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Kata Pengantar
”Manusia menjaga, hutan memberi” menjadi sebuah ungkapan yang membangun
keterkaitan antara kehidupan manusia serta keberlangsungan alam. Pada masa ini, kita
dihadapkan pada terancamnya kelestarian alam serta kekayaan keanekaragaman hayati
yang menopang kehidupan kita selama ini. Tanpa disadari, hal ini memicu berbagai
dimensi permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Oleh karenanya, perlu

dibangun sebuah sistem yang berkualitas yang tidak hanya dapat memberikan kontrol
kepada perilaku namun juga mengubah pola pikir dan menyentuh kesadaran setiap
dari kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam bagi keberlanjutan hidup.
Menjawab tantangan tersebut, pendidikan dinilai sebagai salah satu elemen dasar yang
efektif untuk memberikan kesadaran dan mendorong perubahan yang berkualitas
dalam mewujudkan

pembangunan berkelanjutan. Persatuan Bangsa Bangsa (PBB)

telah mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan (Decade of Education for Sustainable Development).
Tujuan yang diharapkan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (PPB)
adalah memberikan informasi serta penyadaran yang mampu mendorong perubahan
sikap untuk berkontribusi lebih baik dalam kehidupan yang berkelanjutan.
Seiring dengan hal ini, WWF-Indonesia terus mengembangkan dan melakukan inovasi
serta

dukungan

terhadap

pengembangan

pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan (PPB). Pulau Kalimantan menjadi salah satu prioritas WWF-Indonesia
didalam menerapkan PPB, khususnya di dalam kawasan Jantung Kalimantan (Heart of
Borneo/HoB).
Penerapan dan pengembangan fase pertama program

PPB WWF Indonesia di

kawasan HoB dilakukan pada periode 2009 – 2013. Melalui pendampingan bagi
sekolah-sekolah, program PPB WWF Indonesia menjadikan sekolah-sekolah tersebut
tidak hanya sebagai pusat pembelajaran bagi peserta didik namun juga bagi
masyarakat disekitarnya. Guru dan siswa diajak menjadi pelopor untuk perubahan
perilaku dalam memanfaatkan dan menjaga alam.
WWF-Indonesia menuliskan hasil-hasil dari capaian program PPB di kawasan HoB di
dalam sebuah laporan “Kisah Pendampingan Sekolah WWF-Indonesia di Jantung
Kalimantan”. Selain sebagai bahan monitoring dan evaluasi selama 5 tahun,
harapannya laporan ini dapat juga menjadi acuan pembelajaran dan pembaharuan
untuk meningkatkan kualitas program PPB di wilayah lain maupun oleh berbagai
lembaga yang juga aktif dalam mempromosikan penerapan PPB.
WWF Indonesia berkomitmen untuk selalu dalam kerja-kerjanya menjadikan program
PPB sebagai salah satu pilar untuk lahirnya generasi penerus yang cerdas dan unggul
dan utamanya bijak dalam memanfaatkan dan menjaga kekayaan alam dan aset
sumber daya alam bagi kesejahteraan generasi sekarang maupun yang akan datang.
Jakarta, Juli 2014
Nyoman Iswarayoga
Direktur komunikasi dan advokasi
WWF – Indonesia
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Pendahuluan
Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia

yang sangat terkenal

dengan kekayaan alamnya seperti hutan, batubara, emas dan minyak.
Mario Rautner (2005) dalam laporannya mengenai status hutan,
kehidupan alam liar di Borneo dan ancaman terhadapnya mengatakan
bahwa Borneo adalah a land of plenty atau tanah yang memiliki banyak
hal, atau dengan kata lain, tanah yang kaya. Ancaman yang dimaksud
oleh Rautner salah satunya adalah hilangnya keanekaragaman hayati di
pulau ini dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, berdasarkan data pantauan
satelit, World Wide Fund for Nature (WWF) melaporkan bahwa 56% atau

●

●

●

Tahun 2008,
WWF-Indonesia
memulai program
ESD pada
10 kabupaten
di kawasan
HoB-Kalimantan

●

●

●

kurang lebih 29,000 kilometer dari hutan yang dilindungi di Kalimantan
telah ditebang untuk perkebunan kelapa sawit dan konversi lahan
(Rautner, 2005). Untuk menjaga Pulau Borneo dan memastikan bahwa
pengelolaan pulau ini dapat dilakukan secara efektif, maka pada tahun
2007 tiga negara yang memiliki wilayah di pulau Borneo yaitu Indonesia,
Brunei Darussalam dan Malaysia menandatangani kesepakatan untuk
melakukan kegiatan positif untuk menjaga Pulau Borneo. Kesepakatan
tersebut bernama Heart of Borneo (HoB).
Tahun

2008

WWF

menindaklanjuti

kesepakatan

tersebut

melalui

pengembangan program Education for Sustinable Development (ESD) atau
dalam bahasa Indonesia dikenal dengan nama Pendidikan untuk
Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dengan melakukan pelatihan dan
pendampingan sekolah-sekolah yang berada di 10 kabupaten yang
berada di areal HoB yaitu: Katingan, Murung Raya, Gunung Mas, Kutai
Barat, Sintang, Melawi, Barito Utara, Kapuas hulu, Nunukan dan Malinau.
Di setiap kabupaten dibangun sekolah percontohan dengan tujuan untuk
menjadikan sekolah dampingan WWF-Indonesia sebagai pusat pembelajaran komunitas sekitar dan sekolah lainnya dengan menanamkan nilainilai ESD sebagai bagian dari penyelamatan kekayaan alam nasional.
Ada 34 sekolah yang berada di bawah pendampingan WWF-Indonesia.
Selama kurun waktu berjalan, sekolah dampingan tersebut telah
menerima pendampingan dalam bentuk pelatihan untuk peningkatan
kualitas

sekolah,

dan

nilai-nilai

pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan. Program pendampingan ESD di HoB dilakukan melalui
penerapan The Whole School Approach. Pendekatan The Whole School
Approach yang dimaksud disini meliputi:
-

Budaya dan etos sekolah.

- Pembelajaran.

-

Murid.

- Masyarakat.

-

Lingkungan sekolah .

- Monitoring dan evaluas.
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Tentunya ada banyak perubahan yang terjadi di sekolah-sekolah tersebut.
Untuk itu sebuah kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan memperoleh
informasi tentang dampak pendampingan sekolah pada:
-

Pembelajaran di sekolah meliputi integrasi pembelajaran dan isu-isu
ESD.

-

Perubahan yang terlihat di sekolah dan komunitas.

-

Rencana sekolah pasca masa pendampingan usai terkait.
keberlangsungan pendididkan pembangunan berkelanjutan.

-

Perkembangan siswa, yang tidak hanya terkait dengan aspek.
pembelajaran. Namun lebih pada bagaimana siswa menghargai.
keberagaman biologi, sosial dan budayanya, dan tentunya persoalan
lingkungan di sekitarnya.

-

Kemampuan guru, kepala sekolah dan siswa untuk berpikir kritis
terhadap pembelajaran dan isu-isu di masyarakat.

-

Partisipasi dan kontribusi komunitas di sekitar sekolah (orangtua,
pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dll) dalam kegiatankegiatan di sekolah.

-

Perencanaan dan kebijakan yang dikembangkan sekolah.

Selain itu kegiatan ini juga diharapkan memberikan rekomendasi pada
pengembangan program yang sama dimasa yang akan datang serta
relevansinya untuk peningkatan kualitas sekolah di Indonesia.

●

●

●

Program
pendampingan ESD
di HoB dilakukan
melalui penerapan
the whole school
approach

●

●

●
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B. The Whole School Approach

dalam Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
The

Whole

School

Approach

pada

prinsipnya

bertujuan

untuk

mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan
formal secara holistic di sekolah. Dengan kata lain sekolah mengajarkan
tentang pembangunan berkelanjutan bukan hanya melalui kurikulum
pembelajaran, namun juga melalui operasional dan tata kelola sekolah,
keterlibatan para pemangku kepentingan dan masyarakat, perencanaan
jangka panjang, monitoring dan evaluasi, serta melibatkan seluruh
komunitas sekolah agar
berkelanjutan

berpartisipasi aktif

(Hargreaves,

2008).

Ada

untuk pembangunan
enam

dasar

pijakan

pengembangan program ini. Keenam pijakan itu adalah (1) Pembelajaran
seumur hidup; (2) Fokus pada pembelajaran; (3) Pendekatan holistik; (4)
metode kerja demokrasi; (5) Perspektif yang berbeda; dan (6) Berpikir
mendalam.

Pembelajaran
Seumur Hidup

Perspektif
yang Berbeda

Pendidikan
untuk
Pembangunan
Berkelanjutan

Fokus pada
Pembelajaran

Berpikir
Mendalam

Pendekaan
Holistik

Metode Kerja
Demokrasi

Gambar 1. Enam dasar pijakan pengembangan program ESD

Menurut Steele (2011), implikasi dari The Whole School Approach adalah:
-

Guru dan siswa berkegiatan untuk mengatasi masalah kehidupan yang
sesungguhnya dan hasil yang ingin dicapai.

-

Kesempatan untuk memperkaya pencapaian tuntutan kurikulum.

-

Kesempatan untuk program pengembangan profesi untuk seluruh
warga sekolah.

-

Pengurangan konsumsi sumberdaya alam, dan perbaikan manajemen
pengelolaan fasilitas dan halaman sekolah.

-

Penghematan biaya untuk pengadaan alat baru, sumberdaya dan
beasiswa.

-

Sekolah menjadi model bagi masyarakat lokal.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 13

Kisah Pendampingan Sekolah di Jantung Kalimantan

Lebih jauh lagi, Posch (dalam Shallcross, 1999; Robinson, Pace, & Wals,
2006) menekankan bahwa pendekatan menyeluruh di sekolah akan
membentuk intelektual manusia, serta mempengaruhi hubungan atau
kerjasama dalam bentuk fisik, geografi dan emosional.
Formal
curriculum and
approaches to
teaching and
learning

Self Evaluation

Community
Links
Institutional
practice:
technical and
economic
aspects

Institutional
culture an ethos:
social and
ororganizational
aspects

Gambar 2. Lima faktor dalam the whole school approach

Bila sekolah melakukan pendekatan the whole school approach, maka
akan ada perubahan dalam sistem sekolah. Gambaran fase perubahan
dalam suatu organisasi dalam hal ini sekolah,menurut Robert Larson
(2011) ada tiga fase yaitu: (1) Fase mobilisasi, fase dimana sekolah baru
mulai mereorientasi sistem didalam sekolah, dan mempromosikannya
kepada para warga sekolah. (2) Fase implementasi, adalah fase dimana
sekolah sudah mengimplementasikan perubahan yang dilakukan. (3) Fase
institusionalisasi. Pada fase institusionalisasi, sistem sekolah sudah
berubah dan invoasi yang dilakukan sudah menjadi bagian rutinitas
sekolah. Menurut Larson, ketiga fase tersebut terjadi pada waktu yang
berbeda dan melibatkan orang yang berbeda pula. Apabila suatu lembaga
sudah mencapai fase institusionalisasi, lembaga tersebut akan terpacu
untuk melahirkan pemikiran atau melakukan suatu mobilisasi baru yang
kemudian

mengarah

pada

proses

perubahan

atau

pembaharuan

berikutnya.
Proses berjalannya ketiga fase tersebut dapat dilihat pada gambar 3
berikut ini.
Implementation Phase
(Putting the Innovation in Place

Mobilization Phase
(Preparing to Change)

Institutionalization Phase
(Routinizing the Innovation)
Gambar 3. Tiga fase perubahan (Larson, 2011)
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Wagner (2004), seorang mantan kepala sekolah yang tertarik mengamati
proses perubahan di sekolah pernah melaporkan hasil observasi di tiga
sekolah. Dalam laporan hasil observasi tersebut Wagner menyimpulkan
bahwa reformasi sekolah membutuhkan tiga hal, yaitu (1) Sekolah
memiliki target akademis yang jelas. (2) Melibatkan semua komunitas
sekolah (guru, siswa, staf, orangtua murid, masyarakat sekitar). (3) Secara
jelas mendefinisikan nilai-nilai utama yang dianut. Wagner mengakui
bahwa reformasi sekolah merupakan pekerjaan yang kompleks, namun
akan berjalan dengan baik bila sekolah diberikan kebebasan untuk
mengelola dan membentuk sekolahnya, memberikan penghargaan yang
lebih baik kepada guru serta meningkatkan kepercayaan diri mereka.
Bekerjasama dengan masyarakat dan mengambil manfaat dari kerjasama
tersebut juga merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan.
Pendapat Wagner didukung oleh Fullan (2007) dalam bukunya berjudul
“The Meaning of Education Change”. Menurut Fullan, infrastruktur
merupakan faktor yang mungkin dapat menghambat proses reformasi
sekolah. Infrastruktur yang lemah, kurang mendukung dan berantakan,
menyebabkan kegagalan dalam reformasi sekolah. Fullan menambahkan
bahwa sekolah tidak dapat melakukan inisiatif dan atau melakukan
perubahan tanpa dukungan dari pemerintah setempat. Berikut ini adalah
gambar yang menunjukkan interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi
perubahan di dalam sekolah.
B. Karakteristik Lokal
1. Kabupaten
2. Komunitas
3. Kepala Sekolah
4. Guru

A. Karakteristik Perubahan
1. Keperluan
2. Kejelasan
3. Kompleksitas
4. Kualitas/praktek

Implementasi

C. Faktor Eksternal
Pemerintah dan institusi-institusi lainnya

Gambar 4. Interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan (Fullan, 2007)

Untuk mengidentifikasi fase yang telah dicapai sekolah dalam proses
reformasi sekolah, Fullan (2007) mengembangkan “Process of Change
Model”. Fase tersebut terbagi atas tiga tahap. Dalam fase pertama
perubahan terlihat melalui adanya inisiatif, mobilisasi atau proses adopsi.
Pada fase ini sekolah mulai mengadopsi dan melakukan proses
perubahan. Dalam fase ke 2, ide-ide yang ada sudah diwujudkan dalam
praktek. Sementara dalam fase ke 3, ide-ide dan praktek sudah menjadi
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bagian dari sistem sekolah. Hubungan antar ketiga fase tersebut dapat
dilihat pada gambar berikut ini.

OUTCOMES:
Student Learning
Organization Capacity

INSTITUTIONALIZATION

Gambar 5. Ringkasan proses perubahan (Fullan 2007)

Fase ini mirip sekali dengan fase yang dikembangkan oleh Robert Larson
pada gambar 3. Bedanya Fullan menekankan bahwa hasil yang ingin
dicapai adalah student learning.
Larson dan Fullan sama-sama menyatakan bahwa ketiga fase ini terjadi
pada waktu yang berbeda dan dengan orang-orang yang berbeda.
Bahkan bisa suatu lembaga sudah mencapai level institusionalisasi, maka
kondisi ini dapa mendorong lembaga untuk melakukan suatu mobilisasi
yang baru, dan selanjutnya modifikasi. Perubahan tidak secara sederhana
berupa sesuatu yang dimulai dan stop. Di sekolah yang melakukan
adaptasi ini, perubahan akan terjadi terus menerus (Larson, 2011). Prinsipprinsip The Whole School Approach dan fase-fase perubahan yang terjadi
di sekolah ini dipakai sebagai panduan untuk mengkaji perkembangan
yang terjadi di sekolah dalam implementasi ESD.
Lebih lanjut, untuk mengidentifikasi apakah The Whole School Approah
telah dikembangkan di suatu sekolah, maka ada ciri-ciri yang bisa dipakai
sebagai panduan (Steele, 2011; Breiting, Mayer & Mogensen, 2005), Ciriciri tersebut adalah :
-

Kepemimpinan sekolah menggunakan pendekatan demokrasi dan
proses partisipasi seluruh warga sekolah dalam proses pengambilan
keputusan dan melibatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) dalam
perencanaan sekolah.

-

Seluruh warga sekolah berpartisipasi dalam aksi dan rencana
peningkatan kualitasnya.

-

Kemitraan

yang

saling

memberikan

manfaat

antara

masyarakat dan para pemangku kepentingan.
-

Partisipasi dan kewarganegaraan.

-

Integrasi PLH dan ESD pada seluruh mata pelajaran.

-

Pengembangan profesi bagi guru, manajer dan mitra sekolah.

-

Penghijauan lingkungan sekolah.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD
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sekolah,

-

Pengurangan jejak ekologi dan penggunaan sumberdaya alam.

-

Monitoring, refleksi dan evaluasi sebagai bahan pertimbangan untuk
aksi berikutnya.

-

Sekolah menjadi organisasi pembelajar.

-

Guru-guru melakukan refleksi dan penelitian tindakan.

Michael Fullan dalam Wiseman (2010) menggunakan analogi pohon natal
untuk menggambarkan

perubahan yang terjadi di sekolah. Bila

perubahan tersebut terjadi secara instan, yaitu sekolah nampak bagus bila
dilihat dari jauh, banyak invoasi yang dilakukan dalam waktu singkat
namun perubahan tersebut tidak mendalam dan menyeluruh maka
sekolah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Untuk memiliki dasar
yang kuat dalam suatu perubahan maka sekolah membutuhkan tipe
kepemimpinan

yang mampu membuat membuat sekolah bertumbuh

dengan kuat, namun juga membuat sekolah berkembang dalam
menghadapi tantangan-tantangan yang baru (Wiseman, 2010).
Membangun iklim sekolah untuk pembangunan berkelanjutan juga sama
seperti menanam dan merawat pohon, atau membangun suatu bangunan
(Wisemen, 2010). Untuk itu ada empat hal dasar yang perlu diperhatikan
oleh pimpinan sekolah untuk menjadi pemimpin yang baik dalam
melakukan perubahan. Keempat hal dasar tersebut adalah: (1) Mendengarkan orang lain dan lingkungannya. (2) Membangun kesepakatan,
yaitu membangun sekolah yang sehat dengan para guru dan karyawan
yang produktif. (3) Membuat tujuan bersama, yaitu menghubungkan
nilai-nilai yang dimiliki setiap individu untuk membangun tujuan bersama,
dan akhirnya akan mencapai (4) Tim yang efektif, yaitu tim yang bekerja
secara sendiri dan juga bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama.

●

●

●

Ada atmosfir saling
keterkaitan yang dapat
dirasakan oleh
pengunjung, bila
datang ke sekolah yang
dipimpin oleh kepala
sekolah yang baik

●

●

●
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“Ada atmosfir saling keterkaitan yang dapat dirasakan oleh pengunjung,
bila datang ke sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah yang baik,”
demikian kata Cindy Rigbee, yang dikutip oleh Michael K. Stone (2009).
Komunitas sekolah seperti ini dapat dikatakan sebagai a community of
caring atau komunitas yang peduli. Ciri khasnya adalah, adanya banyak
kerjasama didalam sekolah tersebut dan pekerjaan menjadi sesuatu yang
menyenangkan untuk semua orang didalam gedung sekolah.

Stone

menambahkan bahwa untuk mengubah sekolah dibutuhkan minimum
satu orang yang memiliki motivasi tinggi dan tekun. Orang tersebut
berperan untuk menumbuhkan rasa ketertarikan dan kerjasama diantara
tim. Namun untuk mencapai keberhasilan dalam perubahan, sekolah
membutuhkan dukungan seluruh warga sekolah. Kolaborasi diantara
warga sekolah merupakan faktor yang utama.
Menumbuhkan iklim kolaborasi ini, jelas bukan pekerjaan yang mudah,
karena setiap warga sekolah, terutama guru perlu memahami arti
perubahan, merasakan manfaatnya dan kemudian turut berpartisipasi
dalam inovasi yang dilakukan sekolah. Menurut Loucks, Newlove dan Hall
dalam Larson (2011), perilaku individu dalam menggunakan dan atau
mengimplementasikan suatu inovasi dapat dibagi menjadi enam tingkat,
dan disebut Level of Use (LoU) atau tingkat penggunaan. Keenam tingkat
tersebut adalah:
Tabel 1
Perilaku individu dalam menggunakan dan atau
mengimplementasikan suatu inovasi
Tingkat penggunaan
Tidak menggunakan
0

Perilaku pada tingkatan ini
Tidak ada tindakan yang dilakukan dalam
rangka inovasi.

I

Orientasi

Pengguna mencari informasi mengenai inovasi.

II

Persiapan

Pengguna melakukan persiapan untuk
menggunakan inovasi.

III

Pengunaan mekanik

Pengguna melakukan inovasi namun dalam
koordinasi yang jelek, dan hanya berorientasi
pada diri sendiri.

IV

Rutin

Pengguna membuat sedikit perubahan dan
sudah ada pola dalam penggunaannya.

IV B

Perbaikan

Pengguna melakukan perubahan untuk
meningkatkan hasil.

V

Integrasi

Pengguna melakukan upaya yang disengaja
untuk melakukan koordinasi dengan orang lain
dalam menggunakan inovasi.

VI

Pembaruan

Pengguna mencari alternatif yang lebih efektif
dalam menggunakan inovasi yang ada.
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Pada tingkat IVB, pengguna dalam hal ini guru mencoba untuk
meningkatkan dampak dari perubahan yang dilakukan, bila mereka
merasa tidak puas maka mereka akan berusaha melakukan perubahan.
Pada tingkat ini guru merasa bahwa inovasi yang mereka terapkan
memberikan dampak yang positif pada proses belajar siswa dan perilaku
siswa.

Karenanya

mereka

merasa

bahwa

inovasi

tersebut

perlu

ditingkatkan.
Bila pengguna/guru sudah merasakan manfaatnya, maka hal ini
merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu implementasi
(Larson, 2011).
Untuk tingkatan perhatian terhadap inovasi yang dilakukan di sekolah,
dalam buku yang ditulisnya yang berjudul “Changing Schools from the
Inside Out,” Robert Larson (2011) juga membaginya menjadi enam yaitu:
Tabel 2. Tingkatan perhatian terhadap inovasi yang dilakukan
Tahap perhatian

Bentuk ekspresi dari perhatian

Refocusing

Saya punya beberapa ide mengenai
sesuatu yang lebih baik.

5

Kolaborasi

Saya memiliki perhatian mengenai
hubungan antara apa yang saya
sedang lakukan dengan apa yang
dilakukan instruktur.

4

Konsekuensi

Bagaimana hal yang saya lakukan
memberi efek pada anak-anak?

6

Dampak Tugas Mandiri

Nampaknya saya menghabiskan
semua waktu saya agar semua
materi siap.

3

Management

2

Personal

Bagaimana penggunaanya
berdampak pada saya?

1

Informasi

Saya ingin tahu lebih banyak
mengenai hal ini.

0

Kepedulian

Saya tidak memberikan perhatian
mengenai hal ini (inovasi ini).

Tingkat penggunaan inovasi yang diterapkan dalam program ESD ini
serta bagaimana tahap perhatian warga sekolah dan tingkat penggunaan
inovasi yang diuraikan dalam tabel 1 dan 2 juga menjadi rujukan dalam
evaluasi program ESD ini.
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Inovasi dan perubahan yang dilakukan oleh suatu sekolah juga sangat
bergantung pada kualitas guru. Secara umum kualitas guru di Indonesia
masih menjadi perhatian utama pemerintah. Data dari Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa kualifikasi guru di
Indonesia tergolong rendah bila dibandingkan dengan kualitas guru di
negara tetangga Indonesia. Lebih dari 60% dari total 2,78 juta guru di
Indonesia belum memiliki ijasah S1 atau D4. Ijasah yang dimiliki mereka
adalah Diploma 2 (dua tahun diploma) atau Sekolah Menengah Atas
(SMA) dan kurang lebih 70% guru dari kelompok ini mengajar di Sekolah
Dasar (SD). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada banyak sekali
guru Indonesia yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Berbeda dengan
profesi lain di Indonesia, untuk profesi guru tidak ada korelasi positif
antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan (Fasli Jalal et al,
2009). Untuk meningkatkan kualitas guru, pemerintah melakukan
berbagai macam program, salah satunya adalah program BERMUTU
(Better Education Through Reformed Management) untuk pengembangan
profesionalitas guru. Program ini terdiri dari:
-

Pengembangan kurikulum sekolah dan perencanaan pembelajaran.

-

Pengembangan soal test, analisa dan bank soal.

-

Penelitian Tindakan Kelas.

-

Materi pembelajaran dan ulasan klinis.

-

Pemetaan guru dan evaluasi kinerja guru.

-

Kunjungan belajar.

-

Salah satu pengajar di SDN -3 Pendahara - Kalimantan Tengah

Selain itu, pada tahun 2005 pemerintah mengeluarkan UU No 14 tentang
Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru dan dosen adalah
pendidik professional yang dibuktikan dengan kualifikasi akademik,
kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 20

Kisah Pendampingan Sekolah di Jantung Kalimantan

akademik tersebut diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana
atau program diploma empat. Sementara sertifikat pendidik dapat
diperoleh dengan memenuhi persyaratan: (1) Minimum sarjana S1. (2)
Memenuhi Mengikuti pelatihan peningkatan profesi. (3) Mengajar
minimum dua puluh empat jam/minggu. Melalui program sertifikasi ini,
diharapkan pada tahun 2015 hanya guru yang bersertifikat yang dapat
mengajar di Indonesia.
Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, World Bank (2014) mencatat
bahwa ada kemajuan yang telah dicapai Indonesia antara tahun 20072013. Kemajuan tersebut antara lain: lebih dari 1,7 juta dari 2,74 juta guru
di Indonesia telah mencapai S1, 81 lembaga pendidikan guru sudah
diakreditasi, diaktifkannya kembali kelompok kerja guru, kepala sekolah,
dan pengawas di tingkat lokal, pengembangan sistem untuk menilai
kualitas guru serta peningkatan profesi guru, dan bekerjasama dengan
universitas untuk peningkatan kualitas guru.

Kegiatan peningkatan kapasitas guru di SDN 3 Pendahara - Kalimantan Tengah
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Metodologi
Kegiatan evaluasi tentang dampak dari partisipasi dalam program
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dilakukan di tiga provinsi
yaitu: 1) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan sampel sekolah di
Kabupaten Katingan dan Kabupaten Murung Raya. 2) Provinsi Kalimantan
Timur, dengan sampel sekolah di Kabupaten Kutai Barat.

3) Provinsi

Kalimantan Barat, dengan sampel sekolah dari Kabupaten Sintang dan
Kabupaten Melawi. Jumlah responden yang terlibat dalam evaluasi
pogram ini adalah sekolah-sekolah yang direkomendasikan oleh WWFIndonesia dengan beberapa pertimbangan antara lain tingkat kemajuan
sekolah, kemudahan akses untuk mengunjungi lokasi sekolah, dan
kesesuaian jadwal kunjungan dengan tengat waktu pengumpulan data
evaluasi. Berikut ini adalah jumlah gambaran responden yang terlibat
dalam penelitian ini.
Tabel 3. Responden penelitian
Kelompok
Responden

Kalimantan
Tengah

Kalimantan
Timur

Kalimantan
Barat

Sekolah

2

3

2

Guru

25

20

6

Kepala Sekolah

6

3

2

Kelompok
Masyarakat

13

15

-

Perwakilan
Pemerintah

-

5

-

12

18

10

Siswa
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Adapun metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner,
wawancara, analisa dokumen pembelajaran dan hasil karya siswa serta
observasi sekolah. Tabel berikut ini adalah gambaran tujuan dan
pengumpulan data.
Tabel 4. Kisi-kisi Instrumen Evaluasi
No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

1

Proses pembelajaran

Guru
Siswa

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Focus Group Discussion (FGD)

Kuesioner

2

3

Hasil yang terlihat di
sekolah dan komunitas
lokal/masyarakat setempat

Kepala Sekolah, guru,
tokoh masyarakat lokal

Perspektif untuk masa
depan

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

Panduan wawancara
Kuesioner

4

Budaya Kompleksitas

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

5

6

Berpikir kritis dan
penggunaan bahasa
kemungkinan

Guru
Siswa

Klarifikasi nilai dan
pengembangannya

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

Panduan wawancara
Kuesioner

7

Perspektif berbasis
tindakan

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

8

Partisipasi

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

9

Mata Pelajaran

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner
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Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas/sekolah
Review dokumen
FGD
Wawancara
Kuesioner
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen

Kisah Pendampingan Sekolah di Jantung Kalimantan

No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

10

Kebijakan sekolah dan
perencanaan sekolah

Guru
Siswa
Kepala Sekolah
Komite sekolah

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
FGD

Guru
Kepala sekolah
Tokoh masyarakat

Panduan wawancara

Kepala sekolah
Guru

Panduan wawancara

11

12

Iklim Sekolah

Managemen Sekolah

Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner
13

Inisiatif ESD ditingkat
sekolah

Guru
siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

14

15

Kerjasama dengan
Masyarakat

Berjaringan dan Bermitra

Kepala sekolah
Tokoh masyarakat
Guru

Panduan wawancara

Guru
Kepala sekolah
Tokoh masyarakat
Lembaga partner

Panduan wawancara
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Kuesioner
Wawancara
Observasi sekolah
Kuesioner
Wawancara
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Review dokumen
FGD
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A. Kriteria Kualitas Pembelajaran
Terkait ESD Di Sekolah
●

●

●

Karakteristik pembelajaran untuk pendidikan berkelanjutan meliputi 6
pilar, yaitu: (1) Pembelajaran seumur hidup. (2) Fokus pada pembelajaran.

“Saya mengajak siswa

(3) Pendekatan holistik. (4) Metode kerja demokratis. (5) Perspektif yang

keluar untuk membuat

berbeda. (6) Berpikir mendalam. Keenam karakteristik tersebut menjadi

pembelajaran menjadi

salah

lebih konkrit, sehingga

pembelajaran di sekolah dampingan WWF-Indonesia dalam program

mudah dimengerti oleh

Heart of Borneo. Keenam karakteristik tersebut tercermin dalam

siswa”

pembelajaran di kelas dalam bentuk interaksi antara guru dan siswa,

●

●

●

satu

dasar

pemikiran

untuk

menjelaskan

kualitas

proses

penggunaan variasi metode pembelajaran dan integrasi isu-isu ESD
dalam pembelajaran.
Selama kurun waktu pelaksanaan program, terlihat adanya perubahan di
beberapa sekolah yang didampingi WWF-Indonesia. Dalam pembelajaran
beberapa guru di sekolah mulai menggunakan pendekatan inkuiri dan
eksplorasi, misalnya menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber
pembelajaran. Frekuensi penggunaan pendekatan inkuiri dan eksplorasi
berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada guru menunjukkan data
sebagai berikut:
-

Kalimantan Timur: Selalu (58%); Sering (5%), Jarang (5%), sedangkan
sisanya tidak memberikan tanggapan.

-

Kalimantan Tengah: Selalu (24%): Sering (52%), Jarang (20%).

-

Kalimantan Barat: Selalu (50%): Sering (25%), Jarang (25%).

Data di ketiga daerah menunjukkan bahwa kebanyakan guru yang
menggunakan pendekatan inkuiri atau eksplorasi adalah guru mata
pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Namun, hasil berbeda ditemukan
di Kalimantan Barat, guru mata pelajaran (mapel) lain, yaitu Bahasa
Indonesia dan IPS melakukan pendekatan tersebut. Berikut ini adalah
wawancara beberapa siswa tentang bagaimana guru melakukan kegiatan
inkuiri dan eksplorasi (KS13):

●

●

●

“Pernah waktu pelajaran gravitasi, kita menjatuhkan pulpen dan kertas untuk
melihat mana yang jatuh paling cepat”
“Kita diminta mencari benda disekitar sesuai dengan awalan nama,
trus dibuat puisi”
“Misalnya pemanasan global. Kita lihat infocus dulu baru kita disuruh
menjelaskan sendiri”

●
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Pendekatan inkuiri dan eksplorasi banyak digunakan oleh guru mapel IPA
karena topik-topik yang dipelajari di IPA memudahkan guru mencari
sumber-sumber belajar yang dekat atau berada di lingkungan sekitar
siswa. Selain itu, beberapa guru yang terlibat dalam pelatihan adalah
guru-guru yang mengajar mapel tersebut, sehingga besar kemungkinan
mereka

langsung

mempraktekkan

kegiatan-kegiatan

di

pelatihan

tersebut.
Selain pendekatan pembelajaran, hal lain yang dilakukan guru adalah
memperpembelajaran dengan isu-isu terkait ESD, misalnya isu ekonomi,
lingkungan dan isu sosial. Berikut adalah hasil kuesioner guru:
-

Kalimantan Timur: Selalu (58%), sering (21%). Namun guru tidak
menuliskan isu-isu yang dibahas di kelas.

-

Kalimantan Tengah: Selalu (24%), Sering (44%), Jarang (16%), Tidak
menjawab (8%). Isu yang dibahas antara lain tentang air, pemanasan
global, tradisi ladang berpindah, pembalakan liar dan lain-lain.

-

Kalimantan Barat: Selalu (25%), Sering (75%), tidak dituliskan isu-isu
ESD yang dibahas di kelas.

Hasil

tersebut

menunjukkan

bahwa

guru

memperkenalkan

atau

mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu ESD. Hasil ini pun
didukung dengan wawancara beberapa siswa yang menyatakan dalam
kegiatan pembelajaran guru mengajak mereka ke sungai di sekitar
sekolah untuk melihat kondisi air, melakukan pengamatan terhadap
tumbuh-tumbuhan, mendaur ulang sampah dan lain-lain.
Isu lingkungan adalah isu yang yang paling sering dibahas dan dijadikan
rujukan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu praktik pembelajaran

●

●

●

Salah satu strategi yang
dapat dilakukan adalah
sekolah dapat melibatkan
komunitas sekolah,

yang sering dilakukan pun terkait dengan isu-isu lingkungan. Hal ini
tidaklah

mengherankan

karena

Pendidikan

untuk

Pembangunan

Berkelanjutan (ESD) lahir dari Pendidikan Lingkungan. Kemudian banyak
penggerak ESD merupakan pengiat pendidikan lingkungan, sehingga
sangatlah

wajar

isu-isu

lingkungan

menjadi

pembuka

untuk

orangtua, LSM yang

menyampaikan ide-ide Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

peduli terhadap isu-isu

Dengan demikian dimasa yang akan datang, pekerjaan rumah yang harus

ESD untuk

dilakukan adalah mengangkat dan mengintegrasikan isu lingkungan,

mengidentifikasi isu-isu

sosial, dan ekonomi sebagai poros ESD. Salah satu strategi yang dapat

lokal yang dapat
diintegrasikan dalam
pembelajaran

●

●

●

dilakukan adalah sekolah dapat melibatkan komunitas sekolah, orangtua,
LSM yang peduli terhadap isu-isu ESD untuk mengidentifikasi isu-isu lokal
yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Dengan cara tersebut,
sekolah akan memiliki daftar isu-isu ESD yang kontekstual, sehingga
memudahkan siswa mengaitkan pembelajarannya dengan kehidupan
sehari-hari.
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Penerapan strategi untuk mengintegrasikan isu-isu ESD perlu ditunjang
dengan variasi metode pembelajaran. Hasil wawancara guru memberikan
gambaran metode pembelajaran yang mereka gunakan saat mengajarkan
isu-isu ESD. Guru-guru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah
menjelaskan bagaimana mereka mengajarkan isu-isu tersebut di kelas,
yaitu dengan cara mengajak siswa untuk mengamati lingkungan sekitar
sekolah atau lingkungan tempat mereka tinggal. Ini juga didukung
pernyataan siswa. Menurut perspektif siswa, kebanyakan guru tidak
pernah memberikan contoh-contoh yang dekat dengan keseharian siswa
dalam pembelajaran. Misalnya mengaitkan isu-isu sosial, ekonomi dan
budaya yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat. Di Kalimantan
Barat tercatat 33% siswa menyatakan bahwa guru sering melakukan hal
tersebut. Salah satu kelompok siswa di Kalimantan Barat menyatakan
guru mengambil contoh perusahaan tambang ada di daerahnya yang
melakukan penebangan pohon, sehingga daerah sekitar menjadi gersang
dan panas. Lebih lanjut, siswa di Kalimantan Tengah menyebutkan hanya
sebagian guru yang melakukan hal tersebut. Misalnya dengan mengajak
siswa keluar untuk melihat contoh-contoh di lapangan pada mata
pelajaran muatan lokal (lingkungan hidup).

●

●

●

Minimnya jumlah guru
yang mengintegrasikan
pembelajaran dengan
isu ekologis, ekonomi
maupun sosial
disebabkan salah
satunya disebabkan
kurangnya pengetahuan
mereka tentang
berbagai metodemetode pembelajaran

●

●

●
Implikasinya untuk mengajarkan isu atau nilai-nilai tersebut, kebanyakan
guru mengajak siswa untuk keluar dari kelas untuk mengamati
lingkungan sekitar. Tidak ada yang salah dengan cara yang ditempuh
guru. Namun tidak semua isu dapat diajarkan dengan satu cara yang
sama. Memang tidak ada metode pembelajaran yang khusus dirancang
dalam pembelajaran untuk

ESD. Namun

ada

beberapa metode

pembelajaran yang dapat digunakan dalam ESD, seperti metode
klarifikasi

nilai,

permainan

forum,

bermain

peran,

studi

kasus,

pembelajaran berbasis masalah, debat, diskusi, penyelesaian masalah
serta

alur

cerita.

Metode-motode

inilah

yang

nantinya

dapat

diperkenalkan kepada guru, melalui pelatihan-pelatihan sehingga dapat
memperkaya pembelajaran di kelas.
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Boks 1. Salah satu aktivitas dalam metode klarifikasi nilai adalah
menyelesaikan kalimat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui
pendapat siswa tentang isu tertentu atau isu lainnya. Kegiatan ini
dapat dilakukan dalam kelompok kecil atau berpasangan.
Berikut adalah contoh kalimatnya:
-

Saya ingin tinggal dilingkungan yang……

-

Kita harus menghormati sesama karena…..

Interaksi siswa dan guru di ketiga daerah menunjukkan hal menarik. Hasil
observasi di tiga daerah, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan
Kalimantan Timur menunjukkan kebanyakan siswa memiliki kepercayaan
diri yang tinggi dengan orang lain. Ini ditandai dengan keterbukaan
mereka

menjawab

pertanyaan

saat

wawancara

dan

sikap

yang

ditunjukkan saat kunjungan di kelas. Sikap dan perilaku yang ditunjukkan

●

●

●

Mengapa saya
membentuk
kelompok?
“Supaya mereka (siswa)
belajar berdemokrasi”
“ Memberikan
kesempatan bagi mereka
(siswa) agar berani
mengeluarkan pendapat
dan menghargai
pendapat orang lain,
serta mengambil
kesimpulan”
“Karena mengajarkan
mereka (siswa) untuk
bekerja sama, melatih
mereka untuk
mengeluarkan pendapat
dan merangkumnya
kembali”

●

●

●

siswa memberikan gambaran bahwa guru memberikan kesempatan siswa
mengekspresikan kemampuan mereka, baik secara individu maupun
kelompok di kelas. Kegiatan yang menunjang sikap dan perilaku tersebut
adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerja sama dengan
siswa lain dalam kelompok, memberikan kesempatan pada siswa untuk
menentukan pilihan atau mengajukan pertanyaan di kelas.
Hasil wawancara dan kuesioner di tiga daerah menunjukkan sebanyak
63% siswa menyatakan mereka sering bekerja dalam kelompok. Hasil
tersebut didukung oleh hasil kuesioner guru sebagai berikut:
-

Kalimantan Timur: Selalu (58%), Sering (32%).

-

Kalimantan Tengah: Selalu (60%), Sering (36%), Jarang (4%).

-

Kalimantan Barat: Selalu (25%), Sering (75%).

Faktor lain yang mendukung sebuah perubahan di sekolah adalah guru.
Di beberapa sekolah terlihat bahwa guru-guru yang aktif atau terlibat
pelatihan dari WWF-Indonesia menunjukkan kualitas yang berbeda
dibandingkan dengan guru-guru lainnya. Misalnya dari penggunaan
variasi metode pembelajaran atau pendekatan pada siswa. Idealnya,
dalam satu sekolah, setiap guru memiliki kualitas yang sama. Belum
adanya mekanisme sosialisasi hasil pelatihan kepada rekan guru lainnya,
menyebabkan perbedaan keterampilan atau kemampuan di sekolah.
Untuk itu perlu dirumuskan mekanisme sosialisasi hasil pelatihan disetiap
sekolah sebagai bagian dari keberlangsungan program pendampingan.
Selain mekanisme sosialisasi hasil pelatihan, hal mendasar lain yang
belum dimiliki oleh guru adalah dokumen kegiatan pembelajaran atau
RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Padahal RPP merupakan
dokumen kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh guru.
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Dengan membuat dokumen RPP, guru lain dapat belajar hal-hal baru,
yang menarik dan inovatif yang dilakukan guru. Tidaklah mengherankan
jika di satu sekolah yang didampingi WWF-Indonesia, hanya ada
beberapa guru yang melakukan pendekatan pembelajaran yang berbeda,
yaitu guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan. Mereka adalah
sebagian dari guru yang mengembangkan RPP. Lemahnya pengawasan
dari pimpinan sekolah menyebabkan kebanyakan guru tidak menuliskan
atau mengembangkan rencana pembelajarannya.

Pelatihan Penyusunan Silabus dan RPP berdasarkan konsep ESD/ESD di Kalimantan Barat
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B. Kriteria Kualitas Kebijakan
dan Manajemen Sekolah
Bagian yang dikaji dalam kebijakan dan perencanaan sekolah adalah
apakah konsep ESD tertuang dalam misi perencanaan tahunan, partisipasi
semua warga sekolah baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun
evaluasinya. Semua responden mengatakan bahwa program ESD ini
membuka wawasan mereka tentang kebijakan dan perencanaan kegiatan
sekolah. Untuk visi dan misi misalnya, selama ini sekolah hanya
menggunakan visi dan misi yang diberikan oleh dinas pendidikan. Minim
sekali sekolah di Indonesia yang secara berjangka melakukan review
terhadap visi sekolah dan menetapkan program jangka menengah
maupun jangka panjang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
program pendampingan yang dilakukan oleh WWF memberikan dampak
positif pada peningkatan kualitas sekolah dalam mereview visi dan misi
serta me-reorientasi sekolah untuk pembangunan berkelanjutan. Berikut
adalah komentar dari seorang kepala sekolah dan seorang guru tentang
reformasi sekolah dan atau reorientasi pendidikan yang terjadi di sekolah
mereka.

●

●

●

“Proses bimbingan WWF dalam ESD membuka wawasan kami. Sekolah ini dulu
serba jelek dan nggak karuan. Namun bimbingan ini luar biasa, memberikan
kesempatan untuk melihat sekolah lain. Awalnya hanya saya yang mendapatkan
pelatihan. Namun setelah saya duduk-duduk dan ngobrol dengan guru setelah
pelatihan pada tahun 2008-2009, guru-guru memberikan respon positif.
Penyebab perubahan, karena niat mereka juga ingin berubah. Saat ada temanteman dari WWF datang, kadang guru bersedia sampai jam 10 malam ada di
sekolah untuk menyusun program walaupun tidak disediakan honor… Moto saya
biar kita tinggal di kampung asal jangan menjadi kampungan”

●

●

●

Proses me-reorientasi visi dan misi, menyusun perencanaan tahunan dan
mengaplikasikan nilai-nilai ESD dalam penyusunan rencana tahunan ini
jelas bukanlah proses yang mudah. Para responden mengungkapkan
bahwa mereka secara bertahap sudah melakukan reorientasi pendidikan
di sekolah. Sebanyak 40 % responden di Kalimantan Tengah mengatakan
bahwa sekolah sering memasukkan konsep ESD dalam perencanaan
tahunan sekolah, sementara di Kalimantan Timur menunjukkan 32%
selalu memasukkan konsep ESD dalam perencanaan sekolah. Data
kuantitatif dari semua responden di Kalimantan Barat menunjukkan
bahwa ESD belum masuk dalam perencanaan sekolah mereka. Namun
hasil wawancara menunjukkan bahwa sebenarnya sekolah telah berusaha
untuk memasukkan konsep ESD dalam perencanaan tahunan yang
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mereka susun. Namun mutasi kepala sekolah dan pengangkatan guru inti
menjadi kepala sekolah di tempat lain, padahal guru inti ini telah
beberapa kali mengikuti program WWF menyebabkan perencanaan
program dan pengembangannya menjadi terhambat.

Visi SDN -3 Pendahara-Kalimantan Tengah

Hal menarik ditemukan di Kalimantan Barat adalah komitmen dari
sekolah untuk mengimplementasikan Pendidikan untuk Pembangunan
Berkelanjutan (ESD) dalam sistem sekolah. Dari beberapa kali pelatihan
yang diikuti, guru dan kepala sekolah menunjukkan antusiasme dan mulai
menyusun perencanaan tahunan sekolah yang mengintegrasikan ESD.
Rencana tahunan implementasi ESD di sekolah tersebut diberi nama
“Program Pendidikan Berkelanjutan” lengkap dengan susunan tim
pelaksana program dan koordinator di setiap bidangnya. Program ini
akan diimplementasikan pada tahun pelajaran 2014-2015. Hal ini tentu
memberikan harapan besar bahwa sekolah ini berpotensi menjadi model
implementasi ESD bagi sekolah-sekolah lain yang ada di sekitarnya.

Siswa merancang sekolah impian mereka
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Ada Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) lokal yang dilibatkan untuk
mendampingi sekolah di Kalimantan Barat, namun dari hasil wawancara
dan observasi nampak kegiatan dengan LSM baru sebatas kegiatan
manajemen pengelolaan sampah, penghijauan dan kegiatan lain yang
berdiri sendiri-sendiri serta pengadaan sarana prasarana. LSM belum
menjangkau dan bermitra dengan sekolah untuk bagian kebijakan dan
kurikulum, sehingga perubahan yang terjadi belum pada tingkatan sistem
sekolah. Community of learning juga belum terbentuk di dalamnya.
Untuk arah pengembangan pendidikan hal positif lainnya yang
diungkapkan oleh responden adalah bahwa ESD memberikan panduan
kepada guru tentang pendidikan yang terbaik dan yang memenuhi
tuntutan kurikulum terbaru, sehingga saat pemerintah melakukan revisi
kurikulum sekolah, responden mengatakan bahwa mereka mudah
memahaminya karena sudah mempelajarinya melalui prinsip-prinsip ESD
yang diajarkan melalui program ini.

●

●

●

“Program WWF seperti memberikan kami “bocoran” tentang kurikulum
2013 bahkan sebelum pemerintah memberlakukan kurikulum tersebut. Saat
saya mengikuti penataran, saya merasa senang karena saya sudah
mengetahui banyak hal lebih dahulu. Selain itu WWF adalah satu-satunya
lembaga yang memikirkan program peningkatan kualitas sekolah,
mempertahankan fungsi lingkungan dan membantu guru untuk
meningkatkan kualitas mereka. Guru menjadi tahu dan dapat
mempraktekkan cara mengajar dengan teknik WWF. Saya berharap semoga
makin banyak masyarakat dan sekolah yang merasakan program ini,
karena program ini jelas memberikan banyak manfaat”

●

●

●

Suasana Pelatihan di SMPN 2 Belimbing – Kalimantan Barat
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Lebih jauh lagi, menurut seluruh responden program ESD ini menolong
mereka untuk mengubah cara mereka mengajar. Pembelajaran menjadi
lebih menyenangkan sesuai dengan kepentingan saat ini. Guru juga
menyatakan bahwa mereka menjadi lebih memberikan perhatian pada
perencanaan pembelajaran. Hal yang sebelumnya tidak mereka lakukan.
Sekolah juga mendukung mereka untuk bekerjasama dan berdiskusi
untuk menghasilkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang baik.

●

●

●

“…..kalau RPP secara detail dengan kualitas bagus mungkin kami belum
berhasil menghasilkannya, namun kalau berdiskusi untuk menghasilkan RPP
Suasana pelatihan
manajemen perpustakaan
di SMPN 2 Belimbing
Kalimantan Barat

yang bagus kami sering melakukannya. Ini dari segi ekonominya bagaimana?
Dari segi sosial bagaimana? Lalu dari segi lingkungannya bagaimana? Kami
selalu mengaitkannya dari tiga sisi tersebut. Bahkan sampai berdebat. Kalau
berdebat ya sampai berdebat betulan!.

●

●

●

Selain berkolaborasi dalam penyusunan RPP, guru juga memberikan
alokasi waktu yang lebih banyak untuk mempraktekkan pembelajaran
yang lebih baik. Di bawah ini adalah kutipan kepala sekolah tentang
pembelajaran yang dilakukan guru:

●

●

●

“Dulu banyak guru-guru yang hanya mengajar di kelas, namun saat ini guru
sudah menggunakan berbagai metode. Belajar matematika misalnya dengan
menghitung tanaman, mengunjungi pembuatan bata, ke sawah, ada yang
masuk hutan, mengunjungi pembibitan jamur, ke kebun karet, atau
mengunjungi kantor desa. Hasil kebun juga dijual. Kadang dibeli oleh guruguru. Anak-anak juga masuk hutan untuk mengambil bahan untuk membuat
anyaman. Hasil kerajinan lalu dijual, dan dibeli oleh guru atau masyarakat.
Panen buah biasanya tidak dijual, namun dinikmati bersama. Begitu pula kalau
panen jagung, maka kami rebus dan nikmati bersama.
“Cara guru mengajar menjadi berubah. Guru mulai mengajar dengan
menggunakan alat peraga”
“Guru tidak lagi minta anak mencatat di papan tulis, sementara guru
meninggalkan kelas dan melakukan hal lain di luar kelas”

●
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Para guru juga mengatakan bahwa cara mereka mengajar kini telah
berubah. Berikut adalah kutipan pernyataan beberapa guru:

●

●

●

“Proses belajar mengajar menjadi tidak monoton. Dulu proses belajar selalu di
ruangan saja, sekarang sudah tidak lagi. Dalam proses belajar tentang
tumbuhan misalnya, sekarang kami langsung bawa siswa ke alam. Dulu kami
tidak pernah terpikir untuk melakukannya. Sekarang hal ini juga dilakukan oleh
semua mata pelajaran, bukan hanya IPA saja”
“Di kelas 6 saya sudah mulai mempraktekkan, dalam pelajaran matematika
supaya lebih menyenangkan, siswa tidak hanya duduk. Misalnya praktek
Proses belajar di luar
ruangan oleh siswa-siswi
SMPN 2 Belimbing
Kalimantan Barat

pecahan, saya ajak anak untuk bermain, atau saya gunakan uang
sesungguhnya….suasana kelas jadi ramai dan menyenangkan….”

●

●

●

Komitmen sekolah terhadap ESD juga akan terlihat pada perhatian
mereka akan pengembangan profesi guru. Sekitar 52% responden di
Kalimantan Tengah mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa
penerapan ESD berimplikasi pada seringnya kesempatan bagi mereka
untuk mengembangkan profesi. Di Kalimantan Timur angka ini turun
menjadi 21% sementara di Kalimantan Barat sebagian besar responden
mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan bahwa penerapan
ESD memberikan kesempatan bagi mereka dalam pengembangan
profesi. Hal ini terjadi karena belum semua guru secara intensif terlibat
dalam program. Lagi-lagi community of learning sangat berperan untuk
menimbulkan keterlibatan seluruh guru dalam melakukan inovasi (tingkat
II) yang kemudian akan berkembang menjadi tingkat selanjutnya seperti
yang diungkapkan oleh Larson, serta meningkatkan perhatian warga
sekolah terhadap inovasi yang dilakukan sekolah.
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Para guru juga menyatakan bahwa mereka tidak menyangka bahwa
profesionalitas mereka telah mengalami banyak perubahan. Menurut para
guru, tanpa pendampingan dari WWF, mereka tidak akan mencapai titik
ini. Namun tidak semua guru dalam pendampingan WWF mengalami
perubahan dalam mengajar. Selain komitmen pribadi, ada beberapa
kendala yang guru hadapi, misalnya kesibukan di luar sekolah. Guru
sangat setuju dengan konsep ESD, akan tetapi kesibukan di luar sekolah
menyebabkan guru tidak dapat memberikan lebih banyak waktu untuk
mempersiapkan pembelajaran mereka dengan lebih baik.

●

●

●

“Ada guru yang punya usaha dagang atau menoreh karet, jadi pulang sekolah
mereka ingin sekali segera pulang dan melakukan pekerjaan tersebut. Mereka
juga tidak ingin ikut pelatihan karena sibuk dengan pekerjaan tersebut.
Akhirnya yang datang saya lagi…saya lagi…”

●

●

●

Kalimat di atas dilontarkan oleh seorang kepala sekolah yang merasa
bahwa guru tidak terlalu mendukung program ESD di sekolahnya. Jadi
walaupun kepala sekolah sudah berupaya keras perubahan belum terjadi
karena belum semua warga sekolah mendukung seperti yang dikatakan
oleh Stone. Kolaborasi merupakan faktor yang penting. Kolaborasi berarti
pekerjaan ekstra, dan sayangnya belum semua sekolah mampu
melakukannya.

Pelatihan dalam suasana santai penuh keakraban

Ungkapan kepala sekolah dan pendapat dari guru tersebut menunjukkan
bahwa

kepemimpinan

sekolah

merupakan

faktor

penting

untuk

memungkinkan terjadinya perubahan di sekolah. juga terlihat dalam
pelaksanaan program pendampingan sekolah ini. Bila kepala sekolah
mampu
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serta

membangun iklim pembelajaran berbasis ESD bersama-sama, maka
partisipasi guru untuk melakukan perubahan akan lebih banyak.

●

●

●

Kepemimpinan kepala sekolah untuk menggerakkan tim di sekolah untuk

“Semua merasa ada di

melakukan perubahan akan terlihat pada; (1) Pergantian kepala sekolah.

kursi nomor satu, kadang

Bila visi dan misi sekolah telah dipahami dengan baik, maka walaupun

sama-sama di lantai. Bila
kepala sekolah tidak ada,
guru lain bisa maju.
Semua guru tahu apa
yang harus dilakukan”

●

●

●

kepala sekolah berganti atau tidak hadir di sekolah dalam jangka waktu
tertentu, maka program akan tetap berjalan dengan baik. (2) Partisipasi
warga sekolah. Bila tidak semua warga sekolah terlibat, maka dapat
dipastikan bahwa perubahan hanya dimiliki oleh beberapa orang guru,
dan perubahan berlangsung lambat. Keterlibatan kepala sekolah dan
guru program pendampingan sekolah WWF-Indonesia sebagai fasilitator
bagi sekolah lain, menimbulkan keperluan akan program peningkatan
kapasitas guru terkait diseminasi kepada sekolah lain.
Semua warga sekolah mendapatkan kesempatan untuk memberikan
kontribusi berupa ide yang inovatif, sekolah menjadi wadah bagi seluruh
warganya untuk berlatih tentang prinsip demokrasi dan semua orangtua
murid mendapatkan informasi tentang kegiatan yang berjalan di sekolah
adalah poin-poin penting yang dilihat dalam bagian ini.
Proses terjadinya kerja sama dan saling menghargai berlangsung
perlahan. Di awal kegiatan tidak semua guru langsung menerima.
Terlebih jika pelatihan tersebut dilaksanakan di sekolah, maka mereka
menganggapnya sebagai beban.

●

●

●

“Awalnya kami merasa dibebani, dan merasa tidak mampu. Dulu saya
merinding kalau harus bicara di depan banyak orang. Dulu saya hanya berani
bicara didepan kelas. Sekarang saya percaya diri. Dulu kalau WWF mau
datang kami berkata dalam hati „ini mau apa lagi nich WWF?‟. Beban itu
kemudian berlanjut setelah pelatihan…..‟Ini apa lagi yang diinginkan WWF?‟
kami selalu mendapatkan „suntikan‟ pekerjaan Namun sekarang saya dapat
merasakan hikmahnya.

●

●

●

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Larson bahwa pada awal suatu
inovasi, biasanya guru tidak memberikan perhatian mengenai inovasi
yang diperkenalkan kepada mereka (tahap 0), lalu berubah menjadi tahap
1 yaitu mencari informasi lalu merasa inovasi itu sebagai beban dan
seterusnya hingga tahap 6 yaitu refocusing. Hal ini terjadi karena sebelum
reformasi pendidikan, metode pembelajaran yang dilakukan guru
umumnya ceramah, dan operasional sekolah umumnya hanya mengikuti
panduan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan, sehingga guru tidak
terbiasa melakukan inovasi baru dan atau melakukkan perubahan
terhadap

sistem

yang

diterapkan

disekolah.

Kesempatan

untuk

meningkatkan profesionalitas yang terbatas, juga menjadi salah satu
faktor yang mengakibatkan kurangnya wawasan guru mengenai sekolah
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yang ideal. Namun di lain pihak, minimnya kesempatan pengembangan
profesi untuk guru membawa semangat yang luar biasa dalam diri guru
dan kepala sekolah untuk mengikuti program yang diadakan oleh WWF.
Proses perubahan iklim sekolah ini, berhasil menjadikan prinsip ESD
menjadi praktik dalam keseharian sekolah. Keinginan yang kuat dan
proses perubahan yang dilakukan bersama-sama merupakan faktor
pendukungnya.

●

●

●

“ Perubahan ini bukan hanya peran kepala sekolah, karena walaupun saya sakit
dan sekolah ini saya tinggal selama hampir dua tahun, namun sistem sekolah
ini tetap jalan karena guru memiliki motivasi ”

●

●

●

Hasil wawancara Dinas Pendidikan dan guru dari sekolah lain (bukan
sekolah dampingan) di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur
menyebutkan bahwa sekolah dampingan WWF menjadi sekolah model di
wilayah mereka.

●

●

●

“Sekolah dampingan WWF menjadi contoh kami dalam hal kebersihan dan
kerindangan sekolah. Proses pembelajaran juga sangat bagus. Siswa banyak
belajar dengan melakukan praktek langsung ke lapangan. Kami ingin belajar
lebih banyak dari sekolah ini.”

●

●

●

Iklim reformasi sekolah juga membuat sekolah makin percaya diri untuk
menjadi model serta memberikan kontribusi positif pada masyarakat.
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Boks 2. Sekolahku di Daerah Pedalaman
SD Mekartani terletak di Kecamatan Mendawai, Kabupaten Katingan,
Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mencapai sekolah ini, ditempuh
dengan berkendara mobil selama delapan jam, kemudian lima jam
menumpang boat menuju Kecamatan Mendawai. Sekolah yang
memiliki 5 orang guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), 3 guru honorer, 1
Kepala sekolah dan 123 orang siswa ini sejak tahun 2005 telah
mengikuti program WWF. Sekarang iklim sekolah ini sudah jauh
berubah dari kondisi awal.
SD Mekartani telah menjadi panutan bagi sekolah-sekolah lain. Saat
pelatihan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pemerintah, guru-guru
dari SD Mekartani selalu berani tampil mempresentasikan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memiliki metode yang
bervariasi. Para guru SD Mekartani juga sangat kompak. Duduk
bersama melakukan perencanaan tahunan merupakan hal yang biasa
di sekolah ini. Kebersamaan mulai dari perencanaan sampai
pelaksanaannya membuat setiap guru mengetahui kegiatan yang
sedang dikerjakan oleh temannya. Bila seorang guru berhalangan,
maka yang lain akan mudah mengambil alih tanggung jawab yang
harus dipikul.
Iklim sekolah yang kondusif menyebabkan sekolah ini tiap tahun
selalu berhasil menjadi tuan rumah Pekan Olahraga dan Seni
(PORSENI) se-Kabupaten Katingan. Ada saat dimana kesempatan
menjadi tuan rumah PORSENI diberikan kepada sekolah lain, namun
dua minggu menjelang penyelenggaraan sekolah tersebut menyerah
dan penyelenggaraan dikembalikan ke SD Mekartani. Lagi-lagi SD
Mekartani membuktikan bahwa sistem sekolah yang dibentuk
membuat mereka sukses melakukan berbagai kegiatan.
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Cerita di atas menunjukkan bahwa tidak ada rumus yang cepat dan tepat
yang dapat diterapkan untuk mengubah iklim sekolah. Dibutuhkan dasar
yang kuat dan proses yang matang agar perubahan dapat terjadi secara
berkelanjutan. Jadi walaupun kepala sekolah atau guru inti dimutasi
proses reformasi sekolah akan tetap berjalan. Fullan dan Wiselam (2010)
memberikan analogi pohon natal terhadap perubahan yang terjadi di
sekolah. Menurut mereka bila perubahan terjadi di sekolah secara instan,
maka sekolah akan menjadi seperti pohon natal, yaitu sekolah nampak
bagus bila dilihat dari jauh, banyak invoasi yang dilakukan dalam waktu
singkat namun perubahan tersebut tidak mendalam dan menyeluruh.
Sekolah tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Agar sekolah memiliki
akar yang kuat, maka perubahan yang terjadi disekolah membutuhkan
tipe kepemimpinan yang tujuannya bukan hanya membuat sekolah
bertumbuh dengan kuat, namun juga membuat sekolah berkembang
dalam menghadapi tantangan-tantangan yang baru (Perry Wiseman,
2010).

Iklim sekolah yang dibangun oleh SD Mekartani di Kabupaten Katingan,
Kalimantan Tengah dan SD 10 Jambuk Makmur di Kutai Barat, Kalimantan
Timur nampak dibangun dengan dasar yang kuat. Kepala sekolah juga
menerapkan prinsip yang dikatakan oleh Peter Wiseman sebagai empat
hal dasar kepemimpinan sekolah dalam rangka melakukan perubahan.
Guru dan warga sekolah juga mengakui bahwa salah satu faktor yang
mendukung perubahan di sekolah mereka adalah kepemimpinan kepala
sekolah. Data di atas menunjukkan bahwa kepala sekolah mendengarkan
orang lain, membangun kesepakatan, membangun tujuan bersama dan
membuat semua guru tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara
sekolah lainnya yang menjadi sampel dalam penelitian ini nampak sudah
memulai proses perubahan namun belum memiliki akar yang kuat. Tahap
perhatian guru juga nampaknya baru pada tahap 2 (personal) dan atau
tahap 3 (manajemen) karena guru belum merasakan dampak ESD dan
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atau merasa bahwa inovasi yang dilakukan sekolah akan menyita
waktunya. Kerjasama antar warga sekolah yang terlihat jelas di SD
Mekartani dan SD 10 Jambuk Makmur juga menunjukkan bahwa
komunitas sekolah ini dapat dikatakan sebagai komunitas yang peduli,
seperti yang dijabarkan oleh Cindy Rigbee dalam Michael K. Stone (2009).
WWF jelas tidak berwenang dalam menentukan kepala sekolah, namun
WWF bisa memberikan pendampingan kepada sekolah dan bekerjasama
dengan para guru dalam masa transisi. Peran lembaga mitra WWF di
tingkat lokal menjadi sangat besar disini. Michael K. Stone (2009)
menyatakan bahwa banyak orang yang berpikir atayu menyederhanakan
konsep

sekolah

berwawasan

lingkungan

atau

sekolah

untuk

pembangunan berkelanjutan sebagai sekolah yang melakukan kegiatan
manajemen sampah, atau memiliki kebun sekolah. Padahal gerakan ini
jauh lebih dalam dari itu. Ada banyak hal yang perlu dilakukan. Dengan
mempertimbangkan kualitas sumberdaya guru di Indonesia, maka dapat
dimaklumi bahwa tidak semua sekolah model berhasil mencapai fase
Institusionalisasi. Pemerintah telah melakukan reformasi berbagai upaya
peningkatan profesionalitas guru termasuk sertifikasi guru, namun
perjalanan untuk mengubah kebiasaan mengajar dan motivasi untuk
melakukan inovasi tampak masih membutuhkan waktu lebih lama. Hal ini
secara langsung berdampak pada proses perubahan sekolah yang
mengikuti program ini. Namun demikian, perubahan yang telah dilakukan
oleh WWF terhadap sekolah-sekolah di Kalimantan patut diacungi
jempol.
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Kemampuan guru untuk melakukan diseminasi kepada rekan sekerja di
sekolah sendiri maupun di sekolah lain nampak menjadi kendala dalam
implementasi ESD di sekolah-sekolah di Kalimantan Barat. Untuk itu,
proses pendampingan yang lebih intensif nampaknya perlu dilakukan di
Kalimantan Barat agar sekolah bisa beralih dari fase implementasi menuju
fase institusionalisasi usaha sekolah untuk menjadi contoh bagi
komunitas di dalam maupun di luar sekolah dilakukan dengan cara
menjadikan sekolah sebagai model upaya penanggulangan masalah
lingkungan. Beberapa sekolah yang dulu pernah kebanjiran, sekarang
mereka tidak pernah mengalaminya kembali. Sekolah juga berubah
menjadi lebih asri dan nyaman. Beberapa foto berikut ini menunjukkan
perubahan yang terjadi di sekolah.

Kondisi SD Tumbang Taei sebelum dan setelah mengikuti pelatihan
dan melakukan penghijauan

Selain

sebagai

model

dalam

penanggulangan

berbagai

masalah

lingkungan, sekolah juga menjadi model untuk pendidikan kewirausahaan
bagi masyarakat. Halaman luas disekolah dijadikan lahan bagi murid
belajar bercocok tanam. Hasil panen seringkali dinikmati bersama. Bahkan
kadangkala orangtua murid datang ke sekolah untuk membeli sayursayuran dari kebun sekolah. Masyarakat juga kemudian belajar dari
sekolah tentang perkebunan organik. Saat ini masyarakat di sekitar SD
Tumbang Taei akhirnya juga ikut berkebun untuk memenuhi keperluan
sehari-hari ataupun untuk dijual. Di sini sekolah menjadi tempat
masyarakat untuk belajar.
Lain lagi cerita di SD 010 Jambuk Makmur, Kalimantan Timur. Saat
kunjungan lapangan dilakukan, sekolah berada dalam tahap awal
budidaya ikan dan bibit tanaman. Masyarakat dengan penuh antusias
menyambut dan berkomitmen untuk mendukung pengembangannya. SD
Mekartani, Kalimantan Tengah menjadikan halaman belakang sekolahnya
sebagai kebun. Sekolah memberikan tanggung jawab pada siswa untuk
melakukan perawatan dan pemeliharaannya. Pada saat panen guru dan
siswa dengan sukacita menikmati hasil panen bersama dan merayakan
keberhasilan mereka. Hasil panen juga kadang dijual kepada guru
ataupun masyarakat setempat.
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●

●

●

““Dengan mengikuti ESD
dan program Adiwiyata
prestasi anak-anak justru
meningkat. Nilai Ujian
Nasional meningkat dari
6,7 menjadi 7,2. Setiap
porseni tingkat
kecamatan, sekolah pasti
juara umum. Dalam

Budidaya ikan dan penyemaian di SD Jambuk Makmur

Menjadi model sekolah yang baik juga ditunjukkan dalam bidang
akademis.
Walaupun setiap sekolah model mendapatkan pendampingan yang sama,
namun fase yang dicapai sekolah tidak sama. Baik tidaknya manajemen
suatu sekolah untuk berpindah dari fase mobilisasi ke fase implementasi
dan institusionalisasi sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang ada di
sekolah.

Bila

kepemimpinan

sekolah

tidak

mendorong

untuk

bidang cerdas cermat

terbentuknya a community of caring di suatu sekolah, maka perubahan

kami bahkan selalu juara.

yang terjadi akan lambat. SDN 01 Barongtongkok misalnya, terlihat jelas

Dari 14 cabang yang

di sekolah itu bahwa perubahan yang dipimpin kepala sekolah belum

dipertandingkan, sekolah

mendapat dukungan dari seluruh warga sekolah. Community of caring di

meraih juara satu di
sepuluh cabang. Jadi
prestasi sekolah
meningkat dari segi seni,
olahraga dan juga
pengetahuan.”

●

●

sekolah itu belum terbentuk, sehingga program kebun sekolah yang
awalnya sudah dimulai, menjadi terhenti. Saat dikunjungi tahapan
penggunaan inovasi nampaknya kembali ke tingkat persiapan (tingkat II)
karena tampak bahwa beberapa orang guru baru melakukan kembali
persiapan untuk memanfaatkan lahan kosong di belakang sekolah.

●

Halaman belakang SDN 01 Barongtongkok yang sempat terbengkalai karena pergantian
kepala Sekolah

Situasi yang sama juga terlihat di SD 04 Sintang. Mutasi guru inti dan
kepala sekolah ke sekolah lain menyebabkan program menjadi tersendat.
Pembentukan community of caring lagi-lagi menjadi penting agar
program yang sudah dimulai dapat berkelanjutan.

Penting juga agar

tingkat penggunaan inovasi yang dilakukan meningkat tidak hanya pada
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tahap orientasi ataupun persiapan dan penggunaan mekanik, namun
meningkat menjadi tingkatan rutin hingga pembaruan.
Agar reorientasi dibidang manajemen sekolah yang dilakukan sekolah
dapat berkelanjutan maka pimpinan sekolah juga perlu didampingi secara
khusus

untuk

meningkatkan

fase

yang

dicapai

menuju

fase

institusionalisasi. Ada baiknya dibuat sesi pelatihan khusus dan forum
untuk kepala sekolah beserta wakilnya sehingga mereka bisa saling
berdiskusi dan berbagi pengalaman dibidang manajemen secara lebih
spesifik dan fokus. Sekolah yang berpartisipasi aktif dalam program ini,
umumnya menjadi sekolah unggulan di wilayahnya dan bahkan
dicalonkan untuk menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat
provinsi dan tingkat national. Responden dari Badan Lingkungan Hidup
(BLH) Provinsi Kalimantan Timur mengatakan bahwa “Saya ingin sekolah
(SDN 010 Jambuk Makmur) ini mewakili provinsi untuk program
Adiwiyata ditahun ini”. Salah seorang kepala sekolah menambahkan
bahwa “Masyarakat di sini terbuka untuk sesuatu yang baru” jadi dengan
kata lain, sekolah bisa menjadi inisiator suatu perubahan ditengah
masyarakat. Masyarakat banyak belajar dari prinsip-prinsip ESD dan halhal baru yang diterapkan sekolah.

Hal ini sesuai dengan pendapat Steele bahwa The whole School Approach
membawa berbagai implikasi kepada sekolah yaitu guru dan siswa
berkegiatan untuk mengatasi masalah kehidupan yang sesungguhnya
dan

hasil

yang

ingin

dicapai

dan

Kesempatan

untuk

program

pengembangan profesi untuk seluruh warga sekolah. Perubahan yang
dilakukan sekolah juga berdampak pada komunitas. Seperti yang
dikatakan oleh Posch (dalam Shallcross, 1999; Robinson, Pace, & Wals,
2006) bahwa pendekatan menyeluruh di sekolah akan membentuk
intelektual manusia, serta mempengaruhi hubungan atau kerjasama
dalam bentuk fisik, geografi dan emosional. Sekolah yang sudah
mengembangkan inisiatif ESD kepada komunitas di sekitarnya adalah
sekolah yang sudah merasakan manfaat dari perubahan yang dilakukan,
atau sekolah yang sudah mencapai fase institusionalisasi.
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C. Kriteria Kualitas Kemitraan
Sekolah dengan Masyarakat
Sekolah yang mengimplementasikan ESD dengan baik, umumnya telah
menjalin kemitraan yang sangat kuat dengan masyarakat di sekitarnya.
SD Jambuk Makmur di Kalimantan Timur dan SD Mekartani di Kalimantan
Tengah

adalah

contohnya.

Ibu-Ibu

dari

kelompok

Penggerak

Kesejahteraan Keluarga (PKK), LSM lokal dan kelompok petani telah
menjadi mitra sekolah. Selain itu sekolah juga menjalin kerjasama dengan
Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi dan Dinas Kehutanan. Kemitraan
juga bisa terjadi dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai
narasumber dalam pembelajaran di sekolah. Berikut adalah kutipan
wawancara seorang kepala sekolah:

●

●

●

“… bila saya berbicara dibandingkan dengan polisi yang berbicara tentang
kenakalan remaja misalnya, maka anak akan lebih mendengarkan informasi
yang dari polisi dan siswa nampaknya lebih antusias. Hasilnya tentu juga akan
berbeda.”

●

●

●

Diskusi SD 10 Jambuk Makmur dan para mitranya

Sekolah seringkali digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat karena
memiliki halaman dan fasilitas yang dapat dipakai. Apabila sekolah telah
menjalin kemitraan dengan masyarakat secara baik, masyarakat akan
merasa bertanggung jawab untuk menjaga fasilitas sekolah. Sebagian
besar sekolah yang dikunjungi dalam evaluasi ini telah dapat membentuk
sistem untuk menjaga sarana dan prasarana sekolah.
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Saat sekolah memulai program berkebun, orang tua murid dan

●

●

●

“Masyarakat disini
mudah sekali diajak
kerjasama. Misalnya
saat ingin membuat
kebun, anak-anak
tidak bisa menggali
parit, atau membuat
gundukan maka
orangtua murid dan

masyarakat dilibatkan untuk mempersiapkan lahan. Siswa juga turut
bekerja membantu orang tua. Setelah lahan siap digarap, siswa lalu mulai
menanamnya dengan berbagai jenis sayur-sayuran atau buah-buahan.
Namun demikian, masih ada sekolah yang belum mencapai taraf
kerjasama dengan masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah
kerusakan di halaman dan fasilitas sekolah yang dilakukan oleh oknumoknum yang tidak bertanggungjawab. Tanaman yang baru ditanam mati
dan pintu kelas atau pintu toilet yang baru diperbaiki juga dirusak oleh
masyarakat yang

memanfaatkan fasilitas sekolah untuk berbagai

masyarakat

kegiatan. Hal ini dapat dijembatani melaui kerjasama dengan komite

membantu. Anak-

sekolah, dan kepala desa atau pemangku kepentingan lainnya di tingkat

anak juga ikut

desa. Sekolah-sekolah yang mengalami masalah ini umumnya tidak

membantu walaupun
hasilnya jelek.
Orangtua selalu
membantu untuk
suatu kegiatan yang
tidak dapat dilakukan
oleh anak-anak.”

●

●

●

memiliki kerjasama yang baik dengan komite sekolah, dan juga dengan
kepala desa setempat. Sementara program ini sebenarnya memberikan
kesempatan luas pada warga sekolah untuk bekerjasama dengan
berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar. Menurut
Margaret Whetley dalam Stone (2009) bila makin banyak warga sekolah
yang terlibat maka makin besar peluang untuk mencapai keberhasilan.
Menurut Liz Duffy dalam Stone (2009) Sekolah perlu melibatkan banyak
pemangku kepentingan karena kita tidak tahu dimana kita akan menemukan pemimpin yang memiliki semangat yang sama di lingkungan kita.

Kebun Sekolah SDN 4 Sintang yang kerap kali dirusak warga

Membentuk tim ESD (atau green team atau nama lainnya) untuk
menjalankan kegiatan dapat dilakukan, namun tetap dibutuhkan
minimum satu orang yang memiliki motivasi tinggi yang dapat terus
menerus melakukan pendekatan, memotivasi dan menjembatani jalinan
kerjasama. Menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan diluar
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sekolah jelas bukan pekerjaan yang mudah, lagi-lagi pihak ketiga seperti
seperti WWF dan atau mitra WWF ditingkat lokal memegang peranan
sangat penting.

Kesibukan siswa-siswi SDN 010 Jambuk Makmur

Bila sekolah dan masyarakat sekitar sudah merasakan manfaat kerjasama,
maka inovasi-inovasi baru pasti akan dilahirkan. Di Kalimantan Timur,
sekolah bersama para pemangku kepentingan sepakat untuk bekerja
sama mendukung pendidikan kewirausahaan pupuk dan bibit tanaman
yang sudah dimulai oleh sekolah-sekolah. Bentuk kerjasama sekolah dan
masyarakat juga diwujudkan dalam pemanfaatan rumah belajar. Rumah
belajar adalah perpustakaan sekolah yang selain digunakan oleh siswa di
sekolah, juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar masyarakat
dimana sekolah berada. Rumah Belajar Lentera Hayati di SD 010 Jambuk
Makmur adalah salah satu contohnya. Dibangun dengan dukungan WWF,
rumah belajar ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan dan sekretariat
Kelompok Mitra Tani 010 Milenium. Berikut ini adalah beberapa foto
perpustakan atau rumah belajar di SD 010 Jambuk Makmur dan SDN 006
Long Iram, Kalimantan Timur.

Rumah belajar Lentera Hayati di SD Jambuk Makmur yang merangkap sekretariat Kelompok
Mitra Tani 010 Milenium
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D. Kriteria Kualitas
Penggunaan Sarana dan Prasarana Sebagai Media Pembelajaran
Serta Perhatian Terhadap Isu Lokal dan Isu Global

Integrasi

ESD

dalam

pembelajaran

bukan

hanya

berarti

bahwa

pembelajaran hanya berlangsung di dalam kelas. Namun sarana dan
prasarana yang tersedia atau diadakan oleh sekolah, semua dimanfaatkan
sebagai media pembelajaran. Program pengembangan profesi yang
dilakukan juga bertujuan memampukan guru/staf untuk memikirkan
tentang sarana dan prasarana yang ada dalam kerangka pembangunan
berkelanjutan. Guru dan siswa juga berpartisipasi aktif dalam merancang
program yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut. Selain itu
sekolah juga melakukan audit terhadap kualitas dan pemanfaatan sarana
dan prasarana tersebut untuk pembelajaran dan menggunakan hasil audit
untuk pengembangan penggunaan sarana dan prasarana. Untuk
mencapainya, sekolah menunjuk koordinator yang bertanggung jawab
dalam konsep hingga operasionalnya. Sekolah juga memiliki jaringan
dengan para pemangku kepentingan untuk pengembangan pemanfaatan
sarana prasarana tersebut. Sarana dan prasarana yang dikaji dalam
laporan ini adalah sarana prasarana yang terkait dengan: Makanan dan
minuman, energi, air, pengadaan barang dan pengelolaan sampah,
bangunan sekolah, halaman sekolah, perjalanan dan lalu lintas,
kesejahteraan masyarakat setempat, dimensi global.
Secara umum ada peningkatan besar dalam penggunaan sarana dan
prasarana sebagai media belajar, namun sekolah belum memberikan
perhatian khusus untuk melakukan audit terhadap program serta kualitas
sarana prasarana. Belum semua sekolah bekerjasama dengan masyarakat
untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mempromosikannya.
Sebagai contoh, proses pengawasan dan audit makanan dan minuman
yang dilakukan sekolah belum pada taraf proses yang menggunakan
standar resmi kantin sekolah. Belum adanya kontrol pada penggunaan
pewarna buatan, pengawet, pengenyal dan Mono Sodium Glutamat
(MSG). Untuk melakukan hal tersebut, sekolah perlu melakukan kerjasama
dengan puskesmas setempat. Sekolah yang sudah mulai membuat sistem
terkait dengan isu makanan dan minuman sehat

adalah SD Jambuk

Makmur (Kalimantan Timur) dan SD Mekartani (Kalimantan Tengah). Di
SD Jambuk Makmur, ada gerakan untuk membawa botol minum sendiri,
sementara di SD Mekartani dan SD Tumbang Tei, sekolah sudah
memanfaatkan pekarangan sekolah untuk berkebun buah-buahan dan
sayuran.
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Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di
Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat mulai memanfaatkan lahan
sekolah untuk berkebun. Apabila musim panen tiba, pihak sekolah dan
siswa menikmati hasil panen tersebut. Jika hasil panen berlebih, maka
hasil panen tersebut dijual kepada guru, orangtua murid dan masyarakat
sekitar. Di SD Tumbang Tei (Kalimantan Tengah), masyarakat sekitar
belajar tentang program berkebun dari sekolah. Hal ini menunjukkan
adanya program berkebun dapat menumbuhkan rasa kebersamaan,
Program berkebun di
sekolah

ketekunan dan kebersamaan serta kecintaan terhadap tanaman. Selain
itu, kegiatan ini juga memupuk kebanggan akan makanan lokal dan jiwa
kewirausahaan. Kendala yang dihadapi dalam keberlanjutan program
berkebun adalah belum semua sekolah memiliki kebijakan, program
belum berjalan secara konsisten karena belum menjadi bagian dari
kurikulum intrakurikuler.
Semua sekolah sudah memiliki air bersih dan mengajarkan siswa untuk
menghemat air. Sebagai contoh di SD Mekartani (Kalimantan Tengah),
mereka bahkan sudah mencanangkan gerakan menanam pohon dan
membuat penampungan air hujan yang kemudian dapat dipakai untuk
menyiram tanaman dan atau perawatan kebersihan sekolah. Hal yang
menarik dari aspek air adalah sebagian besar sekolah yang menjadi
responden penelitian ini, telah mengintegrasikan isu tentang pengelolaan

Buah Cempedak hasil
panen SD Mekartani

air yang berkelanjutan dalam pembelajaran dan sistem sekolah. Semua
sekolah sudah memiliki air bersih dan mengajarkan siswa untuk
menghemat air. Ada 75% responden di Kalimantan Timur, 100% di
Kalimantan Barat, dan 64% di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa
mereka telah mengintegrasikan isu tentang pengelolaan air yang
berkelanjutan dalam pembelajaran mereka. Mereka juga mendapatkan
kesempatan untuk belajar lebih lanjut tentang hal tersebut dan terlibat
dalam pengembangan program di sekolah yang berkaitan dengan
pengelolaan air yang berkelanjutan.

RPP yang mengintegrasikan isu tentang air
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Pengadaan barang dan pengelolaan sampah sudah diimplementasikan
pada semua sekolah yang dibina oleh WWF. Sebanyak 83% responden
mengatakan bahwa prinsip pengadaan barang dan pengelolaan sampah
ini sudah diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Semua sekolah
yang menjadi sampel penelitian ini sudah memanfaatkan halaman
sekolah untuk penghijauan dan atau berkebun, pembuatan pupuk, atau
budidaya perikanan. Hasilnya juga sudah banyak dinikmati oleh siswa
maupun guru. Perawatan kebun umumnya sudah dilakukan oleh siswa.
Untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga orang dewasa, maka
Pembibitan di
SD 10 Jambuk Makmur

orangtua murid melalui komite sekolah biasanya dengan sukarela akan
membantu. Sekolah di Kalimantan Tengah sudah banyak yang menanam
rambutan (Nephelium lappaceum. L), sementara ada sekolah di
Kalimantan Barat yang mulai melakukan budidaya buah naga (Hylocereus
undatus). Hasil panen juga biasanya dinikmati bersama oleh seluruh
warga sekolah, bahkan dijual kepada guru dan masyarakat. Ada banyak
hal yang dipelajari siswa disini, bukan hanya tentang Ilmu Pengetahuan
Alam (IPA) atau Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) namun juga pembelajaran
tentang pendidikan karakter.

Pengelolaan sampah di sekolah

Bangunan sekolah yang ramah lingkungan meliputi pencahayaan,
ventilasi dan kualitas udara, temperatur dan iklim serta prinsip bahwa
bangunan sekolah juga merupakan salah satu media belajar. Sejak
sekolah berpartisipasi dalam program ESD, menurut masyarakat ada
banyak perubahan yang terjadi di sekolah. Mereka mengatakan bahwa
sekolah menjadi lebih bersih, asri dan terawat. Sekolah juga sudah
melibatkan seluruh warga untuk turut menjaga bangunan sekolah.
Program piket kebersihan kelas, larangan untuk tidak mencorat-coret
dinding kelas adalah contohnya. Ruangan kelas juga ditata dengan rapi.
Dengan kata lain, bangunan sekolah didesain untuk menciptakan
Penampungan air hujan
di SD Mekartani

lingkungan belajar yang dapat memberikan kontribusi pada pencapaian
visi dan misi sekolah, dan pada saat bersamaan berusaha menciptakan
sekolah yang berbudaya lingkungan.
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Bangunan sekolah yang terawat

Kebun rambutan di halaman sekolah

Budidaya ikan

Program yang sudah dimulai kadang tidak berlanjut karena faktor
pergantian

pimpinan

sekolah,

dan

atau

pindahnya

guru

yang

bertanggung jawab terhadap program tersebut ke sekolah lain. Hal ini
terjadi karena guru lain merasa tidak mampu untuk melanjutkannya.
Dilain pihak, guru dan atau Kepala Sekolah yang pindah tersebut, semua
kemudian berinisiatif untuk memulai upaya-upaya yang mereka lakukan
di sekolahnya yang baru.
Sebanyak 63% guru di Kalimantan Timur, 100% di Kalimantan Barat dan
71% guru di Kalimantan Tengah menyatakan bahwa mereka telah mulai
menggunakan halaman sekolah sebagai media pembelajaran. Sudah
mulai ada sistem yang dibentuk untuk pengelolaan dan perawatan
halaman sekolah ini. Sekolah di Kalimantan Timur bahkan sudah membangun komitmen para pemangku kepentingan untuk mendukung program
pembuatan kompos dan pembibitan untuk dijadikan sebagai bagian dari
kegiatan kewirausahaan. Hal ini membawa harapan besar bahwa sekolah
akan makin memperkuat jejaring kerjasama dengan masyarakat.
Menurut

Stone

mengubah

sistem

di

sekolah

yang

mendukung

pembangunan berkelanjutan membutuhkan tiga sampai lima tahun
(Michael Stone, 2009). Sekolah yang secara konsisten terus menerapkan
program ini jelas memperlihatkan perbedaannya. Sebagai contoh, sekolah
yang memiliki kebijakan dalam hal makanan dan minuman serta kebun
sekolah, guru dan siswa terlibat dalam kegiatan berkebun dan mengolah
hasil panen juga menunjukkan adanya perubahan yang signifikan.
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Untuk meningkatkan hal yang sudah dicapai dan mengatasi kendala yang
ada, maka hendaknya sekolah menyusun kebijakan terkait sarana
prasarana, melibatkan guru dan siswa dalam pengelolaan dan menunjuk
koordinator yang bertanggung jawab untuk pengembangan program ini.
Terkait dengan kasus dimana kebun sekolah dirusak oleh masyarakat
sekitar, maka hendaknya sekolah bekerjasama dengan para pemangku
kepentingan dan masyarakat untuk menjadikan kebun sekolah sebagai
sumberdaya lokal. Selain mengembangkan rasa memiliki, keamanan juga
akan makin meningkat. Dari hasil studinya tentang upaya pengelolaan
makanan di sekolah, Michael Stone (2006) mengatakan bahwa sekolah
yang memiliki kerjasama yang baik dengan masyarakat, akan aman dan
jarang mengalami vandalisme walaupun pintu gerbang sekolah tidak
memiliki kunci.

Gerbang kebun sekolah SDN 010 Jambuk Makmur
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E. Persepsi tentang nilai tambah

dari program ESD dan The Whole School Approach
●

●

●

“Kami memantau bahwa kalau sudah pulang sekolah anak-anak cenderung
tetap melaksanakan hal-hal yang kecil tapi penting. Pulang sekolah dia bisa
mengatur waktu antara bermain, membantu orangtua dan waktu untuk ke
madrasah. Dia efektif sekali memanfaatkan waktu untuk bermain. Anak
menjadi lebih pandai mengatur waktu”
“Di pekarangan saya banyak tanaman, tapi anak-anak tahu bahwa cabai
misalnya jangan dipetik, dan tanaman jangan dirusak”.
“Saya jarang sekali melihat anak-anak bertengkar”

●

●

●

Contoh pernyataan-pernyataan dari responden di atas menunjukkan
bahwa

teladan

yang

diberikan

sekolah,

mendorong

masyarakat

menjadikan sekolah sebagai panutan. Misalnya beberapa anggota
masyarakat mulai ikut menanam sayuran di pekarangan rumah, atau
kepala desa yang ingin menjadikan desanya sebagai desa yang ramah
lingkungan. Contoh-contoh tersebut adalah nilai tambah yang menurut
guru dan warga sekolah, tidak pernah mereka pikirkan saat memulai
kegiatan.
Dibidang pengembangan profesi, guru yang berpartisipasi aktif dalam
program pendampingan sekolah WWF-Indonesia dan menjadi responden
dalam evaluasi ini berhasil lulus dalam sertifikasi guru dan menjadi
narasumber untuk sekolah lain. Menurut mereka pencapaian tersebut
adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
Sampai saat ini buku Bumiku Satu yang diterbitkan WWF masih menjadi
rujukan bagi guru-guru PLH di Kalimantan secara khusus dan Indonesia
secara umum.
Dalam hal penerbitan buku, di Indonesia WWF termasuk pioneer dalam
penerbitan buku Panduan Guru PLH. Buku tersebut disusun oleh guruguru yang didampingi oleh WWF, dan kemudian dipublikasi oleh dinas
pendidikan kabupaten setempat. Guru-guru merasa bangga bahwa
mereka dilibatkan secara aktif dalam proses penulisan buku, mereka juga
menggunakan karya ini untuk mendapatkan kredit poin bagi kenaikan
pangkat.
Nilai tambah lainnya adalah

sekolah kemudian dicalonkan oleh

pemerintah setempat untuk mendapatkan penghargaan Adiwiyata
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tingkat provinsi atau mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat
nasional.

Buku –buku tentang ESD

Piagam Penghargaan Adiwiyata Nasional dari
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan

Rumah belajar yang pengembangannya didampingi oleh WWF juga
mendapat respon positif dari masyarakat. Rumah Belajar Lentera Hayati
bahkan menjadi pusat belajar masyarakat. Guru juga memberikan
komentar positif terhadap kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam
situs web Pustaka Borneo (http://www.pustakaborneo.com). Para guru
mengakui bahwa situs web ini menolong mereka untuk menulis dan
saling berbagi praktek yang baik dengan rekan-rekan guru lainnya. Situs
ini layak menjadi model media berbagi pengalaman antar guru dan
pendidik yang aktif dalam PLH/ESD.

Halaman muka website Pustaka Borneo

Program ini juga memberikan mendorong sekolah untuk berpartisipasi
dalam berbagai lomba atau konferensi. Salah satu murid SDN 10 Jambuk
Makmur Muhammad Faiq Fauzi, bahkan meraih juara ketiga dalam
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Olimpiade Sains Nasional (OSN) di Jakarta pada tahun 2012. Tidak dapat
dipungkiri bahwa peningkatan kualitas pembelajaran, dan kepercayaan
diri sekolah akan kemajuan yang dicapai menyebabkan sekolah mampu
melakukan hal ini.

Siswa presentasi di konferensi nasional “Bumiku Rumahku” tahun 2013
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F. Potensi Masalah dan Kelemahan
dari Implementasi Model ESD dengan

The Whole School Approach

Hasil kuesioner, wawancara, analisa dokumen dan observasi dilapangan
menunjukkan beberapa hal yang

menjadi

potensi masalah dan

kelemahan dalam implementasi model pendampingan sekolah, yaitu:
Kepemimpinan Sekolah
Kepemimpinan sekolah memegang peranan penting dalam reformasi
sekolah. Pergantian pimpinan sekolah yang tidak dapat dihindari,
seringkali

memperlambat

proses

reformasi.

Setelah

ditinggalkan

pimpinan sekolah atau guru inti, program akhirnya terhenti atau
berkembang lambat.
Komitmen bersama, kerjasama, komunikasi merupakan hal yang tidak
mudah dibangun oleh sekolah. Padahal hal tersebut merupakan prinsip

●

●

●

Sekolah perlu

yang memegang peranan penting dalam reformasi sekolah. Sekolah yang
dipimpin berdasarkan prinsip-prinsip tersebut cenderung menunjukkan
perubahan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah yang belum

melibatkan semua

menerapkannya.

warga sekolah dan

pergantian kepala sekolah, atau kepindahan guru inti tidak akan

pemangku kepentingan
agar inovasi dapat
dilakukan secara
berkelanjutan

●

●

●

Apabila

prinsip tersebut telah dikembangkan, maka

memberikan pengaruh besar pada proses yang sedang berlangsung.
Seperti saran yang diberikan oleh Stone (2009) bahwa sekolah perlu
melibatkan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan agar
inovasi dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga ada baiknya WWF
atau mitra WWF lebih intensif dalam mendampingi sekolah yang
kesulitan untuk membangun iklim demokrasi dan kerjasama dengan
berbagai pemangku kepentingan.
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Kemampuan Guru dalam melakukan diseminasi
Guru-guru yang mengikuti program ini masih memiliki kelemahan dalam
melakukan diseminasi hasil pelatihan kepada rekan sejawatnya. Untuk itu
direkomendasikan bahwa dalam program pelatihan perlu ada proses
untuk melakukan seleksi
dibina

menjadi

Master

guru-guru yang memiliki potensi, kemudian
Teacher

yang

dapat

mendiseminasikan

pengetahuan dan keterampilan kepada guru dan sekolah lain.

Spirit of sharing diantara guru dan warga sekolah sebaiknya dibudayakan
sejak awal. Misalnya perencanaan kegiatan pembelajaran lintas mata
pelajaran, berbagi RPP, berbagi sumber belajar dan memperkuat
Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat sekolah. Ada baiknya setiap guru
(dari sekolah dampingan) memiliki rencana sosialisasi tertulis dan
terencana yang dapat dievaluasi oleh tim pendamping secara berkala.
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Kemitraan WWF-Indonesia dengan lembaga lokal
Kemitraan WWF dengan lembaga lokal merupakan strategi efektif dalam
pendampingan sekolah. Namun pengembangkan kapasitas bagi lembaga
lokal dalam hal “nature” pengelolaan sekolah dan kurikulum sekolah perlu
ditingkatkan agar kegiatan ESD bukan hanya sekedar mengolah sampah
atau menanam pohon, tapi menjadi bagian dari pembelajaran di kelas.
Dengan demikian para mitra lokal nantinya dapat menjadi rujukan bagi
guru saat mengalami kesulitan di lapangan atau memiliki ide untuk
dikembangkan. Lembaga lokal juga memegang peranan penting untuk
menjadi jembatan antara sekolah dengan pemangku kepentingan dan
masyarakat. Banyak sekolah yang belum terbiasa melakukan ini, dan
diharapkan WWF dan atau lembaga mitra dapat memfasilitasi sekolah
mengembangkan hal ini.
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Dukungan masyarakat
Pada umumnya, sekolah yang berada di lingkungan masyarakat yang
kurang menghargai keberadaannya, mengalami kesulitan menjaga
fasilitas yang sudah dibangun sekolah. Taman yang rusak, pintu kamar
mandi yang jebol atau rumput yang mati merupakan beberapa contoh
kasus yang terjadi di sekolah. Ada sekolah yang menjadi frustasi dengan
masalah ini, karena tidak memiliki pembiayaan untuk membangun pagar
sekolah yang kuat. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat tidak memiliki
kepedulian terhadap pentingnya sekolah dan

segala fasilitasnya.

Kerjasama dengan para pemangku kepentingan dan masyarakat sejak
awal program dimulai sangat direkomendasikan. Kerjasama dengan para
pemangku kepentingan dapat dilakukan melalui Komite Sekolah. Dengan
demikian sangat disarankan agar sekolah memiliki kerjasama yang kuat
dengan komite sekolah, agar Komite Sekolah dapat lebih berperan dalam
mendukung re-orientasi pendidikan di sekolah.
Selain itu sekolah juga perlu menginformasikan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan atau prestasi yang dicapai sekolah kepada masyarakat.
Diharapkan masyarakat akan mengetahui upaya yang dilakukan sekolah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta keberhasilan yang dicapai.
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G. Simpulan dan Rekomendasi
Berdasarkan kajian teori tentang ESD dan The Whole school Approach
serta temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa:
-

Re-orientasi pendidikan di sekolah hampir selalu membutuhkan
dukungan dan komitmen dari kepala sekolah, pimpinan sekolah dan
para pemangku kepentingan di sekolah (komite sekolah, yayasan).
Bila sekolah sudah dapat membangun iklim demokrasi dan kerjasama
di dalam sekolah, maka umumnya akan mudah bagi sekolah untuk
membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan di luar
sekolah.

-

Melakukan perubahan pada sistem yang kompleks seperti sistem
sekolah tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Perubahan
hendaknya memiliki akar yang kuat.

Perubahan harus dilakukan

secara efektif dengan cara membangun kerjasama, membangun iklim
saling percaya, saling mendukung, berani bertanya dan memberikan
penghargaan atau penguatan terhadap inovasi yang dilakukan.
-

Masyarakat umumnya terbuka untuk bekerjasama dengan sekolah,
namun guru mungkin tidak memiliki waktu atau pengalaman untuk
melakukan kontak atau komunikasi dengan mereka, untuk itu pihak
ketiga seperti WWF atau mitra WWF memainkan peranan yang sangat
penting.

-

Program ESD di tiga provinsi ini berhasil membuka wawasan guru dan
masyarakat lokal tentang pentingnya HoB dan ESD.

-

Program ESD memberikan kontribusi besar dalam peningkatan
profesionalitas guru dan kualitas sekolah.

-

Sekolah telah menunjukkan kemajuan besar dalam mengintegrasikan
isu-isu ESD dalam pembelajaran, namun umumnya isu yang diangkat
adalah isu lingkungan dan belum banyak menyentuh tentang aspek
afektif (nilai-nilai, moral) dari kegiatan yang dilakukan.

-

Masyarakat memberikan respon postifi terhadap kegiatan ini, dan
berharap agar kegiatan ini bisa menjadi model bagi program
peningkatan kualitas sekolah bagi daerah lain.

SD Mekartani-Kalimantan Tengah dan SD Jambuk Makmur-Kalimantan
Timur sudah berada di fase ke tiga yaitu fase institusionalisasi karena:
-

Kepemimpinan sekolah telah menggunakan pendekatan demokrasi
dan proses partisipasi yang melibatkan seluruh warga sekolah, dan
telah berhasil membentuk sistem sekolah yang mendukung
pembangunan berkelanjutan.
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-

Sekolah secara mandiri sudah dapat me-reorientasi pendidikan di
sekolah, baik dari segi kebijakan sekolah, kurikulum, sarana dan
prasarana serta kemitraan dengan masyarakat.

-

Sekolah telah menjadi model sekolah bagi sekolah-sekolah lain di
wilayahnya.

Sementara sekolah-sekolah lain yang menjadi sampel dalam evaluasi ini
berada di fase dua yaitu fase implementasi karena:
-

Inovasi dan perubahan yang dilakukan sekolah belum dibangun
didalam sistem yang terstruktur (melalui kebijakan, anggaran, jadwal
kegiatan, dll.)

-

Kepemimpinan sekolah belum berhasil menjaga minat dan antusiasme
warga sekolah dalam melakukan perubahan. Seringkali hanya guruguru yang memiliki ketrampilan dan komitmen terhadap perubahan
saja yang terus bekerja, tanpa adanya dukungan dari rekan kerja yang
lain.

-

Belum

adanya

prosedur

untuk

multiplikasi

pengetahuan

dan

ketrampilan, terutama untuk mendukung guru dan staf administrasi
sekolah yang baru.
-

Lemahnya dukungan dari Dinas Pendidikan setempat dan atau para
pemangku kepentingan yang berada di wilayah sekolah.

-

Lemahnya kemampuan sekolah untuk menggalang dukungan diluar
dukungan yang diberikan oleh WWF.
Kurangnya komitmen sekolah terhadap pengembangan profesi guru.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Hubermen dan Miles (dalam Fullan, 2007) dan Michael Fullan (2007)
tentang interaksi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan
inovasi atau perubahan yang terjadi di sekolah akan bergantung pada (1)
perubahan terjadi pada struktur sekolah. (2) Minimnya jumlah guru dan
pimpinan sekolah yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang
dibutuhkan, dan (3) sekolah telah memiliki prosedur untuk mendukung
pengembangan profesi guru dan pimpinan sekolah yang baru.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 65

Kisah Pendampingan Sekolah di Jantung Kalimantan

Rekomendasi Umum
1. Kriteria kualitas proses pembelajaran dan pengajaran terkait ESD
di sekolah
Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara terhadap kepala sekolah,
guru dan siswa, serta observasi sekolah ada beberapa hal yang perlu
ditingkatkan dalam proses pembelajaran dan pengajaran terkait ESD
di sekolah, yaitu:
a. Pembelajaran di sekolah terkait dengan pelaksanaan ESD.
Perubahan paradigma pembelajaran mulai terlihat di sekolahsekolah dampingan WWF-Indonesia. Namun ada beberapa hal
yang perlu ditingkatkan dalam konteks pembelajaran terkait ESD
adalah penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan isuisu ESD, variasi penilaian dan integrasi isu-isu lokal ke dalam
pembelajaran di kelas. Terlebih dengan adanya kurikulum 2013,
banyak perubahan-perubahan dalam pembelajaran di sekolah.
Untuk itu perlu dipertimbangkan rancangan pelatihan yang akan
diberikan kepada guru (sekolah). Materi pelatihan sebaiknya
dikembangkan

secara

berjenjang,

sesuai

dengan

tingkat

kompleksitasnya. Ada baiknya diberikan waktu untuk mentoring
bagi guru, sehingga terlihat perkembangannya. Selain itu sekolah
dapat melibatkan pihak lain, misalnya LSM, komunitas sekolah, dll,
dalam mengidentifikasi isu-isu lokal di daerah masing-masing. Cara
ini dinilai berhasil membantu sekolah dari memperkaya isu-isu
lokal (selain isu-isu lingkungan).
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b. Penelitian Tindakan Kelas
Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan refleksi
terhadap pembelajaran yang dilakukan dan merancang program
pembelajaran secara terus menerus, maka ada baiknya guru juga
dilatih untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), sehingga
mereka akan secara mandiri terus menerus melakukan peningkatan
kualitas pembelajaran. PTK juga merupakan program resmi
pemerintah. Hasil PTK merupakan memberikan kontribusi yang
besar dalam penghitungan kredit poin kenaikan pangkat guru dan
sertifikasi guru. Ada baiknya bila diakhir program sekolah diberikan
pendampingan bagi guru untuk melakukan PTK. Hasil PTK
kemudian bisa disharingkan dalam konferensi pendidikan yang
banyak berlangsung di Indonesia. Hasil PTK juga dapat diterbitkan
sebagai bahan pembelajaran untuk sekolah-sekolah lainnya. Guru
yang telah berhasil melakukan PTK umumnya akan menjadikan PTK
sebagai keperluan pengembangan profesi mereka.
c. Program Master Teacher
Guru-guru yang berasal dari sekolah dampingan WWF yang sudah
mencapai fase institusionalisasi (fase 3) umumnya sudah menjadi
panutan bagi guru-guru sekolah lain. Mereka sering diundang
sebagai nara sumber di berbagai acara yang diadakan oleh Dinas
Pendidikan dan atau pemangku kepentingan lain. Dengan kata lain
guru sudah menjadi Master Teacher. Namun mereka belum dibekali
dengan pengetahuan dan ketrampilan untuk mendampingi sekolah
lain untuk pengembangan ESD dengan pendekatan The Whole
School,

seperti

analisa

keperluan,

perencanaan

program,

implementasi, mentoring, serta monitoring dan evaluasi program.
Dalam program ESD ini ada baiknya dipertimbangkan untuk
mengembangkan program Master Teacher. Para Master Teacher ini
akan sangat dibutuhkan untuk mendampingi guru-guru lain dan
atau sekolah-sekolah lain dan memultiplikasikan pengetahuan dan
ketrampilan yang mereka peroleh melalui program ESD.
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2. Kriteria kualitas kebijakan dan manajemen sekolah
a. Kebijakan dan Perencanaan Sekolah
Pembinaan dan pendampingan dengan cara mengkaji ulang
kebijakan

sekolah

dan

melakukan

perencanaan

bersama

merupakan hal yang perlu dipertahanakan. Umumnya sekolah
memiliki visi dan misi yang hanya mencontoh dari Dinas
Pendidikan setempat, atau meniru dari sekolah lain. Melalui
program ESD ini sekolah belajar untuk menetapkan visi dan
misinya sendiri dan membuat perencanaan bersama, dan mengkaji
ulang perkembangannya bersama-sama. Visi dan misi sekolahsekolah yang mengikuti program ESD ini berbeda dengan visi dan
misi sekolah-sekolah lain. Warga sekolah juga belajar tentang arti
visi dan misi dalam operasional sekolah. Proses penyusunan visi
dan misi ini juga membawa dampak positif bahwa seluruh guru
merasa memiliki dan rela bekerja keras untuk mencapai target yang
telah ditetapkan bersama. Iklim bekerjasama juga akhirnya menular
pada kerjasama untuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Hal
ini hendaknya dipertahanankan. Selain mengkaji ulang visi dan
misi, sekolah perlu didampingi agar kerjasama dalam penyusunan
visi dan misi dapat terus dipertahankan dalam hal implementasi
serta monitoring dan evaluasinya.
b. Iklim Sekolah
Program ESD secara nyata telah mengubah sistem yang berlaku di
sekolah. Mulai dari kebijakan sekolah, kurikulum, pengadaan
sarana dan prasarana, partisipasi siswa serta kemitraan dengan
para pemangku kepentingan. Sekolah telah mengalami banyak
perubahan. Iklim demokrasi, penghargaan terhadap orang lain,
kebersamaan, keterbukaan, kerjasama, adalah nilai-nilai yang
sangat terlihat dalam sekolah-sekolah yang sudah mencapai fase 2.
Agar sekolah-sekolah yang mencapai fase 2 dapat berkembang
terus menuju fase 3 maka mentoring yang intensif perlu dilakukan.
Untuk itu kerjasama dengan lembaga ditingkat lokal yang dapat
menjadi perpanjangan tangan bagi WWF menjadi sangat vital
peranannya.
Lembaga lokal yang mendampingi sekolah hendaknya dibekali
strategi untuk bekerjasama dengan guru sehingga mereka dapat
menjadi rujukan dan tempat berkonsultasi bagi guru saat mereka
mengalami kendala.
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c. Manajemen Sekolah
Adanya sekolah yang mencapai fase institusionalisasi, maka ada
baiknya guru terus diberikan kesempatan untuk mengembangkan
profesionalitasnya, sehingga semangat untuk terus maju dan
berkembang dapat dipertahankan.
d. Inisiatif ESD di Tingkat Sekolah
Sekolah yang berpartisipasi aktif dalam program ini, umumnya
menjadi sekolah unggulan di wilayahnya dan bahkan dicalonkan
untuk menerima penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi
dan tingkat national. ESD membawa perubahan bagi sekolah dan
memberikan inspirasi bagi guru-guru di sekolah lain. Ini adalah hal
yang perlu dipertahankan. Prestasi yang dicapai ini hendaknya
terus dipublikasikan. Guru-guru yang menjadi Champion perlu
terus didukung untuk menjadi inspirasi bagi guru dan sekolah lain.
ESD dengan pendekatan The Whole School Approach merupakan
program yang ideal dalam rangka reformasi pendidikan di
Indonesia. Program ini jelas sangat dibutuhkan oleh sekolah, oleh
sebab itu perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kemampuan
sekolah-sekolah yang sudah mencapai level institusionalisasi untuk
dapat mendampingi proses reorientasi pendidikan di sekolahsekolah lain yang berada di sekitar mereka.
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e. Kemitraan Sekolah dengan Masyarakat
Ada sekolah-sekolah yang tidak mengalami kesulitan dalam
menjalin kemitraan dengan masyarakat, namun ada pula sekolah
yang sangat mengalami kesulitan dalam hal ini. Masyarakat sekitar
sekolah juga cenderung merusak sarana dan prasarana sekolah.
Faktor yang oleh Fullan (2007) dikatakan sebagai faktor eksternal,
nampak sangat memgang peranan dalam keberlanjutan perubahan
positif yang telah dilakukan oleh sekolah. Sekolah yang punya
kemitraan kuat dengan masyarakat mengalami perkembangan
yang pesat untuk mencapai fase institusionalisasi. Masyarakat
sekitar bahkan mendukung untuk menjadikan desa mereka sebagai
desa

yang

ramah

lingkungan.

Selain

itu

para

pemangku

kepentingan pun menjadi sangat terbuka untuk pengembangan
kemitraan dengan sekolah. Dengan demikian untuk sekolahsekolah

yang

mengalami

kesulitan,

mungkin

perlu

dipertimbangkan untuk melakukan pendampingan lebih intensif
pada saat mereka mulai menjalin kerjasama dengan masyarakat.
Bila memungkinkan maka program desa ramah lingkungan dan
program ESD di sekolah mungkin bisa dilakukan bersama-sama.
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Rekomendasi Khusus
a. Kalimantan Barat
Hal positif dari provinsi ini adalah sudah ada keterlibatan mitra lokal
untuk mendampingi sekolah dan ada sekolah yang menunjukkan
komitmen kuat dalam ESD. Namun keterlibatan mitra lokal perlu
diikuti dengan peningkatan kapasitas dalam memahami nature dari
sekolah dan kurikulum sekolah. Selain itu juga ditemukan satu sekolah
yang tidak mengalami perubahan atau berada di fase mobilisasi
karena belum semua warga sekolah terlibat dalam prosesnya. Mutasi
pimpinan sekolah dan guru inti sebenarnya tidak memberikan
kontribusi terhadap kondisi ini.
b. Kalimantan Tengah
Provinsi ini menonjol dibandingkan provinsi lainnya. Terdapat sekolah
yang telah mencapai fase institusionalisasi, membangun kemitraan
dengan sekolah lain serta menjalin hubungan dengan para pemangku
kepentingan di tingkat lokal. Hal positif ini perlu dipertahankan dan
dipublikasikan. Untuk meningkatkan kemampuan sekolah dalam
mempertahankan hasil yang telah dicapai maka pengetahuan dan
ketrampilan warga sekolah dalam melakukan inovasi selanjutnya dan
menuliskan inovasi tersebut perlu dilatih. Salah satu strategi yang
direkomendasikan

adalah

memberikan

penguatan

dalam

hal

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). PTK ini juga merupakan strategi yang
dipakai oleh pemerintah untuk pengembangan profesi guru dan
kenaikan jabatan. Dengan demikian bila guru melakukan PTK maka
secara tidak langsung profesionalitas guru berkembang, angka kredit
bertambah, inovasi yang dituangkan dalam laporan PTK juga dapat
dipublikasikan melalui jurnal atau konferensi.
Kalimantan Tengah juga memiliki sekolah yang siap untuk melakukan
diseminasi ke sekolah-sekolah lain. Untuk itu sekolah-sekolah ini perlu
dilengkapi dengan kemampuan untuk merancang dan mendiseminasi
program, sehingga nantinya mereka dapat mandiri melakukan
pembinaan kepada sekolah lain.
Komitmen warga desa di Mekartani untuk menjadi eco village perlu
didukung agar dapat menjadi model bagi desa-desa lain di sekolah
dampingan WWF-Indonesia.
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c. Kalimantan Timur
Di provinsi ini ditemukan satu sekolah yang telah mencapai fase awal
institusionalisasi. Keterlibatan aktif guru dipengaruhi oleh kepimpinan
sekolah dan beberapa guru inti. Namun ada kecenderungan guruguru dan komunitas sekolah hanya bergantung pada figur pimpinan
sekolah dan guru-guru inti. Dikhawatirkan apabila terjadi pergantian
atau mutasi personil tersebut, maka iklim yang sudah dibangun akan
berubah secara drastis seperti halnya yang terjadi di sekolah-sekolah
lain.

Untuk

itu,

program-program

yang

akan

dikembangkan

hendaknya melibatkan partisipasi aktif seluruh warga sekolah atau
yang dikatakan oleh Michael Stone (2009) sebagai a community of
caring. Kalimantan Timur juga memiliki keterlibatan aktif dari para
pemangku kepentingan. Hal positif ini perlu dipertahankan dengan
terus melibatkan mereka dalam program-program selanjutnya serta
menjadikan mereka model bagi daerah lain dalam hal pengembangan
kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
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Lampiran 1: Tim Peneliti
Stien Johanna Matakupan, M.Pd
Perjalanan karir Stien sebagai dosen di Fakultas Pendidikan-Universitas Siswa Bangsa
Internasional dimulai dari pengalamanannya sebagai wakil kepala sekolah kemudian
koordinator sains tingkat sekolah menengah selama 11.5 tahun di Sekolah International
Baccalaureate di Surabaya, yaitu Sekolah Ciputra dan fasilitator Pendidikan Lingkungan
Hidup (PLH), Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) dan Program jejaring
Sekolah. Sebagai guru, Stien pernah menerima dua kali penghargaan sebagai guru kreatif
dalam kompetisi proyek sekolah yang diadakan oleh Citibank dan Hope Worldwide
Foundation pada tahun 2002 dan 2003.
Stien memperoleh gelar Magister Pendidikan di bidang Pendidikan Kependudukan dan
Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta. Selain sebagai dosen, sekarang Stien juga
adalah anggota Tim Teknis Adiwiyata (sekolah berbudaya lingkungan) tingkat Nasional dari
Kementrian Lingkungan Hidup dan anggota Tim Teknis dan Peneliti untuk Analytical
Capacity Development Project dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengkaji
PLH dan mengembangkan peta jalan PLH di Indonesia.
Komitmen Stien pada PLH/ESD dan program jejaring sekolah telah mengantarkannya untuk
mendapatkan beasiswa dari Italy (2001), Swedia (2003 dan 2009), dan India (2010) untuk
memperdalam pengetahuannya tentang mengajar, dan menerima award dari UNESCO 2011
untuk project ESD “Mangrove for Life”. Pada tahun 2013, Stien terpilih menjadi anggota
international board member of Caretakers of the Environment International, yaitu jaringan
internasional untuk pendiidik yang peduli dan aktif dalam PLH/ESD. Di Fakultas Pendidikan
USBI, Stien mengajar PLH, Metode Penelitian dan Kerangka Etika untuk Guru Profesional,
selain itu Stien juga bertanggung jawab sebagai koordinator Educational Studies.

Maryam Mursadi, M.Pd
Maryam Mursadi atau yang lebih senang dipanggil dengan Mima, memulai karirnya sebagai
dosen di Fakultas Pendidikan-Universitas Siswa Bangsa Internasional pada tahun 2010.
Sebelumnya ia adalah fasilitator dan pengembang program di Sampoerna FoundationTeacher Institute dan mengajar di beberapa sekolah nasional plus di Jakarta dan Bogor.
Mima memperoleh gelar Magister Pendidikan di bidang Inklusi dan Pendidikan Keperluan
Khusus dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selain memiliki minat pada anak dengan
keperluan khusus, ia juga memiliki ketertarikan pada anak usia dini. Ia mengikuti program
diploma pengajaran di bidang Montessori pada tahun 2012.
Sejak tahun 2012, Mima termasuk dalam tim pengembang instrumen penelitian untuk
survey nasional kemampuan membaca awal anak di Indonesia. Survey nasional tersebut
merupakan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan
Lembaga USAID.
Saat ini, ia mengajar mata kuliah Penilaian, Motivasi dalam Pembelajaran dan Metode
Penelitian. Selain itu, Mima juga tercatat sebagai koordinator program pendidikan anak usia
dini di Fakultas Pendidikan USBI.
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Sekolah Dampingan WWF - Indonesia di HoB
area
Propinsi Kalimantan Tengah

Kalimantan Barat

Kabupaten Murung Raya

Kabupaten Sintang

1

SDN Mangkahui-2. Kecamatan Murung.

22 SDN 4 Sintang

2

SDN Makunjung-1, Kec. Barito Tuhup Raya

23 SDN 23 Menyumbung

3

SDN Tumbang Masao, Kec. Sumber Barito

24 SMPN 3 Sintang

4

SDN Tumbang Joloy, Kec. Seribu Riam

Kabupaten Melawi

Kabupaten Katingan

25 SMPN 7 Pinoh

5

SDN Mekar Tani, Kec. Mendawai

26 SMPN 2 Belimbing

6

SDN Pendahara III, Kec. Tewang S.Garing

27 SMPN 1 Sayan

7

SDN Tumbang Tei, Kec. Marikit

Kabupaten Kapuas hulu

Kabupaten Pulang Pisau

28 SDN 08 Benua Ujung

8

SDN Tahai Jaya 1

29 SDN 11 Janting

9

SDN Tahai Baru 2

30 SMPN 7 Putussibau

10 SDN 2 Pulang Pisau

31 SDN 2 Lanjak

11 SMAN 1 Kahayan Hilir
12 SMPN 1 Jabiren Raya

Kabupaten Ketapang (Tj. Asam)

13 SMAN 2 Kahayan Hilir

32 SDN 20 Lubuk Kakap (Bekinci)

14 SMAN 1 Kahayan Tengah

33 SDN Riam Batu
34 SMPN 2 Kemala Bayangkari

Kabupaten Barito Utara
15 SDN Muara Mea
16 SDN Berong
17 SMPN 1 Gn. Purei

Propinsi Kalimantan Timur
Kabupaten Kutai Barat
18 SDN Jambuk Makmur 010, Kec. Bongan
19 SDN Barong Tongkok 01, Kec. Melak
20 SDN 06 Sukomulyo, Kec. Long Iram
21 SDN 04 Long Apari
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