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Kata Pengantar
Direktur WWF Indonesia – Program Papua

Upaya pelestarian alam tidaklah cukup jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang
potensial. Pendidikan adalah salah satu ujung tombak peninngkatan kualitas sumber daya
manusia, akan tetapi kesadaran akan betapa penting dan perlunya pendidikan itu belum di
miliki oleh kebanyakan masyarakat.
Papua Barat memiliki potensi kekayaan alam yang beraneka ragam sepeti kehutanan,
pertanian, perkebunan, perternakan, perikanan dan juga kelautan. Seluruh kekayaan alam
yang Tuhan telah sediakan ini perlu dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Menyadari akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan ini, WWF
Indonesia – Program Papua bekerjasama dengan pemerintah daerah dan juga beberapa
stakeholder terkait mengadakan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
(PPB) atau Education for Sustainable Development (ESD) melalui kegiatan pendampingan
sekolah khususnya di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi program kerja WWF seperti
wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) dan pantai peneluran Penyu Belimbing
(Dermochelys coriacea) - Abun di Kabupaten Tambrauw.
Sasaran dari program PPB di Papua Barat ini tentu bukan hanya siswa-siswa Sekolah Dasar
(SD) saja tetapi juga para guru dan masyarakat setempat. Partisipasi mereka juga sangat
diharapkan dalam implementasi kegiatan program ini karena mereka lah yang nanti akan
lebih sering berinteraktif dengan anak-anak di sekolah. Lebih lanjut, pendampingan guru
adalah salah satu strategi agar WWF dapat menjadi mitra bagi guru dalam merancang
pembelajaran bagi siswa yang berbasis dan berkaitan dengan lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan. Hasil dari implementasi program telah menunjukan bahwa
sebagian besar guru mendukung penuh upaya untuk perubahan yang positif di masyarakat
dan juga mendukung program PPB ini.
WWF memiliki Kapal Motor (KM) Gurano Bintang sebagi salah satu sarana pendukung
program PPB yang juga menjadi salah satu nilai tambah bagi keberlangsungan program ini.
Sejak diresmikan tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan saat ini KM Gurano Bintang terus
berlayar dan mengunjungi kampung-kampung pelosok di wilayah TNTC. Mengajak anakanak dan masyarakat peduli terhadap lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam.
Kapal ini telah menjadi motivasi dan inspirasi bagi program-program konservasi dan
pendidikan lingkungan hidup di di kawasan bentang laut kepala burung Papua Barat.
Melalui buku Catatan Pendampingan Sekolah untuk Program PPB di Bentang Laut Kepala
Burung ini, WWF berharap dapat memberikan inspirasi dan aspirasi sekaligus sebagai mitra
bagi masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas,
bertanggungjawab dan hidup selaras dengan alam. Mewaliki WWF Indonesia, saya
memberikan aspresiasi setinggi-tingginya pada seluruh pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan buku ini.
Manokwari, November 2015

Drs. Benja V. Mambai, M.Si
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Pendahuluan
Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri atas dasar UU
no 45 Tahun 1999. Dengan luas 97.407,61 Km 2 secara administratif, provinsi
yang beribukota di Manokwari ini terdiri dari duabelas (12 ) kabupaten dan
satu (1) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Teluk Wondama,
Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat,
Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak dan
Kotamadya Sorong (Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik,
2014)

●

●

●

Sejak 2011 WWF
memimpin upaya
untuk melestarikan
wilayah kepala burung
yang kaya akan
keanekaragaman
hayati

●

●

Pada tahun 2011, WWF Indonesia bekerja sama dengan WWF Denmark
memulai

implementasi

program

pendidikan

untuk

pembangunan

berkelanjutan yang dilaksanakan di wilayah Taman Nasional Teluk
Cendrawasih dan Abun melalui program Kalender Natal. Program ini
dikembangkan untuk mendukung prioritas-prioritas yang tercantum dalam
strategi besar Papua, yaitu pendidikan dan kesehatan.
Pemilihan desa-desa di wilayah Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC)
dan Abun dengan mempertimbangkan pentingnya masyarakat lokal turut
berpartisipasi menjaga lingkungan terlebih kedua wilayah tersebut memiliki

●

kenaekaragaman hayati. Teluk Cendrawasih adalah taman nasional laut yang
penting dengan kekayaan terumbu karang dan tempat lintasan hiu paus dan
duyung (sapi laut). Sementara Abun adalah wilayah bertelur yang penting
untuk penyu belimbing pasifik.
Dalam kurun waktu 4 tahun pelaksanaan program diharapkan dapat
mencapai tujuan berikut ini:
1.

Adanya model pendidikan lingkungan yang inovatif, sesuai dengan isu
lokal yang dapat diterapkan untuk siswa sekolah dasar di 7 kampung
sasaran di TNTC dan 3 kampung sasaran di Distrik Abun.

2.

Mengembangkan media pendidikan, modul-modul pembelajaran untuk
mendukung pelaksanaan program.

3.

Membangun kapasitas guru-guru, relawan dan orangtua dalam
mempromosikan aspek-aspek pendidikan konservasi laut dan sanitasi
terhadap anak-anak, serta anggota masyarakat.

4.

Meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan lingkungan, kesehatan
dasar, sanitasi dasar di desa-desa target.

5.

Membangun kerjasama dengan pemerintah dan Balai Besar Taman
Nasional Teluk Cendrawasih (BBTNTC) dalam pelaksanaan program.

6.

Mempublikasikan kisah-kisah keberhasilan yang dapat diadopsi dan
dikembangkan lebih lanjut di Papua.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa langkah telah dilakukan, antara
lain rangkaian pelatihan untuk guru Sekolah Dasar (SD), mini workshop untuk
orangtua, pembentukan tim Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan
(PBB), Pelatihan Relawan, serta kemitraan dengan berbagai pemangku
kepentingan baik ditingkat kabupaten, distrik, maupun kampung. Selain
pendekatan kepada sekolah formal, program ini juga merangkul sekolahsekolah non formal yakni melalui guru sekolah minggu. Adanya pemekaran
wilayah di Abun-menjadi distrik, serta konflik-konflik didalamnya, membuat
WWF-Indonesia mengambil langkah untuk melibatkan sekolah-sekolah di
district lainnya yang berada di Kabupaten Tambrauw.
Memasuki tahun terakhir pelaksanaan program di TNTC dan Tambrauw,
WWF-Indonesia

melakukan

evaluasi

terhadap

program

yang

telah

dilaksanakan selama kurang lebih 4 tahun di Papua Barat. Tujuan dari
evaluasi program ini adalah untuk:
1.

Menganalisa kondisi fisik sekolah dan kampung sebelum dan sesudah
pelaksanaan program.

2.

Mendapatkan gambaran pelaksanaan program Pendidikan Konservasi
Laut dan Program Pendidikan Sanitasi di sekolah.

3.

Mengetahui efektivitas penggunaan modul PLH.

4.

Mengetahui manfaat dan penerima manfaat program.

5.

Mengetahui nilai tambah yang diberikan program terhadap sekolah
dan masyarakat.

6.

Gerakan sosial yang muncul dari implementasi program dan
jangkauannya.

7.

Mengindentifikasi peluang keberlanjutan program.

8.

Memberikan rekomendasi untuk pengembangan program dimasa yang
akan datang.

Laporan hasil penelitian ini dibagi atas enam bagian, dan dikaji secara
terpisah antara Kabupaten Teluk Wondama, Nabire dan Kabupaten
Tambrauw, meliputi :
1.

Pendahuluan.

2.

Kajian teori.

3.

Metodologi.

4.

Hasil temuan. Dikaji secara terpisah antara temuan dari TNTC dan
Kabupaten Tambrauw

5.

Simpulan.

6.

Rekomendasi.
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A. Sekilas Keanekaragaman Hayati
di Bentang Laut Kepala Burung

Banyak orang mengidentikkan Papua Barat dengan Raja Ampat. Padahal
masih banyak tempat indah yang belum tersorot. Taman Nasional Teluk
Cendrawasih dan Tambrauw merupakan dua wilayah yang dipilih sebagai
lokasi implementasi program Kalender Natal oleh WWF-Indonesia. Kedua
wilayah tersebut memiliki pesona Lautan biru yang membentang di kawasan
Indonesia Timur mengandung sumberdaya hayati yang luar biasa. Salah satu
kawasan laut tersebut adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC).

Gambar 1. Penyu Belimbing, salah satu ikon Kabupaten Tambrauw

TNTC merupakan Taman nasional Laut terluas di Indonesia. Secara
administratif kawasan TNTC berada dalam wilayah Kabupaten Teluk
Wondama dan Kabupaten Nabire dengan luas 1.453.500 ha. Tipe ekosistem
di kawasan TNTC secara garis besar dapat dikelompokkan atas ekosistem
pantai, ekosistem hujan tropis serta ekosistem perairan laut. Selain
keberadaan TNTC, keindahan Kabupaten Teluk Wondama juga diikuti oleh
pantai dan terumbu karang. Ditambah dengan keindahan alam dan budaya,
seperti Kawasan Batu Ramalan dan Pasir Terapung di Pulau Yop, Sungai
Sanduay di Wasior, air terjun di Kampung Sobey, serta air panas di Pulau
Waprak dan Roswar serta kampung tradisional di Pulau Waprak dan Roon.
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Kabupaten Tambrauw berada di Kampung Werur, Distrik Sausapor, Papua
Barat.
Dengan luas wilayah 15.179,65 km, Tambrauw menawarkan keindahan
pantai dan daratannya. Di Pesisir Abun, Kabupaten Tambrauw, merupakan
lokasi bertelurnya Penyu Belimbing atau Dermochelys coriacea. Penyu
Belimbing merupakan jenis penyu dengan ukuran terbesar dari semua jenis
penyu yang ada. Penyu belimbing datang ke Suaka Margastawa Jamursba
Medi untuk bertelur. Pantai Jamursba Medi merupakan pantai peneluran
penyu belimbing terbesar di Pasifik Barat, dan memiliki panjang pantai
sekitar 18 km. Hal ini menyebabkan Kabupaten Tambrauw dengan percaya
diri menyatakan daerahnya sebagai kabupaten konservasi.
Untuk menjaga kelestarian sumberdaya laut, sejak dahulu masyarakat
menangkap ikan secara tradisional yang ramah lingkungan. Misalnya cara
Molo, dimana nelayan harus menyelam dan kemudian menembak ikan
menggunakan senapan yang terbuat dari kayu. Penyelaman dilakukan oleh
masyarakat dengan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan kacamata selam
buatan sendiri yang disebut kacamata molo.
Saat air surut atau meti, masyarakat juga senang mencari bia atau kerang.
Selain itu masyarakat juga mengenal budaya Sasi. Sasi adalah aturan dan
larangan mengambil hasil bumi bagi seluruh warga kampung selama jangka
waktu tertentu yang telah disepakati. Saat buka sasi, pemanenan juga diatur
sesuai dengan tradisi dan kearifan yang dianut masyarakat. Masyarakat asli
pada dasarnya tidak pernah menggunakan bom atau potasium untuk
menangkap ikan, kalaupun ada mereka menggunakan akar bore/akar tuba
yang ditumbuk sampai hancur. Akar bore ini akan membius ikan sehingga
mudah ditangkap.

Gambar 2. Hiu Paus (Rhincodon typus), salah satu ikon keanekaragaman hayati di TNTC
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II. Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan
dan Pendidikan Lingkungan Hidup: Kajian Pustaka
Pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan besar yang dihadapi
manusia pada abad 21 ini. Untuk mewujudkannya, maka semua anggota
masyarakat diseluruh muka bumi ini diharapkan dapat berpartisipasi untuk
mewujudkannya. Salah satu kelompok masyarakat yang penting untuk
dipersiapkan agar dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan
berkelanjutan adalah generasi muda, dan salah satu program untuk
mengajarkan tentang konsep berkelanjutan di sekolah adalah melalui
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB) atau yang secara
internasional dikenal dengan nama Education for Sustainable Development
(ESD).
Dalam mengimplementasikan PPB di sekolah, maka ada enam dasar pijakan
yang dapat dijadikan paduan. Enam dasar 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

Berpikir
Mendalam

Fokus pada
Pembelajaran

Pendekaan
Holistik

Metode Kerja
Demokrasi

Gambar 3. Enam dasar pijakan pengembangan program PPB

Lebih lanjut, Susie Broquist-Lundegard dkk (t.th) menguraikan bahwa dalam
mewujudkan enam pijakan tersebut maka sekolah perlu mempertimbangkan
enam area pengembangan yaitu: (1) Nilai-nilai utama dan partisipasi. Sekolah
menyusun kembali visi dan misi sekolah, serta melibatkan warga sekolah
didalam prosesnya; (2) Managemen, struktur dan monitoring. Guru
bekerjasama untuk melakukan kegiatan lintas mata pelajaran, manajemen
sekolah dan seluruh warga sekolah terlibat dalam kelompok-kelompok kerja,
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serta ada program pengembangan profesi yang disediakan terkait dengan
isu-isu yang sedang berkembang; (3) Pembelajaran. Pada tahap ini prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam pembelajaran,
sekolah menggunakan alam sekitar sebagai media pembelajaran serta
mengakomodir isu-isu lokal dan internasional yang sedang berkembang; (4)
Fokus pada siswa. Siswa terlibat dalam merancang dan memelihara halaman
sekolah, siswa merasa aman di sekolah, sekolah memberikan prioritas agar
siswa juga belajar dalam lingkungan sosial mereka; (5) Interaksi dengan
masyarakat. Guru menjalin kerjasama dengan lembaga lain di luar sekolah
dan masyarakat, orangtua siswa juga terlibat dalam pengembangan sekolah;
(6) Bangunan sekolah dan managemen sumberdaya sekolah. Dalam tahapan
ini halaman sekolah digunakan sebagai media pembelajaran, siswa dan guru
terlibat dalam merancang penggunaan fasilitas sekolah, memperhatikan
dampak bagi lingkungan dalam hal pengadaan barang, meningkatkan
konsumsi bahan organik dan mengurangi sampah makanan. Secara umum
enam area pengembangan ini mencakup pengembangan ketrampilan, nilainilai dan sikap yang akan memperkuat individu sekolah dan masyarakat
dalam kerangka keadilan sosial, keamanan ekonomi, demokrasi dan
keberlanjutan alam baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang.
Enam dasar pijakan dan enam areal pengembangan ini pada dasarnya sama
dengan pendekatan manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis
sekolah (school based quality management) atau MBS, yaitu pendekatan yang
membawa peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada siswaorangtua, siswa dan masyarakat, serta kualitas lingkungan kerja untuk semua
organisasi sekolah. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(2013), sekolah dapat memiliki manajemen yang baik bila sekolah tersebut
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mampu menghimpun berbagai potensi yang dimilikinya (multiple smart)
yang meliputi kecerdasan berkomunikasi secara efektif (word smart), berpikir
secara logis (logic smart), menggali potensi alamiah dan lingkungan hijau
yang ada di sekitar sekolah (nature smart), menata lingkungan dan fisik
sekolah menjadi indah (picture smart), individu sekolah sehat secara fisik dan
energik (body smart), sekolah ceria gembira dengan aneka musik budaya
daerah yang dibina (music smart), warga sekolah yang ramah, sopan, santun,
dan responsive (people smart), sikap empati dan simpati yang berkembang
dengan baik (self smart), dan memiliki perilaku warga sekolah yang taat,
beriman, dan bertaqwa (spiritual smart).
Unsur-unsur penting yang terkandung dalam MBS adalah: (1) Pengelolaan,
yaitu pengelolaan manajemen sekolah dan komponennya. Komponen
manajemen sekolah meliputi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga
kependidikan, pembiayaan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan
masyarakat, serta budaya dan lingkungan sekolah; (2) Sumberdaya sekolah,
dalam hal ini sekolah diharapkan mampu menggali dan bekerjasama dengan
berbagai sumberdaya manusia yang dapat membantu sekolah mencapai
keberhasilannya, misalnya petani, pedagang, seniman, tokoh masyarakat.
Sumber dana, prasarana dan sarana akan dapat dikelola dengan baik bila
sekolah mampu menghimpun sumberdaya manusia yang berkualitas; (3)
Strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan menerapkan
prinsip PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan); (4)
Implementasi budaya dan lingkungan sekolah yang kondusif, dimana
sekolah mampumengintegrasikan pedidikan dan budaya yang berlaku di
masyrakat setempat; (5) Peran serta masyarakat yang ada di sekitar sekolah;
(6) Pencapaian tujuan peningkatan mutu sekolah yang ditentukan oleh visi
dan misi yang dibangun bersama oleh kepala sekolah, guru dan komite
sekolah.

Gambar 4. Manajemen Berbasis Sekolah
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Unsur-unsur yang terkandung dalam MBS ini sejalan dengan faktor-faktor
The Whole School Approach yang dikemukakan oleh Posch (dalam Shallcross,
1999; Robinson, Pace, & Wals, 2006), perbedaannya Posch menekankan
evaluasi diri sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan
dipraktekkan oleh sekolah dalam melakukan perubahan di sekolah.

Kurikulum
formal dan

Evaluasi diri

pendekatan

pembelajaran

Keterkaitan
dengan
masyarakat
Budaya dan etos

Praktek Institusi:

lembaga; sosial

Aspek tehnik

dan aspek

dan ekonomi

organisasi

Gambar 5. Lima faktor dalam The Whole School Approach

Selanjutnya, ada tiga fase yang akan dilalui sekolah dalam proses perubahan
yang dilakukannya. Ketiga fase tersebut 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, dan terakhir adalah (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, Robert Larson (2011). Proses berjalannya ketiga
fase tersebut dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.
Fase Mobilisasi
(Mempersiapkan perubahan)

Fase Implementasi
(memulai inovasi)

Fase Institusionalisasi (menjadikan inovasi
yang dilakukan sebagai rutinitas)

Gambar 6. Tiga fase perubahan (Larson, 2011)
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Dalam proses perubahan tersebut menurut Fullan (2007) ada faktor-faktor
yang saling berinteraksi yaitu: (1) karakteristik perubahan; (2) Karakteristik
lokal; dan (3) Faktor Eksternal.

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

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
dapat 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). Prinsip-prinsip 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 PPB.
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 bersamasama untu mencapai tujuan bersama.
Perubahan perilaku yang dihadapi individu dalam peroses perubahan
menurut teori The Transtheoretical Model of Change (Prochaska &
DiClemente, 1983; Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992) memiliki
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beberapa tahapan mulai dari tingkatan awal yaitu kondisi tidak siap hingga
melakukan aksi yang menunjukkan perubahan perilaku lalu tingkatan akhir
yaitu perilaku yang mampu mempertahankan perilaku baru yang telah
terbentuk. Pada tahap melakukan aksi, seseorang telah melakukan usaha
untuk memperbaiki sikap, tingkah laku, pengalaman atau lingkungan.
Tahapan ini membutuhkan komitmen waktu dan tenaga yang signifikan

Gambar 8. The transtheoretical model of change (Prochaska & DiClemente, 1983; Prochaska,
DiClemente, & Norcross, 1992)

Pekerjaan ini menjadi sangat menantang karena sistem pendidikan di
Indonesia termasuk nomor tiga terbesar di Asia dan nomor 4 di dunia setelah
Tiongkok, India dan Amerika. Selain itu data dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan Indonesia yang dikutip oleh Fasli Jalal, dkk (2009)
menunjukkan bahwa dibandingkan dengan negara tetangganya, kualitas
guru Indonesia relatif rendah. Lebih dari 60% dari total 2,78 juta guru
Indonesia belum memiliki ijasah Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4). Sebagian besar
hanya memiliki ijasah D2, kurang lebih 70% dari mereka mengajar di Sekolah
Dasar (SD). Lebih jauh lagi, penelitian yang dilakukan oleh the SMERU
research Institute (2004) menunjukkan bahwa tingkat absensi guru SD di
Indonesia adalah 19%. Angka ini termasuk tinggi dibandingkan dengan
negara berkembang lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
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Untuk memperkenalkan PPB dan atau MBS, sekolah di Indonesia umumnya
menggunakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sebagai pintu masuk,
apalagi dengan adanya program Adiwiyata, Kantin Sehat, Dokter Kecil dll,
maka banyak sekolah mulai melakukan reformasi. PLH yang dijalankan
dengan baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sekolah pada
dasarnya akan berkembang menjadi PPB. PLH yang baik bukan hanya
menanam pohon atau melakukan gerakan 3 R (reduce, reuse, recycle) namun
ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Menurut Palmer (1998) PLH
hendaknya fokus pada isi program, pengembangan profesi, signifikan
dengan pengalaman hidup, pengaruh formatif dan sumber-sumber informal
PLH. Pengaruh formatif ini dikembangkan melalui perasaan kagum,
keingintahuan, inspirasi yang diperoleh dari alam atau keberhasilan manusia,
refleksi mengenai asal dan tujuan hidup, tergerak oleh keindahan alam,
perasaan sedih karena ketidakadilan atau serangan dan lain-lain. Pengaruh
formatif ini akan menjadi akar yang kuat dalam PLH, karenanya PLH perlu
memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melihat alam secara
seimbang baik dari sisi positif maupun negatifnya.

Gambar 9. Model Pembelajaran dalam Pendidikan Lingkungan Hidup: Panduan Perencanaan
(Palmer, 1998)

Roger Hart (2002) memberikan panduan untuk melibatkan siswa dalam PLH,
yang disebut Tangga Partisipasi Anak. Tangga tingkat atas menunjukkan
peningkatan partisipasi melalui inisiatif anak, dan dibagi atas dua tingkatan
besar yaitu (1) tingkatan tidak berpartisipasi yang terdiri dari manipulasi,
hiasan, hadiah, serta (2) tingkatan partisipasi yang terdiri dari diberikan tugas
namun diberi informasi, konsultasi dan diinformasikan, inisiatif dilakukan
orang dewasa, namn keputusan diambil bersama anak, dan tingkatan yang
paling tinggi yaitu inisiatif dari anak dan keputusan diambil bersama orang
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dewasa. Tangga partisipasi anak dalam PLH dapat dilihat pada gambar
berikut ini.

Gambar 10. Tingkatan partisipasi anak dalam pengembangan masyarakat dan kepedulian
terhadap lingkungan (Roger Hart, 2002)

PLH di sekolah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan warga sekolah
yang peduli dan turut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan melalui sistem dan kegiatan yang berjalan di sekolah. Untuk
mencapai hal tersebut ada 4 komponen yang perlu diperhatikan sekolah
yaitu (1) Kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan; (2) Kurikulum
sekolah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip PLH baik secara monolitik
maupun integrasi; (3) Partisipasi aktif siswa dalam kegiatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan; serta (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah
untuk mendukung kegiatan PLH (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012).
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III. METODOLOGI
Kegiatan evaluasi program Kalender Natal di wilayah Kabupaten Teluk
Wondama, Nabire dan Abun, Kabupaten Tambrauw dilakukan di 5 desa,
yaitu Yomber, Syabes, Roon, Yende, Kwatisore di wilayah Teluk Wondama
dan Nabire serta 3 desa (Werur, Werbes dan Sausapor) di wilayah Kabupaten
Tambrauw. Jumlah responden yang terlibat terdiri dari sekolah-sekolah yang
berada di kedua wilayah tersebut, perwakilan pemerintahan (Kepala BLH,
Kepala Dinas Pendidikan dan lainnya) dan beberapa pihak lainnya. Pemilihan
sekolah juga didasarkan pada tingkat kemajuan sekolah selama kurun waktu
berlangsungnya program ini. Berikut ini adalah jumlah responden yang
terlibat dalam penelitian ini.

Gambar 11. Memancing di Syabes
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Tabel 1. Responden Penelitian

Kelompok Responden

Jumlah Responden
TNTC

Tambrauw

Sekolah

5

3

Guru

10

15

Kepala Sekolah

2

2

Kelompok Masyarakat

8

-

Perwakilan Pemerintah

7

3

Sukarelawan

5

-

Dokter

-

1

Penyuluh Kesehatan

-

1

Perawat

-

1

Siswa

28

15

Staf WWF-Indonesia

6

4

Pengumpulan data dilakukan melalui metode kuesioner, wawancara, analisa
dokumen pembelajaran dan hasil karya siswa serta observasi sekolah.
Instrumen pengumpulan data di Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire
dikembangkan dari enam dasar pijakan pengembangan dalam Pendidikan
untuk Berkelanjutan (PBB), yaitu (1) Pembelajaran seumur hidup; (2) Fokus
pada pembelajaran; (3) Pendekatan holistik; (4) Metode kerja demokrasi; (5)
Perspektif yang berbeda; dan (6) Berpikir mendalam. Sedangkan instrumen
pengumpulan data yang digunakan di Tambrauw bersumber dari instrumen
penilaian status pendidikan lingkungan hidup, kemelekan lingkungan dan
pola hidup bersih sehat. Data kualitatif yang diperoleh dianalisa dengan
menggunakan software QSR NVivo 10. Berikut ini adalah gambaran tujuan
dan pengumpulan data.
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Tabel 2. Kisi-kisi Instrumen Evaluasi di Teluk Wondama dan Nabire

No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

1

Proses pembelajaran

Guru
Siswa

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
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

Berpikir kritis dan penggunaan
bahasa kemungkinan

Guru
Siswa

Panduan wawancara
Kuesioner

6

Klarifikasi nilai dan
pengembangannya

Guru
Siswa

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

10

11

12

Kebijakan sekolah dan
perencanaan sekolah

Iklim Sekolah

Managemen Sekolah

Guru
Siswa
Kepala Sekolah
Komite sekolah

Panduan wawancara

Guru
Kepala sekolah
Tokoh masyarakat

Panduan wawancara

Kepala sekolah
Guru

Panduan wawancara

Kuesioner

Kuesioner

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
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
FGD
Kuesioner
Wawancara
Observasi sekolah

Kuesioner
Wawancara
Review dokumen

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

13

Inisiatif PPB ditingkat sekolah

Guru
Siswa

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Review dokumen

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

Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner
Wawancara
Observasi Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Review dokumen
FGD

Tabel 3. Kisi-kisi Instrumen Evaluasi di Tambrauw

No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

1

Pimpinan sekolah dan
pengambilan keputusan

Guru
Siswa

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
FGD

Kuesioner

2

3

PLH dalam kurikulum

Metode PLH (Pedagogi)

Institusi pemerintahan
terkait
Kepala Sekolah
Guru
Siswa

Panduan wawancara

Guru
Siswa

Panduan wawancara

Kuesioner

Kuesioner
4

5

6

7

Sumber bahan belajar, media,
dan buku-buku PLH

Partisipasi dan kemitraan di
masyarakat

Perilaku hidup bersih sehat di
sekolah

Batas pertumbuhan

Institusi pemerintah
terkait
Guru
Siswa

Panduan wawancara

Guru
Siswa
Kepala sekolah
Kepala kampung/dusun

Panduan wawancara

Guru
Kepala sekolah
Siswa

Panduan wawancara

Guru
Kepala sekolah

Panduan wawancara

Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner

8

Peran manusia

Guru
Kepala sekolah

Panduan wawancara
Kuesioner

9

Keseimbangan alam
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Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas/sekolah
Review dokumen
FGD
Wawancara
Kuesioner
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi kelas
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
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
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No

Komponen Evaluasi

Responden

Instrumen

Bentuk Evaluasi

10

Pengetahuan tentang
lingkungan

Guru
Siswa
Kepala Sekolah
Komite sekolah

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
FGD

Guru
Kepala sekolah
Tokoh masyarakat

Panduan wawancara

Kepala sekolah
Guru

Panduan wawancara

11

12

Sistem berpikir

Masa depan yang berkelanjutan

Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner
13

Kuesioner
Wawancara
Review dokumen

Perspektif umum tentang
pendidikan dan pengembangan
lingkungan hidup

Institusi pemerintah

Pendidikan lingkungan yang
terkait dengan kebijakan,
perencanaan, program dan
mekanisme pelaksanaannya

Institusi pemerintah

Kapasitas SDM internal yang
terkait dengan dukungan
terhadap PLH dan
pelaksanaannya

Guru
Kepala sekolah
Tokoh masyarakat
Lembaga partner

Panduan wawancara

16

Supervisi dan penilaian kapasitas
sekolah dan guru PLH

Institusi pemerintah

Panduan wawancara

Wawancara

17

Jaringan, kemitraan dan
perjanjian kerja sama

Institusi pemerintah
terkait

Panduan wawancara

wawancara

14

15

Panduan wawancara

Kuesioner
Wawancara
Observasi sekolah

Kuesioner
Panduan wawancara
Kuesioner

Kuesioner

Kuesioner
Wawancara
Review dokumen
Kuesioner
Wawancara
Observasi Review dokumen
Kuesioner
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Program evaluasi ini dilakukan dalam waktu 10 hari pada bulan Juli 2015.
Bulan tersebut bertepatan dengan libur sekolah, sehingga beberapa
hambatan ditemui selama proses pengumpulan data. Hambatan tersebut
antara lain, kebanyakan siswa dan guru sudah meninggalkan kampung untuk
berlibur, semua sekolah sudah libur sehingga kesempatan untuk melakukan
observasi pembelajaran tertutup.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 29

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 30

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

Pembahasan hasil temuan terbagi atas 2 bagian, yaitu hasil temuan tentang
implementasi PPB di Teluk Wondama dan Nabire pada bagian pertama,
dilanjutkan dengan hasil temuan tentang implementasi PLH di Kabupaten
Tambrauw pada bagian kedua.

A. KAPAL GURANO BINTANG:

Inspirasi Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan
di Taman Nasional Teluk Cendrawasih
Pembahasan hasil temuan tentang implementasi PPB pada SD di kawasan
TNTC disusun berdasarkan enam tema yaitu: (1) Reorientasi Visi, Misi dan
partisipasi; (2) Manajemen sekolah dan monitoring; (3) Proses pembelajaran;
(4) Kerjasama sekolah dengan masyarakat; (5) Lingkungan sekolah dan
manajemen sumberdaya; dan (6) Tim Terpadu Tema 1 sampai dengan 5
secara umum fokus pada pengembangan ketrampilan, nilai-nilai dan sikap
yang akan memperkuat individu, sekolah dan masyarakat dalam kerangka
keadilan sosial, keamanan ekonomi, demokrasi dan keberlanjutan alam baik
untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Sedangkan bagian terakhir
dari hasil temuan yaitu tema ke 6 akan membahas tentang Tim Terpadu,
peran dan kendala yang dihadapi.

1. REORIENTASI VISI, MI SI DAN PARTISIPASI
Sebelum memulai suatu proses reformasi di sekolah, maka perhatian kepada
sistem dan fondasi yang kuat perlu dilakukan dengan melibatkan partisipasi
semua warga sekolah termasuk petugas tata usaha, petugas kebersihan dan
para pekerja lainnya. Bila semua warga sekolah dapat berpartisipasi secara
aktif sejak awal perubahan sekolah dimulai, maka ini merupakan awal suatu
keberhasilan.
Dalam program pendampingan sekolah, WWF juga mempersiapkan sekolah
untuk meninjau kembali visi dan misi sekolah. WWF juga membuka wawasan
guru dan pimpinan sekolah tentang pentingnya menetapkan visi, misi dan
membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek. SD Inpres
Yomber misalnya telah mereorientasi visi dan misi mereka segera setelah
mengikuti pelatihan yang diadakan oleh WWF. Visi, misi dan tujuan sekolah
dicetak besar dan ditempel pada dinding sekolah. Visi SD Inpres Yomber
adalah “Menciptakan SD Inpres Yomber sebagai sekolah yang berprestasi,
berkualitas, sehat dan berakhlak mulia serta disiplin pada tahun 2020”. Visi
tersebut dicapai melalui misi: (1) Menumbuhkan kesadaran dan arti
pentingnya pendidikan; (2) Menjalin koordinasi aktif yang berkesinambungan antara warga sekolah dan dinas terkait: (3) Meningkatkan sarana dan
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prasarana sekolah; (4) Menumbuhkembangkan pemahaman dan kesadaran
tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan; (5) Meningkatkan rasa
toleransi umat beragama, sopan santun dan menjaga kelestarian alam; serta
(6) Menerapkan disiplin waktu antara warga sekolah dengan ketetapan yang
telah diatur. Visi dan misi sekolah telah menunjukkan adanya integrasi
prinsip-prinsip PPB serta pengembangan ketrampilan sosial, keyakinan akan
masa depan yang lebih baik serta komptensi untuk melakukan aksi.

Gambar 12. Visi, misi dan tujuan SD Yomber

Bapak Thomas Makin, guru kelas II dan VI mengatakan bahwa proses revisi
ini melibatkan guru, kepala sekolah serta komite sekolah, namun belum
melibatkan partisipasi siswa, seperti yang digambarkan dalam 6 dasar
pijakan PPB serta salah satu area pengembangan PPB yaitu nilai-nilai dan
partisipasi, serta proses perubahan yang fokus kepada siswa. Melibatkan
siswa dalam proses penentuan arah dan tujuan sekolah memang belum biasa
dilakukan di Indonesia. Di masa yang akan datang, sekolah perlu didampingi
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dalam hal strategi dan metode untuk menggalang partisipasi aktif siswa
dalam keputusan-keputusan penting sekolah sehingga semua warga sekolah
merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menentukan arah
kebijakan sekolah.
Partisipasi warga sekolah juga dapat terus dijaga dengan melibatkan mereka
dalam pemantauan upaya sekolah serta kemajuan yang dicapai sekolah
dalam mencapai visi, misi, dan target pencapaian yang telah ditetapkan.
Panduan refleksi dapat dipakai untuk membimbing sekolah dalam
melakukan refleksi diri.

2. MANAJEMEN SEKOLAH DAN MONITORING
Dalam implementasi the whole school approach atau Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) bila merujuk pada nomenklatur yang digunakan oleh
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, maka manajemen sekolah
hendaknya menetapkan tujuan yang jelas, saling mendukung dan memiliki
komitmen yang kuat. Perlu ada penggerak bagi sekolah untuk terus maju,
dan ketersediaan mekanisme untuk mengembangkan dan memonitor
kemajuan sekolah. Manajemen sekolah perlu menjalin kerjasama dengan
berbagai pemangku kepentingan. Pembelajaran untuk pembangunan
berkelanjutan hendaknya menjadi fokus dalam keseharian sekolah dan
bukan pada sebagai kegiatan tambahan.
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Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sekolah sudah
mendukung program Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (PPB).
Semua guru juga menyatakan bahwa sekolah memberikan dukungan
terhadap upaya untuk perubahan yang positif di masyarakat dan mereka
melihat ada perubahan-perubahan fisik yang terjadi di sekolah sejak
program PPB dilaksanakan. Perubahan fisik tersebut diharapkan dapat
memberikan inspirasi pada masyarakat tentang kebersihan dan kesehatan.
Lebih lanjut hasil wawancara dan observasi juga menunjukkan bahwa iklim
sekolah sebagai wadah bagi setiap pimpinan, guru, staf, siswa dan orangtua
untuk berlatih tentang konsep demokrasi dan kesempatan untuk
memberikan kontribusi ide yang inovatif mulai terbangun walaupun belum
terimplementasi dengan baik di sekolah-sekolah sampel.
Kehadiran guru secara lengkap di sekolah setiap hari merupakan tantangan
terbesar dalam mencapai tujuan implementasi PPB di sekolah formal.
Seringkali satu guru harus menangani 1 sampai 3 kelas dalam waktu
bersamaan. Dengan demikian mengintegrasikan prinsip PPB secara lintas
matapelajaran, menyeluruh dan berfokus pada siswa serta pertemuan rutin
untuk memantau kemajuan sekolah belum dilakukan dan merupakan
tantangan besar.
Pembelajaran PPB yang memfasilitasi siswa untuk berpikir tentang perspektif
masa depan, klarifikasi nilai, perspektif berbasis tindakan dan partisipasi
akhirnya juga tidak dapat berjalan dengan dengan optimal bila guru harus
menangani beberapa kelas dalam satu jam pelajaran. “Saya harus mengajar
di enam kelas seorang diri, itu sudah sering terjadi. Jadi kalau harus ajar anak
di luar kelas tidak ada yang dampingi di kelas lain” demikian ungkap salah
satu guru saat ditanya tentang metode pembelajaran yang digunakan. Ada
lelucon atau mop yang banyak dilontarkan oleh masyarakat untuk
mengolok-olok guru yang sering tidak hadir di sekolah “Kitorang di sini
butuh guru, bukan burung!” (Fandri Yuniarti, 2009). Persoalan kehadiran guru
yang minim menjadikan masalah pendidikan di sekolah-sekolah makin rumit.

●

●

●

“Ada 2 guru yang selalu ada di sekolah, jadi 2 guru menangani 6 kelas. Kita
gabung kelas, walaupun sudah dilarang oleh dinas, tapi karena kondisi jadi
kita lakukan itu. Kelas 1-2 fokus ke baca tulis dan berhitung, kelas 3-4 papan
tulisnya dibalik jadi satu menghadap ke belakang, satu ke depan. Jadi biar
digabung tapi pembelajarannya terpisah. Jadi misalnya belajar Bahasa
Indonesia, maka semuanya kelas 3 dan 4 belajar Bahasa Indonesia. Kalau
olahraga karena tidak ada guru maka kita bikin hari Jumat olahraga massal,
lari keliling sekolah”

●
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Kepala Bidang Pendidikan Ekonomi, Sosial dan Budaya-Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Yulianus Runaki
mengakui bahwa latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi guru
merupakan salah satu faktor pencetus minimya kehadiran guru di sekolah.
Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama telah
memfasilitasi guru-guru lulusan Diploma 2 (D2) Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD) untuk melanjutkan studi Sarjana Strata 1 (S1). Sejumlah guru
sudah mengambil S1, jadi masih ada 80 orang dari 200 orang guru SD di
Teluk Wondama yang belum berijasah S1. Diharapkan pada tanggal 31
Desember 2015 semua guru sudah berkesempatan studi lanjut. Tunjangan
guru daerah terpencil, serta dukungan transportasi juga menjadi perhatian
pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga telah mengalokasikan alokasi
anggaran untuk tunjangan bagi guru-guru yang mengajar di daerah
terpencil. Sejak tahun 2014 lalu pemerintah juga sudah mendistribusikan
kapal Johnson untuk 20 sekolah, dan pada tahun 2015 ada 15 kapal yang
akan dibagikan ke semua sekolah pesisir. “Maksudnya supaya mereka bisa
betah, jangan sampai mau ke Wasior mereka punya gaji juga habis untuk beli
bensin,” demikian kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
Pemberian beasiswa kepada siswa sejak Sekolah Dasar dalam rangkaian
kerjasama dengan Surya Institute juga merupakan bukti komitmen
pemerintah terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Papua Barat.

●

●

●

“Sekarang kita juga punya program dengan Yohanes Surya. Kita mau kirim
20 siswa untuk berangkat ke sana, siswa SD kelas 3. Kemarin dari kampungkampung ikut seleksi tapi ada yang tidak lolos. Dari Syabes tidak datang,
dari Yende juga tidak datang…. sayang sekali….”
“Di kampung-kampung banyak kepala sekolah mengangkat anak SMA
untuk mengajar di SD. Sekarang saya sudah instruksikan tidak boleh
mengangkat anak SMA. Yang betul adalah tamatan FKIP, IKIP, PGSD KPG,
yang sudah terlanjur harus ikut diklat dulu”

●

Setiap kali WWF masuk
pasti anak-anak itu dong
hadir di sekolah

●

●

Komitmen pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan di Papua Barat
juga ditegaskan oleh Kepala bidang Sosial Budaya dan Ekonomi-Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA), “Mulai tahun 2016,
pembangunan akan fokus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia,”
tegas beliau. Angin segar ini diharapkan dapat mendorong inisiatif yang
dilakukan oleh WWF melalui program Gurano Bintang untuk peningkatan
kualitas pendidikan di bentang laut kepala burung akan makin terwujud.
Faktor

lainnya

adalah

pandangan

masyarakat

tentang

pentingnya

pendidikan. Data jumlah penduduk 10 tahun ke atas menurut kabupaten,
status pendidikan dan tidak mempunyai ijasah pada tabel dibawah ini
menunjukkan bahwa di Teluk Wondama ada 7,54% penduduk yang tidak
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atau belum pernah sekolah, serta 33,88% penduduk yang tidak mempunyai
ijasah, dengan kata lain masih ada penduduk yang belum memberikan
perhatian kepada pendidikan sehingga ketidakhadiran guru di sekolah
menjadi masalah yang kritis bagi suatu kampung. Orangtua kadang masih
mengajak anak untuk ke hutan atau kebun, terlebih pada saat musim panen.
Dapat dikatakan disini bahwa masih banyak guru yang belum siap
melakukan perubahan (precontemplation). Namun demikian bila anak-anak
mendengar WWF akan datang mereka pasti akan masuk sekolah, dan
orangtua pun tidak bisa menolak.
Tabel 4. Prosentase Penduduk 10 Tahun Keatas menurut Kabupaten,
Status Pendidikan dan Tidak Mempunyai Ijasah

Kabupaten

Tidak/Belum pernah
Sekolah (%)

Masih Sekolah (%)

Tidak
Mempunyai

SD

SLTP

Ijasah

Teluk Wondama

7,54

11,03

5,21

33,88

Tambrauw

24,11

13,93

7,27

59,68

Papua Barat

4,05

10,01

6,47

24,70

Sumber: Papua Barat dalam Angka (2014)

Bagi desa-desa yang sangat memperhatikan masalah kehadiran guru di
sekolah, mereka sangat berharap WWF bisa menjadi penyambung lidah
“…walupun tidak ada
biskuit kita bermain
saja dengan
kerupuk….. supaya
anak-anak Papua itu
dia cerdas. Artinya
walaupun tidak ada
guru yang
resmi…walaupun
honor tapi mari katong
jalan. (Sergius
Manauw, guru SMP
Negeri Roon)

mereka dalam menyuarakan masalah guru dan pendidikan di desa. Para
pemangku kepentingan di desa Yende misalnya, dalam diskusi kelompok
terfokus jelas menyatakan bahwa mereka sangat berharap WWF bisa
membantu mereka untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa mereka
butuh guru yang betah, dan cukup berkualitas untuk mengajarkan anak-anak
di desa. Sementara menanti upaya pemerintah mengatasi masalah kehadiran
guru, di Desa Roon, guru-guru yang sudah pensiun bersedia mengabdikan
diri dengan menjadi tenaga pengajar
honor daerah (honda). Bapak Sergius
Manauw misalnya, bersama dua rekan
guru muda, mereka menangani SMP
Negeri Persiapan di Desa Roon. SMP
yang masih menumpang di gedung SD
ini membagi tiga satu ruangan kelas
untuk diisi oleh siswa kelas I, II dan III.
“Kita menyesuakan dengan apa yang
kita dapat,” kata Bapak Leonard Sayori,
guru IPS yang mengajar di SMP Negeri
Roon.

Gambar 13. Bapak Sergius Manauw,
guru yang berdedikasi

Kondisi kehadiran guru yang minim, berimbas pada kualitas siswa. Saat
diminta menulis 3 kata “(1) sekolah, (2) kami, (3) bagus”. Ance siswa kelas IV
dari sekolah yang gurunya jarang mengajar dan sekolah seringkali tutup,
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mengalami kesulitan menuliskan tiga kata tersebut dibandingkan dengan
Yosina siswa kelas II dari desa yang proses pembelajarannya berlangsung
lebih rutin. Hal yang sama juga terbukti saat siswa diminta membacakan
kalimat yang tertulis dalam suatu brosur.

Gambar 14. Tulisan Yosina siswa kelas 2 dan Ance siswa kelas 4

Dengan demikian kita dapat memberikan argumentasi kuat bahwa
pengembangan PPB di sekolah harus beriringan dengan perbaikan kualitas
manajemen, struktur dan monitoring sekolah. Untungnya WWF di Wasior
memiliki posisi tawar yang kuat di jajaran pemerintahan. Para aparat
pemerintah yang diwawancarai sangat menghargai upaya yang dilakukan
WWF untuk pendidikan di Papua. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas
Pendidikan Dasar Papua Barat mengatakan:

●

●

●

”…...untuk masa depan yang ada ini itu bukan hanya belajar di sekolah tapi
belajar secara nyata itu. Anak belajar tentang karang, tapi di atas kapal itu
anak-anak bisa belajar, bisa pahami.. supaya ketika dewasa mereka bisa
mempraktekkan di dalam hidup……”

●

●

●

Sementara itu kepada bidang sosial budaya dan ekonomi Badan
Perencanaan

Pembangunan

Daerah

(BAPEDA)

mengatakan

bahwa

pemerintah sangat menghargai kegiatan yang dilakukan oleh WWF.
Dukungan Dinas Pendidikan dan serta keterbukaan untuk bekerjasama
dengan WWF merupakan modal kuat bagi WWF untuk terus mendorong
pemerintah memperbaiki komitmen terhadap dunia pendidikan. Keterkaitan
dengan masyarakat yang menjadi aspek sentral dalam The Whole School
Approach serta faktor eksternal dalam implementasi perubahan yang
dikemukakan oleh Fullan (2007) sudah dimulai disini.
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3. PROSES PEMBELAJARAN

●

●

●

“… Gurano Bintang mengajarkan anak sesuatu yang baru…..di sana alat
peraganya ada, mereka juga putar video, sesuatu yang di sekolah kita cuma
cerita….saya juga dapat ide bagaimana mengajar dengan cara yang
menyenangkan”

●

●

●

Ibu Rosaliona Musyeri guru di SD Yayasan Pendidikan Kristen (YPK)
Immanuel Kwatisore dan Bapak Leonard Sayori guru SD YPK Ottow Geissler
di Desa Roon dengan semangat menjelaskan antusiasme anak-anak sekolah
saat melihat Gurano Bintang datang dan tentang manfaat yang dirasakannya
saat mendampingi siswa-siswanya berkegiatan di kapal Gurano Bintang.
Semua guru dari desa Yomber, Syabes, Roon, Yende dan Kwatisore pun
merasakan manfaat yang sangat besar berkenalan dengan program Kapal
Gurano Bintang. Bapak Sergius Manau, guru SMP Persiapan Negeri Roon,
seorang guru senior yang sudah memasuki masa pensiun bahkan
mengatakan bahwa motivasinya untuk tetap mengajar, membantu
pendidikan di desanya makin diperkuat setiap kali bertemu dengan dengan
para pengajar dari Kapal Gurano Bintang. Semua guru yang diwawancarai
juga mengatakan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan dalam
program Kapal Gurano Bintang sangat menarik, semua anak-anak senang,
antusias, dan tidak pernah mau ketinggalan.
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Selama pelaksanaan program, tim WWF selalu melakukan pembelajaran
dengan berbagai metode yang bertujuan untuk menciptakan sebuah model
PPB yang sesuai untuk siswa SD. Metode-metode yang diterapkan fasilitator
Gurano Bintang adalah

program tersebut terbukti memberikan inspirasi pada guru untuk tidak

nama kapal kayu

hanya menggunakan metode ceramah serta meningkatkan frekuensi

bermotor dengan bobot

mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran aktif baik di dalam maupun

mati 34 ton, panjang 23

di luar ruang kelas. Mengkaitkan kurikulum formal dan pendekatan

meter, dan lebar 5,3

pembelajaran dengan masyarakat yang merupakan salah satu dari enam

meter. Nama kapal ini

faktor The Whole School Approach sudah diwujudkan.

diambil dari spesies Hiu
Paus (Rhincodon typus)
yang oleh masyarakat
Papua diberi nama
Gurano Bintang, karena
tubuhnya yang besar
dengan bintik-bintik
hitam seperti bintang.
Karena hanya
memangsa Ikan Puri
(Ikan Teri) maka ikan
ini “ramah” terhadap
manusia. Diresmikan
pada tanggal 17
Februari 2012 oleh
Bupati Kabupaten
Wondama, Kapal
Gurano Bintang ini

Gambar 15. Kapal Gurano Bintang

menjadi cahaya
inspirasi untuk
pembangunan
berkelanjutan di
kawasan Taman
Nasional Teluk
Cendrawasih

Kapal Gurano bintang akan berhenti di suatu desa selama satu sampai tiga
hari. Pada pagi hari kegiatan dilakukan di sekolah, kemudian pada sore hari
siswa dibawa dengan Speedboat Remora ke atas Kapal Gurano Bintang. Di
sana anak-anak dibawa keliling kapal, belajar tentang konservasi laut,
menggambar, bermain, berdiskusi, menonton film lalu menikmati makanan
tambahan bergizi seperti kacang hijau. Para guru dengan senang hati
mengatur waktu pembelajaran agar setiap anak bisa ikut belajar di kapal
Gurano Bintang.
●

●

●

“Biasanya kalau kapal datang, kita ambil waktu diluar jam pelajaran. Di luar
jam pelajaran anak-anak ke kapal, kita ikut mengawasi mereka. Pulang
sekolah baru mereka ke kapal. Kalau tidak biasanya kecil yang ikut.”
●
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Gambar 16. Berbagai metode
pembelajaran aktif dilakukan
dalam progam Gurano

Saat mendampingi siswa berkegiatan di Gurano Bintang, para guru juga
belajar berbagai metode pembelajaran menarik yang disajikan oleh
fasilitator Kapal Pendidikan Gurano Bintang. Metode-metode tersebut
memberikan inspirasi dan atau mengingatkan kembali kepada guru tentang
metode pembelajaran yang baik. Mengajarkan anak untuk cinta kepada
karang dan laut melalui gerak dan lagu adalah salah satu contohnya. Lagu
berjudul karang cantik misalnya, diajarkan kepada anak-anak dengan
mengadaptasi langgam lagu “Nona Manis siapa yang Punya”, dengan lirik
yang diadaptasikan untuk mengajarkan anak tentang keindahan laut di
Kwatisore.

Bintang

●

●

●

“Karang cantik siapa yang punya, karang cantik siapa yang punya, karang
cantik siapa yang punya, yang punya Kwatisore
Laut biru siapa yang punya, laut biru siapa yang punya, laut biru siapa yang
punya, yang punya Kwatisore”
●

●

●

Lagu tersebut sangat mudah diingat oleh anak-anak dan mereka langsung
memilih lagu tersebut saat diminta menyanyikan lagu yang diajarkan di Kapal
Gurano Bintang. Media-media pembelajaran yang digunakan dalam
program juga sangat berharga bagi guru dalam melengkapi pembelajaran
tentang lingkungan laut. “Di sana alat peraganya ada, mereka bisa kasi
bentuk gambarnya, mereka juga bisa putar video, sesuatu yang di sekolah
kita cuma cerita” demikian komentar salah seorang guru dari SD YPK
Immanuel Kwatisore.

Gambar 17. Media pembelajaran yang dipublikasi untuk mendukung program
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Semua guru mengatakan bahwa mereka sangat setuju bahwa PPB itu
penting, dan bahwa guru perlu memberikan kesempatan bagi siswa untuk
bertanya,

berdiskusi,

menyampaikan

ide,

melakukan

praktik

dan

memberikan kesempatan pada siswa untuk bekerjasama dalam kerangka
PPB. Bapak Pithen Wandauw, guru SD Inpres-Yomber menambahkan, jika
saat anak-anak jenuh, maka mereka bisa belajar sesuatu yang baru.
Guru-guru yang yang “betah” mengajar di sekolah, berpikiran terbuka, berani
meninggalkan zona nyaman dan rela bekerja keras memberikan kesan siap
untuk ikut dalam gerakan PPB di sekolah. Walaupun mereka mengalami
kendala harus mengajar beberapa kelas dalam suatu waktu, mereka sudah
menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyusun Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) dan silabusnya.

Gambar 18. RPP mata pelajaran PLH

Untuk mencapai tujuan pembelajaran tentang lingkungan sekitar, tulisan
dalam RPP guru menunjukkan rencana untuk melibatkan partisipasi siswa
dalam mengatasi masalah lingkungan di desa dengan cara membersihkan
rumah, sekolah, kampung dan lingkungan sekitar bersama orangtua dan
masyarakat.
Sementara guru-guru lainnya masih banyak yang tidak paham arti RPP dan
atau tidak merasakan pentingnya perencanaan dalam proses pembelajaran
yang berkualitas. Alasan yang dikemukakan adalah ketersediaan waktu. Dari
sini terlihat bahwa budaya dan etos lembaga jelas perlu ditingkatkan.
●

●

●

“Selama ini kita belum pakai RPP, karena kalau pakai RPP terbentur waktu.
Kalau kita harus tangani 1 atau 2 kelas dalam waktu bersamaan jadi susah,
kalau di kelas kita ada buku-buku pegangan, itu yang kita pakai”
●
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●

●

●

“Saya harus bisa mengajar di enam kelas , itu sudah sering terjadi. Jadi
kadang-kadang saya harus mengajar 6 kelas seorang diri. Jadi kalau harus
kerja RPP tidak ada waktu”
“Oh…iya saya pernah lihat form seperti ini, ini yang namanya RPP ka?”
●

●

●

Selain membuat media-media pembelajaran, bekerjasama dengan para guru
dan fasilitator dari lembaga partner, WWF telah mengembangkan modul
untuk kelas II sampai kelas VI. Pada tahun 2015 modul ini direview oleh
Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Papua Barat. Modul untuk kelas
I-III telah selesai dikembangkan, sedangkan untuk kelas IV-VI sedang dalam
tahap penyelesaian. Kepala bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan
Kabupaten Wondama mengatakan bahwa semua guru akan diwajibkan
menggunakan materi dalam modul ini untuk memperkaya materi mata
pelajaran di kelas. Dinas Pendidikan juga akan menerbitkan Surat Keputusan
untuk tim penyusun modul, sehingga tim memperoleh angka kredit yang
akan memberikan kontribusi dalam proses kenaikan jabatan akademik.
Direncanakan Dinas Pendidikan akan mengalokasikan anggaran untuk
pencetakan modul dan memonitor penggunaan modul. Suatu komitmen
yang memberikan harapan.

Gambar 19. Modul baru yang akan segera dipublikasi dengan dukungan Dinas Pendidikan
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Tabel 5. Topik Modul PLH
Kelas I

Topik

Kelas I

Kelas III

Kelas IV

Kelas V
Mengenal
Tumbuhan
dan Hewan
Khas Papua
Ekosistem
Hutan

Flora dan
Fauna

Ekosistem
Laut dan
Pesisir

Pemanasan
Global

Pemanasan
Global

Pengelolaan
sampah

Mengenal Warna

Mengenal
Warna

Menulis
Huruf

Mengenal
Hewan dan
Tumbuhan

Mengenal Angka

Mengenal
Angka

Menulis
Angka

Mengenal Huruf

Mengenal
Huruf

Mengenal
Hewan dan
Tumbuhan

Mengenal Geometri

Mengenal
Hewan dan
Tumbuhan
Mengenal
Kehidupan Laut
Bersih itu Sehat

Mengenal
Ekosistem
Laut
Mengenal
Sampah
Kebersihan
dan
Kesehatan

Mengenal
Ekosistem
Hutan
Mengenal
Ekosistem
Laut dan
Pesisir
Mengenal
Sampah

Mengenal Hewan
Pengamatan Alam

Kelas VI

Habitat dan
ekosistem

Mengenal
Sampah

Seni dan Ketrampilan
Bersih itu Sehat

Menelaah topik-topik yang ada dalam modul dan isinya, maka modul ini
sudah mulai mengakomodir pembelajaran aktif. Hal ini dikarenakan modul
ini dikembangkan dalam payung PPB dan dengan pertimbangan bahwa
Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2013 akan diberlakukan, maka
ada beberapa hal yang nampaknya perlu dipertimbangkan dalam finalisasi
modul, yaitu:
1.

Ada baiknya bila modul mengacu pada KTSP 2013, kurikulum baru yang
sudah mulai diberlakukan di seluruh Indonesia, dengan cara memetakan
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar dan mengidentifikasi KD
yang dapat memanfaatkan modul ini.

2.

Karena KTSP 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran tematik
integratif dari kelas I sampai kelas VI, maka ada baiknya bila modul ini
menyediakan panduan untuk guru tentang pendekatan integrasi multidisipliner dan interdisipliner yang dapat dikaitkan dengan topik-topik
yang sudah ada di modul, termasuk dengan tema-tema dalam kurikulum
2013.

3.

Penilaian KI dan KD melalui penilaian otentik yang juga merupakan fokus
pada KTSP 2013 juga perlu diakomodir dalam modul ini dengan
memberikan beberapa contoh.

4.

Kalau ingin tetap mengacu pada kurikulum 2006, maka dalam modul
pemetaan Satuan Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tidak
ditemukan.
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5.

Materi modul hendaknya menggali keterkaitan antara pilar ekonomi,
sosial dan lingkungan hidup dalam topik-topik. Hal ini sejalan dengan
payung program kalender natal, yaitu Pendidikan untuk Pembangunan
Berkelanjutan.

6.

Dalam kegiatan, siswa juga perlu dipandu tentang klarifikasi nilai-nilai
dan dilema moral sehingga siswa dapat belajar untuk berpikir dari
berbagai perspektif.

7.

Memfasilitasi siswa untuk merancang kegiatan, mengimplementasi serta
melakukan evaluasi secara mandiri.
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Boks 1: Selpi Tonda, Guru Sejati di Syabes
Selain sebagai guru kelas VI, Ibu Selpi Tonda juga mengajar PLH. Menurut
warga Syabes Ibu Selpi adalah guru yang betah di tempat, rajin mengajar
dan hampir tidak pernah membolos. Di SD Negeri Syabes Ibu Selpi
mengajak siswa untuk berkebun.

Bulan April 2015 lalu siswa sempat

menikmati hasil panen kacang panjang dan pare. Rencana pembelajaran,
Gambar 20. Ibu Selpi Tonda

wawancara dengan siswa serta hasil observasi menunjukkan bahwa Ibu
Selpi telah berhasil menciptakan pembelajaran yang melibatkan partisipasi

aktif siswa walaupun harus mengajar beberapa kelas dalam waktu
bersamaan.
“Kalau saya sendiri, saya yang handle kelas 1 sampai kelas 6, jadi pindahpindah kelas saja yang penting kasi tugas lalu pindah ke kelas sebelah lagi.
Begitu-begitu saja sampai pulang. Kelas 1, 2 biasa pulang jam 10.15, kelas
3-5 jam 12, kelas 6 sampai 12.30, kasi tambah-tambah sedikit untuk
persiapan ujian”
Demikian komentar Ibu Selpi saat ditanya bagaimana dia mensiasati
ketidakhadiran rekan kerja. Dedikasi Ibu Selpi terhadap pendidikan
membuat masyarakat kampung Syabes kagum kepadanya. “Ibu guru ini dia
berkeluarga tapi dia tidak terlalu pikir keluarganya, pikir anak-anak kita
saja” demikian ungkapan salah satu mama di kampung Syabes. “Sampai
sekarang saya bilang libur saya belum pulang-pulang untuk libur ke Nabire,
tunggu pengumuman ujian, apalagi saya wali kelas 6,” begitu alasan Ibu
Selpi tentang waktu liburnya yang terpakai untuk urusan sekolah.
Beruntung dalam libur akhir tahun pelajaran 2015 ini, suami dan anaknya
menyusul dan menghabiskan liburan di Syabes.
Pemerintah menyediakan rumah tempat tinggal untuk Ibu Selpi, namun
dari pada tinggal seorang diri di rumah dinas Ibu Selpi lebih suka tinggal

bersama masyarakat. Selain menjadi motor penggerak kegiatan PPB di
sekolah, Ibu Selpi juga aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di
Syabes. Ibu Selpi sudah mengikuti tiga kali pelatihan PPB yaitu di Yende,
PPLH Trawas-Jawa Timur dan Wasior yang diadakan oleh WWF untuk guru,
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WWF sudah pernah memberikan pelatihan tentang integrasi PPB dalam
silabus dan RPP, baik untuk matapelajaran PLH maupun untuk semua
matapelajaran. Namun harus diakui bahwa implementasi PPB di sekolah
manapun harus disertai dengan pendampingan baik dari pengawas sekolah
maupun pihak ketiga seperti WWF. Pelatihan satu atau dua kali seringkali
tidak cukup karena PPB melibatkan sistem untuk melakukan suatu
perubahan di sekolah (Hargreaves, 2008; Steele, 2011; Larson, 2011). Dalam
perjalanan program, karena ketiadaan guru maka nampak bahwa WWF lebih
memberikan

perhatian

pada

kegiatan

bersama

siswa,

sehingga

pendampingan kepada guru tentang bagaimana mereka mengimplementasikan silabus dan RPP, yang telah dirancang tidak berjalan secara optimal.
Sebenarnya tugas utama pendampingan guru adalah tanggung jawab
kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun lagi-lagi karena sistem proses
pembelajaran sekolah, terutama sekolah negeri tidak berjalan dengan baik
maka peran itupun tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak semua
kepala sekolah pernah mengikuti pelatihan, demikian pula dengan
pengawas, karena berbagai faktor termasuk yang sudah disebutkan diatas.
Implementasi PPB memang membutuhkan kepemimpinan sekolah yang
kuat, selain itu dalam banyak kasus sekolah akan dapat berkembang dengan
baik bila bekerjasama dengan lembaga independen. Fasilitator dari lembaga
independen dapat memberikan pelatihan, berkomunikasi secara intensif
dengan guru dan pimpinan sekolah, serta mendampingi sekolah dalam
melakukan evaluasi diri dan tetap fokus pada visi dan misi. Untuk perbaikan
program dimasa depan, strategi agar WWF dapat menjadi partner bagi guru,
menjadi tempat rujukan guru dan mendampingi guru dalam merancang
pembelajaran tematik yang menggunakan alam dan masyarakat sebagai
media pembelajaran perlu menjadi bahan pertimbangan.
Bila dikaji lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam konteks PPB. Sebagian
besar guru memahami pentingnya implementasi prinsip-prinsip implementtasi PPB di sekolah. Hanya 9% guru yang menyatakan bahwa memberikan
kesempatan pada siswa untuk membuat pilihan dan mengambil keputusan
serta memfasilitasi siswa untuk melihat sesuatu hal dari perspektif yang
berbeda bukanlah hal yang penting dalam pembelajaran. Pendapat siswa
tentang implementasi PPB sejalan dengan pendapat guru.
●

●

●

“Setiap kali Gurano Bintang datang anak-anak bergembira, mereka berlari
ke pantai menyambut kakak-kakak WWF”.
“Satu kali itu speedboat muat anak-anak terlalu banyak anak, tapi yang
sudah siap diri untuk pergi ke kapal dia udah siap stand by di dermaga, lalu
ada yang baru lari dari belakang, jadi namanya anak-anak jadi baku ajar,
mungkin sementara lari yang satu tanya, mau ka mana? Katong ada mau
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bermain di kapal… yang sudah siap 10 orang…mungkin lebih lagi….yang
kecil-kecil juga mau ikut….”
●

●

●

Bila dikaji lebih lanjut mengenai pembelajaran dalam konteks PPB. Sebagian
besar

guru

memahami

pentingnya

implementasi

prinsip-prinsip

Cuma WWF saja

implementasi PPB di sekolah. Hanya 9% guru yang menyatakan bahwa

yang lakukan

memberikan kesempatan pada siswa untuk membuat pilihan dan mengambil

kegiatan seperti ini,

keputusan serta memfasilitasi siswa untuk melihat sesuatu hal dari perspektif

jadi anak-anak

yang berbeda bukanlah hal yang penting dalam pembelajaran. Pendapat

tunggu saja sampai

siswa tentang implementasi PPB sejalan dengan pendapat guru. Semua siswa

WWF datang lagi.

dapat mengingat dan menyebutkan dengan lancar kegiatan yang mereka
lakukan dalam program Kapal Gurano Bintang. Menggambar, mewarnai ikan
dan penyu, bermain ular tangga, pengamatan satwa dan burung, menonton
film lalu makan bubur kacang ijo adalah contoh-contohnya. Pengalaman
berkebun di sekolah juga merupakan hal yang berkesan bagi siswa. Mereka
dengan lancar menceritakan bahwa mereka ikut tanam bunga, sayur, dan
membersihkan sampah. Siswa pun sadar bahwa mereka tidak boleh
membuang sampah sembarangan baik di halaman sekolah, desa maupun di
laut, dan tidak menggunakan akar Bore (Derris elliptica) untuk meracuni ikan
dan menangkapnya.

●

●

●

F : Ada 7 langkah, tapi
anak-anak ini dong
bilang 8…. Hehehe
F : yang ke delapan tuh
bagaimana?
S : yang ke delapan tuh
Lap tangan di baju to
kaka......
F: ??... hahahaha....
kenapa bisa? ….
S : baru mo lap di
mana?
(Percakapan dengan
Kuri, fasilitator WWF
saat program mencuci
tangan dengan sabun)
F=fasilitator; S=siswa
●

●

●

WWF telah memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar dalam
lingkungan sosial dan mengekspresikan pendapat secara bebas melalui
permainan berbagai kegiatan interaktif lainnya, namun karena minimnya
kehadiran guru maka nampaknya proses pembelajaran yang menarik,
hands-on dan melibatkan partisipasi siswa ini seringkali hanya berlangsung
saat berkegiatan dengan WWF. Dalam keseharian, pembelajaran yang
berlangsung di sekolah masih bersifat tradisional, dengan metode ceramah.
Karena guru merangkap mengajar di beberapa kelas maka ceramah
dilakukan secara singkat dan dilanjutkan dengan pemberian tugas. Sejumlah
siswa mengatakan bahwa guru kadang-kadang mendengarkan dan
menghargai ide-ide yang mereka sampaikan. Bekerja sama dalam kelompok
nampaknya juga merupakan pengalaman yang tidak selalu mereka rasakan
karena 58% siswa mengatakan bahwa mereka tidak pernah melakukannya,
sementara 42% mengatakan bahwa mereka jarang melakukannya. Namun
demikian semua siswa mengatakan bahwa guru memberikan nilai pada
setiap tugas yang diberikan. Sejumlah siswa bahkan menyatakan mereka
masih diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi dan menjawab
pertanyaan. Pembelajaran tentang nilai-nilai, dilema moral yang merupakan
hal

penting

namun

seringkali

terlewatkan,

mulai

diangkat

dalam

pembelajaran di sekolah. Ada 25% siswa yang menyatakan bahwa
pembelajaran tentang nilai-nilai dan dilema moral jarang dilakukan.
Sementara 42% siswa mengatakan bahwa mereka sering mengalaminya.
Kebebasan untuk memilih kegiatan dan melakukannya secara bertanggung
jawab juga merupakan hal yang langka dialami siswa karena 33% dari mereka

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 47

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

menyatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan itu.
Sementara 42% menyatakan kadang-kadang mengalaminya, dan 25% siswa
mengatakan bahwa mereka seringkali mendapatkan kebebasan itu. Ada 17%
siswa menyatakan, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan
untuk memenonton film, atau ditunjukkan gambar oleh guru saat
pembelajaran.

Gambar 21. Belajar cara mencuci tangan dengan sabun

Program Budaya Hidup Bersih dan Sehat (BHBS) juga dilakukan WWF
sebagai bagian dari PPB Kapal Gurano Bintang. Namun sayangnya, perilaku
ini nampaknya belum menjadi kebiasaan dalam keseharian seluruh siswa.
Sejumlah siswa mengatakan bahwa mereka tidak mencuci tangan dengan air
mengalir dan sabun. Toilet sekolah yang pada saat pengamatan berlangsung
sebagian besar terlihat rusak dan menyebabkan anak-anak lari pulang ke
rumah atau ke toilet umum di desa bila membutuhkan toilet. Ada siswa
menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan toilet di sekolah.
Lebih lanjut, sekolah juga membiasakan siswa untuk mandi secara teratur.
Sekolah bahkan melakukan pemeriksaan tiap hari.
●

●

●

“Setiap pagi kita apel yang tidak mandi pagi suruh pulang mandi, kalau
tidak teman yang sudah mandi tolong kawal dia dan jaga dia mandi di kali
selesai baru kembali ke sekolah. kalau tidak mau, pulang….”
●
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Topik pemberantasan jentik nyamuk juga tidak pernah diajarkan di sekolah.
Dokter kecil pernah diprogramkan tapi tidak berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. “Biasanya mereka bagi-bagi kelambu malaria”, ungkap salah
seorang guru. Namun demikian sekolah pernah bekerjasama dengan
puskesmas untuk program kebersihan. Puskesmas juga mengajarkan anak
untuk cuci tangan, lalu melakukan program vaksinasi.
Kampanye anti rokok juga tampaknya bukan merupakan hal yang
diperhatikan sekolah. Ada siswa menyatakan bahwa sekolah tidak pernah
memberikan kampanye anti rokok di sekolah. Pemantauan kesehatan siswa
nampaknya juga belum menjadi suatu rutinitas. Terbukti 58% siswa
menyatakan bahwa mereka jarang ditimbang beratnya dan diukur tinggi
badannya. 17% siswa bahkan menyataan bahwa mereka tidak pernah
mengalaminya. Kegiatan bersama Gurano Bintang mengajarkan siswa
tentang pengelolaan sampah. Sejalan dengan hal tersebut, 50% siswa
menyatakan bahwa mereka seringkali melakukan pengelolaan sampah.
Sementara

33%

siswa

menyatakan

bahwa

mereka

tidak

pernah

melakukannya.

4. KERJASAMA SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT
PPB membutuhkan sekolah untuk bekerjasama dengan masyarakat, karena
membangun komitmen seorang siswa tidak akan dapat dilakukan bila
pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Siswa perlu bertemu dengan
masyarakat dan belajar memahami bagaimana sistem dalam masyarakat
berlangsung serta berbagai perubahan yang terjadi. Interaksi dengan
masyarakat ini juga dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan
kepada siswa untuk menampilkan hasil belajar dan pengalaman belajar
mereka melalui majalah dinding atau dalam acara khusus sekolah,
mengundang orangtua siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah,
dan berkontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi sekolah; serta
sekolah membagikan pengalaman belajar yang dialami melalui pertemuan
guru atau konferensi. Untuk area ini, dibutuhkan guru yang mampu
melakukan kontak dan menjalin kemitraan dengan lembaga atau individu
diluar sekolah. Dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk
berinteraksi dengan masyarakat maka secara tidak langsung guru
mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang aktif memberikan
kontribusi kepada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
Beberapa sekolah sudah melakukan kegiatan bersama masyarakat,
umumnya yang dijakan berkegiatan bersama siswa adalah para orangtua
siswa. Di SD Negeri Syabes misalnya, dalam rangka menanamkan kecintaan
siswa akan budaya lokal, sekolah mengadakan kegiatan masak dan makan
bersama bekerjasama dengan orangtua. Setiap anak membawa makanan
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dari rumah, dan di sekolah secara berkelompok mereka mempersiapkan
makanan tersebut untuk dinikmati bersama. “Ada yang bawa kasbi rebus,
papeda, ikan kuah, ada yang putar teh, semua senang” demikian kata Amos,
salah seorang siswa. Ada juga guru yang sudah mengajak anak untuk keluar
dari kelas dan berinteraksi dengan masyarakat.
●

●

●

“…..Pelajaran di luar kelas yang pernah dilakukan misalnya PPKn mengenai
struktur pemerintahan, mereka keluar kelas untuk bertanya siapa sekretaris
kampung, kepala distrik siapa?“
●

●

●

Selain dengan orangtua siswa, beberapa sekolah juga sudah menjalin
kerjasama dengan puskesmas. Pada tahun 2014 WWF menjaring relawan
kampung untuk mendukung implementasi PPB di kampung-kampung. Para
relawan untuk wilayah Teluk Wondama direkrut dari Isensbuai, Yomakan,
Yende dan Syabes. Sedangkan untuk Nabire, direkrut dari Goni, Napan, Yaur
dan Kwatisore. Para relawan ini ada yang kesehariannya berprofesi sebagai
petugas kontrol kualitas kayu, nelayan ataupun tidak memiliki pekerjaan
tetap. Para relawan diberikan pelatihan selama 9 hari. Tiga (3) hari pertama
dilakukan di Wasior untuk membuka wawasan tentang PLH, pengenalan
tentang ekosistem dan sumberdaya alam melalui permainan dan pemutaran
film, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan praktek di beberapa kampung,
seperti Isensbuai, Yomakan, dan Roon. Dalam kegiatan praktek, para relawan
bekerjasama dengan sekolah membuat apotik hidup, menanam sayur,
membuat pagar hidup, mengubur sampah, membuat kebun di halaman
gereja dan membuat pagar hidup dari pohon pinang di halaman Gereja
Ottow Geisler. Setelah pelatihan para relawan diminta membuat program
untuk 3 bulan kedepan.
Peran sukarelawan ini menjadi sangat berharga karena mereka juga menjadi
penghubung antara kegiatan sekolah dan masyarakat. Mereka juga
mengajarkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan
bahkan dengan menggunakan uang sendiri.
●

●

●

“Saya ajar anak-anak sambil arahkan mereka untuk membersihkan jalanjalan atau gang-gang itu. Kita tidak masuk di kital-kital rumah. Saya ajar
anak-anak kalau bapak mama buang sampah kalian harus tegur. Jangan
Gambar 22. Om Oscar dari
kampung Yomber, seorang
nelayan, petugas sensor kayu
dan guru sekolah minggu yang
menjadi relawan

buang air besar tak karuan, habis main ingat cuci tangan dengan air
sabun…..”
“Di Yaur saya buat kebun sekolah, membagi anak-anak yang sudah ikut
ujian dalam tiga kelompok, agar buat tanda mata buat adik-adik kelas..”

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 50

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

“Saya beli minyak, lalu ajak anak-anak untuk menyelam. Mereka training
untuk kumpulkan karung, plastik di laut, jemur di atas lalu bakar. Macam
dari alam sendiri macam daun-daun kasi tinggal. Mereka bawa kaca molo,
kaca molo kayu”
●

●

●

Karena keterlibatannya sebagai relawan WWF, ada seorang relawan yang
kemudian diajak untuk mengajar di sekolah.
●
●
●
“Saya membantu guru untuk persiapan ujian sekolah kelas 6, lalu
mengajarkan belajar mewarnai. Kepala sekolah kasi saya buku IPA, IPS,
Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, itu saja. Ibu kasi saya itu saja, jadi
saya mengisi waktu dengan pelajaran itu saja…juga pelajaran lingkungan.
Pelajaran lingkungan tidak ada buku, jadi saya cuma pakai pikiran saya
sendiri”
●

●

●

Kisah para relawan ini, menunjukkan bahwa relawan berkontribusi dalam
pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah. Kendala yang dihadapi oleh
para relawan atau fasilitator kampung adalah pekerjaan utama yang harus
dilakukan dalam keseharian mereka untuk menunjang perekonomian
keluarga sehingga beberapa perencanaan mereka tidak jalan.
Para relawan juga melakukan koordinasi dengan kepala kampung untuk
pelaksanaan Jumat Bersih. Selain itu mereka juga mendekati Pendeta untuk
menghimbau warga tentang kebersihan. Sebagian besar relawan merasa
kesulitan untuk secara konsistensi melakukan tugas ini, faktor ekonomi
adalah alasan utama mereka. Tidak semua relawan dapat melaksanakan
tugasnya, ada yang merasa kesulitan untuk mengajak warga membuang
sampah pada tempatnya. Mengenai hal ini, kepala desa Syabes mengatakan:
●

●

●

“Sepertinya Wondama memanjakan rakyat, kalau ada dana pembersihan
kampung baru kampung dibersihkan. Artinya untuk …dong bilang takesh
dulu, jadi terbiasa begitu jadi macam dulu dong bilang macam gotong
royong itu sering ada. Kita kasi perintah mananir…itu dulu dong bilang,
dong bicara saja dong kerja, sekarang biar kepala desa batariak menyalamenyala dong tidak berish-bersih. Jadi harus ada takeish..makan pinang ka
atau ada dana pembersihan.”
●

●

●

Beberapa relawan adalah guru sekolah minggu, dan hal ini sangat
menguntungkan program karena relawan dapat pula berperan di gereja.
Relawan juga dapat memberikan pengaruhnya melalui Karang Taruna,
jumlah karang taruna di Teluk Wondama adalah 21 dari 247 Karang Taruna
yang ada di Papua Barat. Status karang taruna di Teluk Wondama adalah
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tumbuh, berarti masih banyak kesempatan yang dapat dilakukan di
kampung untuk mewujudkan PPB. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan
program, Om Oscar menyarankan,
●

●

●

“Kalau memang bisa WWF datang begini coba satu kali buatkan pertemuan
dengan masyarakat dikampung sini sama-sama dengan saya supaya kita
laksanakan atau jelaskan kegiatan yang saya lakukan itu bagaimana supaya
mereka tau persis saya punya bagian begini-begini, kalau tidak begini dong
menganggap saya seperti biasa begitu saja.”
●

●

●

Lebih lanjut, untuk melibatkan partisipasi siswa dalam mempublikasikan
kegiatan mereka bersama masyarakat, sayangnya sekolah belum
menyediakan majalah dinding yang menampilkan hasil karya siswa. Padahal
sekolah dapat meminta siswa menuliskan kesan mereka atau
mengekspresikan kesan tentang kegiatan yang mereka lakukan bersama
Kapal Gurano Bintang dan atau bersama relawan melalui gambar untuk
kemudian ditampilkan dalam majalah dinding. Selain komite sekolah,
pelibatan orangtua dalam berbagai kegiatan sekolah seperti menjadi nara
sumber, atau menjadi penghubung untuk berbagai kegiatan sekolah belum
terlihat dalam observasi lapangan dan wawancara.

5. BANGUNAN SEKOLAH DAN MANAJEMEN SUMBERDAYA
SEKOLAH
Sekolah bukanlah hanya tentang mata pelajaran dan ruang kelas. Sarana dan
prasarana, sumberdaya alam yang digunakan, makanan yang tersedia di
kantin sekolah, manajemen sekolah, dll., hal-hal ini merupakan bagian dalam
perubahan sekolah untuk masa depan yang berkelanjutan. Untuk pengadaan
sarana dan prasarana, panduan yang dapat digunakan menurut Susie
Broquist-Lundegard, dkk (t.th) adalah: (1) halaman sekolah dan lingkungan
sekitar dipakai sebagai media pembelajaran untuk kegiatan lintas mata
pelajaran; (2) siswa dan guru terlibat dalam merancang dana atau merenovasi
sekolah; (3) pengadaan barang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
lingkungan dan mengurangi jejak ekologi; serta (4) meningkatkan konsumsi
pangan organik dan mengurangi sampah makanan.
Pengamatan lingkungan atas kondisi lingkungan dan sanitasi sekolah
(instrumen 4) memperkuat pendapat siswa. Semua sekolah sampel memiliki
pengelolaan sampah dan mulai melibatkan siswa dalam memelihara taman
dan halaman sekolah. Sekolah juga memiliki ruang publik yang memadai
bagi siswa untuk kepentingan informal atau sosial. Semua sekolah sampel
tidak memiliki kantin, serta minim akses air bersih dan sanitasi. Sudah ada
toilet di sekolah, tetapi sebagian besar dalam kondisi rusak. Umumnya siswa
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dan guru akan pulang ke rumah atau menggunakan toilet umum warga bila
membutuhkannya. Lingkungan ruang kelas yang memiliki cukup cahaya dan
suhu udara yang nyaman untuk pembelajaran dimiliki oleh semua sekolah
sampel. Semua sekolah dibangun di area yang tidak terkena banjir, tidak
mudah terkena bencana longsor. Perkembangan fasilitas sarana dan
prasarana yang dimiliki sekolah terutama dalam hal pengelolaan sampah dan
partisipasi siswa didalamnya tidak dapat dipungkiri adalah karena
diperkenalkan melalui program WWF. Hal ini diakui oleh semua guru. Namun
sekolah belum melibatkan siswa untuk turut memberikan pendapat dalam
desain halaman atau sarana sekolah lainnya.
Menurut Rini Purwanti dari BBTNTC, program Kapal Gurano Bintang ini
sangat baik. Melalui program ini ada sekolah-sekolah yang memberikan
perhatian pada pengadaan toilet, tempat sampah atau Usaha Kesehatan
Sekolah (UKS).
●

●

●

“Kayak di Kwatisore tadinya nggak ada tempat sampah sekarang ada. Di
Yende yang tadinya tidak ada WC umum untuk anak-anak. Anak-anak
yang tadinya mau cuci tangan atau buang air harus balik dulu ke rumah,
memang jaraknya nggak jauh sekarang sudah ada jadi mereka tidak harus
pulang ke rumah. Tapi sekarang dengan adanya ESD masuk, sekolah
mandiri membangun WC dan sanitasi….sekolah membuat taman,
walaupun tidak terlalu tau perawatannya”
●

●

●

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pendekatan The Whole School
Approach sudah mulai berjalan di beberapa sekolah-sekolah dalam wilayah
TNTC .

6. TIM TERPADU

Boks 2. Bram Urus, salah seorang pegawai BAPEDA Kabupaten
Wondama, beliau sudah beberapa kali mengikuti perjalanan Gurano
Bintang ke kampung-kampung untuk mendampingi WWF. Kembali ke
kantor Bram akan menuliskan laporan tentang fakta-fakta ekonomi,
sosial dan budaya yang ditemui di lapangan dan memberikan masukan
kepada pimpinannya Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Perjalanan program ini berhasil menggaet para pemangku kepentingan
ditingkat kabupaten untuk bekerja sama dan memikirkan keberlanjutan
program. Para pemangku kepentingan ini bergabung dalam satu tim dan
terdiri dari perwakilan Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup (BLH),
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BKSDA, Dinas Kesehatan, BAPEDA serta WWF. Tim terpadu ini diketuai kepala
bidang ekonomi, sosial dan budaya BAPEDA. Surat Keputusan (SK)
Pembentukan Tim Terpadu ini dikeluarkan oleh Bupati Teluk Wondama.
Anggaran kerja Tim ini masih dalam proses pengesahan. Walaupun belum
ada anggaran resmi dari pemerintah, namun Tim ini telah melakukan
pertemuan secara rutin dan membahas kerjasama program. Dalam
kunjungan Kapal Gurano Bintang ke kampung-kampung, Dinas Kesehatan,
BBTNTC, BAPEDA bahkan beberapa kali turut mengirimkan perwakilan
mereka. Dinas Kesehatan misalnya, mengirimkan 2 orang dokter gigi PTT
(Pegawai Tidak Tetap) dari wilayah Teluk Wondama untuk berpartisipasi.
Dalam partisipasinya mereka berusaha menyesuaikan dengan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) keseharian mereka. Berikut adalah komentar Bram Urus
dari BAPEDA.
●

●

●

“Mungkin WWF punya program kegiatan yang bisa sharing, yang kita bisa
kasi sinkron gitu. Macam kemarin pemetaan tempat-tempat penting di
masing-masing kampung karena waktu itu bidang pariwisata menjadi salah
satu prioritas…..Saya mendapat banyak pembelajaran. Macam awalnya saya
tidak tau kehidupan kampung itu seperti apa….saya butuh mengetahui
kebutuhan masyarakat karena saya pembantu mereka. Oh, di kampung ini
ternyata karakternya seperti ini, dalam setiap kegiatan saya selalu
menemukan situasi yang berbeda yang membangun pribadi saya.”
●

●

●

Sementara Esie Mega Wangi dari BBTNTC mengatakan:
●

●

●

“Banyak sekali manfaat yang saya dapat. Dapat berinteraksi dengan
masyarakat, memotivasi saya untuk selalu menambah ketrampilan.
Istilahnya, jadi saya tidak harus belajar sesuai dengan tupoksi bidang
pekerjaan saya saja tapi belajar psikologis anak, pendidikan formal, RPP,
silabus, jadi ini memberi nilai tambah untuk saya.”
●

●

●

Petik pembelajaran dari implementasi PPB di Austria yang dikutip oleh Rauch
dan Pfaffenwimmer (dalam Jucker dan Mathar, 2015) menyatakan bahwa
jejaring (network) pada semua tingkatan pendidikan merupakan faktor kunci
dalam kesuksesan PPB. Jejaring akan memperkuat dan memelihara para
pemangku kepentingan untuk saling berbagi pengalaman dan membangun
kepercayaan. Rauch dan Pfaffenwimmer juga menambahkan bahwa
tantangan terbesar dalam memelihara jejaring ini adalah menemukan
keseimbangan antara struktur, proses, stabilitas dan kerjasama. Di Austria,
tim seperti ini di bentuk oleh Kementrian Pendidikan dan FORUM
Umweltbildung. Tim ini terdiri dari perwakilan tim ditingkat wilayah. Tim ini
melakukan koordinasi ditingkat pusat, bertemu dua kali setahun,
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mempublikasikan laporan berkala (newsletter) dan laporan kegiatan serta
membiayai pelatihan baik di tingkat pusat maupun per wilayah. Di tingkat
wilayah, tim bertugas untuk menyelenggarakan pelatihan dan menyediakan
forum untuk berbagi pengalaman antar sekolah. Tim tingkat wilayah ini
dipilih dari perwakilan sekolah dan bekerjasama dengan fakultas pendidikan
dari universitas setempat. Tim ini bekerjasama erat dengan pemerintah.
Pembentukan forum guru dan tim kerja seperti yang dilakukan Austria ini
juga dilakukan oleh negara lain. Denmark misalnya memiliki Environment and
School Initiatives Network (ENSI) yang bertugas mendukung kementrian
pendidikan di Denmark untuk pengembangan PPB dalam konteks Denmark,
mengembangkan strategy pengembangan PPB setiap jangka waktu 10
tahun,

melakukan

penelitian

serta

publikasi

perkembangan

PPB.

(http://www.ensi.org/About_ENSI/Members/Denmark/).
Di TNTC sudah terbentuk tim terpadu ditingkat pemerintah, agar tim terpadu
ini dapat bekerja dengan optimal. Ada baiknya tim ini diberi pembekalan
tentang PPB sehingga mereka memiliki pemahaman yang sama dalam
implementasi PPB. Selain itu dengan mempertimbangkan faktor mutasi
pegawai dan pejabat dilingkungan pemerintahan serta keberlanjutan
program, tim terpadu dari suatu lembaga hendaknya tidak hanya diwakili
oleh satu atau dua orang saja. Mekanisme pemilihan dan teknis kerja tim
terpadu ini mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dengan merujuk dari
pengalaman negara lain. Pengalaman Austria dan Denmark menunjukkan
bahwa forum guru berperan penting dalam pengembangan PPB. Ada
baiknya jejaring atau forum guru juga dibentuk di TNTC. Jejaring ini akan
bekerjasama dengan universitas atau secara khusus fakultas pendidikan dan
pemerintah

untuk

merancang

pelatihan,

mengembangkan

modul,

melakukan penelitian dan mempublikasikan perkembangan PPB di Papua
Barat.
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B. Implementasi Pendidikan Lingkungan
Hidup Di Kabupaten Tambrauw
Pembahasan hasil temuan di Kabupaten Tambrauw meliputi empat tema,
yaitu 1) Kemelekan lingkungan hidup; 2) Pendidikan lingkungan hidup di
sekolah dasar; 3) Jejak-jejak program di Kabupaten Tambrauw; dan 4) Peran
institusi pemerintah dalam program di Kabupaten Tambrauw. Hasil temuan
ini diperoleh melalui analisa data kuesioner, wawancara dan pengamatan
lingkungan yang dilakukan terhadap responden, antara lain guru/kepala
sekolah, siswa-siswa sekolah dasar, kantor dinas-dinas terkait dan lainlainnya.

1. KEMELEKAN LINGKUNGAN: PERSPEKTIF GURU, KEPALA SEKOLAH
DAN PEMANGKU KEBIJAKAN
Berbeda dengan implementasi program Kalender Natal di wilayah Taman
●

●

●

Orang yang ramah
lingkungan adalah
mereka yang
menjaga hubungan

Nasional Teluk Cendrawasih yang menggunakan pendekatan Pendidikan
untuk Pembangunan Berkelanjutan (PBB), implementasi program di
Kabupaten Tambrauw menggunakan pendekatan PLH. Di Indonesia, PLH
merupakan salah satu pintu masuk untuk memperkenalkan Pendidikan untuk
Pembangunan Berkelanjutan.

dengan makhluk

Salah satu kunci keberhasilan program adalah pemahaman konsep dasar

hidup dan

program, dalam konteks ini adalah PLH oleh para penerima manfaat program

sesamanya.

di wilayah target. Pemahaman tentang PLH digambarkan dalam indikator

●

●

●

antara lain peran manusia, pengetahuan tentang lingkungan, perspektif
tentang pendidikan dan pengembangan lingkungan, keseimbangan alam,
krisis lingkungan dan beberapa indikator lainnya (Tabel 2). Analisa data
kuesioner dan wawancara terkait pemahaman atau kemelekan lingkungan
menunjukkan bahwa guru/kepala sekolah mempunyai pemahaman tentang
lingkungan yang cukup tinggi. Hampir diseluruh indikator di atas 80%
responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan positif yang
menggambarkan tentang kemelekan lingkungan hidup. Pernyataan positif
tersebut antara lain semua hewan dan tumbuhan mempunyai hak yang sama
dengan manusia untuk hidup di bumi ini; banyak masalah lingkungan seperti
bencana alam, penebangan hutan, penambangan liar atau perusakan
terumbu karang berhubungan dengan isu-isu sosial seperti kemiskinan yang
perlu kita pecahkan, dan segala sesuatu di bumi ini saling berhubungan
(misalnya jika saya membuang sampah di sungai, maka hal tersebut akan
berdampak pada sesuatu di tempat yang lain (instrumen 2). Hal yang
menarik ditemukan adalah respon beberapa guru menyikapi indikatorindikator dalam kemelekan lingkungan. Beberapa guru/kepala sekolah tidak
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yakin harus bersikap setuju/sangat setuju dan tidak setuju/sangat tidak
setuju terhadap pernyataan-pernyataan tersebut. Berikut adalah pernyataanpernyatan tersebut:
Indonesia harus menebang lebih banyak hutan-hutannya untuk lahan

-

pertanian karena jumlah populasi manusia yang terus bertambah.
Manusia mempunyai hal untuk memodifikasi lingkungan alam untuk

-

memenuhi kebutuhan mereka tanpa memikirkan kebutuhan makhluk
hidup lainnya.
Daerah pantai mempunyai banyak ikan dan produk-produk laut lainnya

-

dan kita dapat mengambil sebanyak yang kita butuhkan.
Apa yang terjadi di wilayah lain dan di negara lain tidak berdampak pada

-

lingkungan atau orang-orang yang tinggal di Indonesia.
Hampir semua guru memberikan tanggapan untuk pertanyaan tentang
penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Para guru sepakat bahwa
manusia adalah makhluk yang paling bertanggung jawab terhadap
permasalahan lingkungan. Lebih lanjut, beberapa dari mereka menyebutkan
faktor ekonomi dan budaya masyarakat setempat merupakan salah satu
faktor yang memberikan kontribusi terhadap permasalahan lingkungan.
Salah satu budaya yang dijadikan contoh adalah menebang pohon dan
membuang sampah tidak pada tempatnya. Semua guru yang diwawancara
dan

mengisi

kuesioner

(instrumen

2)

memberikan

solusi

untuk

menyelesaikan permasalahan lingkungan.
Solusi Guru/Kepala Sekolah untuk Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan:
1.

Penyuluhan dan sosialisasi kepada semua anggota masyarakat tentang
pentingnya memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup.

2.

Perumusan kebijakan pemerintah yang melindungi masyarakat yang
hidup di pesisir.

3.

Mengajarkan isu-isu lingkungan ini di sekolah dengan cara siswa
melihat kondisi tersebut secara nyata-tidak hanya teori.

4.

Melibatkan semua pihak, yaitu sekolah, gereja, LSM untuk melakukan
penyadaran lingkungan kepada masyarakat sekitar.

Lebih lanjut mengenai kemelekan lingkungan, para guru berpendapat
membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang dan menjaga
lingkungan supaya tetap bersih merupakan hal-hal yang mereka lakukan
sehari-hari untuk membantu kondisi di lingkungan sekitar. Hasil wawancara
dengan beberapa guru pendatang mendukung pernyataan guru/kepala
sekolah ini. Mereka menyebutkan kegiatan keagamaan yang rutin diadakan
di dekat lingkungan sekolah berimbas pada kondisi kebersihan sekolah.
Setiap akan diadakan acara keagamaan, sekolah pun ikut bersih-bersih.
Mereka pun melibatkan siswa untuk melakukan kegiatan kerja bakti.
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Selain guru, pemahaman tentang lingkungan juga penting untuk dimiliki
●

●

●

“PLH ini kita tidak
terbatas pada pesisir,
kita harus di
pedalaman,
pegunungan. Dan

oleh para pemangku kebijakan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tambrauw. Menurut Kepala BLH, Bapak
Abraham Mayor, berbicara mengenai PLH berarti berbicara tentang hal yang
cakupannya luas. tidak terbatas pada wilayah serta individu dengan usia
tertentu. Lebih lanjut, beliau menyoroti aspek ekonomi yang memiliki
peranan dalam pendidikan lingkungan hidup.

kita harus pahami

Hal yang senada juga dijelaskan oleh Thomas Gewab, Kepala Dinas

betul. Artinya pada

Pendidikan Kabupaten Tambrauw. Beliau menyoroti pentingnya bagi semua

generasi kita.

pihak untuk mengetahui tentang pendidikan lingkungan hidup. Dengan

Mungkin juga pada

demikian, pendidikan lingkungan hidup tidak hanya fokus pada satu hal saja,

yang sudah tua, tapi

misalnya hutan. Menurut beliau, orang perlu banyak belajar tentang hal lain,

fokus kita pada

misalnya pesisir, pegunungan dan binatang-binatang khas dan lain-lain.

anak-anak untuk

Selain itu pendidikan lingkungan juga merupakan komitmen bersama,

bagaimana mereka

komitmen individu, termasuk pemerintah serta dunia internasional.

mengenal

●

lingkungan lebih
dekat. Pendidikan
yang mungkin
selama ini keliru
diajar oleh pihakpihak yang cuma

dan belajar soal ini. Kalau bicara hanya soal daratan saja, nanti orang di
pegunungan tidak merasa perlu untuk tahu dan belajar. Tidak hanya hutan
juga, tapi hewan-hewan langka, disini itu ada burung pintar itu juga perlu
diangkat supaya anak-anak juga tahu tentang daerahnya”
●

ekonominya saja.
yang mereka rusak
tanpa berfikir
panjang” (Abraham
Mayor, S.Hut, Kepala
BLH Kabupaten
Tambrauw)
●

●

●

●

“…ini bukan soal hutan atau pesisir saja, tapi besar. Semua orang perlu tahu

memikirkan
Jadi ada banyak

●

●

●

Respon guru/kepala sekolah dan pemangku kepentingan yang terlibat
dalam evaluasi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman
tentang lingkungan sekitarnya. Merujuk pada Palmer (1998), respon para
guru/kepala sekolah dan pemangku kebijakan merupakan pengaruh formatif
yang berasal dari kekaguman atas keindahan alam lingkungan sekitar,
refleksi dari tujuan hidup atau kesedihan atas ketidakadilan atau kondisi
tertentu yang terjadi di lingkungan/wilayah tempat tinggal. Pengaruh
formatif dapat dijadikan akar kuat bagi para guru/kepala sekolah dan
pemangku kebijakan untuk menjalankan perannya masing-masing. Dalam
hal ini, guru/kepala sekolah dapat merumuskan pembelajaran yang
mengintegrasikan isu-isu lingkungan-baik lokal, nasional dan lebih luas lagi
internasional. Sedangkan bagi pemangku kebijakan dapat merumuskan
kebijakan yang pro akan lingkungan, merangkul jajaran dinas lain untuk
peduli terhadap isu-isu lingkungan dan melakukan langkah tegas terhadap
upaya perusakan lingkungan. Adapun sikap tidak yakin yang ditunjukkan
oleh guru/kepala sekolah terhadap beberapa isu terkait lingkungan,
mengisyaratkan ada beberapa informasi yang perlu diketahui oleh
guru/kepala sekolah. Untuk itu pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas
guru/kepala sekolah perlu menjadi prioritas bagi dinas terkait.
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2. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP (PLH) DI SEKOLAH DASAR
Program Kalender Natal bertujuan untuk 1) Menciptakan sebuah model
pendidikan lingkungan yang inovatif dan telah disesuaikan dengan baik
untuk para siswa; 2) Baik guru dan orang tua memiliki kapasitas untuk bekerja
sama mempromosikan aspek-aspek pendidikan lingkungan bersama dengan
anak-anak, anggota masyarakat dan pemerintah setempat. Penerapan
pendidikan lingkungan hidup di sekolah meliputi komponen kebijakan,
kurikulum, partisipasi siswa dan penggunaan sarana prasarana sebagai
media belajar
Gambar 23. Visi dan misi sekolah

Kebijakan sekolah merupakan panduan dari semua program atau kegiatan
yang dijalan oleh sebuah sekolah. Kebijakan sekolah dapat diketahui dan
dipahami dari visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah dapat dengan
mudah ditemukan karena terpampang di pintu masuk sekolah, di selasar
sekolah, diruang kepala sekolah atau di ruang guru. Hasil pengamatan di 3
sekolah, satu sekolah memiliki visi dan misi yang terpampang didinding. Dari
salah satu visi dan misi tersebut, ada satu poin yang cukup menggambarkan
pendidikan lingkungan, yaitu pembinaan akan kearifan lokal. Ketidakberadaan visi dan misi yang mengakomodir pendidikan lingkungan di
sekolah-sekolah dikarenakan saat ini PLH belum masuk dalam rencana
strategis atau rencana kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tambrauw, Bapak Thomas
Gewab, pemekaran daerah yang memasuki tahun ke-7 baru memulai
pembangunan. Ada beberapa prioritas seperti pembangunan infrastruktur
(jalan) yang saat ini menjadi fokus daerah. Selain itu kebijakan baru
(baca=PLH) juga memerlukan kesepakatan dari semua pihak dalam
pelaksanaannya. Misalnya dalam hal pelaksanaan pendidikan lingkungan
hidup di sekolah, dinas pendidikan memerlukan dukungan dari dinas
kesehatan

atau

Badan

Lingkungan

Hidup

(BLH).

Berikut

kutipan

wawancaranya:
●

●

●

“Ini berhubungan dengan kesepakatan bersama dari semua pihak bu .. kita
prioritas apa untuk daerah ini .. ini masih sebatas masing-masing dinas
mengajukan renstra program kerjanya kemudian ..ini masih syukur kalau ..
ya yang begitu-begitu memang biasanya ada lingkungan hidup, segala
macem kita punya itu .. tapi itu belum jadi suatu gerakan bersama ya .. itu ..
kalau sudah ada ikon itu berarti semua segi sudah harus bergerak .. dalam
rangka ikut itu .. tapi belum .. Itu kita bicara juga kemarin ke SDM juga .. kita
akan tambah baru daerah pemekaran daerah baru itu belum ..”
●
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●

●

●

Apa kebijakan yang
menjadi keharusan
dalam penerapan PLH?
1. Semua guru
mendapatkan
pelatihan tentang
PLH.
2. PLH menjadi mata
pelajaran sendiri
untuk kelas tertentu.
●

pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah, semua guru yang
diwawancarai menyatakan kesiapannya untuk mendukung kebijakan
tersebut. Mereka menyatakan apakah nantinya PLH akan berdiri sendiri
sebagai mata pelajaran atau diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPA,
yang paling penting guru-guru diberikan pelatihan sehingga dapat
mengajarkannya dengan benar.

seharusnya

●

Walaupun saat ini dinas pendidikan belum memiliki kebijakan khusus terkait

●

Belum adanya kebijakan khusus terkait Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH)
sedikit banyak mempengaruhi pembelajaran PLH di sekolah. Hal Hasil analisa
data wawancara dan kuesioner siswa dan guru/kepala sekolah menunjukkan
bahwa pendidikan lingkungan hidup diajarkan dalam mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam (IPA). Dalam alokasi waktu pembelajaran pun, tidak ada
waktu khusus untuk membahas topik-topik tentang PLH. Hal ini juga
didukung wawancara guru di SD di Werur dan Yomakan. Berikut respon dari
guru tersebut:
●

●

●

“Tidak ada waktu khusus Ibu untuk belajar lingkungan hidup, kita ikut saja
yang cocok di pelajaran IPA baru kita kait-kaitkan”
“Ya .. kalau IPA itu kita mengajar .. jadi masuk ke .. seperti tumbuhtumbuhan .. jadi seperti tumbuh-tumbuhan itu .. nanti kita memperkenalkan
ya ke anak-anak ya tumbuh-tumbuhan yang ini adalah bisa .. berarti kan
ini tumbuh di lingkungan ..”
●

●

●

●

“Kami belajar di
luar kelas suruh cari
beberapa jenis
pohon seperti
ketapang, kelapa,
mangga”
●

●

●

●

●

Menurut hasil kuesioner dan diskusi kelompok terfokus siswa (instrumen 1
& 5), pembelajaran topik-topik yang terkait PLH seperti tentang tanaman,
tumbuhan, hewan dan sampah, kebanyakan dilakukan di dalam kelas.
Umumnya guru membawa buku, terkadang membawa gambar, kemudian
membaca dan meminta siswa untuk menulis. Hanya ada 1 orang siswa yang
menyatakan bahwa sang guru pernah melakukan pembelajaran di luar kelas.
Salah satu guru program SM3T (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan,
Terluar dan Tertinggal) menyatakan keinginannya untuk mengajarkan
isu/topik terkait tentang PLH, terlebih melihat potensi alam di Tambrauw.
Akan tetapi niat tersebut harus pupus akibat beberapa kendala seperti
ketidakhadiran guru-guru di sekolah dan tantangan yang ia hadapi di kelas
(banyak siswa yang belum dapat membaca dan menulis). Perihal ini juga
disepakati oleh guru SM3T lainnya yang mengajar di sekolah yang berbeda.
Berikut salah satu kutipannya:
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●

●

●

“Niat itu ada, keinginan untuk mengajar, tapi saya lebih banyak mengajar 6
kelas sendirian. Bayangkan saya harus lari dari satu kelas ke kelas lain…..
Saya lihat modul dari WWF, itu bagus, menarik isi dan gambarnya. Tapi
yahh saya pakai itu bukan untuk bahas isinya, tapi untuk membantu siswa
belajar membaca. Karena gambarnya bagus, siswa lebih tertarik untuk
membaca”
●

●

●

Analisa kuesioner guru perihal isu-isu lingkungan yang diajarkan di kelas,
memperlihatkan sebagian besar guru (di atas 50% responden) menyatakan
bahwa mereka mengajarkan dan membahas isu-isu seperti penebangan
pohon atau hutan illegal, erosi tanah, perusakan terumbu karang, banjir,
penambangan liar dan lainnya (instrument 2). Isu lingkungan yang sering
dibahas di kelas adalah banjir. Sedangkan isu lingkungan yang jarang
Gambar 24. Kelompok diskusi
terfokus dengan siswa sekolah

dibahas adalah perubahan iklim dan perubahan iklim yang ekstrem.
Perbedaan hasil kuesioner dan kelompok diskusi terfokus antara siswa dan
guru

tentang

topik-topik

PLH,

mungkin

disebabkan

keterbatasan

pendekatan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Merujuk dari analisa
kelompok diskusi terfokus siswa, pembelajaran di kelas lebih banyak satu
arah, yaitu guru menjelaskan - siswa mendengar dan mencatat. Menurut
Wurdinger dan Carlson (2010), guru harus secara aktif melibatkan siswa
dalam proses pembelajaran melalui kerja dan diskusi kelompok, kegiatan
pembelajaran yang bersifat hands-on, melihat dan mengalami pembelajaran
secara langsung. Sebagai contoh ketika guru menjelaskan salah satu isu
lingkungan, sampah. Guru dapat mengajak siswa untuk melakukan
pengamatan dimana sampah paling banyak ditemukan di sekitar lingkungan
sekolah. Kondisi di sekolah didukung hasil wawancara dengan Kepala Dinas
Pendidikan, Thomas Gewab. Menurut Pak Thomas, intensitas pelatihan guru,
khususnya tentang metode pembelajaran belum pernah diadakan.
Kebanyakan yang diadakan adalah pelatihan seputar pelaksanaan kurikulum
K 13.
●

●

●

“Kalau K13 ini kan begini .. pelatihan itu kan .. ini kan dekat ya dengan
muatan lokal .. nah muatan lokal itu otomatis ditambahkan di sekolahnya ..
jadi guru diharapkan berkreasi untuk bisa memasukkan ini sebagai mater
sekolah .. nah itu .. jadi belum secara khusus ini (pelatihan guru)”
●

●

●

Kondisi ini sebenarnya sangat disayangkan, mengingat beberapa siswa yang
diwawancarai memperlihatkan kepedulian terhadap isu-isu lingkungan,
contohnya menyangkut sampah dan Penyu Belimbing. Menurut mereka,
semua orang harus peduli dengan keberadaan sampah. Mereka menyatakan
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siap menegur teman atau orang lain yang membuang sampah sembarang.
Sebagian siswa berbicara mengenai sampah dalam konteks sekolah,
sementara sisanya berbicara dalam skala yang lebih luas, yaitu di lingkungan
sekolah. Siswa misalnya tidak ragu untuk meminta orang lain yang mereka
●

●

●

Penyu belimbing itu
tidak boleh dimakan,
kita harus jaga. Kita
tahu dari Om EK dan
Om Daro,Staf WWFAbun (Orpa, siswa
kelas 5 SD Sausapor)
●

●

●

temui di jalanan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan
siswa lain (yang berbicara dalam konteks sekolah) mengandalkan ‘pasukan
kuning’ (petugas kebersihan) untuk mengangkat sampah di jalanan. Ketika
diwawancara lebih lanjut beberapa siswa yang memiliki kepedulian ini
memiliki kebiasaan untuk membereskan rumah dan mendapatkan hukuman
dari orangtua seandainya kebersihan rumah dan lingkungan tidak terjaga.
Terkait

dengan

Penyu

Belimbing,

siswa

menunjukkan

kepedulian

keberadaannya. Informasi tentang Penyu Belimbing ini kebanyakan mereka
peroleh dari intensitas mereka berkunjung ke kantor WWF dan berinteraksi
dengan staf WWF di Sausapor.
Secara umum, tingkatan partisipasi anak dalam pengembangan masyarakat
dan kepedulian terhadap lingkungan (Roger hart, 2002) masih berada di
tingkat persiapan. Siswa belum digerakkan untuk dapat mengambil inisiatif
terhadap isu-isu lingkungan yang ada di sekolah atau di sekitarnya. Potensi
partisipasi

siswa

sangat

terbuka

untuk

dikembangkan,

seandainya

pembelajaran di sekolah juga menekankan tidak hanya pada konsep atau
pengetahuan belaka, namun juga kepada pengalaman belajar siswa.

Gambar 25. Halaman sekolah

Aspek terakhir dalam penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah
adalah penggunaan sarana dan prasarana sebagai media pembelajaan. Hasil
pengamatan lapangan menunjukkan bahwa rata-rata lokasi sekolah berada
di pesisir pantai. Beberapa ide pembelajaran seperti tanaman/tumbuhan,
binatang yang ditemukan di pesisir pantai atau tentang konservasi pantai
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dapat diterapkan dalam pembelajaran. Selain dekat dengan pesisir pantai,
rata-rata sekolah memiliki halaman luas, dan dikelilingi oleh tanaman dan
pepohonan yang rindang. Namun isu kepemilikan tanah sekolah juga
menjadi permasalahan di satu sekolah di Werur, SD YPK Immanuel. Menurut
kepala sekolah, status sekolah yang masih dipermasalahkan, menyebabkan
sekolah kesulitan memasang pembatas (pagar) dengan lingkungan warga.
Seringkali tanaman di sekolah dirusak oleh hewan milik warga atau warga
lain yang bermain atau beraktivitas di area sekolah. Di semua sekolah yang
dikunjungi, pemanfaatan lingkungan sekolah sebagai sarana pembelajaran
masih sangat minim. Beberapa kegiatan yang memanfaatkan lingkungan
sekolah adalah menanam pohon bersama siswa. Penanaman pohon atau
tanaman pun tidak secara khusus dikaitkan dalam konteks pembelajaran.
Menurut hasil wawancara kepala sekolah, kegiatan menanam tersebut
bertujuan untuk membuat lingkungan sekolah menjadi lebih 'hijau'. Koleksi
buku-buku diperpustakaan sekolah terdiri dari buku-buku pelajaran yang
digunakan dalam pembelajaran. Belum ada buku-buku, baik dalam bentuk
buku cerita atau gambar yang khusus berbicara tentang lingkungan atau isuisu terkait.

Gambar 26. Perpustakaan sekolah
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3. JEJAK-JEJAK PROGRAM DI TAMBRAUW: MODUL MUATAN
LOKAL, PENYULUHAN KESEHATAN DAN KEGIATAN PHOTO
SERIES
Selama kurun waktu pelaksanaan program Kalender Natal, ada 3 kegiatan
yang dihasilkan oleh WWF-Indonesia. Keluaran ini merupakan hasil
kolaborasi dan partisipasi dari guru, dinas terkait, masyarakat setempat dan
siswa-siswa di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
MODUL MUATAN LOKAL: MENGENAL LAUT DAN PESISIR
KURIKULUM UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR
Pengembangan Modul Pendidikan Lingkungan Hidup “Mengenal Laut dan
Pesisir” untuk siswa sekolah dasar kelas 4-6 melalui jalan panjang, hingga
akhirnya dapat diterbitkan dan dibagikan kepada sekolah-sekolah di
Kabupaten Tambrauw. Menurut tim leader WWF-Indonesia di Tambrauw
proses pengembangan modul telah dilakukan mulai tahun 2008 bekerja
sama dengan LMMA (Locally Managed Marine Area). Pada tahun 2012, kerja
sama dengan LMMA terhenti, begitu pun dengan pengembangan modul.
●

●

●

Modul Lingkungan
Hidup: Mengenal Laut
dan Pesisir untuk
Sekolah Dasar kelas IV-

Kemudian pada tahun 2014-2015 pengembangan modul lingkungan hidup
dilanjutkan dengan melibatkan tim ESD (Education for Sustainable
Development) WWF-Indonesia. Keterlibatan tim ESD WWF-Indonesia
sangatlah signifikan dalam 'menyelaraskan' materi-materi yang telah
dihasilkan oleh tim pengembang modul sebelumnya.

VI - Kurikulum Muatan
Lokal Kabupaten
Tambrauw, Provinsi
Papua BaratDiluncurkan 2
September 2014
●

●

●

Gambar 27. Media Pembelajaran

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 64

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

Penyusunan modul ini diawali dengan keterlibatan sejumlah guru dan kepala
sekolah yang berada dalam jangkauan program di Tambrauw. Mereka
mengikuti beberapa kegiatan, yaitu studi banding dan lokakarya. Kegiatan
studi banding dilaksanakan di Distrik Kofiau-Kabupaten Raja Ampat. Pada
kegiatan

tersebut,

penulis

modul

para
(guru/

kepala sekolah) melakukan pengamatan terhadap
isu-isu lingkungan yang
akan dijadikan topik di
dalam modul. Kegiatan
lokakarya atau pelatihan
meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran

(RPP),

pengem-

bangan silabus pembelajaran, teknik penyusunan kegiatan pembelajaran,
teknik penyusunan soal evaluasi dan penilaian. Materi pelatihan merupakan
hal yang penting dan menarik untuk dikuasai oleh guru. Namun sayangnya,
kegiatan ini terbatas hanya diikuti oleh guru/kepala sekolah pengembang
modul lingkungan hidup yang kurang lebih berjumlah 5 orang. Hasil
wawancara dengan beberapa guru di sekolah-sekolah yang guru/kepala
sekolahnya terlibat dalam pengembangan modul, ditemukan bahwa
guru/kepala sekolah yang terlibat sebagai tim modul jarang atau hampir
tidak pernah muncul di sekolah. Berikut kutipan wawancaranya:
●

●

●

“Wah bagus itu Ibu materi pelatihannnya, tapi sayang kepala sekolah tidak
pernah cerita. Pergi pun tidak pernah bilang. Padahal itu bagus untuk
kemampuan guru”
“Oh, Bapak itu ikut pelatihan tapi selama saya setahun di sekolah, saya tidak
pernah lihat dia di sekolah. Tapi ikut terus kah pelatihan?....tidak pernah
muncul di sekolah”
●

●

●

Selain jumlahnya yang minim, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh
pengembang modul tidak mempersiapkan mereka dengan kemampuan
untuk berbagi pengetahuan atau sosialisasi kepada rekan lainnya. Hal ini
mungkin disebabkan kemampuan untuk berbagi pengetahuan belum
menjadi kebiasaan yang dimiliki oleh para guru/kepala sekolah. Pengalaman
dan materi diperoleh oleh guru/kepala sekolah di lokakarya akhirnya kurang
dirasakan oleh guru lain yang tidak mengikuti pelatihan. Sebagai langkah
antisipasi, WWF melakukan pelatihan dan seminar penggunaan modul
lingkungan hidup di sekolah. Ada 3 pelatihan yang meliputi pengantar
pendidikan lingkungan hidup, teknik pengajaran modul dan praktek
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pengajaran modul. Kegiatan ini diadakan selama 3 hari dan diikuti oleh 20
orang guru. Selain itu juga diadakan uji coba di sekolah masing-masing
selama kurun waktu 3 bulan setelah modul tersebut diserahterimakan
dengan tujuan memperoleh umpan balik dari sekolah-sekolah lainnya terkait
isi modul tersebut.
Isi modul lingkungan bermuatan lokal yang dikembangkan di Tambrauw
memuat isu-isu seperti penyu, lamun, mangrove, sasi sola, sampah dan
terumbu karang. Modul muatan lokal ini dilengkapi gambar-gambar
berwarna yang menyerupai bentuk aslinya. Gambar-gambar tersebut ada di
setiap halaman modul, menyertai setiap penjelasan topik. Misalnya topik
tentang penyu belimbing di Pantai Jamursba Medi. Penjelasan topik ini
diikuti oleh gambar penyu tersebut di pesisir pantai. Hal ini tentunya sangat
menarik bagi pembaca, karena informasi yang disampaikan bukan saja
berupa keterangan kata-kata, akan tetapi juga disertai gambar sehingga
membantu visualisasi siswa tentang penyu belimbing.
Bagi guru, modul ini sangat membantu mereka dalam pembelajaran. Di
halaman awal telah tersedia kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan
materi pokok yang akan diberikan. Selain itu modul juga dilengkapi dengan
lembar kerja siswa, lembar pengamatan lingkungan permainan-permainan
di setiap topiknya. Dengan demikian guru dapat mengikuti langkah-langkah
yang sudah disiapkan atau

dapat melakukan beberapa kreasi terhadap

materi yang tersedia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan
melalui wawancara terkait penggunaan modul lingkungan hidup di sekolah
dasar. Menurut Pak Thomas Gewab, guru dapat memasukkan atau
menceritakan jenis satwa lain saat menjelaskan tentang penyu atau topik
yang berhubungan. Pak Thom, panggilan akrab beliau, mencontohkan guru
dapat menjelaskan keberadaan burung pintar, yaitu burung yang dapat
menggumpulkan barang langka. Beliau meminta guru juga harus kreatif
untuk melihat peluang membahas muatan lokal lainnya.

Gambar 28. Modul PLH
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Hal lain dari modul muatan lokal yang patut diapresiasi adalah
penghormatan terhadap kearifan lokal yang berlaku di daerah setempat.
Dalam modul ini terdapat pembahasan tentang upacara pemanggilan penyu.
Upacara pemanggilan penyu merupakan kearifan lokal masyarakat Abun.
Upacara ini merupakan ritual budaya yang mungkin akan hilang seiring
dengan datangnya budaya baru akibat masuknya pendatang, atau kurang
dipahaminya budaya ini oleh generasi muda. Dalam modul ini, siswa bekerja
dalam kelompok untuk melakukan wawancara kepada kepala suku tentang
upacara

pemanggilan

penyu.

Wawancara

dicatat,

untuk

kemudian

dipresentasikan di dalam kelas. Tugas ini membantu siswa untuk
mengembangkan
Gambar 29. Lembar kerja
siswa dalam modul

keterampilan

bekerja

sama

(tugas

berkelompok),

berkomunikasi (sesama teman dalam kelompok dan dengan orang lain),
serta keterampilan berbahasa (menulis wawancara dan

melakukan

presentasi). Selain mengasah keterampilan siswa, tugas ini akan memberikan
siswa informasi baru yang sumbernya bukan dari guru, tapi orang lain yang
ada di lingkungannya. Dengan demikian, muncul pembiasaan bahwa belajar
tidak selalu dan melulu berasal dari guru, namun dapat dari orang lain dan
lingkungan sekitar. Modul ini merupakan salah satu jejak program Kalender
Natal yang sangat diapresiasi oleh Dinas Pendidikan dan BLH. Terlebih,
menurut Kepala Dinas Pendidikan, referensi tentang lingkungan hidup di
●

●

●

Tambrauw masih sangat minim.

Saya ini berterima kasih
dengan WWF. Terima
kasih sudah mem-back
up kami, sudah
mendorong guru-guru
untuk bekerja membuat

●

lemari. Kalau ada yang tanya bisa saya tunjukkan. Ini baru ada 1 buku,
tentang Suku Irires. Menambah bahan bacaan. Guru-guru yang ikut
mengembangkan ini harusnya bangga bisa terlibat, karena nanti dibaca
banyak orang dan berguna untuk anak-anaklah”

bermanfaat bagi anak-

●

anak - Abraham Mayor

●

●

●

●

Sambil menunjuk ke lemari, ”Itu belum terisi. Nanti modul ini bisa mengisi

sesuatu yang sangat

(Kepala BLH)

●

●

●

Sementara itu Kepala BLH berpendapat bahwa kehadiran modul ini adalah
cambuk bagi kantornya untuk mulai lebih serius memperhatikan masalah
pendidikan lingkungan di Kabupaten Tambrauw, serta mewujudkan apa
yang telah menjadi program bupati, yaitu menjadikan kabupaten ini sebagai
kabupaten konservasi. Satu hal yang belum terlihat dalam pengembangan
modul ini adalah posisi modul dengan adanya penerapan kurikulum 2013.
Lokakarya dan pelatihan yang dilakukan terfokus pada mekanisme
penggunaan modul (stategi pembelajaran, penggunaan alat peraga dll).
Meskipun modul tersebut telah mengantisipasi penerapan kurikulum 2013,
misalnya pembelajaran yang terpusat pada siswa dan experiential learning,
namn belum adanya pembahasan tentang strategi penggunaannya secara
berdampingan dengan penerapan kurikulum 2013.
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PENYULUHAN KESEHATAN: PROMOSI KESEHATAN UNTUK
SISWA DAN MASYARAKAT SEKITAR
Kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan salah satu
bagian dari pendidikan hidup serta menjadi fokus program di Papua Barat.
Kegiatan penyuluhan tetang perilaku hidup bersih dan sehat dan kesehatan
gigi bertujuan meningkatkan pengetahuan guru dan siswa tentang
kebersihan dan kesehatan gigi dan memberikan contoh cara-cara hidup
sehat dan pemeliharaan kesehatan-khususnya kesehatan diri. Kegiatan ini
diadakan di sekolah dasar di Distrik Sausapor dan Kwoor dalam 2 fase, yaitu
penyuluhan kesehatan gigi dan pelayanan kesehatan serta prakteknya. Ada
sebanyak 2 unit puskesmas, 9 unit posyandu, 2 orang dokter umum, 12
perawat, 14 bidan dan 27 dukun bayi. Hasil diskusi kelompok terpusat
dengan perwakilan dinas kesehatan dokter, penyuluhan kesahatan dan
perawat yang terlibat dalam kegiatan ini menyebutkan, ide awal kegiatan
berasal dari hasil diskusi dinas kesehatan yang diwakili oleh Kepala Seksi
Promosi Kesehatan Kabupaten Tambrauw, Bapak Bernadus Nso dan tim
leader program WWF-Abun, Bernadus Ronald Tethool (Om Ronny).
Sebelumnya telah tersedia mobile clinic, namun menurut Om Ronny, aktivitas
tersebut kurang dimanfaatkan dengan baik. Kegiatan penyuluhan ini
dianggap lebih tepat karena tim yang terlibat langsung turun ke masyarakat
dan melakukan pelayanan, dibandingkan menunggu ‘orang sakit’.

Gambar 30. Belajar mencuci tangan dengan sabun

Materi pelayanan kesehatan diangkat dari kebiasaan atau perilaku yang
umumnya belum

dipraktekkan siswa dalam keseharian, baik di sekolah

maupun masyarakat, seperti menyikat gigi, mencuci tangan, buang air besar
ditempatnya dan lainnya. Kegiatan dilakukan di halaman sekolah dan di
dalam kelas. Penyuluh kesehatan menjelaskan cara mencuci tangan dan
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menyikat gigi kepada siswa. Kemudian siswa mempraktekkannya di depan
rekan-rekan lain. Menurut para petugas kesehatan, bagi beberapa siswa,
aktivitas menyikat gigi adalah hal yang baru pertama kali mereka lakukan,
sehingga mereka agak canggung dan kaku saat melakukannya.

Selain memberikan penyuluhan kesehatan dan pengalaman langsung bagi
para siswa untuk tentang kesehatan dana kebersihan diri, kegiatan ini
berhasil mendata jenis-jenis penyakit yang sering dialami siswa sekolah
dasar. Data-data tersebut diambil dari hasil penyuluhan dan pengobatan di
6 sekolah dasar di Kabupaten Tambrauw. Temuan ini tentunya sangat
membantu dinas kesehatan untuk memberikan penanganan kepada setiap
kasus di masing-masing distrik dan yang lebih utama dalam sebagai referensi
di masa yang akan datang. Adapun jenis-jenis penyakit tersebut adalah
Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA), radang tenggorokan, influenza, batuk,
anemia, panu, radang kulit dan lainnya.
Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan antara lain adalah
ketidakhadiran siswa secara maksmimal di beberapa sekolah dan kurangnya
partisipasi guru. Ketidakhadiran siswa disebabkan oleh 2 hal, yaitu stigma
yang melekat pada petugas kesehatan-identik dengan tukang suntik, dan
kurangnya pengawasan guru saat kegiatan penyuluhan kesehatan, sehingga
siswa pulang dan tidak mengikuti kegiatan. Berikut kutipan wawancara
perawat Tirza dan penyuluh kesehatan, Tofina.
●

●

●

“Anak-anak itu kalo sudah lihat baju putih, sudah itu lari. Mereka takut
disuntik. Pas sudah selasai acara, saya bilang tidak suntik kan, mereka cuma
ketawa lari”
“Siswa hadir semua kalo ditunggu guru. Ada di sekolah, guru tidak ada atau
pulang, jadi juga mereka (siswa) ikut”
●
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Beberapa orang guru yang diwawancarai berpendapat bahwa kegiatan ini
sangatlah positif karena sedikit banyak meringankan beban mereka untuk
mengingatkan siswa-siswa setiap harinya, terkait kebersihan diri. Tidak
jarang, guru harus bertanya bahkan mengingatkan siswa untuk mandi
sebelum berangkat ke sekolah. Akibat sering menemukan siswa yang belum
mandi pagi, salah seorang guru mengaku memiliki tatapan untuk siswanya
yang berarti mereka harus pulang kembali ke rumah untuk mandi.
●

●

●

“Lumayan bu setelah penyuluhan itu. Setiap pagi kelas sabun mandi.
Biasanya saya kasih tatapan (mencontohkan melalui pandangan mata),
yang artinya kamu belum mandi, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan”
“Besoknya (setelah penyuluhan kesehatan) mereka semua datang ke saya
rebutan bilang, coba cium rambut saya ibu guru, harum kan?”
●

●

●

Hal lain yang juga disiapkan
oleh

rekan-rekan

WWF-

Tambrauw adalah posterposter
kesehatan
mencuci
mengosok
poster

berisiinformasi
seperti

cara

tangan

dan

gigi.

Poster-

tersebut

di

distribusikan untuk dapat
dipasang

di

sekolahnya

masing-masing, dengan harapan para siswa akan selalu mengingat materi
penyuluhan dan mempraktekkannya. Saat kunjungan ke sekolah, satu
sekolah di Werur telah memasang poster tersebut. Poster dipasang ditempat
yang sangat strategis, yaitu di koridor sekolah. Akan tetapi letaknya yang
sangat tinggi, mungkin menyulitkan siswa untuk membaca dan mengingat
informasi tersebut.
Penyuluhan kesehatan juga memberikan inspirasi bagi sekolah yang
dikunjungi seperti di Werur dan Werbes. Melanjutkan informasi yang
diberikan saat penyuluhan, yaitu cuci tangan menyediakan, sekolah-sekolah
di daerah tersebut membangun tempat cuci tangan untuk digunakan siswa.
Di Werur, sekolah mengeluarkan dana untuk membuat keran cuci tangan.
Sedangkan di Werbes, guru atau kepala sekolah tidak kehilangan akal,
menyediakan baskom pencuci tangan yang diletakkan di depan masingmasing kelas untuk digunakan siswa. Menurut Kepala Sekolah YPK Imannuel
Werur, tidak masalah bagi sekolah untuk mengeluarkan uang untuk
menyediakan tempat cuci tangan,karena ia ingin siswa peduli akan
kebersihan dirinya. Selain penyediaan keran atau tempat cuci tangan, di
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beberapa sekolah yang dikunjungi juga telah memiliki jamban untuk siswa
dan guru. Sekolah di Werur dan Werbes memiliki masing-masing satu
jamban untuk siswa laki-laki dan perempuan. Sedangkan di Hopmare
memiliki jumlah jamban yang lebih banyak, yaitu 4 buah. Namun, dari hasil
wawancara siswa di masing-masing sekolah, mereka mengaku tidak
menggunakan jamban tersebut untuk buang air kecil atau buang air besar.
Para siswa di Werur menyatakan alasan mereka tidak menggunakannya
karena sering dijumpai anjing di dalam jamban tersebut. Sementara siswa di
Werbes menyatakan, jamban di sekolah mengeluarkan bau yang tidak
●

●

●

Bagaimana siswa
berpikir tentang
lingkungannya, kalau
tentang kebersihan
dirinya dia belum
peduli

●

yang cukup banyak ternyata tidak dibarengi oleh sumber air. Sulitnya air
menyebabkan jamban tersebut tidak digunakan oleh siswa atau guru.
Hasil kelompok diskusi terfokus dengan guru menyatakan bahwa kegiatan
penyuluhan kesehatan dan pengobatan yang diinisasi WWF dan dinas
kesehatan sangat bermanfaat dan perlu diadakan secara berkala. Ini
disebabkan minimnya kepedulian siswa dan orangtua terhadap kesehatan
dan/atau kebersihan diri. Saat guru-guru tersebut diinformasikan tentang

(Ahmad, Guru SM3T)
●

menyenangkan. Alasan berbeda ditemukan di Hopmare, jumlah jamban

●

jenis-jenis penyakit yang dijumpai di kalangan siswa sekolah dasar, mereka
tidaklah heran. Menurut salah satu orang guru yang mengajar di Kwoor,
seringkali ia menjumpai siswa memberikan sirih yang sedah dikunyahnya
kepada siswa lain. Lain waktu, guru juga menjumpai siswa yang luka
terpotong parang penyabit rumput, dan sudah terjadi berhari-hari tanpa
dibawa ke dokter. Untungnya saat itu bertepatan dengan kegiatan
penyuluhan dari WWF, sehingga anak tersebut dapat diobati.
●

●

●

“Kebiasaan siswa di sini itu bertukar sirih. Jadi kalau ada teman yang minta
sirih, mereka ludahkan sirih itu trus dikasih ke temannya. Temannya juga
makan sirih itu. Ihh, saya bilang, kalian itu tidak boleh begitu, jorok. Mereka
tertawa dan bilang tidak apa-apa ibu guru”
●

●

●

Hasil kelompok diskusi terfokus guru juga sepakat bahwa para siswa harus
mengerti dan menjaga kebersihan dirinya terlebih dulu, sebelum mereka
dapat berpikir untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lebih lanjut, di kelas,
guru juga harus terus menerus mengingatkan siswa. salah satu guru
menyatakan harapannya agar ia tidak bosan untuk mengingatkan siswa,
karena seringkali budaya masyarakat setempat yang lebih ‘keras’ kepada
anak lebih berhasil jika dibanding cara yang ia tempuh. Dinas kesehatan
sepakat dengan hal-hal yang disampaikan para guru. Bapak Bernadus
‘menyayangkan’ pertemuannya dengan WWF yang menurutnya baru
sebentar. Beliau menyatakan banyak hal kedepannya yang sudah ia
rencanakan dan dapat lakukan bersama-sama untuk kesehatan masyarakat
di Kabupaten Tambrauw.
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KEGIATAN FOTO CERITA

Kegiatan lain yang diprakarsai oleh WWF di Kabupaten Tambrauw adalah
pameran foto cerita. Ide awal kegiatan ini adalah membuat narasi cerita
dengan menggunakan media foto dengan tujuan mendokumentasikan
berbagai kegiatan pembangunan di Kabupaten Tambrauw. Pembangunan
Kabupaten Tambrauw yang semakin pesat ditengarai memunculkan
perusakan terhadap lingkungan, misalnya penebangan hutan yang ada di
sekitar aliran sungai dan pantaai untuk perkebunan atau pemukiman,
pemanfaatan pasir pantai sebagai bahan baku pembangunan dan lainnya.
Kegiatan ini difokuskan pada para siswa SMP dan SMA di Distrik Sausapor
dan Werur. Para siswa yang didampingi oleh satu orang guru pendampingi,
mengikuti pelatihan tentang dasar-dasar fotografi sebelum turun ke
lapangan. Pemilihan siswa-siswi SMP dan SMA

untuk meningkatkan

kesadaran tentang lingkungan hidup kepada generasi muda, serta melihat
secara langsung permasalahan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya.
Siswa bekerja dalam kelompok untuk mencari topik atau isu yang diangkat
kemudia mulai mengambil data, yaitu berupa foto-foto. Hasil kegiatan
berupa pameran foto.
Pemilihan media foto sebagai salah satu cara siswa bercerita merupakan ide
yang sangat baik dan menarik. Hal ini disebabkan untuk beberapa siswa,
kegiatan fotografi adalah hal baru. Walaupun diujung kegiatan, foto-foto
cerita ini diperlombakan, namun pengalaman ini merupakan hal yang baru
dan tentunya memberikan pengalaman tersendiri bagi para siswa dan guru
pendamping.
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Ide foto cerita ini juga menginspirasi kepala BLH. Beliau membeli beberapa
perangkat

fotografi,

kemudian

menugaskan

para

stafnya

untuk

mendokumentasi setiap kondisi yang berhubungan dengan lingkungan
hidup. Namun, lanjut beliau, kapasitas SDM yang belum memadai
menyebabkan penugasan tersebut belum berjalan maksimal.

●

●

●

“Terus ada pameran foto. Sampai saya bilang masa sampai saya suruh staff
semua itu copot, pergi ke sana. Masa kegiatan kita loh WWF yang bisa itu ...
Anak-anak sekolah bisa potret. Sampai saya bilang itu tutup kantor, kita ke
sana lihat. Aaa memang maklum ya saya punya staff di sini baru semua ini
jadi aaa .. Memang luar biasa. Bupati senang"
●
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C. Potensi Masalah dan Kelemahan
Pelaksanaan Program
Hasil kuesioner, wawancara, analisa dokumen dan observasi lapangan
menunjukkan beberapa hal yang menjadi potensi masalah dan kelemahan
implementasi pendampingan sekolah dalam PPB dan PLH, yaitu:

1. POTENSI MASALAH DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
DI TNTC
a. Sistem Pemantauan Kualitas Kinerja Guru
Dukungan dan komitmen sekolah sangat dibutuhkan untuk melakukan
re-orientasi pendidikan. Kualitas perubahan akan sangat dipengaruhi oleh
struktur sekolah, minimnya jumlah guru yang memiliki pengetahuan dan
ketrampilan yang dibutuhkan serta prosedur untuk mendukung
pengembangan profesi guru. Faktor-faktor ini menjadi tantangan besar
karena minimnya kehadiran guru di sekolah, guru honorer yang belum
memenuhi kualifikasi sebagai pengajar SD dan lemahnya sistem yang
mengatur hal ini. WWF tidak bersentuhan langsung untuk penanganan
masalah ini, namun WWF telah terlibat langsung dan memberikan
pengaruh dalam perumusan kebijakan dibidang pendidikan.
b. Pendampingan Guru
Kegiatan di sekolah dalam perkembangannya lebih banyak fokus pada
kegiatan bersama siswa karena minimnya kehadiran guru. Untuk
perbaikan program dimasa yang akan datang, dikembangkan strategi
agar WWF dapat menjadi partner bagi guru, menjadi tempat rujukan
guru dan mendampingi guru dalam merancang pembelajaran tematik
yang menggunakan alam dan masyarakat sebagai media pembelajaran
perlu menjadi bahan pertimbangan karena re-orientasi pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan membutuhkan kepala sekolah dan guru
yang berkualitas. Apabila komunikasi dan pendampingan tidak berjalan
dengan optimal, maka perubahan akan berjalan dengan sangat lambat.
Siswa akan lulus dari sekolah dan pergi, sementara guru tinggal tetap di
sekolah dan dapat terus mempertahankan program dan kemajuan yang
dicapai.
c. Kerjasama dengan Fasilitator dari Lembaga Mitra
Kerjasama dengan para fasilitator dari berbagai lembaga mitra
merupakan suatu strategi yang tepat, namun umumnya para fasilitator
tidak dilibatkan secara intensif dalam memonitor kemajuan program.
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Partisipasi fasilitator dari lembaga mitra tidak sejalan dengan tugas pokok
dan fungsi (tupoksi) para fasilitator sehingga mereka kesulitan dalam
mengatur beban kerja. Bagi fasilitator Berkegiatan dengan WWF hanya
menjadi tugas tambahan, tidak memberikan kontribusi pada kenaikan
pangkat mereka. Kendala lain yang dihadapi para fasilitator adalah
penjadwalan keberangkatan yang seringkali mendadak. Dengan demikian
untuk penyempurnaan program dimasa mendatang, ada baiknya bila
WWF bersama lembaga mitra bersama-sama memperkuat kemitraan
yang telah terjalin, dan berusaha menyesuaikan agar partisipasi para
fasilitator dari lembaga mitra dapat disesuaikan dengan tupoksinya
masing-masing.
d. Peningkatan Kapasitas untuk Para Pemangku Kepentingan
Kofi Annan, mantan Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB)
pernah mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam mewujudkan ESD
adalah,”Put sustainability into the very heart of education”. Dengan kata
lain, pelaku utama pendidikan mulai dari tingkat akar rumput perlu
dilibatkan melalui pendekatan sistem. Ucapan Kofi Annan ini menjadi
nyata dalam perjalanan program PPB di wilayah TNTC.
Pernyataan Kofi Annan ini diperkuat oleh dokumen Rio+20 “The Future
We want” paragraf 43 yang menyatakan bahwa partisipasi aktif
masyarakat mulai dari berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok
wanita, anak-anak, kaum muda, masyakarat lokal, LSM, pemerintah
daerah, petani, dan juga berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti
masyarakat lokal, kelompok relawan, pendatang, keluarga, warga senior
dan orang berkebutuhan khusus sangat penting untuk mencapai
pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan para pemangku kepentingan
ini adalah dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan dan
implementasi kebijakan dan program untuk pembangunan berkelanjutan
di semua tingkatan.
Untuk dapat mewujudkan proses ini bukanlah hal yang mudah karena
membutuhkan peningkatan ketrampilan kapasitas setiap kelompok dan
memastikan bahwa setiap kelompok dapat bekerjasama. Peningkatan
keterampilan dan kapasitas para pemangku kepentingan tentang
pentingnya PPB serta kemampuan dan ketrampilan setiap kelompok
untuk bekerjasama antar sektor dan berkomunikasi menjadi hal yang
penting. Bagian ini nampaknya belum digarap secara intensif untuk
mendukung PPB di TNTC.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 75

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

2. POTENSI MASALAH DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN PROGRAM
DI TAMBRAUW
a. Keberlanjutan Penggunaan Modul Lingkungan Hidup di Sekolah
Dasar
Modul lingkungan hidup muatan lokal yang untuk siswa sekolah dasar
yang dihasilkan oleh program ini merupakan hal yang sangat luar biasa
manfaatnya bagi Kabupaten Tambrauw, pada umumnya dan khususnya
siswa sekolah dasar. Modul ini memberikan gambaran terhadap
keanekaragaman hayati yang ada di kabupaten ini. Sebagai bahan ajar,
modul ini memenuhi kelengkapan untuk digunakan oleh guru, seperti
tersedianya

kompetensi

dan

indikator

pembelajaran,

kegiatan

pembelajaran dan evaluasi siswa. Hal yang perlu diperhatikan, dan paling
utama dalam suatu program, bukan saja produk yang dihasilkan, namun
keberlanjutan penggunaan produk tersebut. Modul lingkungan hidup
adalah pencapaian yang sangat baik, akan tetapi perlu juga diperhatikan
tentang bagaimana keberlanjutan penggunaannya di sekolah oleh guru.
Terlebih, modul ini bukan dihasilkan oleh dinas pendidikan, sehingga ada
kemungkinan guru-guru tidak merasa wajib untuk menggunakannya
dalam pembelajaran. Perlu juga dipertimbangkan posisi modul muatan
lokal ini dalam konteks penyelenggaraan kurikulum 2013. Secara umum,
modul ini sudah dikembangkan dengan prinsip-prinsip kurikulum 2013,
misalnya adanya pembelajaran yang terpusat pada siswa dan konsep
experiential learning serta penilaian otentik. Akan tetapi, pertanyaannya
besarnya bagaimana guru dapat melaksanakannya di kelas, bagaimana
cara mereka mengintegrasikannya dengan pembelajaran lainnya. Sebagai
alternatif jalan keluar, selain melakukan audiensi atau sosialisasi kepada
dinas pendidikan dan/atau instansi terkait mengenai keberlanjutan
modul, sehingga modul ini dapat digunakan secara maksimal. Selain itu
WWF dapat membentuk tim kerja yang terdiri dari para guru
pengembang modul. Kemungkinan besar para pengembang modul
memiliki ownership yang cukup besar, sehingga mereka tergerak untuk
memantau penggunaan modul dan membantu guru-guru lainnya untuk
dapat menggunakannya secara maksimal.
b. Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar
Adanya model pendidikan lingkungan hidup yang inovatif dengan
mengedepankan isu-isu lokal merupakan salah satu tujuan yang hendak
dicapai melalui perencanaan program. Dari awal program ini berjalan
belum terlihat adanya model tersebut. Hal ini dikarenakan fokus program
ada pada pengembangan modul lingkungan hidup, dan penyelesaiannya
sampai siap untuk dicetak dan didistribusikan kepada sekolah-sekolah
lain. Sementara kegiatan-kegiatan pengembangan modul, seperti
pelatihan pembuatan silabus dan RPP, penilaian, atau teknik mengajar,
hanya terfokus pada beberapa orang guru. Padahal pelatihan-pelatihan
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tersebut mungkin sangat dibutuhkan oleh guru-guru lain. Selain itu guru,
penting juga untuk memfokuskan pada siswa. Misalnya dengan
memberikan pelatihan tentang daur ulang sampah menjadi barang atau
benda yang bisa dimanfaatkan, atau kegiatan lainnya yang akan sangat
berguna bagi mereka.
c. Konsep Keberlanjutan Program
Tim Program Kalender Natal WWF-Indonesia di Kabupaten Tambrauw
memiliki beberapa kegiatan yang cukup sukses untuk menangkap
perhatian masyarakat, instansi pemerintah dan siswa. Banyak hal yang
diperoleh dari kegiatan tersebut, dan hasilnya sangat bermanfaat bagi
banyak pihak. Misalnya kegiatan penyuluhan dan pengobatan yang
menghasilkan data tentang jenis penyakit, atau modul lingkungan hidup.
Akan tetapi, kegiatan-kegiatan tersebut lebih berfokus pada produk atau
hasil akhir. Ide keberlanjutan program atau kegiatan belum masuk ke
dalam agenda. Di masa yang akan datang, baik kegiatan dan
keberlanjutannya perlu masuk ke dalam rencana program.
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D. Nilai Tambah dari Program

Dalam bagian ini akan dikaji nilai tambah yang dihasilkan selama program
berlangsung.

1. NILAI TAMBAH PROGRAM PPB DI TELUK WONDAMA DAN
NABIRE
a. Kapal Gurano Bintang sebagai Media Belajar PPB untuk
Masyarakat Luas
Selain berkeliling ke 13 kampung target, Kapal Gurano Bintang juga
menerima kunjungan dari sekolah-sekolah di luar kampung target.
Diantaranya pada tanggal 7 Juni 2014, kapal menerima kunjungan 20
siswa kelas VI dan 3 guru pembimbing dari SD YPK Miei dan 9 orang
remaja serta 1 pengasuh dari PAR Betania. Pada tanggal 9 Juni 2014 ada
44 anak dan 13 pengasuh dari PAR Gereja Syen Yesus. Kegiatan yang
dilakukan di kapal antara lain pemutaran film, mewarnai gambar untuk
kelompok anak-anak serta diskusi tentang sampah, perubahan iklim serta
kaitannya dengan ajaran Agama Kristen untuk para remaja.
Untuk melibatkan partisipasi masyarakat luas dalam gerakan ini, WWF
mengajak masyarakat Indonesia untuk mendukung program pendidikan
anak-anak di kawasan TNTC dengan memberikan donasi mulai Rp.
150.000/bulan. Informasi tentang hal ini dapat dilihat dalam tautan:
http://www.supporterWWF.org/donation/10/gurano-bintang/guranobintang.html#sthash.26Co7xiU.dpuf

bekerjasama

dengan

provider

layanan telekominikasi seperti Telkomsel, ProXL dan Indosat untuk
mempromosikan program serta membuat materi promosi serta membuat
totebag berlogo Kapal Gurano Bintang.
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Keinginan masyarakat untuk belajar di Kapal Gurano Bintang serta
inspirasi yang diberikan pada masyarakat menjadi suatu modal yang kuat
untuk menjadikan Kapal Gurano Bintang sebagai model PPB untuk
masyarakat pesisir di berbagai taman nasional laut di Indonesia.

b. Komitmen dari Masyarakat Kampung
Di beberapa kampung masyarakat merasa sungkan membuang sampah
kalau WWF datang ke sana atau mereka bertemu dengan para relawan.
Sejak WWF masuk, kampung makin memberikan perhatian terhadap
kebersihan dan kesehatan. Di kampung Yende, dalam pertemuan warga
yang diadakan tanggal 25 Mei 2015 untuk membahas evaluasi pendidikan
di kampung mereka, dengan mempertimbangkan permasalahan
pendidikan yang ada di kampung warga merumuskan langkah-langkah
strategi dan solusi. Diantaranya bekerjasama dengan STT I.S Kijne dan
melibatkan guru pensiunan untuk membantu proses pembelajaran, serta
menerapkan materi pendidikan lingkungan kepada siswa melalui bahan
pembelajaran sehari-hari. Suatu penguatan komitmen untuk masa depan
yang berkelanjutan di Kampung Yende.

Gambar 31. Rumusan evaluasi program pendidikan di Kampung Yende

c. Sekolah Minggu, Potensi PPB dalam Pendidikan Non Formal
Beberapa relawan dan guru pada hari Minggu melakukan pelayanan di
gereja sebagai guru sekolah minggu. Dalam pelatihan para relawan,
sempat ada pembahasan tentang integrasi isu lingkungan dalam materi
sekolah minggu, misalnya dalam dalam pembahasan Pasal Alkitab
Kejadian 1 : 1 tentang Penciptaan. WWF pernah hadir dalam kegiatan
sekolah minggu dan menjadi guru tamu untuk bercerita tentang isu-isu
lingkungan, kemudian akan ditambahkan oleh guru sekolah minggu
tentang pesan-pesan Akitab yang terkait dengan isu lingkungan yang
dibahas. Perluasan program pada sekolah minggu dilakukan WWF karena
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sekolah minggu berjalan rutin setiap minggu sehingga dianggap
potensial untuk mendukung program.

Gambar 32. Sekolah Minggu kelas anak tanggung di Syabes

Dalam observasi di kelas sekolah minggu, terlihat bahwa metode yang
dipakai hanya ceramah, oleh sebab itu guru sekolah minggu perlu diberikan
juga wawasan tentang pembelajaran aktif. Untuk Pasal 1:1 misalnya, metode
ceramah dapat divariasikan dengan menggambar lalu ceritakan tentang
dunia ciptaan Allah yang besar, lalu melafalkan sajak dengan gerakan.
Dimasa

mendatang

perlu

untuk

bekerjasama dengan Klasis Gereja
secara khusus bagian Pendidikan Anak
Gereja (PAR) untuk memetakan materi
pembelajaran di sekolah minggu dan
isu-isu

lingkungan

yang

dapat

diintegrasikan. Klasis Gereja Kristen
Injili
Gambar 33. Lagu yang bernuansakan
lingkungan dari buku Suara Bangsa.

di

Papua

menunjukkan

juga

sudah

komitmen

untuk

bekerjasama lebih lanjut dengan WWF

untuk program PAR. Hal ini sudah diputuskan dalam Rapat Kerja dan sidang
Klasis. Program ini merupakan kelanjutan dari program pengadaan buku
Seruling Emas dan Suara Gembira dimana WWF berperan sebagai salah satu
mitra. Dengan mempertimbangkan kelompok agama sebagai mitra yang
berpotensi untuk diajak bekerjasama dalam PPB di Papua Barat,
penghargaan masyarakat terhadap rohaniawan dan tokoh-tokoh agama di
kampung, serta banyaknya rohaniawan maka peningkatan kerjasama
dengan kelompok-kelompok agama menjadi penting.
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Tabel 6. Banyaknya rohaniawan menurut kelompok agama dan kabupaten

Kabupaten

Teluk
Wondama

Tambrauw

Kristen

Kristen

Protestan

Katholik

18

2196

0

0

Islam

Hindu

Budha

Jumlah

19

1

0

1384

8

0

0

8

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat

d. Inovasi Makanan Olahan Sagu
Saat berkegiatan di kampung tim fasilitator WWF sempat mengadakan
kegiatan memasak, dan salah satu menu yang selalu diingat oleh
masyarakat adalah Papeda Manis, yaitu Papeda yang diberi gula dan
kacang sehingga tampilannya menyerupai ongol-ongol. Jenis-jenis
makanan olahan sagu dan atau pangan lokal yang diperkenalkan saat
berkegiatan telah memberikan inspirasi kepada masyarakat kampung
tentang variasi dan inovasi pangan lokal.
e. WWF sebagai penyambung lidah masyarakat kampung
Semua pemangku kepentingan di kampung menaruh harapan besar pada
WWF setiap kali masalah guru, kualitas guru, sekolah dan pendidikan
didiskusikan. Ada beberapa pemangku kepentingan yang merasa hampir
putus asa mengatasi masalah pendidikan di kampung. Kegiatan Kapal
Gurano Bintang yang membawa angin segar bagi masyarakat ternyata
juga juga memberikan semangat bagi kepala desa dan para pemimpin
untuk kembali memperjuangkan kualitas pendidikan di kampung
bersama dengan WWF.

Monitoring dan Evaluasi Program ESD

Halaman

| 81

Catatan Pendampingan Sekolah oleh WWF Indonesia di Papua Barat

f.

WWF sebagai inisiator pembentukan Tim Terpadu untuk ESD
Alan Atkisson dalam ulasan tentang “Knowledge, Capacity Building, and
Networks for Sustainable Development” yang ditulis untuk Kantor
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pembangunan berkelanjutan,
menyatakan bahwa ada dua hal penting yang perlu diperhatikan untuk
meningkatkan kualitas implementasi pembangunan berkelanjutan, yaitu:
a).

Tatakelola Jejaring (Networked governance)
Tatakelola jejaring ini mengacu kepada sistem tata kelola yang
memadukan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam
pengambilan keputusan dan implementasinya serta adanya energy
dan legitimasi dari masyarakat sipil, dukungan dana dari dunia
bisnis dan penguatan dan kooordinasi dari pemerintah dan
organisasi internasional.

b).

Batasan Pekerjaan (Boundary work)
Yaitu titik interaksi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan atau
kegiatan yang dapat menjembatani antara pengetahuan dan
tindakan. Titik interaksi ini sangat membutuhkan proses komunikasi
dan kerjasama. Pada tingkat akar rumput, boundary work ini
diwujudkan dalam bentuk sosialisasi kebijakan dan aktivitas
implementasi kebijakan tersebut dalam bentuk kegiatan atau
dengan kata lain komunikasi antara orang yang mengetahui suatu
ilmu dan orang yang membutuhkan ilmu tersebut Sedangkan pada
tingkatan yang lebih tinggi boundary work diwujudkan dalam
bentuk komunikasi program, proses dialog, sosial media dan
berbagai media untuk berbagi lainnya.

Dalam tim terpadu yang diinisiasi oleh WWF di Teluk Wondama, maka WWF
berinisiatif untuk membentuk tim yang dapat dapat memediasi aliran
pengetahuan dari berbagai domain dan menjadi penggerak agar proses tata
kelola jejaring ini dapat diimplementasikan dengan baik. Tim terpadu ini akan
dapat menjadi penggerak dan aktor yang mengatur lalu lintas komunikasi
serta kerjasama antar para pemangku kepentingan. .

2. NILAI TAMBAH PROGRAM PPB DI KABUPATEN TAMBRAUW
a. Citra Diri WWF dalam Kacamata Instansi Pemerintah
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tim WWF di Kabupaten Tambrauw
memberikan nilai positif terhadap beberapa instansi pemerintah, yaitu
dinas pendidikan, dinas kesehatan dan kantor BLH. Sebagai contoh, BLH
merasa terpacu untuk mulai lebih serius memikirkan program pro
lingkungan hidup. Balai ini juga banyak terinspirasi dengan kegiatankegiatan yang diadakan oleh WWF. Di masa yang akan datang, BLH
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berencana meminta kesediaan WWF memberikan pelatihan untuk para
staf BLH tentang pendidikan lingkungan hidup untuk menambah dan
memperluas wawasan pegawai BLH.
b. Interaksi Staf WWF dengan Anak-anak
Hasil beberapa kali pengamatan lapangan di kantor WWF Sausapor,
terlihat beberapa anak usia sekolah dasar berkumpul dan berbicara bebas
serta sopan dengan beberap staf WWF. Banyak cerita tentang lingkungan
hidup yang disampaikan oleh rekan-rekan WWF kepada anak-anak
tersebut dengan cara yang santai dan bersahaja. Menariknya cerita-cerita
yang disampaikan oleh rekan-rekan tersebut, mereka ingat. Misalnya
tentang pemeliharaan penyu, mengapa mereka tidak boleh mengambil
dan mengkonsumsi penyu dan lain-lain.
c. Data Kesehatan Siswa dan Masyarakat
Kegiatan penyuluhan dan pengobatan kesehatan pada siswa sekolah
dasar dan masyarakat berhasil menjaring data tentang jenis-jenis penyakit
yang diderita siswa. Uniknya setiap sekolah yang dikunjungi memiliki data
tentang

jenis-jenis

penyakit.

Selain

itu,

kegiatan

tersebut

juga

menghasilkan jenis kasus/penyakit yang diderita masyarakat di Kampung
Kwoor. Data-data tersebut dapat dijadikan referensi bagi dinas kesehatan
untuk melakukan intervensi kesehatan di sekolah.
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V. Simpulan
Berdasarkan kajian teori tentang PPB, pendekatan The Whole School
Approach dan PLH serta temuan di lapangan, maka dapat disimpulkan:

A. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN DI TNTC
1.

Reorientasi pendidikan dengan pendekatan “The Whole School
Approach” membutuhkan komitmen dari pimpinan sekolah, guru, komite
sekolah dan para pemangku kepentingan. Dalam prosesnya, partisipasi
siswa pun sangat dibutuhkan. Pembentukan nilai-nilai dan partisipasi
dari berbagai pihak dalam implementasi PPB di Teluk Wondama dan
Nabire baru pada fase awal mobilisasi. Kampung Yende sudah mulai
menggalang

kerjasama

berbagai

pemangku

kepentingan

untuk

pembaharuan pendidikan di sekolah pada bulan Mei 2015, langkah awal
ini patut dihargai.
2.

Implementasi PPB di sekolah-sekolah target masih lebih banyak
mencakup PLH. Isu yang diangkat dalam kegiatan masih berkisar pada
aspek lingkungan dan belum dikaitkan dengan aspek sosial dan
ekonomi. Namun demikian kegiatan PLH ini merupakan pintu masuk
yang sangat berpotensi untuk implementasi PPB di pendidikan formal.

3.

Kegiatan di sekolah dalam perkembangannya lebih banyak fokus pada
kegiatan bersama siswa karena minimnya kehadiran guru. Namun
kegiatan yang dilakukan telah memberikan banyak inspirasi dan
pembelajaran kepada guru walaupun guru pun mengalami kesulitan
untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bervariasi.

4.

WWF lebih banyak berkegiatan dengan siswa dalam kunjungan ke
sekolah karena minimnya kehadiran guru di sekolah saat kunjungan
berlangsung.

Minimnya

kehadiran

guru

secara

langsung

juga

menggambarkan kualitas kinerja guru dan hal ini merupakan salah satu
tantangan terbesar dalam implementasi PPB di TNTC.
5.

Modul yang dikembangkan dari program ini merupakan media
pembelajaran dapat memandu guru untuk mengintegrasikan isu
lingkungan dalam pembelajaran. Namun modul belum dilengkapi
dengan modul untuk guru atau buku panduan guru.

6.

Secara umum fase perubahan yang dicapai sekolah adalah fase awal
mobilisasi karena reorientasi sistem sekolah belum dimulai, namun
promosi kepada warga sekolah telah mulai dilakukan oleh guru dibantu
oleh para relawan kampung.

7.

WWF telah berhasil menjalin kemitraan dengan para pemangku
kepentingan di tingkat kabupaten maupun provinsi. Pembentukan tim
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terpadu dan partisipasi lembaga mitra sebagai fasilitator dalam
kunjungan

lapangan,

komitmen

dari

dinas

pendidikan

untuk

mendukung pencetakan modul dan penggunaannya di sekolah adalah
tiga capaian yang sangat penting untuk keberlanjutan program.
8.

Implementasi PPB dalam pendidikan non formal melalui sekolah minggu
merupakan keputusan yang tepat untuk mengimbangi perjalanan PPB di
pendidikan formal yang terkendala masalah kehadiran guru dan
partisipasi aktif sekolah.

9.

WWF telah berhasil menjalin kemitraan dengan para pemimpin
desa/kampung termasuk menjangkau para relawan kampung. Mereka
bahkan sangat menaruh harapan pada WWF untuk memperjuangkan
perbaikan kualitas pendidikan di kampung mereka. WWF telah berhasil
menjadi inspirasi bagi masyarakat desa akan pentingnya kualitas
pendidikan dan konservasi alam.

10. WWF merupakan pelopor untuk PPB di pendidikan formal dalam wilayah
Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire karena selama in tidak pernah
ada lembaga yang lain yang melakukannya.

B. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI
TAMBRAUW
1.

Penerapan pendidikan lingkungan hidup di sekolah memerlukan
komitmen semua pihak, yaitu guru, siswa, sekolah, kepala sekolah,
masyarakat dan dinas-dinas pemerintah terkait. Selama berjalannya
program, belum terlihat adanya sinergi diantara pihak-pihak tersebut.
Sinergi terjadi baru antara pemilik program (WWF) dengan satu atau 2
pihak, bahkan terkadang hanya sendirian.

2.

Guru/kepala sekolah dan instansi pemerintah (dinas pendidikan dan
BLH) memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang konsep pendidikan
lingkungan hidup. Pengetahuan dan pemahaman ini dapat dijadikan
acuan dan modal untuk penerapan pendidikan lingkungan hidup di
sekolah.

3.

Implementasi pendidikan lingkungan hidup di sekolah belum mencapai
tingkat partisipasi siswa. Hal ini disebabkan program belum terfokus
pada pembelajaran guru dan siswa di sekolah.

4.

Pendidikan lingkungan hidup belum menjadi prioritas dinas pendidikan
akibat pemekaran wilayah. Dampaknya banyak sekolah yang belum
memiliki visi dan misi terkait lingkungan hidup. Hal ini berbanding
terbalik dengan visi dan misi Kabupaten Tambrauw sebagai kabupaten
konservasi.

5.

Modul lingkungan hidup merupakan salah satu inovasi program WWF di
Kabupaten Tambrauw.

6.

Modul adalah langkah awal menuju pembelajaran yang pro lingkungan
hidup.
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7.

Kegiatan WWF menjadi inspirasi bagi beberapa instansi pemerintah
untuk lebih menaruh perhatian pada isu-isu lingkungan hidup.

8.

Ide keberlanjutan program belum menjadi 'jiwa' dalam program
Kalender Natal. Fokus pelaksanaan program adalah pada hasil atau
produk.
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VI. Rekomendasi
Berdasarkan hasil temuan, dan dengan mempertimbangkan potensi
masalah dan nilai tambah yang diberikan oleh program, maka rekomendasi
yang diberikan adalah:

A. REKOMENDASI UNTUK TNTC
1. Model pendampingan sekolah
Untuk keberlanjutan program, ada baiknya program lebih ditekankan
pada pendampingan sekolah. Pendampingan dapat dilakukan melalui
enam area yang dikemukakan oleh Lundergard, dkk (t.th), berikut ini:
a.

Sekolah mereorientasi visi, misi dan semua warga sekolah
berpartisipasi dalam proses tersebut;

b. Managemen sekolah, struktur dan mekanisme dalam proses
monitoring. Hal ini dapat dimulai dengan melibatkan kerjasama
antar guru bidang studi dalam melakukan pembelajaran lintas
bidang studi, membentuk tim kerja yang akan memimpin perubahan
sekolah, pelatihan yang diikuti oleh semua warga sekolah, termasuk
komite sekolah, petugas tata usaha, kantin, kebersihan.
c.

Proses pembelajaran, integrasi isu-isu lingkungan, sosial dan
ekonomi dalam tema-tema pembelajaran, menerapkan berbagai
metode dan mengajarkan siswa untuk belajar melihat masalah dari
berbagai perspektif.

d. Fokus pada siswa, dalam hal ini siswa merasa aman dan dapat
mengekspresikan diri secara bebas. Siswa juga terlibat dalam
merancang dan memelihara halaman sekolah dan area bermain
mereka.
e.

Interaksi dengan masyarakat. Menjalin kemitraan dan bekerjasama
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

f.

Bangunan sekolah dan manajemen sumberdaya. Halaman sekolah
dipakai sebagai sumber belajar, mempertimbangkan dampak
terhadap lingkungan saat melakukan pengadaan barang dan materi.

Dalam proses pembelajaran, guru didampingi untuk menerapkan:
a.

Pendekatan holistik, yaitu mengkaitkan isu daya dukung lingkungan
dengan isu keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam
pembelajaran. Pemetaan kurikulum dan identifikasi peluang
kerjasama antar mata pelajaran menjadi bagian penting dalam
proses ini.
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Beberapa tema yang dapat diangkat di wilayah TNTC antara lain
adalah tema-tema yang terkait dengan:
i.

Keragaman budaya, nilai-nilai dan kondisi kehidupan

ii.

Makanan

iii. Pertanian dan perikanan
iv. Perlindungan sumberdaya alam dan sumber energi
v.

Perdamaian dan konflik

vi. Penyakit dan kesehatan
vii. Mobilitas, perkembangan kota dan lalu lintas.
viii. Kerjasama
ix. Demokrasi dan hak azazi manusia
b. Pembelajaran seumur hidup, yaitu sebuah proses untuk melakukan
refleksi, mengevaluasi diri dan melakukan perubahan.
c.

Berpikir mendalam, yaitu berpikir terus menerus untuk melakukan
perubahan, melakukan analisa kritis, mendengarkan dan melakukan
refleksi.
Tabel berikut ini dapat dipakai sebagai bahan rujukan untuk
memandu guru dan kepala sekolah melakukan refleksi sekolah.
Tabel 7. Panduan Refleksi Diri untuk Sekolah

Tabel ini adalah alat untuk memetakan kemajuan pengembangan sekolah. Gunakan tabel ini sebagai
bahan diskusi. Lengkapi dan revisi sesuai dengan perjalanan pengembangan sekolah.
No

Pembangunan berkelanjutan di sekolah-kemajuan

Tujuan strategis

pengembangan sekolah kami
Apa yang dapat anda lakukan untuk mencapai
tujuan?

Beberapa

Hal ini sudah

Isu sudah

sudah

mulai

diintegrasikan

dimulai, yang

dilakukan

dalam

lain sudah

perencanaan dan

mulai tertarik

pengambilan
keputusan

1

Nilai-nilai utama dan

Pembangunan berkelanjutan

partisipasi

sudah menjadi tema utama
dalam kegiatan sekolah.

Pendekatan untuk
pengembangan sekolah

Guru, siswa dan orangtua telah

melibatkan seluruh komunitas

memahami dan berpartisipasi

sekolah.

dalam pengembangan sekolah
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2

Manajemen, struktur dan

Prinsip Pembangunan

monitoring.

berkelanjutan telah ada dalam
dokumen kebijkan dan rencana

Prinsip pembangunan

kerja sekolah. Kami telah

berkelanjutan terintegrasi

mengimplementasikan struktur

dalam semua aspek

yang tepat untuk
pengembangan dan
monitoringnya.
Kami telah membagikan
pengalaman dan mempengaruhi
pendidik lain dan para
pengambil keputusan.

3

Pembelajaran,

Prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan telah masuk

Berbasis pendekatan

dalam semua pengajaran.

menyeluruh, fokus pada
siswa, demokrasi, refleksi,

Kami telah mengembangkan

berbagai perspektif,

model pendidikan dan

pembelajaran seumur hidup.

menciptakan sumberdaya untuk
mempromosikan PPB.

4

Fokus pada siswa

Lingkungan sekolah bersifat
kratif dan menantang. Siswa

Lingkungan sekolah dan

merasa aman dan didukung.

lingkungan sosial aman bagi

Siswa terlibat dalam

siswa

pengambilan keputusan tentang
pembelajaran dan
pengembangan sekolah.

5

Interaksi dengan

Menggunakan alam dan

masyarakat.

masyarakat sebagai arena
pembelajaran. Sekolah berperan

Sekolah berpartisipasi dalam

dalam pengembangan

pembangunan berkelanjutan

masyarakat dan siswa terlibat

di tingkat lokal. Semua warga

didalamnya.

sekolah terlibat dlaam
pembelajaran.

6

Lingkungan sekolah dan

Lingkungan fisik sekolah ramah

manajemen sumberdaya

terhadap lingkungan,
menghemat energy dan

Sekolah mengurangi jejak

mengurangi jejak ekologi.

ekologi dan ramah terhadap
lingkungan
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d. Perspektif yang berbeda, belajar tentang kehidupan dari sudut
pandang nilai-nilai dan atau ketertarikan yang berbeda antar
individu atau kelompok
e.

Fokus pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berfokus pada
proses, walaupun proses itu terlihat sulit dan lama.

Saat kegiatan di sekolah, fasilitator hendaknya dibagi dua. Ada fasilitator
yang memimpin siswa-siswa dan ada fasilitator yang dapat duduk dan
berdiskusi dengan para guru untuk membantu mereka dalam strategi
pengembangan program dan peningkatan kualitas pembelajaran. Agar
proses ini dapat berjalan dengan baik, maka diskusi dengan tim kerja di
masing-masing sekolah untuk menetapkan waktu kunjungan menjadi
sangat penting. Harus diakui bahwa koordinasi ini cukup menantang
diterapkan di wilayah yang sarana komunikasi dan transportasi yang
terbatas. Dari hasil pendampingan, kemudian WWF dapat memilih
sekolah terbaik untuk dijadikan sekolah model.
2. Membuat Sekolah Model
Seringkali pemerintah dan masyarakat belum dapat menyakini dan atau
memahami pesan yang dibawa oleh WWF dalam PPB. Untuk itu WWF
perlu menentukan sekolah-sekolah yang berpotensi untuk menjadi
sekolah model. Sekolah model dapat dipilih dari sekolah-sekolah yang
memiliki tingkat kehadiran guru yang cukup baik untuk mendukung
perubahan yang akan dilakukan di sekolah. Sekolah model ini kelak akan
dapat menginspirasi pemerintah dan masyarkat tentang manfaat PPB di
pendidikan formal. Sayangnya sekolah-sekolah target belum masuk
dalam sekolah yang perlu dipertimbangkan, mungkin ada baiknya WWF
memilih salah satu sekolah di Ibukota kabupaten untuk menjadi salah
satu sekolah model.
3. Peningkatan kapasitas para fasilitator dan relawan
Komitmen para fasilitator dan relawan dalam program ini patut dihargai.
Untuk pengembangan program, maka para fasilitator hendaknya
dibekali dengan pengetahuan tentang kurikulum sekolah, pedagogi dan
ketrampilan dalam .berkegiatan dengan sekolah dan menjalin kemitraan
dengan para guru.
4. Pelatihan PPB untuk Tim Terpadu
Perwakilan pemerintah yang tergabung dalam tim terpadu merupakan
suatu modal yang kuat untuk keberlanjutan program. Apalagi SK
pembentukan tim ini ditandatangani oleh Bupati. Agar anggota tim
terpadu dapat lebih memberikan kontribusi dalam PPB, maka ada
baiknya bila WWF memberikan pelatihan tentang PPB kepada mereka.
Untuk mengantisipasi mutasi pegawai pemerintah, maka anggota tim
terpadu yang ikut dalam pelatihan hendaknya lebih dari satu orang. Tim
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terpadu ini kemudian akan menjadi semacam kelompok kerja untuk PPB
di tingkat kabupaten.
5. Melengkapi modul dengan buku panduan penggunaan modul
untuk guru.
Hendaknya modul juga mengantisipasi berlakunya KTSP 2013 di seluruh
Indonesia. Aspek ekonomi dan sosial hendaknya dikaitkan dengan aspek
lingkungan yang diangkat dalam modul. Modul juga hendaknya
menggali kekayaan kearifan lokal bumi Papua.
6. Kerjasama dengan PAR-GKI.
Gereja telah sangat terbuka untuk bekerjasama dengan WWF. Melihat
potensi sekolah minggu sebagai pintu masuk PPB di pendidikan non
formal, maka ada baiknya bila WWF melatih guru sekolah minggu dalam
integrasi PPB dalam kurikulum sekolah minggu. Rata-rata guru guru
sekolah minggu di gereja adalah guru di sekolah, dengan demikian
program untuk guru sekolah minggu akan menjadi sangat efektif dan
strategis.
7. Peran sebagai penghubung.
Mempertahankan peran WWF sebagai penghubung antara warga
kampung dengan pemerintah karena semua warga kampung telah
mengakui peran WWF dalam peningkatan kualitas pendidikan di
kampung-kampung.
8. WWF untuk tetap melanjutkan program ini.
Hasil yang dicapai masih tahap awal dan memiliki banyak potensi untuk
dikembangkan. Untuk itu, peningkatan kapasitas bagi guru dan para
pemangku kepentingan lainnya (Tim terpadu, kepala kampung, ketua
adat, guru sekolah minggu, dll) perlu dilanjutkan. WWF hendaknya terus
melanjutkan program yang sudah dikembangkan ini dengan terlebih
dulu melakukan refleksi terhadap program yang sudah berlangsung
kemudian melakukan pembenahan secara sistematis dan strategis.
Kepercayaan masyarakat yang sudah terbentuk merupakan modal
utama untuk pengembangan program dimasa yang akan datang. Tim
terpadu yang pembentukannya diinisiasi oleh WWF merupakan media
strategis untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas para pemangku
kepentingan dan tatakelola jejaring PPB, serta menempatkan WWF
sebagai aktor penting dalam pengelolaan jejaring PPB di Papua. WWF
dapat melanjutkan program ini dengan mengembangkan manajemen
pengetahuan (knowledge managemen) yang khas untuk Papua yang
dilengkapi dengan instrumen, program dan paket pelatihan yang akan
membantu dan memfasilitasi para pengambil keputusan untuk
menentukan arah pembangunan berkelanjutan di Papua.
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B. REKOMENDASI UNTUK TAMBRAUW
1. Evaluasi dan monitoring penggunaan modul lingkungan hidup
Modul lingkungan hidup merupakan aset program. Untuk menjamin
mutu

dan

kualitasnya,

perlu

adanya

evaluasi

dan

monitoring

penggunaan modul di sekolah-sekolah. Kegiatan ini akan membantu
WWF mendapat umpan balik penggunaan modul. Selain itu, penting
untuk melibatkan dinas pendidikan setempat dalam pelaksanaan modul
muatan lokal tersebut sehingga dapat mengakomodir kurikulum KTSP
2013 yang akan segera berlaku dan juga posisi pendidikan lingkungan
hidup dalam kurikulum tersebut.
2. Perencanaan program
Di masa yang akan datang pengembangan program harus difokuskan
pada sasaran atau penerima manfaatnya. Produk atau hasil program
merupakan 'konsekuensi' dari sebuah program. Dalam konteks
pendidikan lingkungan hidup, pemilik program harus bersinergi dengan
pihak-pihak terkait- sekolah, siswa, masyarakat dan pemerintah. Untuk
itu kegiatan harus difokuskan pada semua pihak, bukan pada
sekelompok pihak tertentu.
3. Kemitraan
Dalam pelaksanaan program, ada baiknya menjalin kemitraan dengan
lembaga/instansi lainnya yang dapat membantu pelaksanaan program.
Misalnya

pelatihan

yang

terkait

pembelajaran

di

sekolah

(pengembangan silabus, RPP, penilaian dst.), penting untuk melibatkan
instansi yang mempunyai pengalaman di bidang tersebut dan
menguasai isu kurikulum nasional. Dengan begitu, produk apa pun yang
dihasilkan sudah kompatible dengan kebijakan pemerintah.
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