Konsolidasi

- Sosialisasi Rekomendasi

- Advokasi kebijakan
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VI. KESIMPULAN

1. Lokakarya selama dua hari tanggal 21-22 September 2006 di Palembang Provinsi

Sumatera Selatan, yaitu Lokakarya Promosi Pendidikan Lingkungan Hidup di

Sumatera Selatan. Lokakarya ini merupakan kegiatan South Sumatra Forest Fire

Management Project (SSFFMP) dalam bidang Training and Awareness.

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kepanitiaan acara dilakukan oleh Konsorsium NGO

dan Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Berbagai

pihak telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dengan peserta peserta

sebanyak 46 orang perwakilan dari.

3. Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Provinsi

Sumatera Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan

Nasional Kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin, DPRD Kabupaten OKI, Pokja I

MSF Kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin, Perguruan Tinggi, Bapedalda Kota

Palembang, Wetlands Internasional Indonesia Programme, Penulis dan

Pendamping buku desa ilalang, Kepala Sekolah dan Guru dari 13 Desa di

Kabupaten OKI, Muba dan Banyuasin serta LSM-LSM lingkungan di Sumatera

Selatan.

4. Pelaksanaan dan tujuan lokakarya dipublikasikan dalam media lokal, baik media

cetak maupun elektronik (Sriwijaya TV, Sriwijaya Post dan Berita Pagi).

5. Lokakarya terdiri dari dua bagian, yaitu : Seminar dan Lokakarya dengan

rangkaian acara sebagai berikut: Overview dari SSFFMP, Sambutan dan

Pembukaan, Penyerahan secara simbolik Buku ”Desa Ilalang”, termasuk Panduan

Pelatihan Guru dan Master Cetak Buku Desa Ilalang. Kegiatan seminar

menampilkan 8 pemakalah yang dibagi dalam tiga sesi, setiap sesi dilakukan

diskusi panel (hari pertama); Pada hari kedua, yaitu: Kerja Kelompok dengan

pembagian kelompok menjadi tiga kelompok, kelompok I membahas tentang

Kebijakan, kelompok II tentang Program Pengembangan PLH dan kelompok III

tentang Jaringan dan Kerjasama, kemudian dilanjutakan dengan Diskusi

Kelompok, Presentasi, Klarifikasi, Rencana Tindak Lanjut dan Penutupan.
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VII. REKOMENDASI

1. Berdasarkan masukan dari berbagai kalangan agar dapat menyebarluaskan Buku

”Desa Ilalang” ke berbagai daerah secara merata di Sumatera Selatan, akan tetapi

dengan berakhirnya masa fasilitasi penggunaaan buku ”Desa Ilalang”

keberlanjutan penggunaan dapat dilanjutkan atau diadopsi oleh Dinas Pendidikan

Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

dan Kota di Sumatera selatan.

2. Materi dalam ”Desa Ilalang” dapat dicetak ulang oleh berbagai pihak, dan masih

memungkinkan untuk disesuaikan (direvisi) dengan kondisi lokal tempat pendidikan

berlangsung.

3. Perlu dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten untuk meningkatkan

kapsitas guru dalam menerapkan pendidikan lingkungan.

4. Pendidikan lingkungan sudah menjadi kebutuhan untuk diimplementasikan di

Sumatera Selatan, sehingga perlu didukung kebijakan baik dari tingkat Provinsi

maupun tingkat Kabupaten.

5. Dengan meningkatnya APBD untuk sektor pendidikan, maka diharapkan

Pemerintah Daerah dapat memberikan anggaran untuk pengembangan pendidikan

lingkungan di daerahnya masing-masing.

6. Perlu peningkatan jaringan kerja dan kerjasama berbagai pihak yaitu : Kepala

Sekolah, guru, Dinas Pendidikan Kabupaten dan Provinsi, Perguruan Tinggi,

Bapedalda kabupaten dan provinsi, dan dinas terkait lainnya, sektor swasta dan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam mengembangkan pendidikan

lingkungan dan mempercepat penerapan pendidikan lingkungan di sekolah.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Materi Presentasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Banyuasin
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Lampiran 2. Materi Presentasi Syafrul Yunardi, S. Hut., M.E.
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Lampiran 3. Materi Presentasi Training and Awarenss Specialist SSFFMP
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Lampiran 4. Materi Presentasi Koordinator Wetlands International Sumatera Selatan
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Lampiran 5. Materi Presentasi Forum Komunikasi Pendidikan Lingkungan Hidup
Sumatera Selatan



67

Lampiran 6. Materi Presentasi Guru SDN 2 Muara Telang
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Lampiran 7. Materi Presentasi Guru SDN Ujung Tanjung
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Lampiran 8. Materi Presentasi Guru SDN Bayat Ilir
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DOKUMENTASI KEGIATAN


