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Kami memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas terbitnya “Prosiding 
Lokakarya Nasional Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan”. 
Buku ini disusun sebagai hasil dari  Workshop tentang “Kemajuan Pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan Menjelang Akhir Dasa Warsa 2005-2014, serta 
Percepatan Penerapannya di Indonesia” yang berlangsung di Jakarta, pada tanggal 
04 - 06 Desember 2012. Workshop tersebut dihadiri oleh pendidik dari 26 sekolah, 
20 Kabupaten, dari 12 provinsi serta dinas pendidikan, LSM, BLH dari propinsi yang 
sama. 

Prosiding ini hadir pada saat yang tepat dimana pendidikan di Indonesia harus 
dapat menjawab tantangan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi, dan 
meningkatnya kebutuhan sumberdaya alam untuk menunjang kehidupan 
manusia. Untuk itu, sangatlah penting untuk pembangunan berkelanjutan menjadi 
bagian dari program  pendidikan dalam bentuk yang terintegrasi dan dikenal 
dengan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable 
Development-ESD). 

Melalui Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, diharapkan generasi ke 
generasi dapat menjadikan bumi kita selalu menjadi tempat yang layak bagi tempat 
tinggal dan kehidupan kita. Peserta didik juga diajak mengenali keanekaragaman 
hayati yang ada disekitarnya dan diharapkan mampu memanfaatkannya untuk 
kehidupan saat ini dan dimasa mendatang. Akhir kata, kami mengucapkan banyak 
terimakasih atas semua pihak yang mendukung diterbitkannya prosiding ini. Kami 
harapakan prodising ini dapat menjadi referensi bagi pendidik dalam menambah 
khasanah  pengetahuan. 

Salam Lestari,

Nyoman Iswarayoga
Direktur Komunikasi dan Advokasi
WWF Indonesia
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Bab 1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Persoalan kehidupan di muka bumi ini semakin kompleks dan bahkan mengarah kepada 
kondisi yang menghawatirkan, karena jumlah penduduk yang meningkat dengan drastis, 
sementara kapasitas bioproduktivitas bumi jumlahnya tidak bertambah, bahkan 
kecenderungannya semakin menurun.  Secara keseluruhan pada dasarnya manusia hidup 
dalam kondisi lingkungan yang 'tidak seimbang', yaitu lebih banyak memanfaatkan 
daripada memelihara sumber-sumber natural, apabila hal ini dibiarkan terus, maka bumi 
akan kehilangan kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia.
?Pencetus ide: Prof. Dr. Hans J.A. Van Ginkel, Mantan Rektor UNU dan Staf Ahli Sekjen. UN 
Words into Action: Education for Sustainable Development to Secure Our Common Future 
Fokus kepada Climate Change Challenge (C3).
? Merupakan keputusan/kristalisasi tindakan yang dibutuhkan setelah mengkaji banyak 
laporan UN selama >30 tahun.
?Pendidikan (formal, nonformal dan informal) dipilih karena merupakan instrumen kuat 
yang efektif untuk melakukan komunikasi, memberikan informasi, penyadaran, 
pembelajaran dan dapat untuk memobilisasi massa/komunitas, serta menggerakkan 
bangsa ke arah kehidupan masa depan yang berkembang secara lebih berkelanjutan (more 
sustain ably developed) maka lahirlah Education for Sustainable Development (ESD) yang 
diterjemahkan. 

Dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan diharapkan terbangun kapasitas 
ko m u n i ta s / b a n g s a  ya n g  m a m p u  m e m b a n g u n ,  m e n g e m b a n g ka n  d a n  
mengimplementasikan rencana kegiatan yang mengarah kepada pembangunan 
berkelanjut (sustainable development),  yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi 
secara berkelanjutan, berbasis keadilan sosial dengan mempertimbangkan keseimbangan 
lingkungan. 

Dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, mendidik manusia memiliki 
kesadaran dan tanggung jawab yang bisa menghormati hak-hak orang lain, alam dan 
diversitas, dan dapat menentukan pilihan/keputusan yang bertanggung-jawab, serta 
mampu mengartikulasikan semua itu dalam tindakan nyata. Secara bersama mempunyai 
komitmen untuk berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dunia yang 
lebih aman-nyaman bagi kita semua, baik sekarang maupun dimasa mendatang bagi anak 
cucu kita. Ini merupakan sebuah pemahaman tentang kompleksitas dan diversitas secara 
komprehensif; serta pemahaman tentang bagaimana caramengubah segala 
perkembangan / pengembangan kearah sustainibilitas, dan dilaksanakan melalui 
perencanaan dan pelaksanaan yang bijaksana, serta disosialisasikan secara efektif dan 
meluas. 

ESD merupakan upaya mengubah perilaku masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai  
tentang penghargaan terhadap : (1) Martabat dan HAM untuk semua orang dan komitmen 
pada keadilan sosial dan ekonomi , (2) Hak  generasi masa depan danpertanggungjawaban 
antar generasi, (3) Kepedulian bagi  kehidupan yang lebih luas denganmelibatkan 
perlindungan dan pemulihan pada ekosistem bumi, dan (4) Keragaman budaya dan 
komitmen untuk membangun secara lokal dan global sebuah budaya toleransi, anti 
kekerasan dan perdamaian.
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Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada sesi ke 57  tahun 2002 
mendeklarasikan periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan (Decade of Education for Sustainable Development/DESD). Tujuan DESD 
adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, dan praktek pembangunan 
berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran. Upaya ini diharapkan 
akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang dapat menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, pembangunan ekonomi, komunitas 
yang adil bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Indonesia berkewajiban untuk 
ikut serta melaksanakan dan mewujudkan  DESD tersebut.
Sejarah perkembangan ESD di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan Pendidikan 
Lingkungan Hidup.Pada tahun 1986, Pendidikan Lingkungan dan Kependudukan diajarkan 
melalui pendidikan formal di sekolah dalam bentuk mata pelajaran “Pendidikan 
Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan PKLH”. Sejak 1989/1990 
berbagai pelatihan  mengenai pendidikan lingkungan diberikan Departemen Pendidikan 
kepada prndidik di tingkat SD hingga SMA dan Sekolah Kejuruan. Untuk mendukung 
gerakan pendidikan lingkungan ini, tahun 1996, terbentuk Jaringan Pendidikan Lingkungan 
yang beranggotakan penggita pendidikan lingkungan (LSM, individu, dan lembaga lainnya), 
pada tahun 2004 anggota mencapai 192 lembaga/perorangan. Pada tanggal 21 Mei 1996, 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Menteri Negara Lingkungan HIdup 
menerbitkan Memorandum of Understanding tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Pendidikan Lingkungan Hidup, serta pada tanggal 5 Juli 2005 mengeluarkan SK tentang 
integrasi pendidikan lingkungan hidup ke dalam mata pelajaran. MoU antara Kemendiknas 
dengam Kemenneg Lingkungan Hidup.Telah diperbaharui pada tahun 2010, dan telah 
memasuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di dalamnya.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi leading sectordalam 
pelaksanaan pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. 
Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban 
mewujudkan pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan 
tugas dan fungsi masing-masing. Kemendikbud telah telah melakukan berbagai upaya 
melalui berbagai kegiatan seperti penelitian kebijakan, pelatihan PUP3B, 
termasukpanduan untuk mengintegrasikan Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan ini ke dalam kurikulum.

Banyak pihak di masyarakat, seperti lembaga swadaya masyarakat dengan dukungan 
lembaga donor dan/atau perusahaan, membuat model penerapan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, seperti di  Kawasan Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/ 
HoB) memiliki modal sosial dan modal sumber daya alam (SDA) yang sangat tinggi, dan juga 
secara historis dan efektif saling terkait untuk menciptakan kondisi pengelolaan SDA secara 
berkelanjutan di wilayah tersebut, WWF Indonesia sejak tahun 2008 telah dilakukan 
penerapan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan melalui pendekatan secara 
menyeluruh sekolah (whole school approach) di berbagai kabupaten seperti Kutai Barat, 
Katingan, Murung Raya, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas Hulu, Melawi, dan Sintang. 
Beberapa sekolah diantaranya mendapat pendampingan yang cukup intensif. Perubahan 
yang sangat mendasar dapat dirasakan, yaitu program tersebut membantu sekolah 
menyusun dokumen KTSP, perubahan pengelolaan dan penataan lingkungan sekolah yang 
sangat baik, pengayaan metodologi pembelajaran, sikap dan semangat belajar-mengajar 
menjadi meningkat, serta interaksi positif antara sekolah dengan berbagai pihak terutama 
masyarakat setempat terhadap sekolah juga semakin meningkat.
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Di Kalimantan Tengah, UKP4 melalui program REDD+ telah membantu menyebarluaskan 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan  melalui pelatihan kepada guru, serta 
melakukan pendampingan sekolah. Pertamina Foundation melalui program Sekolah Sobat 
Bumi, menjadi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan sebagai bagian penguatan 
bagi sekolah-sekolah adiwiyata mandiri. Sampoerna School of Education, melakukan 
penguatan kepada guru-guru dilingkungannya maupun di lingkungan yang lebih luas. Dan 
banyak lagi lembaga yang mencoba membantu dan menerapkan hal ini.
Namun, walaupun sudah hampir memasuki tahun kesembilan dari Dasa Warsa (DESD), 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan penerapannya secara Nasional masih 
berupa noktah-noktah kecil yang tersebar tidak merata di seluruh pelosok Nusantara. 
Tentunya, timbul pertanyaan mendasar: “Mengapa Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan yang memiliki tujuan mulia ini sangat sulit diterapkan di Indonesia?” 
Kemudian dapat dilanjut dengan pertanyaan: “Apa yang menyebabkan hal ini terjadi?”:
•Apakah konsep pembangunan berkelanjutan bertentangan dengan konsep 
pembangunan nasional? Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan tidak perlu 
diajarkan dalam sektor pendidikan?
• Apakah setiap pendidik mengetahui, memahami, dan mempraktekkan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan? Apa yang penyebab sehingga Pendidikan untuk 
Pembangunan tidak tersebarluas secara merata?
• Apakah ada kebijakan pendukung dari Pemerintah agar Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan ini terap secara masal di Indonesia? Apakah faktor penghambat yang 
menyebabkan?
Akan tetapi, ada praktek cerdas yang dilakukan oleh sekolah bekerjasama dengan berbagai 
pihak yang secara sukarela menerap Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang 
perlu didokumentasikan dan menjadi petik pembelajaran bagisekolah-sekolah lainnya. 
Pertanyaan berikutnya adalah: “Bagaimana hal ini bisa diketahui oleh banyak sekolah, agar 
bisa diadopsi dan direplikasi?” Apa yang dibutuhkan untuk hal tersebut? 

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Jaringan ESD Indonesia, mencoba 
menyelenggarakan Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 
yang bertema “Kemajuan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan menjelang akhir 
Dasa Warsa 2005 – 2014, serta percepatan penerapannya di Indonesia” yang 
mempertemukan para pihak dalam mengukur kemajuan serta menyusun strategi dan 
masukan bagi kebijakan yang mendorong pada percepatan penerapan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan, sehingga Indonesia memiliki capaian dan keberhasilan 
dalam DESD, serta menentukan langkah lanjutan pasca DESD. 
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1.2.  Tujuan 
Tujuan dari Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah:
• Menyusun rekomendasi untuk kebijakan pendukung Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan.
•Menyusun rekomendasi untuk penyebarluasan penerapan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan.
• Bertukar pengalaman dan pembelajaran dalam melakukan pratek-praktek penerapan 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

1.3.  Keluaran yang Diharapkan 
Lokakarya diharapkan dapat menghasilkan:
• Petikan pembelajaran untuk para praktisi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.
• Masukan untuk Strategi Nasional dan Kebijakan pendukung penerapan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan.
•Tersusunnya Rekomendasi untuk Kebijakan Perluasan dan Percepatan Penerapan 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan.

1.4.  Peserta
Peserta lokakarya nasional adalah perwakilan dari berbagai pihak meliputi : Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, 
Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda, UPD I), Kemenpora, Dinas dan instansi terkait, 
Perguruan Tinggi Pendidikan (LPTK), Perusahaan,  Pendidik, dan LSM, dengan total peserta 
77 peserta lokakarya, peserta seminar,  narasumber, fasilitator dan panitia berjumlah  150 
orang. 

1.5. Pelaksanaan
Kegiatan lokakarya ini merupakan berbagai rangkaian kegiatan yang diawali dengan Focus 
Group Discussion  tentang pelaksanaan ESD di berbagai daerah; Training of Trainer ESD 
untuk para pendamping sekolah November 2012 (5 hari); Training Group (Pokja) EE. 
Oktober 2012 (1 tahun), Penyusunan Rencana  ; Conference EE di Australia (September – 
Oktober 2012); Konfrensi Pendidik untuk Entrepreneurship (Rabu-Kamis,28 – 29 November 
2012); Training ESD untuk Dosen-dosen Perguruan Tinggi Pendidikan (Desember 2012).

1.6. Waktu dan Tempat 
Kegiatan lokakarya tersebut diselenggarakan di Putri Duyung Ancol, Jl. Lodan No. 7 Jakarta 
Utara, pada tanggal 4-6 Desember 2012. 
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1.7. Agenda Acara



Bab 2. Proses Lokakarya Nasional 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

2.1.  Pembukaan  

Acara Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dibuka oleh  
Nyoman Iswarayoga, Direktur Program Climate dan Energi, WWF – Indonesia, pada pukul 
09.30. Dalam pembukaan disampaikan tentang peran penting pendidikan dalam 
pembangunan berkelanjutan, yaitu mengubah pola pikir, kebijkan untuk mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik.  dimana bumi sebagai tempat hidup mahluk-mahluk yang ada 
serta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya dapat diwariskan kepada generasi 
berikutnya.  Seperti yang dibicarakan dalam Konvensi Tingkat Tinggi Bumi Rio+20, bahwa 
akses pendidikan masih menjadi masalah utama khususnya bagi negara-negara 
berkembang seperti Indonesia dan juga pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
masih belum dipahami. 
Dalam pembukaannya, Nyoman Iswarayoga, menyampaikan harapannya agar pertemuan 
selama 3 hari dari  4-6 Desember 2012,  diharapkan dapat menggabungkan dua sektor yakni 
pendidikan itu sendiri dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan disatukan dan 
memecahkan kendala-kendala serta tantangan yang dihadapi untuk menerapkan 
pelaksanaan  pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

2.2. Keynote Speech:  Mengarusutamakan (mainstreaming) Pembangunan Berkelanjutan 
ke dalam Pendidikan :  Prof.DR. Emil Salim
 
Prof. Dr. Emil Salim menyampaikan paparannya mengenai Pembangunan Berkelanjutan 
dengan ekuiti. Membicarakan pembangunan berkelanjutan bukan hanya pendidikan untuk 
lingkungan tapi juga aspek sosial dan ekonomi didalamnya. Pembangunan berkelanjutan 
berbeda dengan pembangunan secara ekonomi, dimana sasaran pembangunan ekonomi ini 
harus mengarah pada tiga sasaran yakni sasaran ekonomi (Pro-Growth), sasaran sosial (Pro-
Job, Pro Poor), dan sasaran lingkungan (Pro Green Environment). 

Titik temu dari tiga sasaran pembangunan berkelanjutan yakni manusia miskin, yakni 
manusia yang terjebak dalam “lubang kemiskinan” sehingga tidak punya akses baik akses 
dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, fasilitas atau infrastruktur dan lainnya.  Oleh 
karena itu, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menarik manusia miskin dari 
lubang kemiskinan dalam hal ini adalah manusia miskin mendapatkan akses dari jalur 
ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Inti pembangunan berkelanjutan juga bukan dari kenaikan 
GDP tetapi bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia. Usaha meningkatkan 
Indeks Pembangunan Manusia melalui MDGS (Millenium Development Goals) yang saat ini 
berubah menjadi MDG+ yang mengarah pada SDG (Sustainable Development Goals). SDG ini 
mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan dua pendekatan yakni aksesibilitas bagi 
penduduk miskin dan mengatasi disparitas pembangunan (desa-kota, antar kabupaten se-
pulau, antar propinsi, antar pulau). 
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Selain upaya pengentasan kemiskinan, juga terdapat master plan percepatan 
pengembangan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan antara lain menaikkan nilai 
tambah sumberdaya alam hayati tropis daratan dan lautan yang khas di Indonesia; 
mengembangkan pola manajemen perkayaan sumberdaya alam ; menyelamatkan pantai 
yang rusak dan padat penduduk dari ancaman kenaikan muka laut; pengembangan bahan 
strategis (air, pangan, energi) dengan sumberdaya alam terbarukan; dan pengembalian 
demografi melalui kebijakan pengembangan modal sosial. Dalam mencapai 
pembangunan berkelanjutan yang ekuiti mencakup tiga serangkai yakni lembaga 
pemerintah pusat-daerah, perusahaan swasta, dan LSM. Selengkapnya materi presentasi 
disajikan pada lampiran 1. 

Pada sesi tanya jawab, ada tujuh pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan 
sebagai berikut : 

Sesi Tanya Jawab dengan Prof. Dr. Emil Salim

1)Penanya 1:  Karsono  (BLH Propinsi Kalimantan Barat)
Pertanyaan : "Negara Singapura pemerintahnya sangat kuat dan masyarakatnya juga dapat 
bekerjasama dengan baik. Disini faktor dominan adalah pemerintah. Kira-kira di Indonesia siapa yang 
bisa menggerakkan atau mendorong pemerintah. Saran Bapak bagaimana supaya pemerintah dapat 
mengarah pembangunan seperti negara-negara maju. Selama ini bagaimana pengalaman bapak 
berkaitan dengan pemerintahan sekarang, apakah ada ide-ide lngkungan dari Pak Emil dan apakah 
oleh pemerintah kita sudah diterapkan? 
Jawaban : kita ini tidak sama sewaktu di Orde Baru dimana ketika aturan datang dari tingkat atas akan 
sama aturannya sampai di tingkat bawah. Tetapi semangat peran serta demokrasi menjadi kurang 
tumbuh dan terjadinya reformasi 1998. Lahir reformasi demokrasi parlementer. Dulu saat saya 
menjadi menteri, anggaran proyek disusun oleh BAPPENAS satuan 3 (dibuat oleh kementerian 
dengan BAPPENAS) sekarang anggaran disusun oleh komisi DPR. Kalau ini dilaksanakan oleh pihak 
DPR yang tidak ahli maka akan menjadi masalah. Saat ini kita memiliki 9 partai di DPR, dimana untuk 
menjalankan partai kira-kira memerlukan 10 triliun rupiah, 9 partai berarti membutuhkan 90 triliun, 
dari manakah sumber dana 90 triliun? Sistem keuangan dari parpol mengakibatkan lahirnya satu 
sistem yang kabur yang tokoh pemimpin sangat ditentukan oleh popularitas. Kabinet yang terdiri dari 
berbagai partai politik, belum tentu juga bilang hitam, maka bisa jadi kelabu.  Sistem sekarang 
menjadi complete difference system dimana ketika aturan datang dari tingkat atas belum tentu dapat 
diterima di tingkat bawahnya. Karena jaman dulu terlalu top down, dan sekarang bottom up, kalau 
sistem sekarang bottom up, maka sangat diperlukan peran masyarakat madani. 

2) Penanya 2.  Ninik (Malang)
Pertanyaan: Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan keilmuan lingkungan hidup. Selain itu kalau 
kita berbicara ilmu terkait dengan kaidah moral. Prinsipnya bahwa kalau kita menerapkan 
pembelajaran tentang lingkungan hidup tidak mengubah kodrat manusia dan harus untuk 
kesejahteraan manusia dan tidak mencampuri kehidupan yang berdampak pada keseimbangan 
lingkungan? 
Jawaban : Malang menjadi pusat wisata dalam buah-buahannya. Kembangkan value added resource 
yang ada di Malang. 

7
Prosiding Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, 4-6 Desember 2012 
Kebijakan 



3) Penanya 3 : Robert Steel, (Indonesia National Action Plan For Environmental Education)
Pertanyaan : Kami punya proyek dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementrian Kehutanan dan lainnya.  Apa saran 
bapak, terkait mekanisme agar perencanaan atau dokumen ini menjadi suatu aksi nyata? Mengingat 
rencana aksi ini bukan merupakan rencana pelaksanaan. 
We have projects with Ministry of Education Culture, BAPPENAS, Ministry of Forestry, etc. What is 
your advice what would be the real or mechanism to make this plan or the document to become the 
real action? Because our action plan is not implementation plan. 
Jawaban : Ini bagian dari mekanisme partai politik, dimana kita dapat melihat sebuah perubahan 
sistem dari sistem kewenangan pemerintah menjadi sistem kewenangan demokrasi yang disebabkan 
oleh sistem partai politik.  Bagaimana partai politik mempengaruhi negara ini, seharusnya kita dapat 
memobilisasi peran dari masyarakat sipil. Gagasanya sekarang adalah bagaimana menemukan 
pemimpin yang baik, jika ada seseorang yang terlihat dapat memimpin sebaiknya mereka menjadi 
anggota partai.
Pertanyaan  kembali dari Robert :  Mekanisme seperti apa untuk dapat bekerja bersama pemerintah 
Indonesia? (What is the mechanism to work together with ministries in Indonesia?)
Jawaban :  Bagaimana bisa duduk bersama dengan pemerintah, jadi kuncinya adalah kesamaan 
fokus, sumberdaya, program dari satu titik menuju apa yang ingin dicapai.  dan profesionalisme, 
bagaimana memecahkan masalah bersama.  Jika kita ingin menumbuhkan hal tersebut maka semua 
orang harus dapat mempromosikannya." 
 
4) Penanya 4 : Ibu Guru dari Kota Malang 
Pertanyaan : saya seringkali mendapatkan pertanyaan dari anak-anak tentang sawah yang tergusur 
dari kota dan menjadi bangunan. Selain itu bagaimana dengan hutan lindung di kota Malang yang 
berubah menjadi lahan sayur? 
Jawaban : "Apakah sudah ada tata ruang di kota malang? Kita punya rencana tata ruang oleh 
pemerintah, apakah dibenarkan bila hutan lindung diubah menjadi lahan sayur? Kalau memang tidak 
dibenarkan, maka masyarakat yang dirugikan harusnya bisa diadukan oleh pemerintah dan kita bisa 
memakai jalur hukum".
Pertanyaan tambahan : Generasi muda masih belum mencintai lingkungan atau pertanian. Kira-kira 
bagaiamana menumbuhkan semangat mencintai pertanian kepada generasi muda?
Jawaban Bapak Emil : Pertanian sekarang pakai otak (value added). Ambil kasus di Jawa Tengah ketika 
bencana gunung merapi. Bagaimana mereka bisa makan ketika tanah sawah tertutup oleh lava. 
Ternyata mereka makan polong, polong tumbuh dengan adanya lava. Polong tumbuh dari local 
wisdom.  Local wisdom is the king of new biological source. Kita ini negara yang terletak di 
khatulistiwa dan negara kita ini terkaya dalam keanekaragaman hayati. 

5) Penanya 5: Mulyono, Desa Mekartani, Kalimantan Tengah
Pertanyaan : Di desa kami wilayahnya kecil dimana terdapat 200 KK yang dikelilingi hutan belantara, 
akses ke desa lain sangat sulit. Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) sudah masuk Muatan Lokal 
(Mulok), benturannya adalah di kawasan hutan sebagai taman nasional, yang tadinya masyarakat 
sebagian besar penduduknya adalah perambah hutan. Ditetapkannya taman nasional Sebangau, 
menyebabkan aktivitas masyarakat dilarang, sehingga penerapan PLH  ke anak berseberangan 
dengan mindset orang tua. 
Jawaban : Taman Nasional adalah masa depan, karena masyarakat lokalnya memiliki kearifan 
tradisional (local wisdom). Saat ini ide yang bisa diberikan bagaimana taman nasional ini 
dikembangkan dengan meningkatkan nilai tambah dari kearifan tradisional (value added from  local 
wisdom) seperti dari pangan , obat, dan lain-lain. 

8
Prosiding Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, 4-6 Desember 2012 
Kebijakan 



6) Penanya 6:  Ibu Asri,  Surabaya
Pertanyaan : Negeri ini Materialistis hedonism, rasa saling memberi terkikis, rasa memiliki negara 
pun sudah hilang. Saya sangat prihatin, sementara yang merusak lingkungan adalah rakyat miskin. 
Yang merusak Indonesia adalah konglomerat. Persoalannya, kenyataan tidak muluk-muluk, kita 
berada di hotel yang mengakibatkan tenggelamnya Jakarta, kita di ruangan AC. Padahal kalau saya 
membina, sekolah harus lebih eco friendly. Hentikan pak, untuk pembangunan yang sudah tidak 
diinginkan oleh masyarakat, misalnya hotel yang merusak konservasi khususnya di daerah batu, 
Surabaya. Diperkirakan apabila ini dibiarkan terus, 5 tahun kedepan, Malang dan sekitarnya akan 
tenggelam. 

Bapak Emil : Walikota Surabaya benar-benar mendukung masyarakat di bawah. Ada kekuatan konkrit 
di Surabaya yang dipimpin oleh walikota yang pembangunannya bersifat kerakyatan. Walikota 
Surabaya merupakan tipe pemimpin masa depan. Kalau ada perlawanan terhadap kapitalisme, ibu 
harus mendukung walikota. Karena ibu walikota menyusun tata ruang Surabaya dengan baik. Ibu 
bersatu dengan walikota Surabaya, dengan demikian ada kekuatan konkrit untuk mencari solusi. 

7) Penanya 7 : Ibu Astuti, Kalimantan Barat
Pertanyaan: Saya sangat terkesan dengan Bapak dimana Bapak sampai sekarang masih peduli 
terhadap isu-isu lingkungan. Kira-kira apa yang mendorong Bapak?
Bapak Emil : Saya memiliki anak dan cucu, dimana saya membayangkan ketika cucu saya sudah 
tumbuh dan mereka hidup di tahun 2050. Saya membayangkan bagaimana kondisi Indonesia di 
tahun 2050 yang nantinya akan dihidupi oleh buyut saya? Apabila kondisi masih seperti ini maka 
kondisi di masa mendatang mungkin akan lebih buruk dan ini sangat mengkhawatirkan. Sehingga 
yang saya harapkan pertemuan ini bisa memberikan semangat kepada bapak dan ibu disini serta 
mampu menggoncangkan masyarakat Indonesia dalam  pembangunan berkelanjutan. 

Emil Salim menyampaikan bahwa pembangunan Indonesia saat ini tidak ekonomisentris saja, dan 
Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga mendukung dalam pro poor, pro job, pro growth, dan pro 
green. Presiden Susilo Bambang Yudoyono telah ditunjuk sebagai co-chair High Level Panel of 
Eminent Person for Post 2015 Development Agenda (sebuah pertemuan tingkat tinggi guna 
menindaklanjuti dan memberi masukan terhadap agenda pembangunan global pasca 2015, yang 
merupakan target Millenium Development Goal). Jadi, usaha ESD harus dibumikan dan bagaimana 
bisa menggerakkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Emil Salim juga berharap 
pertemuan ini dapat merubah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan. 
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2.3.    Sesi Seminar

Metoda seminar yang dirancang dalam lokakarya dimaksudkan untuk memaparkan 
konsep, metoda serta pengalaman langsung dari program dan kegiatan terkait pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan. Sesi seminar terbagi menjadi lima sesi yang 
dimoderatori oleh para penggiat/praktisi  dan pemerhati pendidikan lingkungan dan 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang berpengalaman di Indonesia maupun 
Internasional, terdiri dari :
1) Israr Ardiansyah (Indonesia Mengajar).
2) Latipah Hendarti  (DeTara Foundation). 
3) Stien Makatupan (Sampoena School Education-SSE). 
4) Maria Mumpuni P (BIMAesw). 
Sesi seminar terbagi dalam lima sesi yang meliputi :
1)Sesi pertama: Konsep, sejarah, dan pemahanan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan. 
2) Sesi kedua: Kebijakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. 
3)Sesi ketiga: Pengembangan kurikulum yang terkait dengan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan. 
4)Sesi keempat: Pengalaman langsung dalam pelaksanaan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan dari sekolah maupun LSM pendamping. 
5)Sesi kelima: Jejaring dalam mendorong pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan baik ditingkat LSM, generasi muda, maupun di tingkat perguruan tinggi. 

2.3.1.  Sesi Pertama (Hari Pertama Seminar, Selasa 4 Desember 2012)

Sesi satu Seminar hari pertama menghadirkan  tema terkait kebijakan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan yang menampilkan 4 pembicara/narasumber yaitu Dr. Leif 
Ostman (Universitas Uppsalla, Swedia); Prof. Dr. Arief Rachman (KNIU); Gunilla Elsasser 
(WWF Swedia) dengan moderator Israr Ardiansyah (Indonesia Mengajar). Sesi dimulai dari 
jam 11.00 sampai jam 15.30 dengan disela waktu istirahat dan makan siang.  

2.3.1.1. Education for Sustainable Development Concept, History, Implementation and 
Lesson Learned  (Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan : Konsep, Sejarah, 
Pelaksanaan dan Petikan Pembelajaran)  : Prof.Dr. Leif Ostman (Universitas Uppsalla, 
Swedia) 

Dr. Leif Ostman salah satu ahli  pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan  dari 
Universitas Uppsala-Swedia, memaparkan tentang Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan : Konsep, Sejarah, Implementasi, dan Petikan Pembelajaran, pengalaman 
dari Swedia.  Menurut beliau, sejarah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan  
yang berkembang dari tahun ke tahun pada 1990 telah meliputi fakta, moral dan refleksi 
politik yang ingin dicapai.  Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan tidak pernah 
lepas dari tiga unsur yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menciptakan 
keseimbangan antar unsur tersebut termasuk peran masyarakat madani dalam 
pengambilan keputusan terkait budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. 
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Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan tidak hanya mendorong siswa untuk 
mendapatkan pengetahuan, namun harus dapat mendorong siswa untuk mengambil 
keputusan dan beraksi. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan 
pendidikan yang bermanfaat bagi siswa, sekolah, dan masyarakat. Di sekolah pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan dapat diterapkan di kegiatan ekstrakulikuler guna 
mendorong peran aktif siswa sesuai minat masing-masing.  Sayangnya, kegiatan 
ekstrakulikuler memiliki kelemahan, antara lain tidak semua siswa mengikuti kegiatan 
ekstrakulikuler sehingga bagi siswa yang tidak mengikuti maka akan kurang 
pemahamannya. Pendidikan pembangunan berkelanjutan harus melibatkan semua 
elemen seperti yang disampaikan oleh Prof. Emil Salim, sehingga sangat penting untuk 
mengintegrasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam mata pelajaran.

Leif dan instusinya mengembangkan EGLO : Authority Governance and Local Ownership 
(Tata Kelola Kewenangan dan Kepemilikan Lokal), yang menekankan bahwa kewenangan 
yang dilakukan dari atas (top down) dan dari bawah (bottom up) keduanya diperlukan 
dalam pengembangan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Di Swedia, EGLO 
didukung dengan adanya dokumen panduan yang harus memasukkan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan kedalam kurikulum nasional dan ujian nasional. Dalam 
menyebarluaskan pendidikan pembangunan berkelanjutan, sekolah dapat memanfaatkan 
pendidikan tinggi, pendidikan guru, dan pelatihan pra jabatan dan pemerintah dapat 
melakukan hal lain untuk membantu masyarakat. 

Dalam rangka mendorong rasa kepemilikan guru, maka guru harus diberikan kesempatan 
dan kewenangan untuk menyusun muatan pengajaran sesuai dengan kondisi setempat. 
Guru harus dapat menciptakan keseimbangan antara kurikulum nasional dan lokal. Untuk 
mempermudah dalam mengintegrasikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
ke dalam kurikulum, sekolah harus memberikan kebebasan berkreasi bagi guru dalam 
menyusun rencana pembelajaran, memasukkan isu-isu pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan khususnya isu lokal dan global, serta melibatkan diri dengan berbagai 
institusi atau organisasi lingkungan. Dalam mengembangkan kurikulum lokal, guru harus 
mampu berpikir secara lokal sehingga siswa dapat memahami isu-isu tersebut, serta 
mengutamakan ketrampilan dan keaktifan siswa.  
Di sekolah, saat ini harus dilakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan pendidikan 
pembangunan berkelanjutan, yaitu :
1) Guru harus menyadari bahwa penerapan pendidikan pembangunan berkelanjutan 
menjadi bagian dari tugas mereka.
2) Sangat sulit untuk mengarusutamakan pendidikan pembangunan berkelanjutan  ke 
dalam mata pelajaran, bila tidak dimasukan dalam kurikulum
3) Para guru harus banyak mendapat dukungan dari Kepala Sekolah, pejabat setempat dan 
masyarakat, kami pernah menginterview guru-guru dimana hasilnya bila  kepala sekolah 
dan masyarakat tidak terlibat aktif maka hasilnya kurang baik. Selama 7 tahun melakukan 
program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan terlihat dukungan pemerintah 
setempat sangat kurang. Apakah karena pemerintah kurang memahami apa itu 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau masalah lain. 
4) Agar berhasil mengarusutamakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, 
harus ada pendidikan masa jabatan yang memasukan topik ini, mengembangkan metoda-
metoda serta mengkaji metoda tersebut.  
5) Salah satu kendala yang dihadapi oleh para guru, umumnya adalah tidak memiliki 
ketrampilan khusus dalam menyusun kurikulum, pengalaman di Swedia memerlukan 
waktu sekitar 5-6 tahun untuk membiasakan guru menyusun kurikulum. 
6) Banyak pelajaran dari negara-negara lain tentang pendidikan pembangunan 
berkelanjutan, jika kita ingin berhasil maka harus melibatkan banyak pemerhati dan 
organisasi-organisasi lingkungan. 
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Dr.Leif juga menyampaikan bahwa untuk menyusun kurikulum pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan, kita harus berpikir tentang persoalan lokal, sehingga siswa 
dapat memahami isu-isu sekitar mereka. Selanjutnya menyusun daftar matapelajaran 
yang dapat dimasukan dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, serta 
menumbuhkan ketrampilan siswa dalam penerapannya dan melakukan penilaian.  
Langkah berikutnya adalah bagaimana ibu/bapak mengidentifikasi daftar sesuai dengan 
standar pendidikan nasional, baik pengetahuan, ketrampilan, nilai, metoda pengajaran, 
dll.   

Di Swedia dipaparkan bahwa,  para guru cukup nyaman dalam menerapkan pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan, karena mereka mengorganisir kolaborasi para guru,  
setiap guru mengajarkan 3 sampai 4 matapelajaran dan mereka mengintegrasikannya atau 
melibatkan guru lain. Ketika guru hanya mengajar satu matapelajaran, maka kita harus 
melibatkan guru-guru lain. Saat ini di Swedia sudah tersusun kurikulum dan rencana 
pengajara, selajutanya kita akan menyusun portfolio untuk pengajaran, dan kami berbagi 
pengalaman semua itu dengan para pembuat kebijakan. 

Presentasi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Ada empat pertanyaan dari 
peserta yang selengkapnya disajikan dalam berikut: 

Sesi Tanya Jawab dengan Bapak Prof.Leif Ostman

1) Penanya 1 : Sari  (Guru Inklusif dari Jakarta)
Pertanyaan :  Kami sudah melaksanakan dan berkomitmen untuk pendidikan pembangunan 
berkelanjutan, dengan mengangkat isu lokal, serta didukung oleh kebijakan sekolah.  Bagaimana 
mempengaruhi perubahan berpikir dan bagaimana mempengaruhi masyarakat sekitar, apa yang 
harus kami lakukan agar dapat berhasil?
We have implemented and commitmented ESD in the curriculum with local contents, and it is 
supported by school policy. So, how to  influenced  other people what we have to do and how to make 
it? 
Jawaban :  Banyak orang harus terlibat untuk mempengaruhi banyak orang, dan cara yang dilakukan 
beragam karena setiap orang memiliki ketertarikan yang berbeda.

2) Penanya 2 : Maria (BIMAesw, Surabaya)
Pertanyaan : Bagaimana isu dalam pendidikan pembangunan berkelanjutan diintegrasikan dalam 
setiap subyek, bagaimana saya dapat menilai hasilnya?
Jawaban Bapak Leif :  Satu hal yang terpenting adalah bagaimana membuat pertanyaan ulangan  
tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, hampir dalam semua ulangan, kami 
menggunakan pengetahuan, cara yang paling penting adalah membuat penilaian tentang 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  Ada beberapa upaya termasuk mengembangkan 
pertanyaan-pertanyaan terkait pembangunan berkelanjutan dalam tes internasional, sayangnya 
belum berhasil, mudah-mudahan tahun depan dapat disempurnakan dan berhasil.

3) Penanya 3 :  Rahmat (Madrasah Ibtidaiyah Nurussalam, Bogor)
Pertanyaan : Saya mengajar olah raga, siswa didik saya ada yang ingin jadi petani, sementara ada juga 
yang ingin jadi pebisnis.  Di wilayah saya terdapat lahan yang digunakan untuk penambangan cadas 
untuk batako tanpa izin dan sekarang sudah tidak digunakan lagi.  Bagaimana cara agar lahan 
tersebut dapat dipulihkan sehingga lahan tersebut dapat digunakan untuk bertani sesuai cita-cita 
anak-anak?
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Jawaban: Untuk kehidupan, kadang pohon harus ditebang, jika kita ingin menciptakan 
pembangunan berkelanjutan, kita harus membangun suatu inovasi untuk perlindungan alam. Kita 
tidak bisa melarang bagaimana manusia mencari makan, karena mereka bisa kelaparan, terkadang 
salah satu cara terbaik adalah dengan melindungi alam, dan itulah salah satu alasan kita harus 
melibatkan masyarakat madani dan pemerintah, seperti yang diutarakan oleh Bapak Emil Salim 
dimana kita harus melibatkan orang tua siswa dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
dan dalam hal ini diperlukan kreatifitas dari guru-guru untuk mengaplikasikannya sekolah. 

4) Penanya 4 : Fahrawis (Makasar)
Pertanyaan: Saat ini pemerintah sedang merevisi kurikulum dalam pendidikan karakter dan 
kemudian ada pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan,  hal ini sesungguhnya membuat kami 
bingung. 
Jawaban: Saya rasa akan lebih baik, bila kita dapat mengkombinasikan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan dengan pendidikan karakater, dan jika ada kesempatan perubahan  
kurikulum, ini merupakan tantangan. (I think it will be better if we can combine the ESD and 
characterize education and if there is change of curriculum it is our challenge). 

2.3.1.2. Education for Sustainable Development-Pendidikan untuk Pengembangan/ 
Pembangunan Berkelanjutan  :  Prof. Dr. Arief Rachman (KNIU)

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan merupakan suatu keseimbangan antara 
kekuatan ekonomi, sosial, lingkungan dan kebutuhan hidup. Dimana semua guru harus 
mengembangkan pembinaan yang dihubungkan dengan ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Dalam menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjtuan, tidak dilihat hanya 
untuk uang tetapi ada hubungan dengan budaya (agama dan nilai-nilai kehidupan), 
sehingga pada akhirnya, pendidikan dikemas berhubungan dengan keuangan, 
kebudayaan, sosial, lingkungan. Seperti yang diuraikan dalam UU Sistem Pendidikan 
Nasional pasal 1 ayat 1 mengenai definisi pendidikan :  Pendidikan adalah usaha sadar dan 
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara

Arief Rachman pun menegaskan ketika mengajarkan kepada anak-anak, di setiap mata 
pelajaran apapun, guru tidak hanya menjelaskan teori tetapi juga prakteknya dan juga 
menghubungkan isu lingkungan, ekonomi, sosial, dan kebutuhan hidup. Beliau pun 
menguraikan apa yang perlu dilakukan dalam meraih sukses pendidikan, antara lain, 
bertaqwa, berkepribadian matang, berilmu mutakhir dan berprestasi, mempunyai rasa 
kebanggaan, dan berwawasan global. Hal tersebut berkaitan dengan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan selanjutanya di sebut ESD.  Perlunya ESD ini dilatarbelakangi 
oleh pertumbuhan penduduk yang cepat, saat ini 850 juta penduduk kekurangan pangan, 
50% hutan tropis musnah, dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). ESD juga memiliki 
esensi dasar antara lain; Peace Education, Human Right Education , Environmental 
Education, Welfare Education, Multicultural Education, Development Education, Gender 
Education, dan ICT Education. Namun, yang terpenting dalam penerapan ESD dimulai dari 
diri sendiri (you have to be good for yourself). Dalam uraiannya mengenai ESD ini, Arief 
Rachman juga memberikan semangat dan energi positif bagi guru-guru melalui 10 S yaitu 
Senyum, Salam, Sapa, Sabar, Syukur, Sehat, Sugih, Semangat, Sukses, Surga. Selain itu, 
dalam penerapan ESD guru juga harus dilandasi dengan iman, perasaan, akal, sosial, dan 
jasmani. Pada sesi tanya jawab, ada tiga pertanyaan dari peserta yang selengkapnya 
disajikan berikut :
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Sesi Tanya Jawab dengan Bapak Prof. Dr. Arief Rachman

1) Penanya 1 : Sukirman (Kalimantan Utara)
Pertanyaan : ketika semangat belajar yang memiliki adalah guru, bagaimana langkah-langkah yang 
perlu diambil oleh guru dalam mengembangkan mutu pendidikan? Dan satu lagi, dari 3 institusi 
pendidikan yakni formal (sekolah), informal (rumah), dan non formal (sosial) terkadang satu sama 
lain saling bertentangan, mengapa?
Jawaban : yang terpenting di dalam sekolah ada kejelasan konsep antara yang boleh dan tidak boleh 
di sekolah. 

2) Penanya 2 : Bagus (Denpasar)
Pertanyaan : Guru di seluruh Indonesia banyak, bagaimana agar semua guru mengetahui penjelasan 
yang disampaikan oleh Pak  Arief karena pelatihan untuk guru yang masih jarang dilakukan. 
Jawaban: mulailah dari diri sendiri, mulai dari lingkup kecil, mempengaruhi  seluruh bangsa.

3) Penanya 3 : Noname
Pertanyaan : PR yang terkait moral adalah PR guru, apakah punya pengalaman dalam pendidikan 
moral? 
Jawaban: Teringat pada 5M : Moral, Mandate, Man Power, Management, dan Modal. Caranya 
melalui habit forming (kebiasaan), culture forming, dan control.

2.3.1.3.  Kebijakan ESD dan Pengalaman dalam Penerapannya di Swedia: Gunilla Elsasser 
(WWF-Swedia)

WWF Swedia telah bekerja cukup lama untuk isu pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan. Setiap tahunnya WWF mempublikasikan Laporan tentang Kehidupan Bumi 
(Living Planet Report). Di dalam Living Planet Report 2010 menyajikan grafik Indeks 
Kehidupan Bumi (Living Planet Index) 1970-2005  dan Indeks Jejak Ekologi Manusia 
(Human Ecological Footprint) 1961-2005. Indeks Kehidupan Bumi memperlihatkan bahwa 
semakin tahun kemampuan hidup bumi semakin menurun. Sebaliknya grafik Jejak Ekologi 
Manusia menunjukkan bahwa jumlah jejak  ekologi manusia di dunia semakin meningkat 
setiap tahun hingga melampaui kemampuan bumi ini menyediakan sumberdaya alam 
(exceed the world biocapacity). WWF menyimpulkan bahwa konsumsi manusia terhadap 
sumberdaya alam mencapai 1,5 kali bumi kita setiap tahunnya. Lalu bagaimana bisa 
melebihi besarnya bumi kita sedangkan bumi kita hanya satu buah? Ternyata setengah 
bumi yang kita konsumsi setiap tahun adalah sumber daya alam yang kita pinjam dari anak 
cucu kita yang seharusnya akan mereka manfaatkan di masa yang akan datang.

Pendidikan diyakini memiliki peran penting untuk memeperbaiki kondisi bumi kita. Dalam 
pendidikan, kita selalu mencoba untuk berfikir kembali dan berfikir kembali tantangan dan 
dukungan yag ada; memahami secara lebih mendalam dan memandang secara holistik 
terhadap permasalahan yang kompleks; menerapkan proses demokrasi; melakukan aksi 
yang kompetitif terkait pengetahuan, keteramilan dan nilai-nilai. 
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Di Swedia, WWF dalam projeknya telah mencoba mengkaitkan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan di segi pendidikan formal. WWF Swedia menunjuk 10 
sekolah model yang kemudian harapannya 10 sekolah tersebut menjadi contoh bagi 
sekolah-sekolah lainnya. Kesepuluh sekolah model tersebut  telah mewakili setiap jenjang 
pendidikan, mulai dari paud (pendidikan usia dini), sekolah dasar, sekolah menengah 
sampai universitas. Kemudian WWF Swedia menyewa konsultan untuk mendampingi 
sekolah model tersebut selama tiga tahun berturut-turut.  Target dalam waktu tiga tahun 
tersebut adalah:
1)Pendekatan sekolah secara menyeluruh dalam pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan 
2) Kemajuan dalam penilaian diri 
3) Berbagai dimensi dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
4) Penurunan jejak ekologis 
5) Pengajaran yang inovatif 
6) Mewakili tahapan sekolah yang berbeda 
7) Didokumentasikan dengan baik 
8) Di dukung dari tingkat regional 
9) Penjangkauan keluar  

Waktu tiga tahun tentunya tidak cukup untuk menyelesaikan pengembangan pendekatan 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Tetapi setidaknya WWF Swedia memiliki 
pengalaman tentang implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di 
pendidikan formal. Perwakilan dari 10 sekolah model saling berbagi pengalamannya 
kepada sekolah-sekolah lain di Swedia melalui workshop nasional pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan.  

WWF Swedia telah mempublikasikan sebuah buku pengalaman terbaik sekolah tentang 
upaya integrasi PBB pada kurikulum. Selain buku tentang pengalaman terbaik, WWF 
Swedia juga telah mempublikasikan strategi pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan yang telah ditularkan ke 55 negara di dunia. Buku pengalaman terbaik 
sekolah dan strategi ESD telah tersedia dalam Bahasa Inggris dan dapat diunduh melalui 
website WWF Swedia.   

Selama waktu tiga tahun tersebut, ada beberapa hal yang dapat menjadi pembelajaran, 
antara lain pentingnya kepemimpinan; nilai-nilai partisipatif dan kerjasama dengan 
masyarakat dan berbagai stakehoder. Kepemimpinan seorang kepala sekolah menjadi 
awal yang sangat penting dalam implementasi pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan  di sekolah. Berdasarkan pengalaman selama tiga tahun, kepala sekolah 
yang memiliki komitmen tinggi menunujukkan indeks yang lebih bagus,  sebaliknya  kepala 
sekolah yang memiliki komitmen rendah dan mutasi kepala sekolah menjadi kendala 
dalam implementasi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah.
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 Nilai-nilai partisipatif mengajak seluruh warga sekolah untuk berdiskusi bersama untuk 
memberikan rekomendasi implementasi PBB di sekolah, baik dimulai dari kelompok siswa, 
staf sekolah dan para guru. Sehingga sekolah dapat menetapkan apa yang diperbolehkan 
maupun yang tidak diperbolehkan di sekolah, misalkan makanan yang dijual di sekolah 
hanya diperbolehkan yang ramah lingkungan. Kerjasama dengan masyarakat dan berbagai 
stakeholder diharapakan untuk mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk 
secara non-finansial dan finansial. Pedoman yang perlu dibangun dalam penerapan PBB 
antara lain guru harus bekerja sama dengan guru lain, mempersiapkan siswa untuk 
berpartisipasi dan bertanggung jawab, menjalin kontak dengan masyarakat sekitarnya.

Bagaimanapun juga ada berbagai kendala di Swedia ketika akan mengimplementasikan 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di pendidikan formal, antara lain 
peraturan baru sekolah karena pergantian pimpinan; pembelajaran kewirausahaan yang 
belum terfokus kepada keberlanjutan dan layanan pelatihan pra jabatan yang tidak 
mengacu pada PBB namun hanya berbicara tentang kurikulum. 

Di Swedia sendiri reformasi terhadap kurikulum wajib di sekolah telah mengalami tiga kali 
proses draft dari diskusi awal tentang integrasi pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan ke dalam kurikulum.  Sekarang ini PBB telah dimasukkan dalam persyaratan 
pengetahuan bagi siswa dalam kenaikan kelas dan kelulusan. Sebagai contoh: Persyaratan 
pengetahuan untuk kelas A pada akhir kelas 6  “Siswa dapat mengajukan alasan tentang 
pertanyaan mengenai pembangunan berkelanjutan dan memberikan usulan dengan baik 
tentang etika-lingkungan pilihan dan prioritisasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 
siswa menerapkan penalaran tentang penyebab dan konsekuensi dari kondisi hidup yang 
tidak setara di dunia dan memberikan alasan tentang penyebab ketidakseimbangan 
kondisi kehidupan masyarakat di dunia dan mengajukan usulan yang baik tentang 
bagaimana kondisi kehidupan manusia dapat ditingkatkan”. Persyaratan pengetahuan 
untuk kelas A pada akhir tahun 9  “Siswa dapat berbicara tentang ekologi yang berbeda, 
isu ekonomi dan sosial yang berkelanjutan yang berbeda dan menghasilkan usulan untuk 
solusi di mana beberapa konsekuensi bagi manusia, masyarakat dan alam diperhitungkan”.

Adapun rekomendasi oleh WWF Swedia dalam pengimplentasian pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan :
1) Menunjukkan kepemimpinan (peran kepala sekolah sebagai pimpinan sangat penting).
2) Penyusunan rencana aksi, karena strategi saja tidak cukup.
3) Mengintegrasikan ke dalam semua bidang  termasuk dalam level pemerintahan.
4) Penyusunan kompetensi. 
5) Berjaringan. 
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Mengingat waktu yang sangat terbatas, maka sesi diskusi tanya jawab hanya diberi 
kesempatan pada satu penanya, selengkapnya disajikan dalam box berikut :

2.3.2.  Sesi Kedua  Hari Pertama (Selasa, 4 Desember 2012, sesi sore)

Sesi kedua lokakarya pada hari pertama tanggal 4 Desember 2012, menghadirkan 3 
pembicara  yang terdiri dari Rijaluzzaman (Kabid Komunitas Pendidikan Lingkungan Hidup, 
Kementrian Lingkungan Hidup); Dr. Bambang Indrayanto (Pusat Penelitian Kebijakan, 
Kemendibud) dan Dr. Mubariq Ahmad (Bank Dunia), dengan moderator Ibu Latipah 
Hendarti (Yayasan DeTara).  Sesi kedua hari pertama dimulai pada pukul 16.00 sampai 
17.35.  Sebelum mulai presentasi Amel (Panitia) mengajak peserta untuk berolah raga 
ringan dengan membentuk barisan dan saling memijit bahu dan punggung kawan yang ada 
didepan /belakangnya. 

2.3.2.1. Tantangan dan perspektif pendekatan menyeluruh dalam Pendidikan untuk 
Pembangunan  Berkelanjutan dan Adiwiyata: Rijaluzzaman (Kabid Komunitas 
Pendidikan Lingkungan, KLH) :

Bapak Rijal mengawali presentasinya dengan penjelasan tentang sebuah pepatah dari 
Sumatra Barat tentang pentingnya pendidikan lingkungan hidup (PLH) yang 
berkesinambungan, seperti yang tertuang dalam pepatah berikut :  
Waktu kecil terbawa-bawa, dewasa menjadi kebiasaan, tua berubah tidak.
Pepatah tersebut sangat cocok untuk mengungkapkan jika kita menerapkan PLH secara 
berkesinambungan sejak kecil, dewasa hingga masa tua. Jika saat anak-anak mendapatkan 
contoh yang baik, ketika dewasa mereka akan membiasakannya dan hingga tua pun hal 
yang baik tersebut tidak akan dilupakan. Melalui pepatah tersebut manusia diharapkan 
dapat mengelola dan hidup berdampingan dengan lingkungan secara semestinya. 
Sayangnya jika ketika berbicara tentang lingkungan, kebanyakan orang lebih cenderung 
untuk membicarakan tentang kerusakan-kerusakan yang telah terjadi di sekitar daripada 
membahas  mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan tersebut. Itulah 
mengapa saat ini pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu isu 
penting dalam pendidikan.

Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2006 menyusun draft Strategi Implementasi 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Salah satu isu penting dari 11 
inti isu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Asia Pasifik adalah pendidikan 
lingkungan hidup

Sesi Tanya Jawab dengan Gunilla Elsasser 

1) Pertanyaan Penanya  : Anya (Jakarta):  
Pertanyaan: Apakah Anda memiliki pengalaman untuk pendidikan non-formal? Karena berdasarkan 
pengalaman kami di Jakarta, ada berbagai komunitas yang peduli terhadap pendidikan dan 
komunitas-komunitas tersebut bekerja membantu memberikan pendidikan non-formal kepada 
masyarakat  di Jakarta.  Menurut Anda apakah PBB dapat dimasukkan ke dalam pendidikan non-
formal?
Jawaban: Implementasi PBB membutuhkan jaringan dari berbagai kalangan, jadi sangat mungkin 
sekali memasukkan PBB ke dalam pendidikan non-formal, tidak hanya di pendidikan formal saja. 
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Sesi  Tanya Jawab dengan Rijauzzaman

1) Penanya 1 : Ketut (Bali) 
Pertanyaan :  Apa hubungan antara Adiwiyata dan ESD?

2) Penanya 2 : Bagus (Bali) 
Pertanyaan/masukan:  Saya bermaksud untuk menyampaikan suatu hal kepada Bapak Rijal. Ini 
sekedar masukan saja Pak, mengenai undangan untuk menghadiri penghargaan Adiwiyata yang di 
mana penghargaannya akan diberikan oleh Bapak Presiden. Semoga ini tidak terjadi bagi teman-
teman penerima penghargaan adiwiyata mandiri tahun 2013. Kami pada tahun ini tepatnya pada 
bulan Juni lalu menghadiri penganugerahan Adiwiyata. Dari seluruh Indonesia, terdapat 67 sekolah 
penerima penghargaan adiwiyata mandiri, yang dipanggil untuk perwakilan menerima penghargaan 
adiwiyata mandiri hanya 30 sekolah. Menurut saya, kebanggan kami hadir di Jakarta adalah 
menerima penghargaan langsung dari presiden. 
Jawaban:  Akan kami catat sebagai masukan dan pertimbangan tahun mendatang. Kami juga 
berharap Adiwiyata ke depannya tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan mendapatkan 
penghargaan saja. Tetapi hal yang paling penting adalah perubahaan perilaku untuk menjadi lebih 
baik. Saya sendiri masih baru di KLH mudah-mudahan ke depan kami bisa bekerjasama dengan 
banyak pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan program Adiwiyata.

Program Adiwiyata merupakan salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup 
untuk mendukung penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di 
sekolah/pada jalur formal jenjang pendidikan dasar dan menengah.   Saat ini baru terdapat 
kurang dari 10% sekolah adiwiyata dari jumlah 250 ribu sekolah. 

Dalam rangka mendorong program sekolah Adiwiyata, KLH telah mengalokasikan dana 
melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) provinsi untuk pembinaan sekolah. Terdapat dua 
prinsip dasar dalam pembangunan sekolah Adiwiyata, yaitu partisipatif (komunitas 
sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang  meliputi keseluruhan proses 
perencanaan, pelaksanaan & evaluasi sesuai tanggungjawab dan peran) dan 
berkelanjutan (seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus 
secara komprehensif).

Secara garis besar terdapat empat komponen Adiwiyata yaitu :
1) Kebijakan berwawasan lingkungan
2) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan
3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan

Sesi Pak Rijaluzzaman ada 2 pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan pada box 
berikut.
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2.3.2.2. Analisis Kebijakan yang Mendukung Pelaksanaan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan pada Pendidikan Formal di Indonesia: Dr.Bambang 
Indrayanto (Pusat Penelitian dan Kebijakan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan)   

Bapak Bambang memulai paparan dengan menyampaikan fenomena pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan, dari perspektif pendidikan dalam arti pedagogis, pada 
dasarnya proses mendidik merupakan proses mentransfer dan mentrasformasi.  ESD tidak 
hanya dibutuhkan kemampuan intelektual, tetapi ada kemauan/komitmen untuk 
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik.

Dalam proses transfer, guru terbatas hanya mengirimkan informasi atau pengetahuan 
kepada siswa yang nantinya akan menjadi kapasitas intelektual pada siswa tersebut. 
Sedangkan proses transformasi, seorang guru berhasil menyalurkan sebuah nilai terhadap 
apa yang sdudah dilakukan pleh peserta didik sehingga dapat merubah perilaku siswa yang 
kemudian diterapkan.

Dalam solidaritas kehidupan sehari-hari kita dapat melihat dalam pelajaran IPS dan 
ekonomi, tentang kegiatan tawar menawar. Dalam tawar menawar bisa saja ada proses 
perdebatan yang menuju konflik. Hal ini terjadi jika tidak menemui harga (konsesi).  
Sayangnya di Indonesia banyak terjadi pertengkaran yang merupakan ujung dari 
perdebatan yang terjadi ketika konsesus sudah dicapai. Contoh lain adalah dalam 
pelajaran matematika dan IPA.  Dalam pembagian matematika kita tidak hanya mentrasfer 
hasil yang disebut angka namun di dalamnya terdapat nilai universal yang disebut keadilan.  
Jika kita berbicara empat dibagi dua, kita akan mendapatkan hasil dua.  Dalam kondisi 
apapun empat dibagi dua adalah dua, jika kita berlaku adil. Namun dalam banyak hal kita 
bisa bertindak tidak adil, jika empat kita beri atribut jutaan dan rupiah, bisa jadi tiga juta 
buat saya sedangkan satu juta untuk bersama. 

Begitu pula dengan hukum Archimedes yang sering kita jumpai di IPA, bahwa jika sebuah 
benda dimasukkan dalam air maka akan mendapatkan tekanan sebesar berat jenis benda 
tersebut. Begitu pula dalam solidaritas kehidupan, kita harus menerima orang apa adanya. 
Nilai dari hukum Archimedes tersebut dapat kita terapkan dalam ajaran agama Islam, 
dalam kehidupan solidaritas beragama kita dapat hidup berdampingan sepanjang kita 
tidak mengganggu keyakinan yang satu dengan yang lain. Itulah contoh yang disebut 
proses transfer dan transformasi serta yang disebut fungsi pendidikan. 

Mulai bulan Juli 2013 mendatang, sebuah kurikulum baru akan diterapkan. Di dalam 
kurikulum tersebut memuat dua pendekatan yakni intra-kurikulum dan ekstra-kurikulum. 
Dalam intra-kurikulum lebih menonjolkan proses transfer serta pengintegrasian nilai-nilai 
karakter dalam pelajaran,  selanjutnya pengetahuan yang telah siswa dapatkan di dalam 
kelas akan lebih diperdalam lagi penerapannya melalui ekstra-kurikulum (proses 
tranformasi).  Dari pendekatan intra-kurikulum dan ektra-kurikulum tersebut diharapkan 
munculnya sikap simpati (memahami) dan empati (turut merasakan). Misalkan di dalam 
kelas siswa sudah belajar tentang agama dan matematika, dalam implementasi kehidupan 
sehari-hari diharapkan siswa dapat menerapkan nilai keadilan yang ia dapatkan dalam 
matematika. Dalam agama dapat kita bagi mejadi dua nilai, yakni secara religiusitas 
(menjadikan kita beriman, hubungan dengan manusia dan Tuhan) dan nilai religiusisme 
(bagaimana kita hidup berdampingan dengan rekan yang berbeda agama dan keyakinan).   
Dalam proses tranfer dan transformasi, terdapat  fase yaitu: 
(1). Awarness (kesadaran)  (2). Perception  (baru dipahami tapi belum diinternalisasi)  (3). 
Conception (nilai solidaritas dan kasih sayang)  (4). Action (tindakan), dari keempat proses 
tersebut kemudian dihasilkan Outcome   yang di dalamnya memuat responsable attitude 
dan aptitude. 
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Berbicara tentang proses pendidikan, tidak lepas dari institusi pendidikan (sekolah) 
sebagai satuan manajemen. Saat di sekolah secara sadar maupun tidak sadar, perilaku 
pedagogis guru akan ditiru oleh siswa. Sedangkan guru tidak akan menerapkan sesuatu jika 
kepala sekolah tidak menyediakan fasilitas tertentu, artinya kepala sekolah harus turut 
bertanggung jawab terhadap apa yang akan diterapkan oleh guru di sekolah.  Siswa 
diumpamakan sebagai raw material (barang mentah) untuk dikelola menjadi barang jadi. 
Barang jadi tersebut memiliki beberapa karakteristik tertentu di setiap jenjang masing-
masing (seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama ( SMP) maupun Sekolah 
Menengah Atas (SMA). Dari serangkaian satuan manajemen tersebut, melalui mekanisme 
transfer dan transformasi kemudian terbentuklah serangkaian kompetisi dan karakter.

Mekanisme transfer dan transformasi dalam proses pendidikan, tentunya diinginkan 
adanya orientasi hasil. Terdapat dua macam hasil dari proses pendidikan yaitu output dan 
outcome. Outcome sendiri dibagi menjadi dua, pedagogical outcome dan educational 
outcome. Output yaitu setelah kita mendidik, siswa akan menghasilkan nilai. Sedangkan 
outcome berbeda dengan output. Pedagogical outcome ialah jika kita telah mendidik, 
maka siswa bertambah pengetahuannya dan meningkat skillnya. Sedangkan educational 
outcome, siswa  telah memiliki pengetahuan dan skill, lalu bagaimana siswa dapat 
memanfaatkan untuk memberikan kontribusi kepada orang lain/masyarakat.      

Tolok ukur kriteria pertanggungjawaban dalam proses pendidikan ada dua responsibility 
dan accountability. Jika kita hanya berpedoman pada responsibility maka sebuah system 
pendidikan sekedar memberikan pendidikan lalu selesai begitu saja. Sedangkan 
accountability jika system pendidikan tidak sekedar memberikan pendidikan tetapi juga 
memberikan manfaat bagi orang banyak. 

Sesi Diskusi Tanya Jawab dengan 

1) Penanya 1 : Iwang (SMKN Kota Tangerang)
Pernyataan: Saya tertarik dengan presentasi dari Pak Bambang terkait kurikulum baru 2013. 
Pertanyaan saya, apakah kurikulum 2013 akan disebarluaskan ke seluruh sekolah di Indonesia atau 
baru sekedar percobaan/ proyek? Karena sepengetahuan saya, jika akan ada kurikulum baru, terlebih 
dahulu harus ada evaluasi terhadap kurikulum yang akan diterapkan. Lalu bagaimana dengan standar 
kompetensi di SMK yang sudah tersusun, apakah harus ikut berubah dengan adanya kurikulum baru 
nanti.
Jawaban: Untuk tahun 2013 nanti, Bapak Wakil Presiden sudah memutuskan pemberlakuan sistem 
kurikulum baru di sekolah. Skenario pertama adalah pemberlakuan di seluruh sekolah, dimulai pada 
kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10. Diterapkan di kelas 1, 4, 7 serta kelas 10, diharapkan kurikulum 
2013 akan diteruskan ke level selanjutnya saat siswa naik ke kelas berikutnya.  Mengenai uji 
kompetensi SMK masih kita pertahankan, mengingat karakteristik SMK adalah adanya uji 
kompetensi. Ini yang masih belum kita bicarakan karena di Indonesia terdapat 112 jenis kejuruan. 
Mengenai hal ini kita masih memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan tanggapan. 

Dr. Bambang Indrayanto 
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2.3.2.3.   Mengaitkan Insiatif Green Economi dengan ESD : Dr. Mubariq Ahmad (World 
Bank) 

Pembicara ketiga sesi kedua adalah Mubariq Ahmad yang memaparkan ekonomi hijau dan 
kaitannya dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  Dalam paparannya 
Bapak Mubariq menyampaikan beberapa aspek dari pembangunan berkelanjutan 
kaitannya dengan ekonomi hijau serta pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

Menurut Mubariq, proses menuju pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan bagaikan 
menggantikan perahu di dalam air yang telah bergoncang (changing boat in troubled 
water). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian WWF bahwa konsumsi manusia di bumi 
sekarang ini adalah 1,25 x dari kemampuan bumi menyediakan Sumber daya alam (SDA) 
karena apa yang kita konsumsi sekarang ini seperempatnya adalah milik anak cucu kita 
yang kita pinjam. Diperkirakan pada tahun 2050, manusia memerlukan  dua planet baru 
yang dapat mendukung hidup manusia. 

Tujuan dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SGD) 
merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan milenium berkelanjutan 
(milleniun development goal/MDG) dan tujuan berkelanjutan (sustainability goal). Secara 
garis besar tujuan dari pembangunan berkelanjutan dapat dibagi menjadi empat, yaitu: 
(1).Meningkatkan kesejahteraan manusia (kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, 
kekayaan untuk semua, lapangan kerja, dsb.); (2). Meningkatkan persamaan sosial 
(mengakhiri kemiskinan yang persisten; meningkatkan pendapatan petani miskin, dll.); (3). 
Mengurangi resiko lingkungan (mengurangi kerusakan akibat perubahan iklim, 
pengasaman laut (ocean acidification); limbah kimia berbahaya, polutan dan sampah yang 
terlalu banyak atau salah pengelolaan); (4). Mengurangi kelangkaan ekologi (kesediaan air 
bersih, ketersediaan lahan, pantai dan lautan).     

Secara konsep dasar, ekonomi hijau (green economy) adalah pembangunan yang 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial namun 
mengurangi secara signifikan terhadap resiko lingkungan hidup dan kelangkaan ekologis. 
Sehingga ekonomi hijau adalah pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. 
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Gambar 1. Perbedaan arus ekonomi antara pembangunan konvensional dan 
pembangunan berkelanjutan
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Apakah kemajuan teknologi akan memberikan solusi terhadap pembangunan 
berkelanjutan? Filsafat efisiensi dalam teknologi inudtsrialisasi yang konvesional adalah 
mendapatkan hasil yang lebih banyak, lebih besar, lebih cepat dan biaya murah. Sebagai 
contoh, dalam industri kehutanan, yang dipikirkan adalah teknologi yang mendapatkan 
hasil kayu lebih banyak, tetapi apakah sudah memikirkan teknologi yang dapat 
mempercepat tumbuhnya pohon? Atau di industri perikanan, yang dipikirkan adalah 
bagaimana menciptakan pukat harimau yang bisa menjaring banyak ikan, sudahkah 
dipikirkan bagaimana tetap menjaga ketersediaan ikan di lautan? Jika ingin mewujudkan 
pembangunan berkelanjutan, teknologi yang memikirkan ketersediaan sumberdaya alam 
di masa yang akan datang harus dipikirkan, bukan sekedar teknologi untuk mengeruk 
sumberdaya alam secara besar-besaran.   

Konteks pembangunan kita dewasa ini mengatakan agar pembagunan bersifat “Pro-
growth”, “Pro-poor”, “Pro-job” dan “Pro-environment strategy”. Pemerintah kita sudah 
memiliki banyak kebijakan makro dan berhubungan dengan pembangunan berkelanjutan 
berkeadilan. Sebagai contoh kebijakan tentang perubahan iklim, pemerintah kita sudah 
mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Strategi Nasional 
REDD+. Kebijakan makro kita sudah bagus tetapi sayangnya kebijakan-kebijakan makro 
tidak implemantatif. Dalam hal keanekaragaman hayati, pemerintah perlu merumuskan 
kebijakan keanekaragaman hayati yang lebih konkrit, jangan sampai Indonesia terus 
kehilangan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Menurut Mubariq Ahmad di dalam 
MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia), tidak 
menyebutkan unsur lingkungan hidup dan masyarkat sipil. 

Prinsip implementasi ESD adalah: 1).  perubahan paradigma pembangunan ekonomi 
(Shifts the key economic development paradigms). Pada dasarnya perekonomian adalah 
sub-sistem dari alam (ecosistem), oleh karena itu perlu memikirkan long term perspective 
(keadilan antar generasi); 2). yang tidak diukur tidak dapat dikelola (You can't manage 
what you don't measure). Bagiamana kita bisa mengatur  SDA kita jika pemerintah kita 
tidak berani mengumumkan seberapa jauh kemajuan kita? Tidak berani mengumumkan 
GDP hijau;   3). mendapatkan hak insentif struktur (Get the incentive structure right) dan 4). 
hak mendapatkan pemerintahan yang baik (Get the governance right).  Namun tidak jelas 
apa yang disebut dengan “right” atau hak, for what? and for whom? 

Jadi apa itu pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan? Pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana caranya mencapai keempat prinsip 
tersebut, tentunya yang harus membangun pengetahuan dan kepedulian (knowledge and 
awareness), sikap (attitude) dan perilaku serta praktek pro-sustainability (practice).Lalu 
apa saja yang dapat kita lakukan dalam impementasi ESD? Yang perlu kita lakukan antara 
lain kampanye publik; pendidikan formal dan non formal; pelatihan sikap dan praktek 
kegiatan/usaha yang pro-sustainability; pelatihan perencanaan pembangunan. 

Pemerintah membuat MP3EI lebih dimotori oleh para pengusaha tanpa adanya publikasi 
ke para pihak. Kesan saya, kesejahteraan masyarakat sipil di outer sana tidak dipikirkan 
karena yang dipikirkan hanyalah bagaimana pembangunan infrastruktur.
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Diskusi Tanya Jawab dengan Dr. Mubariq Ahmad

1) Penanya 1: Rizal  (Pertamina Foundation): 
Pertanyaan: Jika konsumsi manusia di bumi ini harus menurunkan konsumsinya maka otomatis akan 
menurunkan “growth” juga. Apakah esensi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan adalah 
menurunkan konsumsi?  Jika di dalam MP3I tidak menyebutkan aspek lingkungan hidup dan 
masyarakat sipil, apakah MP3EI valid dilaksanakan?
Jawaban: Perspektif footprint merupakan perdebatan yang menarik. Namun tidak berarti semua 
negara harus menurunkan konsumsinya. Negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, tentunya 
kita ingin maju seperti negara Swedia, Amerika, Dubai dll. Idealnya konsep ESD menuntut penurunan 
beban ekologis. Idealnya bumi ini harus dibagi (this world has to be shared) , negara-negara 
berkembang pasti akan meningkatkan konsumsinya untuk memajukan diri sebagai konsekuensinya, 
negara-negara yang posisinya sudah menjadi negara maju harus bersedia turun. Ketika negara-
negara berkembang ingin maju berarti mereka akan lebih banyak menggunakan sumberdaya alam 
miliknya dan tentunya mengurangi ekspor sumberdaya ke negara lain untuk memanfaatkan 
sumberdaya alam miliknya. Tapi apakah negara-negara maju mau melakukan hal tersebut? 
Jawabannya tentu tidak!

Untuk pertanyaan kedua dari Rizali, Mubariq menyampaikan bahwa saat ini perdebatan tentang 
MP3EI masih terjadi, MP3EI masih dimotori oleh para pengusaha, sehingga memang lingkungan 
belum sama sekali dipertimbangkan.  Menurut saya konsep MP3EI sekarang tidak untuk 
mensejahterakan masyarakat, tapi hanya untuk mengeruk sumberdaya alam serta membangun 
infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi lebih cepat saja.  Ketika pemerintah mendorong MP3EI 
tanpa menghiraukan masyarkat, maka jangan salahkan ketika masyarakat ingin memisahkan diri dari 
negara Republik Indonesia. Pembangunan di Republik Indonesia dilakukan dengan cara 
memindahkan orang juga tidak seperti transmigrasi yang menyediakan lahan bagi transmigran, 
sementara masyarakat adat dan masyarakat setempat mendapatkan lahan yang sama?  Sebaliknya 
malah masyarakat di wilayah tersebut sedang berkonflik dengan berbagai kepentingan lahan yang 
ditetapkan pemerintah.  

2) Penanya 2:  Ari  (Surabaya)
Pertanyaan : Di Surabaya, kami ada program eco-school yang dipelopori oleh Yayasan Tunas Hijau dan 
Pemerintah Kota. Sekarang ini kami diajak untuk menerapkan green school economy. Saya masih 
belum begitu paham tentang green school economy, saya minta masukan bagaimana menerapkan 
green economy di sekolah? Bagi kami bukan hanya sekedar menghasilkan uang tetapi bagaimana 
sekolah itu dapat melakukan tindak lanjut/merasakan hasilnya? Sebagai contohnya, kami melakukan 
pengelolaan sampah di sekolah, kemudian dari pengelolaan sampah tersebut dapat kami uangkan, 
namun yang kami harapkan tidak sekedar uang saja akan tetapi lebih kepada pengurangan 
sampahnya.
Jawaban : Saya kira ini lebih ke praktek, saya sangat setuju sekali dengan adanya program, seperti 
green school economy. Menurut saya upaya pengelolaan sampah di sekolah yang dapat memberikan 
manfaat ekonomi salah satu penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, mungkin 
nanti isu yang muncul adalah tentang cost benefit. Menurut saya coba ditilik lagi apa tujuan awal dari 
program green school economy ini baru dapat diterapkan.
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2.3.3.  Seminar Sesi Ketiga (Hari Kedua, Rabu 5 Desember 2012) 

Sesi pagi dimulai pada pukul 08.10 WIB, yang diawali dengan permainan dipandu oleh Ika 
Satyasari (DeTara Foundation) dan Ramli (Relawan-SSE), sesi ini sekaligus menjadi sesi 
perkenalan bagi peserta, Ibu Ika dan Bapak Ramli mengajak peserta keluar ruangan 
pertemuan dan membentuk lingkaran dan bergandengan tangan, selanjutnya setiap 
peserta diminta untuk memperkenalkan diri beserta kawan yang ada disamping kiri dan 
kanannya.  Sesi perkenalan diakhiri dengan membentuk kelompok (tiga kelompok) untuk 
sesi lokakarya sore hari pada hari kedua dan salah satu tugas kelompok membuat yel-yel 
kelompok sebagai penyemangat. 

Selanjutnya Stien Matakupan meminta waktu peserta untuk menjelaskan tentang 
kuesioner proyek ACDP salah satu proyek untuk kajian pendidikan strategi nasional 
pendidikan lingkungan di Indonesia dibawah Kemendikbud, BAPPENAS dan didukung oleh 
ADB.  Robert Steel salah satu konsultan proyek tersebut memaparkan secara ringkas isian 
dari kuesioner tersebut. 

Seminar sesi ketiga dengan moderator Stien Matakupan menghadirkan 4 pembicara yaitu 
Ari Sutanti (British Council Indonesia), Noor Indrastuti (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 
Balitbang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), David B. Zandvliet (Simon Fraser 
University, Canada)  dan Oni Tjandrawati dan Novita (WWF Indonesia), seminar dimulai 
pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WIB.  

2.3.3.1. Climate Change - Understand Lead Innovation: Menjawab tantangan Perubahan 
Iklim melalui Pendidikan dengan C4C (Climate for Classrooms - Perubahan Iklim untuk di 
Kelas):  Ari Sutanti (British Council Indonesia)

Isu perubahan iklim menjadi salah satu isu global yang dialami oleh berbagai negara di 
dunia, salah satunya adalah Indonesia. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai isu 
perubahan iklim mendorong British Council sebagai salah satu organisasi yang bergerak di 
bidang kebudayaan dan pendidikan berupaya mengatasi permasalahan ini. Salah satu 
upaya untuk  menjawab dampak perubahan iklim dengan pendidikan. C4C merupakan 
salah satu bentuk pengajaran inovatif yang berkaitan dengan perubahan iklim untuk guru, 
dan siswa usia 11+ hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 
Materi ini diadaptasi berdasar kurikulum Indonesia yang merujuk pada perspektif global 
ilmiah yang disusun oleh Badan Metereologi dan Royal Geographical Society, UK. Materi 
ini juga berbasis pada website multibahasa, berbetuk 150+ grafik, aktivitas siswa, studi 
kasus, video tanya jawab dengan para ahli dan sudah tersebar di Bangladesh, Indonesia, 
China, Mexico, UK, dan Afrika. Tujuan C4C adalah membantu meningkatkan kepercayaan 
diri dan pengetahuan guru dalam menyampaikan materi perubahan iklim dan membantu 
siswa mengetahui dan mengenal tentang topik perubahan iklim. C4C ini telah banyak 
dipresentasikan di berbagai negara dan telah diuji cobakan dan dipilotkan di beberapa 
sekolah di Indonesia. Ari Sutanti pun menambahkan bahwa pada dasarnya pendidikan itu 
gratis dan bisa diakses oleh siapapun, hal tersebut juga mendorong British Council untuk 
menyusun materi pembelajaran online yang bisa diakses melalui alamat : 
www.climate4classrooms.org. Namun bagi sekolah yang tidak memiliki akses internet, 
British Council akan memberikan offline resources. Jika sekolah yang tidak mempunyai 
akses internet maka beliau akan memberikan bahan-bahan dalam bentuk CD. 

Tepat dua puluh menit, Ari Sutanti mengakhiri sesi presentasinya dan dilanjutkan dengan 
sesi  tanya jawab, ada lima pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan dalam box 
berikut. 
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Sesi Tanya Jawab dengan  Ari Sutanti

1) Penanya 1 : Imam Malik, (Sampoerna School Education)
Pertanyaan: Berdasarkan pengalaman di madrasah dan pesantren, bahwa Madrasah mempunyai 
struktur yang berbeda dengan cara berbicara yang berbeda kepada masyarakat. Ada juga hal-hal 
yang sangat berpengaruh di pesantren, maka mereka akan melihat siapa ketua yayasannya dan siapa 
yang sering ikut acara publik (event public), maka apa yang tampak diluar akan berbeda dengan apa 
yang tampak didalam. Seharusnya ada bahasa yang disesuaikan untuk melakukan pendekatan.
Jawaban:  Terima kasih atas masukannya. Memang benar kami biasanya masuk melalui kepala 
yayasan dan kami tidak ingin adanya ketergantungan terhadap materi ini, maksudnya jangan jadikan 
materi ini menjadi proyek. Mudah-mudah materi ini bisa lebih baik dan jauh bermanfaat.  Sejauh ini 
kami belum melakukan terhadap terhadap perubahan iklim  di mereka. Dan semua materi kami di 
verifikasi oleh orang-orang yang ahli terhadap materi-materi kami.

2) Penanya 2 : Dian  (Bandung)
Pertanyaan:  Materi ini digunakan untuk usia 11+ , sekolah kami juga sudah berpartner dengan 
Brtitish Council,  apakah adakah online resource untuk anak sekolah dasar khususnya Jawa Barat.  
Apabila mau diadakan di Jawa Barat, kami akan siap menjadi salah satu sekolahnya.
Jawaban: Sebenarnya kami membuat versi bahasa Indonesia bahkan TK pun ada. Nanti kami akan 
minta ke Bapak Soleh  yang punya semua materi lengkap. Sebenarnya secara global memang 
dikhususkan untuk anak usia 11 tahun keatas.

3) Penanya 3 :  Bagus (Bali)
Pertanyaan : Apa kunci utama yang menyebabkan kerapuhan (kerentanan) bangsa Indonesia 
terhadap perubahan iklim?
Jawaban: Berdasarkan BMKG karena Indonesia merupakan negara kepulauan, apabila ada kenaikan 
suhu beberapa derajat saja maka itu akan membuat Indonesia mengalami gangguan pola tanah dan 
rentan terhadap perubahan iklim. BMKG pernah membuat kajian kerentanan tanah di Indonesia, 
ternyata dengan adanya perubahan iklim akan menggeser pola tanaman. Maka dari itu kita harus 
tahu bagaimana menanggulanginya dan mitigasinya, khususnya sosialisasi terhadap kaum muda.

4) Penanya 4 : Yayah Komariah (Bogor)
Pertanyaan: Saya sangat berterimakasih atas diadakan lokakarya ini, karena saya banyak 
mendapatkan ilmu. Dan sekolah kami banyak membuat yel-yel disekolah seperti: 
Do:  Dorong menghemat kertas;  Re:  Reduce-Reuse-Recycle;  Mi:  Minyak bumi dihemat
Fa:  Fasih memberi contoh; Sol: Solusi kurangi air; La: Lahan dihijaukan; Si: Sikap hemat listrik
Pertanyaan saya, apakah kurikulum ini hanya Mulok saja, apa bisa dimasukkan ke kurikulum tingkat 
atas seperti SMP dan SMA? 
Jawaban: Sepertinya itu masuk ke domain Kemendikbud. Kemendikbud sangat concern terhadap 
ESD dan Kemendikbud berusaha memetakan sumber materi tersebut, yang kami lakukan adalah 
kami menyumbang beberapa ahli dibidang ini.

5) Penanya 5 : Agus (Yogyakarta)
Pertanyaan: Metode apa saja yang dilakukan untuk mendidk materi ini? Aksi nyata apa saja yang 
telah dilakukan untuk menuju pada ketahanan perubahan iklim?
Jawaban: yang kami lakukan adalah memberikan materi gratis yang bisa dipakai oleh siapapun dan 
kami bekerja sama dengan beberapa institusi untuk memperkaya apa yang sudah dilakukan teman-
teman di lapangan. Mari melakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri.

25
Prosiding Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, 4-6 Desember 2012 
Kebijakan 



2.3.3.2. Integrasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum 
Sekolah: Noor Indrastuti (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan)

Noor memaparkan pada kebijakan terkait pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, 
disampaikan bahwa landasan implementasi ESD sudah dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 
31 ayat 3;  UU No. 20 Tahun 2003, pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 tentang Sstem 
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) ; UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan juga sudah diimplemetasikan khususnya dengan program sekolah Adiwiyata 
yang mana tim program sekolah Adiwiyata terdiri dari Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan LSM. Terkait dengan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan yang sudah tersirat dalam berbagai kebijakan pemerintah, 
kenyataannya masih terdapat beberapa masalah di lapangan seperti mayoritas guru yang 
kurang paham tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan 
implementasinya, kemampuan guru untuk mengintegrasikan nilai pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan masih minim, terbatasnya sumber pembelajaran, sarana dan 
prasarana yang belum memadai. pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sendiri 
merupakan konsep holistik yang memiliki visi pendidikan dimana semua orang 
memperoleh kesempatan untuk bertanggung jawab dalam menciptakan dan menikmati 
masa depan yang berkelanjutan. Dalam bidang pendidikan, pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan melalui tema-tema pengajaran 
seperti kesetaraan gender, promosi atau pendidikan kesehatan, lingkungan dengan 
komponen utamanya antara lain : air, perubahan iklim, biodiversity, dan pencegahan 
bencana, pengembangan daerah pedesaan serta pendidikan bagi penduduk desa, 
keragaman budaya, keamanan dan perdamaian, urbanisasi kelanjutan, dan gaya konsumsi 
yang berkelanjutan. 

Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memiliki komponen yang terbagi dalam 3 
unsur meliputi  sosial budaya (hak asasi manusia, keamanan, kesetaraan gender, 
keragaman budaya dan pemahaman lintas budaya, kesehatan, HIV/AIDS, dan tata kelola); 
lingkungan (sumberdaya alam, perubahan iklim, pembangunan perdesaan, urbanisasi 
berkelanjutan, dan pencegahan, pencemaran, pengendalian kerusakan dan penanganan 
bencana); ekonomi (pengurangan kemiskinan, tanggung jawab perusahaan, dan ekonomi 
pasar). Noor juga menjelaskan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
memiliki enam pijakan dasar yang perlu diketahui yakni pembelajaran sepanjang hayat, 
fokus pada pembelajar, pendekatan holistik, beragam metode yang bervariasi dan 
terpadu, berpikir mendalam, dan metode kerja demokratis. Pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan juga dapat diimplementasikan di sekolah melalui kegiatan 
ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan program sekolah. 

Di akhir sesi Noor mengingatkan bahwa : Guru biasa adalah yang memberitahu. Guru yang 
baik adalah menjelaskan. Guru yang lebih baik adalah yang mendemonstrasikan.Dan guru 
yang paling baik adalah guru yang menginspirasi.

Pada sesi tanya jawab, ada dua pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan dalam 
berikut: 
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Sesi Tanya Jawab dengan  Noor Indrastuti

1) Penanya 1 : Balanga (Kalimantan Tengah)
Pertanyaan: Dengan KTSP yang akan membuat kurikulum baru, bagaimana di tingkat kabupaten? 
Dan bagaimanakah dengan pembelajaran tematik?
Jawaban: Mengenai tematik itu untuk SD kelas 1 – 3, yang dinilai adalah kemampuan guru 
mengintegrasikan pembelajaran dalam pembelajaran tematik ini, bagaimana guru dapat 
mengaitkan tema dengan pelajaran IPA, IPS maupun matematik. Dengan adanya kebijakan baru saya 
harapkan dapat membantu masalah di daerah kabupaten bapak.

2) Penanya 2 : Ike Hartati (Bogor)
Pertanyaan: Rasanya pembuatan kurikulum sudah sangat ideal, tetapi kenyataannya pada praktek di 
lapangan sangat tidak ideal.  Apakah ada kebijakan dari Kemendikbud untuk merubah pola ini antar 
kurikulum dan implementasi yang tidak sinkron menjadi sinkron?
Jawaban: Banyak faktor yang mempengaruhi antara lain input dan output. Kalau kebijakan dari 
Kemendikbud yaitu menekankan tentang pendidikan karakter yang terdiri dari 18 nilai antara lain 
jujur, tanggung jawab, rasa ingin tahu, peduli lingkungan, sosial, dll. hal itu adalah upaya 
Kemendikbud untuk menumbuhkan rasa kepedulian dan bagaimana mengimplemetasikannya bisa 
melalui ESD tersebut.

2.3.3.3. Environmental Learning: Lessons Learned from British Columbia, Canada 
(Pembelajaran Lingkungam: Petikan Pembelajaran dari British Colombia, Kanada):  
David B. Zandvliet (Simon Fraser University, Canada) 

David menjelaskan mengenai bagaimana implementasi pendidikan lingkungan di Kanada. 
Dimana di dalam framework of Environmental Education merupakan salah satu  upaya 
yang bisa diintegrasikan. David juga menyusun suatu dokumen mengenai lingkungan 
dengan nama “Environmental Concept in the Classroom”, dimana pengalaman langsung 
beliau menjadi suatu refleksi dan tambahan ilmu seperti yang dikembangkan dalam model 
siklus pengalaman pembelajaran pada gambar berikut. 

conceptualization

Negotiation

Direct Experience

Critical
Reflection

Gambar 2.  Model siklus pengalaman pembelajaran 

27
Prosiding Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, 4-6 Desember 2012 
Kebijakan 



Sesi Tanya Jawab dengan 

1) Penanya 1 : Tipuk (Malang)
Pertanyaan: Bagaiman cara untuk menciptakan dan membentuk budaya untuk peduli terhadap 
lingkungan?
Jawaban: Kuncinya adalah pendekatan kolaboratif yang berhubungan dengan para pihak dan saling 
bekerja sama.

2) Penanya 2 : Irul (Malang)
Pertanyaan: Saya ingin tahu apa saja yang telah di lakukan David apakah hanya di Columbia saja atau 
dimana dan apakah hanya untuk level universitas? Dan apa saja programnya?
Jawaban: Hanya ada empat universitas yang terlibat melalui riset yang bersifat menjelaskan 
(explanatory research) dan semuanya merasakan hasilnya. 

3) Penanya 3 : Anonim 
Pertanyaan ; Saya selalu memberikan contoh kepada murid saya dan apakah Anda bisa memberikan 
contoh lain tentang lingkungan hidup karena murid saya mempunyai rasa ingin tahu yang sangat 
tinggi mengenai orang yang tinggal di luar negeri.
Jawaban:  Ada, saya mempunyai videonya dan saya akan berikan linknya.

David B. Zandvliet 

Terkait dengan ESD itu sendiri, baik pendidikan lingkungan hidup ataupun ESD bukan hanya 
sekedar pesan tetapi bagaimana kita dapat melakukan proses penbelajaran yang 
berhubungan dengan lingkungan hidup atau pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan. Di British Columbia, pendidikan lingkungan bukan menggunakan sistem 
kursus tetapi pendidikan ini bisa didapatkan dimana saja dan tidak hanya didalam kelas 
saja. Dengan menggunakan slogan “CARE” untuk memperlihatkan kepedulian manusia 
terhadap lingkungan dimana C (Complexity-Kompleksitas), A (Aesthetic-Keindahan), R 
(Responsibility-Tanggungjawab), E (Ethics-Etika). Complexity berhubungan dengan 
keadaan alam di suatu daerah, ibaratnya ketika kita mencoba snorkling dan melihat coral 
reef yang ada di dalamnya yang terdiri dari banyak kompleksitas. Aesthetics ini bersfiat 
pribadi dan berhubungan dengan artistik keindahan dan respon seseorang terhadap 
sesuatu (subjektif). Responsibility pada dasarnya manusia bertanggung jawab atas 
perubahan iklim dan lingkungan yang ada, oleh karena itu dalam hal ini diperlukan aksi 
nyata. Ethics susah sekali dilihat dan diukur. Dalam menerapkan pendidikan lingkungan, 
diperlukan curriculum mapping (pemetaan kurikulum) untuk membantu melengkapi 
semua mata pelajaran yang ada. Selain itu, pelatihan professional guru juga merupakan 
unsur penting dan kami sering melakukan pelatihan untuk guru-guru. Tidak hanya itu, 
melalui media sosial seperti you-tube atau web sangat membantu dalam penyebaran 
informasi. 

Pada sesi tanya jawab, ada tiga pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan dalam 
berikut: 
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Sesi Diskusi Tanya Jawab dengan  Oni Tjandrawati

1) Penanya 1 : Sukirman (Kalimantan)
Pertanyaan : Ditempat saya baru diadakan ToT ESD dua kali dari WWF. Kami berharap lebih banyak 
lagi pelatihan-pelatihan yang dilakukan dari WWF
Jawaban: Program ESD di HoB area ada di Kalteng, Kalbar dan Kaltim. Dan beberapa training dan 
workshop sudah dalam perencanaan kami, begitu juga dengan pendampingan sekolah yang 
berkelanjutan. Tunggu waktunya. Insya Allah,  kami akan sampai di sekolah Bapak. 

2) Penanya 2:  Irul (Malang)
Pertanyaan :  Apa saja bentuk penerapan ESD di sekolah-sekolah di Kalimantan? Mengapa yang 
dilakukan pendampingan hanya di Kalimantan saja? Padahal pulau lain, seperti Jawa misalnya masih 
banyak yang memerlukan pendampingan.
Jawaban: Kami memilih Kalimantan karena, program kegiatan organisasi kami banyak di Kalimantan, 
dan mengingat Organisasi kami adalah organisasi konservasi dan Pulau kalimantan merupakan salah 
satu Pulau besar di Indonesia yang alaramnya sudah berbunyi untuk di selamatkan. Tetapi kami juga 
sudah menyebarkan program ESD ke tanah Papua dan kemungkinan ke pulau –pulau lain di Indonesia 
dan tentunya dengan mengukur kemampuan SDM nya. Di sesi berikutnya bapak Mulyono, dari SDN 
Mekar Tani di kab. Katingan, Kalimatan tengah. Merupakan  salah satu sekolah dampingan kami akan 
berbagi pengalaman dalam penerapan ESD di sekolahnya. Selain potensi-potensi yang saya sebutkan 
sebelumnya, mengapa kami melakukan pendampingan di Kalimantan tidak di Jawa adalah di Jawa 
telah banyak LSM-LSM lain yang bergerak untuk isu ESD sedangkan di Kalimantan akses informasi 
lebih terbatas dan kurang terjangkau oleh LSM lain.  

2.3.3.4.  Penerapan ESD di wilayah Jantung Kalimantan (HoB- Heart of Borneo): Oni 
Tjandrawati dan Novita (WWF Indonesia)

WWF memiliki prinsip dasar sebagai berikut: melakukan pelestarian keanekaragaman 
hayati dunia; memastikan bahwa pemanfaatan beragam sumberdaya alam yang dapat 
diperbaharui secara berkelanjutan dan mengurangi polusi dan konsumsi sumberdaya alam 
yang berlebihan. WWF di Indonesia terdapat di sembilan pulau yang berbeda dan 28 
daerah yang berbeda. 

WWF Indonesia tertarik untuk mengembangkan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan di Borneo (Kalimantan) karena pulau Kalimantan adalah pulau terbesar 
ketiga di dunia, setelah Greenland dan New Guinea. Kalimantan juga kaya akan 
keanekaragaman hayati, lebih dari 400 spesies ditemukan di Kalimantan sejak tahun 1995. 
Ancaman  terbesar di Kalimantan antara lain adalah deforestasi. WWF Indonesia 
memfokuskan kegiatannya di Provinsi Kalimantan Barat (Sintang, Kapuas Hulu dan 
Melawi); Kalimantan Tengah (Katingan, Gunung Mas, Murung Raya dan Barito Utara); 
Kalimantan Timur (Nunukan, Malinau dan Kutai Barat). Kegiatan yang dilakukan di Heart of 
Borneo (HoB) antara lain adalah Training of Trainers (ToT) untuk guru dan pengayaan 
metode belajar untuk para siswa sekolah dasar.   Salah satunya adalah di SDN Mekar Tani 
yang besok akan dipresentasikan oleh Bapak Mulyono. 

Dalam diskusi ada 3 penanya yang ditujukan pada Oni dan Novi, selengkapnya disajikan 
pada box berikut.
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3)  Penanya 3:  Simon (Sampoerna Foundation)
Pertanyaan : Saya ingin sharing saja bahwa dua minggu lalu saya dari Kalimantan dan saya kira saya 
berada di daerah yang di dalam presentasi WWF tadi daerahnya masih hijau, tapi  dalam 
kenyataannya saat saya ke sana hutannya sudah ditebang semua. Menurut saya WWF juga harus 
bergerak ke daerah-daerah yang di peta warnanya masih hijau karena kondisinya mungkin saja 
sekarang sudah berbeda dan ancaman kerusakan hutan semakin besar setiap tahunnya.
Jawaban: Iya, terima kasih Pak Simon. Masukan yang bagus, yang akan kami pertimbangkan semoga 
kami dapat meluaskan program kami ke daerah-daerah lain

4) Penanya 4 :  Tatang (Muara Enim, Sumatera Selatan)
Pertanyaan:  Di wilayah kami, banyak pertambangan batu bara, yang mengangkut batu bara dengan 
jalan umum sehingga jalan menjadi cepat rusak.  Kami sangat kesulitan untuk meningkatkan 
kesadaran mereka, bagaimanakah caranya?
Jawaban: kita masih ingat bahwa negara kita negara demokrasi.  Masyarakat dan pemerintah 
setempat dapat mengajak berdialog dengan perusahaan. Memang ada sebuah Peraturan 
Pemerintah yang mengatur izin pertambangan yang harus kita pelajari terlebih dahulu .. 

2.3.3.5. Rangkuman Hasil Diskusi Terarah Kebijakan Pendidikan Pembangunan 
Berkelanjutan:  M. Saleh (Biocommunika) : 

Sesi yang dimulai setelah makan siang, diawali terlebih dahulu oleh Ika  (Yayasan DeTara) 
dan Ramli (Relawan dari mahasiswa SSE) mengajak peserta untuk melakukan permainan 
berupa Yel-yel dan gerakan.  Selanjutnya pada pukul  14.00

Saleh menjelaskan tentang hasil dari diskusi terarah di beberapa tempat dari proyek WWF 
tentang ESD yang diselenggarakan di beberapa tempat antara WWF dan KNIU dengan 
organisasi pelaksana di beberapa tempat yaitu di Kalimantan Timur kerjasama dengan 
WLILH Samarinda, di Jawa Timur dengan Benih Matahari (BIMAesw), Sekolah Tanpa Batas 
(STB) Makassar dan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Puntondo (PPLH-P) di Makasar; 
Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali (PPLH-B) di  Denpasar/Bali, Petungsewu Wildlife 
Education Center (P-WEC), Malang, Satu Daun Pandaan, dan  WYDII Surabaya, yang 
dilaksanakan di tujuh kota yaitu Jakarta, Malang, Bali, Palangkaraya, Pontianak, Samarinda 
dan Makassar.  Peserta dari diskusi teararah berasal dari berbagai profesi atau latar 
belakang pekerjaan dosen, guru dan kepala sekolah, dinas pendidikan, BLH, LPMP dan 
LSM.

Diskusi terarah ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh Tim WWF 
Indonesia untuk proyek ESD antara lain :
1.  Pertanyaan terkait :
a. Apakah pembangunan percepatan dan pemerataan progrm ESD di Indonesia.
b. Membutuhakan campur tangan pemerintah dalam bentuk kebijakan?
c. Apakah  perlu digali akar budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan 
pembangunan berkelanjutan?
d. Apakah perlu diciptakan model-model ESD Indonesia. 
2.  Mendapatkan usulan strategis untuk tindak lanjut.



Secara garis besar hasil dari diskusi terarah ini sebagai berikut:
1) Permasalahan umum yang dihadapi oleh beberapa lokasi adalah hampir sama yaitu:

a. ESD tidak dipahami oleh pemangku kepentingan di daerah.
b. ESD belum banyak dipahami dan kurang sosialisasi.
c. ESD dianggap sebagai beban baru dan tidak adanya kebijakan yang mendukung 
untuk mengimplementasikan ESD.
d. Kesulitan guru dalam menerapkan ESD ke dalam mata pelajaran.
e.  Isu dan SDM belum banyak dimanfaatkan sebagai bahan dan media ajar.

2) Dorongan untuk percepatan ESD adalah:
a. Melalui kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah, dilakukan sosialisasi, dll.
b. Kebijakan penerapan ESD harus ada di setiap sekolah & universitas.
c. Seharusnya ESD itu masuk ke dalam STKIP atau FKIP kedalam pembelajaran di 
kelas.
d. Sosialisasi penyebaran ESD. 
e. ESD dalam konteks Indonesia bahwa sebenarnya bukan hanya melibatkan guru 
IPA saja tetapi juga guru dari non-IPA.
f. Local wisdom seharusnya bukan hanya dijadikan dokumentasi tetapi 
diimplemetasikan. 
g. Pelatihan guru dan peningkatan kapasitas guru
h. Buku panduan ESD.

Sesi ini juga bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan  dari para peserta 
lokakarya, sehingga peserta lebih banyak diberi kesempatan untuk memberikan masukan.

Sesi Diskusi dan Tanggapan.
1) Maria (BIMAesw Surabaya): Masih ada beberapa dari kami, para guru, yang belum 
terlalu paham atau mengerti apa yang dimaksud dengan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan. Lalu bagaimana kami dapat melakukan sebuah FDG?
2) Herni (PPLH Bali) :  Secara tidak disadari, beberapa sekolah adiwiyata telah menerapkan 
beberapa nilai-nilai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
3) Dewi (Yogyakarta): Pada dasarnya saya masih bingung tentang pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya Ibu Noor telah menyebutkan bahwa kebijakan 
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan telah ada. Sayangnya tidak sedikit para 
guru yang tidak memahami konsep tersebut. Untuk itu saya menyarankan kepada pihak 
terkait untuk melakukan percepatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dengan 
menyusun kurikulum dan pemetaan materi pendukung. 
3) Tipuk (Malang): Saya sebagai seorang guru memerlukan waktu lebih panjang untuk 
dapat menyatukan beberapa aspek (indikator, karakter dan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan) ke dalam mata pelajaran yang saya ajarkan. 
4) Ineke Hartati (Bogor): Menurut saya, akan sangat membantu apabila terdapat sebuah 
tim pengembangan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang menyediakan 
silabus untuk para guru. Sehingga kami selaku para guru dapat mengedit atau 
menyesuaikannya dalam konteks sekolah.
5) Bapak Andreas (Surabaya): Setelah berinteraksi dengan beberapa sekolah adiwiyata dan 
beberapa wawasan yang saya dapatkan, saya melihat bahwa pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada isu lingkungan (sampah atau 
penanaman pohon). Masih terdapat banyak contoh sederhana di sekitar yang dapat 
didiskusikan. 
6) Iwang (SMKN 1 Kota Tangerang): Keinginan guru adalah dibuatkan silabus dan RPP 
mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan untuk kami guru-guru. 
Bagaimana jika kami mendiskusikan bersama mengenai KTSP bersama guru-guru yang 
telah didampingi WWF.
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7) Rahmat (Bogor):  Sebenarnya saya masih agak bingung karena baru, apakah yang 
dimaksud dengan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan program Adiwiyata, 
terutama apakah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan adiwiyata hanya 
ditujukan untuk sekolah negeri saja, bagaimana dengan sekolah seperti kami dari 
madrasah?
8) Rudi (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur) : Apa yang saya ketahui bahwa ESD 
itu adalah mengajarkan apa saja dengan menyangkut pautkan pada lingkungan. Ini bagus 
sekali karena kampus saya juga sangat aware terhadap isu ini.Saya mengusulkan bahwa 
kita membuat satu mata tulisan berdasarkan mata pelajarannya nanti bisa dijadikan satu 
menjadi satu buku yang terdiri dari beberapa mata pelajaran.
9) Karsono (BLHD Kalimantan Barat): Saat ini telah diadakan pemberian penghargaan 
kepada sekolah Adiwiyata. Akan lebih baik lagi jika pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan menjadi salah satu kriteria penilaian sekolah Adiwiyata.
10) Rozia (Kemenag-Jakarta): Saya tertarik untuk melanjutkan pertanyaan dari kawan saya 
dari MI bahwa bagaimana keterlibatan madrasah dalam program ini? Mohon jika program 
seperti ini, madrasah juga dilibatkan, mohon dilakukan dari awal. Di harapkan program ini 
dapat dimanfaatkan bagi kami

Tanggapan  M. Saleh:
Saya kira Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimpulkan sendiri tentang apa yang dimaksud 
dengan ESD, berdasarkan materi yang telah didapatkan sejak kemarin. ESD tidak semata-
mata hanya ditujukan kepada sekolah negeri saja karena sekolah swasta pun dapat 
menerapkannya. Dan Sebenarnya program sebelumnya yaitu Climate for Classroom (C4C) 
dengan British Council, sudah pernah melibatkan madrasah.

2.3.4. Sesi Keempat (Seminar Hari Ketiga, 6 Desember 2012)

Sesi satu seminar hari ketiga menghadirkan tema terkait dengan pengalaman dan 
penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang 
menampilkan Niken (SMAN 10 Malang), Mulyono (SDN Mekar Tani), dan Maria Mumpuni 
(BIMAesw), dan Philip serta Nur Listiawati (Pusat Penelitian dan Kebijakan, Kementrian 
Pendidikan dan Kebudayaan/Puslitjak Kemendikbud) dengan moderator Latipah Hendarti 
(DeTara Foundation). Sesi ini dimulai pukul 08.50-11.30 WIB. 

Diawal Latipah mengingatkan kembali para peserta aspek-aspek yang ada di pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial budaya, lingkungan dan 
ekonomi, selengkapnya disajikan pada Tabel 1.   serta rincian dari aspek tersebut terlampir. 
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2.3.4.1. Implementation of Education for Sustainable Development - Pelaksanaan 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di SMA 10 Malang: Niken (SMA 10 
Malang) 

SMA 10 Malang merupakan sekolah yang didampingi oleh PSF sejak tahun 2006 yang diberi 
nama “United School Program” yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru (human 
resources), school management, staff, and school facilities. Dari 22 sekolah binaan PSF, 
SMA 10 Malang diberikan kesempatan dan diangkat menjadi school international yang 
akhirnya diberi nama Sampoerna Academy (SA). SA sendiri menerapkan proses 
pembelajaran yang kurikulumnya merupakan kombinasi antara KTSP dan kurikulum 
internasional (CIE, IGCSE, AS/A Level Cambridge) dengan pendekatan yang menyeluruh. 
SMA 10 Malang juga menerapkan learning to live program (L2L) melalui a) personal well 
being : melalui kegiatan-kegiatan eskul-ekstrakulikuler sebagai bentuk pengembangan diri 
seperti pencak silat, futsal, basket, dan lain-lain, b) creativity and art : meningkatkan 
kreativitas siswa dalam kesenian seperti menari, paduan suara, penyiaran/broadcast, 
jurnalis, dan lain-lain, c) global citizenship : melalui program Toyota Eco Youth Program, 
CnC Clean and Care Program, d) community services : berperan dan bermanfaat bagi 
komunitas atau masyarakat . Serta melalui Youth Entrepreneurship program yakni 
pelatihan program untuk siswa-siswa guna untuk membantu mereka mengelola keuangan 
dan usaha. Kemudian program kepemimpinan yang mengacu pada 7 habits for highly 
effective people (be proactive, begin with the end in mind, put first thing first, seek first to 
understand that to be understood, think win-win, synergize, sharpen the saw).  Niken juga 
menyampaikan bahwa perubahan paradigma pendidikan dapat dilakukan melalui 
integrasi ESD dalam proses pembelajaran, bukan sebagai suatu subjek yang baru tetapi 
sebagai suatu kebiasaan sehari-hari bagi individu tersebut. Selain itu, perlu adanya 
pemahaman, kerjasama, dan partisipasi dari semua aspek seperti pemerintah, 
stakeholder, dan komunitas untuk memformulasikan ESD ke dalam rencana aksi.

Tabel 1.  Aspek-aspek dalam Perspektif Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Sosial Budaya Lingkungan Ekonomi

1.Hak Azazi Manusia

2. Keamanan

3. Kesetaraan gender

4. Keragaman Budaya &
    Pemahaman Lintas Budaya

8.Sumber Daya Alam

9.Perubahan Cuaca

10.Pembangunan
      Pedesaan

11.Urbanisasi
      Berkelanjutan

13.Pengurangan Kemiskinan

14.Tanggung Jawab
      Perusahaan (CSR)

15. Ekonomi

5. Kesehatan

6. HIV/AIDS

7. Tata Kelola

12.Pencegahan & 
Penanganan Bencana
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2.3.4.2. Kronologi Penerapan Pendekatan Menyeluruh Sekolah: Mulyono (SDN Mekar 
Tani) 

Sebelum mengenal adanya ESD, kondisi awal sekolah masih jauh dari yang diharapkan 
misalkan pembelajaran masih terpusat dalam kelas, metode ceramah sangat dominan, 
ruang kelas kurang bersih dan rapi, lingkungan gersang, belum ada sanitasi dan air bersih, 
belum ada pagar sekolah. Diawali tahun 2005, dimana SD Mekar Tani memulai 
keterlibatannya dalam penyusunan buku mulok pendidikan lingkungan Kabupaten 
Katingan, kemudian mengikuti pelatihan ESD pada tahun 2008, mensosialisasikan hasil 
beberapa pelatihan ESD kepada warga sekolah, komite, dan masyarakat, mendapatkan 
pendampingan dari WWF pada tahun 2009, perencanaan penerapan sekolah, pembuatan 
silabus dan RPP (diskusi antar guru yang kemudian dipresentasikan), uji coba penerapan (di 
ruang kelas maupun luar kelas), praktek di lapangan (berkebun, pembibitan), 
memanfaatkan masyarakat sebagai sumber pembelajaran, berpartisipasi dalam kegiatan 
masyarakat sekitar sekolah, penataan lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga 
sekolah. SDN Mekartani dalam penerapan ESD telah berbagi dengan sekolah lainnya di 
Kalimantan seperti SDN Kabupaten Kapuas, SMP 8 Palangka Raya, dan berbagi pada 
Konfrensi Guru Indonesia 2010 di Jakarta.Dampak positif sangat dirasakan oleh seluruh 
warga sekolah bahwa penerapan ESD harus didukung oleh seluruh komponen sekolah, 
perubahan pola pikir dan perilaku seluruh warga sekolah dalam pelaksanaan pendidikan, 
perubahan yang terjadi dapat berpengaruh bagi sekolah lain, pandangan masyarakat 
terhadap sekolah menjadi lebih baik, menjadi  model bagi anak didik, sekolah lain, dan 
masyarakat, serta memiliki sikap kepemimpinan. 

2.3.4.3. Education for Sustainable Development di tingkat Penerapan ala Benih Matahari 
(BIMAesw):  Maria Mumpuni (Benih Matahari) 

Pada dasarnya sejak tahun 1970-an PLH sudah mulai diperkenalkan di Indonesia, dan pada 
tahun 1992 ESD juga sudah mulai diperkenalkan, dan di tahun berikutnya ada pula 
pendidikan konservasi dan pendidikan lainnya. BIMAesw menawarkan sebuah sistem 
dimana adanya materi ajar lintas mata pelajaran dan pembelajaran aktif, serta banyak 
menggunakan mind-map. Dimulai dengan visi yang besar, masukan dan kata kunci serta 
dibuat keterkaitannya. 

Contoh kasus pengembangan ESD di Sabang:  diawali dengan aspek ekonomi untuk 
budidaya perikanan, bisa kita kaitkan dengan kondisi laut seperti apa, kemudian 
keterampilan apa yang sebaiknya dimiliki oleh pembudidaya ataupun nelayan, dan 
sebagainya. Dasar pembelajaran ini juga harus mengacu pada 3 indikator yakni kognitif, 
afektif, dan psikomotorik. 
Pada dasarnya, BIMAesw dalam mengawali kegiatan pendampingan ke sekolah-sekolah, 
tidak membicarakan ESD, tetapi bagaimana guru mencoba memasukkan isu-isu di tingkat 
lokal berdasarkan perspektif ESD dan kemudian dikaitkan dengan kurikulum. Menurut 
kami yang terpenting adalah pengaruh kebijakan kepala sekolah serta dinas terkait sangat 
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan di sekolah, juga proses edukasi di tingkat 
masyarakat karena ESD tidak hanya untuk di sekolah tapi juga untuk masyarakat. 
Pendekatan menyeluruh dari sekolah cukup penting, tim kerja pada tingkat SMA umumnya 
mengalami kesulitan dalam pengajaran dan manajemen perubahan. Di akhir penyampaian 
materi, Ibu Maria memberikan usulan terkait dengan ESD ini, “ Kita tidak terlalu fokus di 
ESD yang sekarang, tapi benar-benar mempersiapkan diri dengan apa yang akan datang.”

Mengingat keterbatasan waktu, maka moderator hanya mengundang tiga penanya dari 
peserta untuk disampaikan kepada pembicara. Diskusi tanya jawab selengkapnya disajikan 
sebagai berikut:
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Sesi Tanya Jawab dengan Narasumber

1) Penanya 1 : Ike  (SMPN 14 Bogor)
Pertanyaan : Harus dimulai darimanakah untuk menerapkan ESD?
Jawaban dari para pembicara
Jawaban Mulyono : rasa keingintahuan ibu akan ESD, menurut saya sudah menjadi awal dari ibu 
untuk memulai penerapan ESD. 
jawaban Maria : Kita mulai dari apa yang kita lakukan tiap hari, seperti itulah ketika kita akan memulai 
menerapkan ESD, misalkan saja  di Sabang dengan aspek ekonomi masyarakat nelayan maka topik 
perikanan menjadi salah satu titik masuk ESD
Jawaban Niken : kami memulai dengan teamwork dan outbond, kami membuat komitmen dan 
ditandatangani diantara guru-guru di sekolah yang dijadikan landasan penerapan program kami.

2) Penanya 2 :  Diana (SDN Bantarjati 9, Bogor)
Pertanyaan : Mohon maaf kalau saya mendengar, tadi disampaikan bahwa guru membuat indikator 
sendiri?  Padahal  Kompetensi Dasar (KD) sudah baku dari KTSP. Guru biasanya baru improve  di 
indikator
Jawaban Maria : Tidak, KD sudah baku, yang dibuat guru adalah indikatornya. Kenapa harus 
diintegrasi, karena kalau muatan lokal harus membuat KD sendiri. KD muatan lokal tidak boleh sama 
dengan KD yang sudah ada.

3) Penanya 3 : Digo, Surabaya 
Pertanyaan :  Ada banyak sekali value yang dibutuhkan, Di sekolah ada satu peraturan di sekolah 
misalkan dilarang merokok, namun apakah siswa paham akan larangan tersebut? Dan kepada 
moderator bagaimana kita memanfaatkan CSR dalam penerapan ESD?
Jawaban  Niken : pertanyaan bapak akan dijawab oleh Bapak Malik dari Sampoerna School 
Education. 
Jawaban  Malik : saya  menduga jawaban saya adalah integritas itu, seperti konsep pendidikan yang 
dijelaskan dan kita jadikan bahan dasar. Kasus apa yang mereka hadapi sehari-hari, misal dilarang 
merokok, perlu diketahui bahwa Sampoerna Foundation berbeda dengan PT Sampoerna tbk. Untuk 
perdebatan soal tidak boleh merokok,  itu bukan soal rokoknya, karena itu adalah regulasi di sekolah. 
Soal CSR seperti apa yang masuk di sekolah? Itu tergantung dari sekolah masing-masing yang 
memang memiliki kode etik sendiri. 
Jawaban Latipah :  Iya, Pak Digo, terkait CSR perusahaan, saya pribadi dan organisasi maupun 
jaringan yang saya pimpin berupaya menerapkan prinsip untuk bekerjasama dengan perusahaan,  
kriteria yang saya terapkan antara lain : (1) bukan perusahaan yang sedang bermasalah secara sosial 
dan lingkungan yaitu perusahaan yang memiliki konflik  dengan masyarakat atau dengan 
buruh/karyawan; (2) bukan perusahaan yang memiliki masalah dengan lingkungan atau mencemari 
lingkungan;  (3) bukan perusahaan yang secara ekonomi bersifat mengeksploitasi sumberdaya alam 
tanpa ada penyeimbang.   Alhamdulillah selama berkiprah 20 tahun di LSM tidak pernah sekalipun 
menerima langsung dana dari perusahaan-perusahaan tersebut, lebih banyak dengan donasi 
individu maupun lembaga dana yang memang dananya jelas.  
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2.3.4.4. Pengkajian Model-model Pelaksanaan ESD di Indonesia: Nur Listiawati dan  
Philip (Pusat Penelitian dan Kebijakan,  Kemendikbud) 

Philip mengawali presentasi dengan bercerita tentang apa ESD melalui sebuah lagu anak-
anak dan mengajak peserta bernyanyi “  Tik tik bunyi hujan “, lagu yang menceritakan 
tentang air dan termasuk salah satu topik ESD. Beliau juga menceritakan sepenggal 
perjalanan melakukan kajian ke sekolah-sekolah yang menjadi responden kajian ESD. 
Beliau bercerita di Gunung Salak disuguhi dengan makanan ESD - yaitu makanan lokal khas 
sunda nasi liwet, lalap, sambal, tempe menurut beliau itu sangat ESD karena bahan baku 
dan cara memasak bersifat lokal, sementara di wilayah lainnya diceritakan pula perjalanan 
sekolah-sekolah yang cukup beragam dalam menerapkan ESD, sayang tim dari Puslitjak 
tidak dapat mengunjungi sekolah di Katingan dengan keterbatasan yang dimiliki.  

Selanjutnya hasil kajian disampaikan oleh Nur Lisdawati, yang memaparkan bahwa 
konteks internasional tentang ESD yang berasal dari keprihatinan berbagai bangsa 
terhadap kondisi alam dan lingkungan (krisis lingkungan). Mengingat dalam DESD ini dan 
Deklarasi Bonn (2009) tentang rencana aksi implementasi ESD di berbagai negara,  harus 
sudah dimulai dari tahun 2005-2014 dan kita harus melaporkan kesepakatan PBB. Tetapi 
sejauh mana ESD terjadi di Indonesia? Penelitian menunjukkan bahwa belum nampak 
adanya ESD, para pejabat pendidikan di daerah, kepala sekolah, dan guru memang masih 
awam. Masih terbatas adanya sarana dan prasarana pendidikan yang masih terbatas dan 
materi ESD yang juga terbatas. Penelitian mengenai model-model pelaksanaan ESD di 
Indonesia bertujuan memperoleh informasi tentang model-model ESD yang 
dikembangkan oleh berbagai lembaga/instansi dan implementasinya di satuan pendidikan 
mencakup: prototipe (konsep, cakupan, sasaran setiap model), implementasi atau 
keterlaksanaan model di satuan pendidikan, rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan 
keberhasilan implementasi ESD di satuan pendidikan. 

Metoda untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, angket, dan 
observasi. Analisis data yang digunakan yakni mereduksi data, menyajikan data, 
menafsirkan data, menyimpulkan, dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai lembaga telah mengembangkan dan 
menerapkan model/konsep ESD di satuan pendidikan, sasaran program ESD pada 
umumnya adalah siswa dan guru, komponen ESD yang diterapkan belum mencakup 
seluruh perspektif komponen ESD, banyaknya lembaga yang membina tidak menjamin 
banyaknya komponen ESD yang diterapkan, strategi pembelajaran ESD dilakukan secara 
bervariasi, belum semua sekolah melakukan penilaian hasil belajar mencakup ranah 
efektif, hambatan utama dalam pelaksanaan ESD adalah dukungan sarana dan prasarana, 
pemahaman materi ESD, kurang koordinasi antar lembaga pengembang model dengan 
Pembina pendidikan setempat. 

Pada sesi tanya jawab, ada dua pertanyaan dari peserta yang selengkapnya disajikan 
sebagai berikut:
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Sesi Tanya Jawab dengan 

1) Penanya 1 :  Simon ( Sampoerna Foundation)
Pertanyaan: Apakah tim menemukan sebuah model pembelajaran berdasarkan kemampuan 
guru/kepsek yang mana setelah decade pertama ini bisa dilanjutkan ke decade kedua?
Jawaban: Yang disampaikan tadi sebenarnya hanya kesimpulan pokok saja. Kalau mau lebih detail 
kami mencantumkan profil lengkap dari setiap sekolahnya. 

2) Penanya 2 : Yayah Komariyah (SDN Bantarjati 9 Bogor)
Pertanyaan:  Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi kami terhadap bapak dan rekan-rekan 
dari Kemendikbud, serta para pihak yang telah mendukung kami di Bantarjati 9 Bogor.  Selama ini dari 
mulai Pagar Kumis (Panas Gersang, Kumuh dan Miskin) telah berubah menjadi Asri, hijau, dnegan 
banyak kegiatan yang didukung oleh banyak pihak, satu siswa satu pohon, satu guru satu pohon, dll.  
Kami sangat terharu akan dukungan dari bapak dan ibu kepada kami.  Kami juga menyampaikan 
apresiasi terhadap puslitjak kemendikbud atas perhatiannya dalam pengembangan ESD di 
Indonesia.  Semua berasal dari keinginan dan komitmen bersama semua guru untuk melaksanakan 
kegiatan ini secara bersama-sama. Kami tidak tahu ESD, tapi kami awali waktu itu dengan pendidikan 
lingkungan yang dimulai dengan Ibu Latipah waktu itu masih di RMI. menerapkan muatan lokal PLH di 
sekolah setiap hari sabtu.  Dan banyak dukungan dari WWF, dari instansi lainnya.  Sekali lagi kami 
menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak.
Jawaban/Tanggapan Philip: Kami sudah pernah melakukan riset di Bantarjati menurut kami yang 
terpenting dalam penerapan ESD ini dibutuhkan komitmen bukan sekedar menjalankan proyek. 
Selain itu, adalah kerjasama yang baik, dari pusat maupun di daerah serta semua pihak seperti yang 
ibu sampaikan. 

Nur Listiawati dan  Philip 

2.3.5.  Seminar Sesi Kelima (Kamis, 6 Desember 2012)

Selanjutnya sesi kelima seminar dengan moderator Maria Mumpuni (BIMAesw) 
menampilkan pembicara Suryo Prawiroatmojo (Praktisi Pendidikan Lingkungan/Dosen 
Sekolah Tinggi Ciputra), Rina Kusuma (Yayasan KEHATI), Imam Malik (STKIP Kebangkitan 
Nasional). Sesi dimulai pukul 11.00-12.40 WIB.

2.3.5.1. Berbagi Pengalaman: Jejaring Guru sebagai Media untuk saling Bertukar 
Pengalaman dan Pembelajaran: Suryo Prawiroatmojo (Praktisi Pendidikan 
Lingkungan/Pandu Pertiwi)

Suryo mengawali paparannya tentang pentingnya sebuah jaringan, menurut beliau 
sebuah jaringan tidak cukup hanya secara nasional, tetapi perlu masuk dalam ranah 
international. Di Indonesia kita memiliki jaringan nasional Guru Pendidikan Lingkungan 
Hidup (PLH). Walaupun jaringan ini tidaklah begitu besar namun cukup kuat dan 
berpengaruh sehingga dapat sebagai media untuk saling berbagi. Jaringan ini sebenarnya 
merupakan bagian dari jaringan internasional. Suryo sendiri saat itu belum menyadari 
keberadaan jaringan guru PLH internasional tersebut. Sampai suatu ketika pada tahun 
1990-an, beliau diundang untuk mengikuti pertemuan di Inggris yang membahas tentang 
PLH, ternyata jaringan internasional guru PLH tersebut sudah ada sejak tahun 1987. 
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Pada tahun 1990-an, Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan masih 
memperdebatkan tentang memasukkan PLH ke dalam pendidikan di sekolah, baik menjadi 
mata pelajaran sendiri maupun terintegrasi. Kementerian pun saat itu berdalih bahwa PLH 
telah ada di dalam mata pelajaran sekolah, yang saat itu adalah Kependudukan, Kimia dan 
Biologi.  Pada kala itu, jaringan guru PLH internasional merasa kesulitan untuk 
mengundang para guru ke dalam fórum yang membahas PLH.

Kemudian Suryo, mengusulkan agar guru-guru yang bergabung di jaringan guru PLH 
internasional untuk memberikan motivasi kepada para guru di Indonesia. Pada tahun 
1995, datanglah para guru dari berbagai negara seperti Swedia, Inggris, India, dsb ke 
Indonesia saling berbagi pengalaman dengan para guru di Indonesia.

Perlu kita pahami, PLH ialah tentang pelajaran hidup dan life-skill dasar yang diberikan 
kepada generasi muda untuk kehidupan di masa mendatang. Untuk itu perlu adanya 
kesempatan bagi kita, terutama para guru untuk dapat berbagi pendapat maupun 
pengalaman mengenai PLH. Dengan adanya semangat untuk membangun sebuah jaringan 
sebagai sebuah wadah, maka hal ini dapat menjadi penambah semangat bagi orang-orang 
yang berpartisipasi di dalamnya. 

Sayangnya tidak sedikit sebuah inisiatif yang terhambat hanya karena masalah 
administrasi maupun birokrasi. Suryo mengungkapkan kekagumannya pada beberapa 
guru di Jawa Timur  yang berani melewati atau melompati kebijakan kepala sekolah dan 
pimpinan daerahnya yang tidak mendukung perkembangan PLH. Beliau juga 
menambahkan bahwa mereka yang berani melangkahi dan melompati kebijakan 
pimpinan untuk melakukan sebuah perubahan, mereka akan dapat mewujudkan 
perubahan secara gemilang dengan berbekal skill dan wawasan.

Sebuah jejaring sangatlah diperlukan meskipun tidak dalam sebuah lembaga formal. 
Seharusnya  jejaring seperti ini dapat diterapkan pada siswa di sekolah tanpa 
mendapatkan kesulitan administrasi dan birokrasi. Oleh sebab itu, lembaga atau instansi 
non-sekolah sangatlah diperlukan agar dapat mendampingi pihak sekolah untuk 
menerapkan PLH. 

Dalam beberapa forum seperti lokakarya ini, terdapat banyak pertanyaan yang tidak 
terjawab, banyak pihak sekolah-sekolah lain yang perlu ikut hadir dan perlu ditindaklanjuti 
setelahnya.  Sebuah jejaring dapat memadai pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
berkaitan dengan PLH. Para anggota jejaring pun dapat berbagi perencanaan PLH secara 
efektif. Dalam interaksi yang terjadi pada sebuah jejaring, terdapat proses berbagi 
pengalaman dan kerja sama satu sama lain. Jejaring ini pun tidak semata- mata terbatas 
pada ruang lingkup lokal saja, melainkan juga internasional. Sekolah yang memiliki 
keinginan untuk berbagi, maka wawasannya pun akan terbuka lebar.

Menurut Suryo, dengan adanya jaringan internasional dan fasilitas teknologi yang canggih, 
seluruh sekolah di penjuru Indonesia ini sangat mungkin untuk menjadi sekolah RSBI. 
Sehingga wawasan kita dapat lebih terbuka dan dapat mengejar ketinggalan-ketinggalan 
kita terhadap pendidikan yang sudah diterapkan di luar negeri. Sebagai contoh, beliau 
memaparkan sebuah kerjasama antara sebuah sekolah di Kendari dan Rusia.    

38
Prosiding Lokakarya Nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, 4-6 Desember 2012 
Kebijakan 



Pada tahun 1990-an, Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan masih 
memperdebatkan tentang memasukkan PLH ke dalam pendidikan di sekolah, baik menjadi 
mata pelajaran sendiri maupun terintegrasi. Kementerian pun saat itu berdalih bahwa PLH 
telah ada di dalam mata pelajaran sekolah, yang saat itu adalah Kependudukan, Kimia dan 
Biologi. Pada kala itu, jaringan guru PLH internasional merasa kesulitan untuk 
mengundang para guru ke dalam fórum yang membahas PLH.
 
Sejak menghadiri pertemuan tentang lingkungan hidup di Fleiburg, Jerman bulan Maret 
lalu, tercetuslah pemikiran Bapak Suryo dan merupakan rekomendasi terhadap 
Departemen Pendidikan dan Kementerian Lingkungan Hidup tentang hak politik dan 
hukum anak. Masa depan adalah milik anak-anak kita. Anak-anak khususnya yang duduk di 
jenjang SMP dan SMA, di mana idealisme mereka sangat tinggi, seharusnya mereka 
memiliki hak secara politik dan hukum tentang apa yang ingin mereka inginkan di masa 
depan, terutama yang berhubungan dengan akses sumberdaya alam. Hak tersebut 
seharusnya diperjuangkan oleh para guru yang mendampingi hitam putihnya kehidupan 
mereka. 

2.3.5.2. Teens Go Green, Pendidikan Informal Remaja : Rina Kusuma ( Yayasan KEHATI) 

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua setelah Brazil, sehingga 
disebut sebagai Megabiodiversity di dunia. Keanekaragaman terebut diantaranya 
beberapa spesies dan ekosistem. Negara ini terdiri dari bahasa yang bermacam-macam 
dan juga terdapat banyak sekali pilihan objek liburan.

Pada umumnya, keanekaragaman hayati dipahami hanya terbatas pada flora dan fauna.  
Rina mengatakan bahwa pengetahuan tentang keanekaragaman masih sangat kurang. 
Oleh sebab itu, terjadi bencana banjir, macet, masalah BBM, sampah, pembangunan yang 
tak terkontrol dengan baik serta pengangguran.

Sesi Diskusi Tanya Jawab dengan  Suryo 
1) Penanya 1: Dian (Bandung)
Pertanyaan : Saya setuju dengan Pak Suryo tentang adanya sebuah jejaring global. Bagaiman agar 
setelah forum ini para peserta dapat tetap berkomunikasi?” 
Jawaban: Saya anggap itu adalah harapan. Sudah 30 tahun ini,  PLH telah dibahas, yang tidak lain 
ialah ESD. Sebetulnya terserah kepada seluruh peserta di forum ini, tetapi faktanya di lapangan 
sangat penting adanya jaringan. Dan melalui jaringan tersebut, bisa menjawab pertanyaan yang 
belum terjawab dalam forum pertemuan

2) Penanya  2:  Karsono (Kalimantan Barat)
Pertanyaan: Kami mengharapkan masukan maupun saran Bapak dan Ibu berkaitan dengan keadaan 
Kalimantan Barat yang memiliki Human Development Index (HDI) rendah. Salah satu indikator 
bernilai rendahnya HDI ialah disebabkan oleh pendidikan. Bagaimana ESD dapat diterapkan jikalau 
masyarakat berpandangan bahwa dapat menulis, membaca dan menghitung sudah cukup. Sehingga 
pada akhirnya para generasi muda lebih memilih untuk bekerja di sawah setelah lulus sekolah. 
Padahal kurangnya pendidikan nantinya akan mengakibatkan masalah sosial. Mohon jalan 
keluarnya.
Jawaban:  Menurut saya tidak ada salahnya pemuda kembali bekerja di ladang, asal isi kepalanya 
tinggi, penuh dan luas. Saya harap lewat jejaring, kita dapat saling berbagi.  

Prawiroatmojo
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Keanekaragaman Hayati (KEHATI) didirikan oleh Bapak Emil Salim pada tahun 1994. 
KEHATI merupakan suatu lembaga pengelola dana hibah untuk pelestarian dan 
pemanfaatan sumberdaya hayati yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Pada tahun 
2012, KEHATI mengelola dana hibah sekitar USD 60 juta dan jumlah mitra kerja lebih dari 
1.500 organisasi sejak tahun 1995.

Beberapa program yang dilaksanakan oleh KEHATI ialah ekosistem pertanian, ekosistem 
pesisir dan pulau kecil serta ekosistem hutan. KEHATI melaksanakan program terebut 
melalui pendidikan (formal, non-formal dan in-formal) dan outreach (kampanye, materi 
ajar, publikasi, KEHATI award). 

Hingga saat ini, dalam pendidikan in-formal, KEHATI membentuk Teens Go Green (TGG). 
TGG merupakan sebuah klub pelajar tingkat menengah atas di sekitar DKI Jakarta untuk 
mencanangkan perbaikan kondisi lingkungan dan sosial di Jakarta. Sampai pada saat ini, 
ESD dikenal oleh para anak muda hanya terbatas pada penanaman pohon dan 3R (Reduce, 
Reuse, Recycle). Dalam TGG, para anggota mendapatkan perannya masing-masing sesuai 
dengan beberapa tahapan atau rangkaian kegiatan yang telah diikuti. Fokus kegiatan TGG 
diantaranya:
1. Aku tahu ( pengorganisasian kelompok).
2. Aku beraksi ( peningkatan kapasitas).
3. Aku berbagi ( kampanye publik).
Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh TGG antara lain kampanye publik 
“Styrofoam? No thanks!” dan pendekatan ekosistem (ekosistem hulu, ekosistem tengah 
dan ekosistem hilir). Selain itu KEHATI telah melaksanakan pendidikan tematik mengenai 
pelestarian bambu dan mangrove. 

Sedangkan di pendidikan formal, KEHATI memfasilitasi 17 sekolah Adiwiyata Mandiri yang 
terpilih menjadi Sekolah Sobat Bumi Champions dan 170 sekolah binaan di Indonesia 
sebagai model sekolah berbudaya lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan melakukan  tiga 
tematik projek, yaitu taman kehati sekolah, kantin sehat sekolah, pengelolaan sampah dan 
limbah sekolah. 

Sesi Diskusi Tanya Jawab dengan Rina Kusuma 

1) Penanya 1 :  Agus (Yogyakarta)
Pertanyaan : “Setelah menyimak penjelasan Ibu Rina tentang KEHATI, saya melihat ada kemungkinan 
bagi pihak KEHATI untuk memperluas jaringan operasi. Saya pun berharap teman-teman KEHATI bisa 
menjangkau ke daerah-daerah serta membantu untuk membuat program-program serupa?”

2) Penanya  2 : Tuti
Pertanyaan:  “Ibu Rina telah menyampaikan banyak hal mengenai KEHATI yang berkecimpung di 
sekolah-sekolah dalam kota, lalu apakah tidak ada keinginan pada pihak KEHATI untuk merambah ke 
sekolah daerah?”
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Jawaban : “Sebenarnya kami juga ingin mengeksplorasi ke daerah, akan tetapi sebaiknya para 
jaringan kecil daerah dapat menginisiasi dan replikasi program ini. Sejujurnya sejak 2008 hingga 
sekarang kami menghadapi banyak kendala, terutama tentang komitmen para inisiator. Ternyata 
perubahan struktur mempengaruhi dukungan yang diberikan. Untuk itu, komunikasi langsung 
dengan anak-anak sebagai target dan dukungan berbagai pihak sangatlah perlu. Dalam pelaksanaan 
program-program tersebut kami berusaha untuk tidak mengganggu kegiatan belajar mereka di 
sekolah. Saya rasa dengan adanya jaringan di daerah yang melaksanakan pun nantinya mereka dapat 
berbagi berbagai cerita. Modul-modul yang telah kami susun pun dapat digunakan sebagai rujukan 
yang tentunya disesuaikan dengan konteks daerah masing-masing.”

3) Penanya 3 :  Ika Satyasari (DeTara Foundation)
“Cakupan KEHATI tidaklah hanya Jakarta, melainkan Indonesia. Akan lebih baik lagi jika KEHATI 
membangun kerjasama dengan organisasi atau LSM-LSM lokal agar cakupan kerja lebih luas dan 
tidak bekerja sendiri. Selain itu harapannya, KEHATI dapat membangkitkan lagi semangat LSM-LSM 
lokal yang saat ini mungkin banyak LSM-LSM lokal yang mati suri.” 

“Pertanyaan kedua mungkin tidak begitu sesuai dengan presentasi utama, yaitu tentang KEHATI 
award. Apakah KEHATI award merupakan penghargaan yang ditujukan untuk para inisiator 
lingkungan? Menurut saya di Indonesia ini telah banyak berbagai penghargaan tentang lingkungan. 
Saya kira di Indonesia ini cukup satu saja penghargaan tentang lingkungan, tetapi yang sangat 
bergengsi dan diinisisasi oleh beberapa lembaga, sehingga dukungan finasial pun untuk menggagas 
penghargaan tersebut bisa lebih banyak. 

Selain itu, sistem pengawasan terhadap pihak penerima penghargaan sangatlah penting untuk 
keberlanjutan program yang diinisiasinya. Berdasarkan pengalaman saya mengikuti program 
fellowship yang diselenggarakan oleh UNEP Eco-Peace Leadership di Korea, walaupun dana yang 
kami dapat tidaklah banyak untuk menjalankan program kami, tetapi kami mendapatkan 
pengawasan dan bimbingan dari professor yang telah ditunjuk melalui sistem mentoring. Menurut 
saya seharusnya di Indonesia juga diterapkan sistem mentoring seperti itu agar setelah seseorang 
memenangkan proyek lingkungan tidak berhenti begitu saja setelah dana bantuan selasai atau 
setelah penghargaan diberikan.” 

Jawaban: Saya juga berpendapat bahwa kolaborasi dengan LSM sangat penting yang dapat 
mendampingi para pelajar di berbagai daerah. Beruntungnya, KEHATI di Jakarta telah bekerja sama 
dengan beberapa LSM yang sangat berkomitmen. Untuk itu, bagi daerah-daerah diharapkan dapat 
mereplikasi apa yang telah kami lakukan. Kami akan dengan senang hati berkolaborasi dan 
mendukung. Sampai saat ini kami memiliki 60 target sekolah mitra yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Diantara sekolah yang telah menjadi mitra terdapat di Riau, Lampung, Jakarta, Bogor, 
Kalimantan Timur dan beberapa lainnya. Untuk itu bagi sekolah yang berkenan untuk kami ajak 
berkolaborasi silakan hubungi saya di rina@kehati.or.id pada akhirnya nanti akan ada 77 jaringan 
sekolah program KEHATI. Pemberian KEHATI Award tebagi ke dalam beberapa kriteria, yaitu 
kelompok swadaya masyarakat dan pemerintah, perusahaan, akademisi, budayawan dan tunas 
muda. Kami pun memiliki kriteria-kriteria tersendiri sebagai alat ukur penilaian. Para penerima 
penghargaan nantinya dapat menjadi duta kami untuk berbagi pengetahuan dan wawasan.
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Tambahan dari Suryo:
Saat saya muda pun saya juga sangat sangat sakit hati, karena kebanyakan orang-orang Jakarta yang 
mendapatkan kesempatan lebih dalam berbagai hal. Bagiamanapun juga, sebesar-besarnya Yayasan 
KEHATI tidak akan dapat menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, setiap masing-masing 
dari kita harus bekerja keras agar mereka yang terpelosok mendapatkan wawasan untuk 
menimilalisir kesenjangan hidup di perkotaan maupun propinsi. 

Setelah lokakarya ini, semoga menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dan dapat menjalin 
networking (jejaring).  Jangan terjebak dengan adminsitrasi dan birokrasi. Dan terpenting teman-
teman disini juga ikut mencarinya. Saya tidak tahu forum ini  nanti akan merekomendasikan apa? 

Dalam berjejaring, jangan sampai terjebak pada administrasi ataupun birokrasi tertentu. Semua 
pengalaman dapat dibagikan sehingga dapat ditemukan hal-hal yang sesuai dengan kondisi lokal. 
Jangan terlalu mengharapkan pemerintah ataupun instansi tertentu untuk turun tangan dalam 
mencapai visi kita. Kitalah yang harus berperan lebih. Karena masuknya pemerintah maupun sebuah 
instansi ataupun lembaga besar kadang akan mengganggu pencapaian visi kita sendiri. Kehadiran 
lembaga besar pada umumnya mengharapkan sebuah projek (uang) sehingga dapat meracuni kami.
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2.3.5.3.  ESD di Lingkup Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi: Imam Malik (STKIP 
Kebangkitan Nasional)

Menilik latar belakang pembentukan STKIP Kebangkitan Nasional, diawali dari para 
penggagas belajar, terkait bagaimana sebuah sekolah dikelola. Adanya ketertarikan untuk 
mengadakan sebuah kegiatan pengembangan bagi para guru agar dapat mengatasi 
masalah-masalah di sekolah. Setelah itu muncul Sampoerna Academy yang disusul dengan 
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Kebangkitan Nasional atau sering 
disebut dengan Sampoerna School of Education (SSE). SSE memiliki keunikan tersendiri 
dari institusi pendidikan lainnya meliputi pengetahuan yang didasarkan pada penelitian 
terbaru, pendekatan secara menyeluruh, praktis dan kontekstual, fasilitator yang 
berkualifikasi tinggi, ICT engagement juga merupakan sebuah keharusan dengan 
memanfaatkan berbagai inovasi teknologi yang terus berkembang saat ini. Pemanfaatan 
tersebut dilakukan agar dapat membendung datangnya sebuah budaya baru yang muncul 
bersama sebuah inovasi baru. Oleh karena itu, sebuah budaya baru diciptakan dan 
mempengaruhi yang lainnya.  Selain itu, salah satu ciri khas yang tardapat di SSE ialah para 
mahasiswa diberikan kesempatan untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan dengan 
kalangan luar kampus. 

Sebuah konsep ESD yang digunakan dalam SSE terbagi ke dalam empat aspek yaitu nature, 
economy, social dan well-being. Konsep tersebut dijadikan sebagai sebagai sebuah virus 
yang mewabah dan mempengaruhi seluruh core di kampus. Penerapan ESD terlaksana 
melalui beberapa tahap, yaitu tuning in (menyamakan persepsi mengenai ESD), finding out 
(menemukan permasalahan yang terjadi), sorting out (memilah permasalahan yang dapat 
diambil tindakan), going further (perencanaan kegiatan yang akan dilakukan) dan 
reflection and action (aksi nyata). Implementasi ESD di SSE juga meliputi di kegiatan 
akademis, sekolah partner yang berjumlah sekitar 40 sekolah, dan aktivitas sosial. 
Mahasiswa SSE dapat mengaplikasikan ilmunya di sekolah-sekolah partner yang selama ini 
membantu dan menerima mahasiswa SSE untuk menjadi pengajar yang baik. Selain itu SSE 
juga memiliki Green Teacher Project melalui whole school approach yang dilakukan di 
tingkat akademis, kemudian action competence, dan community service. 
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Aditya Dharma, Putera Sampoerna Foundation “School Development Outreach”(11.34-
11.41)
School Development Outreach memiliki sebuah visi, yaitu 'bersama kita mencetak 
pemimpin yang kompeten dan bermoral melalui pendidikan yang berkualitas. Beberapa 
nilai yang diterapkan dalam rangka mengaplikasikan ESD diantaranya a) Belajar sepanjang 
hayat, b) Fokus pada pembelajar, c) Pendekatan holistik, d) Metode kerja demokratis,  e) 
Refleksi, f) Perspektif berbeda. Dalam implementasinya, SDO (School Development 
Outreach) dikembangkan di SMP Sumuri Tanah Merah Baru, Papua Barat dan SMA 
Labschool, Unsyiah Banda Aceh. Kerangka kerja yang dibentuk dalam SDO ini meliputi 
memperkokok dasar dan kapasitas para pendidik, membangkitkan sekolah, dan 
memperkuat para pemangku pendidikan untuk mempromosikan sebuah komunitas 
belajar yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam prakteknya diperlukan desain program 
yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kolaborasi komunitas sekolah, 
memberikan tantangan untuk melakukan perubahan, dan menyediakan pendampingan 
berkala yang cukup.

Sesi Diskusi Tanya Jawab dengan Imam Malik

1) Penanya 1 :  Heru (Samarinda)
Pertanyaan :  Pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Malik. Menurut pandangan saya, penerapan 
ESD berbeda pada tiap pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Saya juga merasa 
tidak ada masalah ataupun kesulitan dalam penerapan pada perguruan tinggi dengan para siswa 
yang aktif. Lalu bagaimanakah nilai ESD dapat disampaikan secara struktural kepada para dosen dan 
senior?
Jawaban: Saya pribadi tidak memiliki formula khusus untuk itu, akan tetapi hal terebut dapat 
disampaikan melalui sebuah pendekatan yang menyeluruh. Salah satunya yaitu dengan 
melaksanakan sebuah projek visioning selama 3-4 bulan. Projek tersebut diawali dengan pertemuan 
besar yang dihadiri oleh seluruh partisipan untuk menyamakan bahasa dan pandangan. Sehingga 
nilai-nilai yang ingin diwujudkan dapat dikemas kedalam sesuatu yang mudah terlihat sebagai bahan 
pengingat, seperti pengumuman ataupun slogan-slogan dengan menggunakan bahasa yang 
sederhana dan mudah untuk diingat. Sehingga tidak jarang penerapan sebuah nilai dengan 
menggunakan bahasa tanpa adanya kesamaan pemahaman atau pandangan akan membuat 
seseorang menjadi resistance atau menolak.  Setelah adanya kesamaan bahasa, maka selanjutnya 
perlu diciptakan sebuah tren dari nilai tersebut. Sehingga ketika ada salah satu partisipan ataupun 
pendatang baru yang tidak menerapkan tren itu, maka akan saling mengingatkan.  Sayangnya para 
dosen atau guru tidak membuat sebuah silabus yan mencakup sebuah nilai bukan karena tidak bisa, 
tapi karena kesulitan membuatnya. Terlebih lagi ada masih terdapat para dosen atau guru tidak 
melakukannya karena mereka tidak tahu bahwa silabus boleh untuk dirubah.
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2.4.  Proses Lokakarya 

Lokakarya ditujukan untuk bersama-sama peserta menggali pemahaman pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan, kebijakan yang efektif untuk menerapkannya, serta 
penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah dan 
menyebarluaskan di Indonesia. 

Sesi lokakarya berlangsung dua sesi, pada hari kedua, hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 
dari pukul 14.35 sampai pukul 17.00 difasilitasi  Latipah Hendarti (DeTara Foundation) dan 
tim fasilitator Israr Ardiansyah (Indonesia Mengajar), Stien Makatupan (SSE) dan 
Darmapatni.  Sementara sesi kedua pada hari Kamis, tanggal 6 Desember 2012 dari pukul 
13.30 - 16.00 difasilitasi oleh M. Saleh (Biocomm) dengan tim fasilitator Maria (BIMAesw) 
dan  Darmapatni. 

2.4.1.  Kebijakan dan Peran para pihak dalam Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan.

Latipah sebagai fasilitator memulai sesi dengan menampilkan rangkuman butir-butir 
penting yang disampaikan para pembicara pada hari pertama dari mulai sesi keynote 
speech yang disampaikan oleh Prof. Emil Salim dan dua sesi seminar yang menampilan 
pembicara Prof. Arief Rachman, Dr. Leif Ostman, Gunilla Elsasser dan Rijaluzzaman, Dr. 
Bambang Indrayanto, dan Dr. Mubariq Ahmad.    

1) Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berpusat pada manusia, hal ini seperti 
yang disampaikan dalam sesi Prof. Emil Salim dan juga pembicara lainnya.
2) Mendorong manusia yang kreatif dengan solusi dan berani melakukan perubahan, disini 
ditekankan bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan harus mendorong 
manusia menjadi manusia yang kreatif seperti yang disampaikan oleh Prof. Arief Rachman, 
dan jangan lupa ketika menjadi manusia yang kreatif harus datang dengan solusi-solusi 
yang dapat mengatasi persoalan, dan tak kalah penting harus berani melakukan 
perubahan.
3) Butir ketiga adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan membutuhkan 
peran semua elemen dalam masyarakat, lembaga pendidikan seperti sekolah formal, LSM, 
pemerintah termasuk pengusaha. 
4) Seperti yang disampaikan oleh Bambang Indrayanto bahwa pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan memerlukan proses transfer dan transform, yaitu 
pengetahuan dan nilai-nilai yang ada dalam 

Kebijakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan memerlukan  sebuah proses 
baik dalam bentuk proses dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up) kedua 
proses tersebut dilakukan, hal ini sesuai juga dengan pengalaman rekan-rekan dari Swedia, 
bahwa dalam menyusun kebijakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan tidak 
hanya datang dari para pengambil keputusan, namun juga para guru dan jejaring penggiat 
pendidikan bersama-sama telah mempengaruhi pada pengambil keputusan. 

Selama ini masih perspektif lingkungan, masih belum banyak melandasi kebijakan-
kebijakan pendidikan dan juga sektor lain, oleh karena itu sangat penting untuk selalu 
mengingatkan bahwa lingkungan harus menjadi landasan dalam kebijakan, contoh yang 
disampaikan oleh Mubariq Ahmad tentang kebijakan MP3EI yang belum memasukan 
perspektif lingkungan dan masyarakat sipil merupakan contoh yang harus dikritisi 
sekaligus menjadi refleksi kita bersama bahwa aspek lingkungan dan masyarakat belum 
menjadi perhatian di bidang ekonomi. 



Untuk mempertajam pemahaman tentang pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan dan pelaksanaan di sekolah, peserta diajak untuk mendiskusikan 3 
pertanyaan di setiap kelompok yang sudah terbentuk pada sesi pagi hari.  Pertanyaan 
tersebut adalah :

1.Indentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan ditingkat :
? Wilayah. 
? Sekolah. 

2.Apakah sudah ada kebijakan  yang mendukung penerapan pendidikan berkelanjutan 
ditingakat 
? Wilayah. 
? Sekolah.

3. Identifikasi para pihak dan perannya dalam penerapan pendidikan pembangunan 
berkelanjutan? 
4. Bagaimana menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di sekolah?

Setelah satu jam berdiskusi di kelompok, setiap kelompok memperesentasikan hasilnya.  
Diskusi kelompok masing-masing dibantu oleh tim fasilitator. 

Proses diskusi disetiap kelompok cukup partisipatif, dimana hampir semua peserta turut 
menyampaikan masukan dan berbagi pengalaman. Kelompok satu yang difasilitasi Pak 
Israr, memulai diskusi dnegan memilih ketua kelompok dan fasilitator kelompok, semua 
peserta kemudian menyampaikan masukan dalam setiap pertanyaan yang harus dibahas 
di kelompok.  Sementara kelompok dua yang difasilitasi Ibu Darma memulai diskusi 
dengan menggali pemahaman bersama tentang ESD dan membagi kelompok menjadi tiga 
untuk membahas setiap satu pertanyaan dari 3 pertanyaan.  Kelompok yang difasilitasi Ibu 
Stien, diawal mencoba membagi kelompok dan melakukan pemahaman bersama tentang 
ESD selanjutnya menjawab pertanyaan.  

Setelah satu jam, moderator mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan hasil 
diskusi kelompok dan melihat butir-butir penting dari setiap kelompok untuk setiap 
pernyataan.  Presentasi kelompok menunjukkan keragaman dan kreativitas, dengan yel-
yel yang disajikan membuat suasana diskusi tidak mengantuk dan tidak lelah, tampilan 
presentasi juga beragam dari mulai presentasi menggunakan power point, bahkan untuk 
kelompok dua membuat video hasil diskusi yang dipaparkan pada saat presentasi, 
meskipun ada kendala di kualitas suara namun secara keseluruhan proses yang kreatif ini 
dapat menunjukkan kemampuan peserta bukan hanya menangkap substansi namun juga 
metoda.  Rumusan hasil diskusi kelompok dapat dibagi dalam 4 topik yaitu : 1) Kendala dan 
Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat 
Wilayah dan Sekolah, 2) Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan saat ini 
di Tingkat Wilayah dan Sekolah, 3) Identifikasi Para Pihak dan Perannya dalam Pelaksanaan 
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan 4) Proses Penerapan Pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah.  Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:
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2.4.1.1. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Tingkat Wilayah dan Sekolah

Hasil diskusi kelompok memperlihatkan bahwa ada beberapa kendala dan tantangan yang 
dihadapi dalam menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan baik di 
tingkat wilayah dalam hal ini Kabupaten/Kotamadya maupun tingkat Propinsi, kendala 
tersebut antara lain:

1)   Kendala dan tantangan tingkat wilaya adalah : 
? Koordinasi dan komunikasi, terutama antara sekolah dengan dinas wilayah, LSM, dll.
? Kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pegawai kebijakan di pemerintahan.
? Di beberapa wilayah belum ada kebijakan langsung atau khusus terkait ESD.
? Konsep ESD di tingkat propinsi kurang jelas dan hampir tidak ada. 
? Kurang sosialisasi dari pusat dan daerah. 
? Kurang kerjasama antar pihak dan jejaring kerja.
? Letak geografis yang membatasi akses informasi ESD.
? Sistem birokrasi yang kurang mendukung.
? Rendahnya partisipasi masyarakat.
? Lembaga pendamping seperti LSM kurang.
? Kurangnya komitmen dari media masa dan swasta/corporate..
? Keterbatasan kapasitas dan jumlah sumberdaya manusia yang paham tentang ESD
? Kurangnya sumber belajar (learning resources). 
? Masalah ICT, khususnya di are terpencil.
? Reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan.
? Komitmen pemerintah daerah masih kurang.

2)   Kendala yang dihadapi ditingkat sekolah adalah:
?Kepala sekolah memegang peranan penting untuk pelaksanaan pendidikan 
pembangunan berkelanjutan di sekolah. 
? Kapasitas dari kualitas pendidik yang memahami ESD masih  kurang.
? Kurangnya dukungan dari masyarakat sekolah baik diluar maupun didalam.
? Kurangnya keberanian dari sekolah  untuk mengadakan perubahan.
? Kurangnya sosialisasi ESD kepada masyarakat sekolah. 
? Beban kerja guru dirasakan bertambah untuk membuat silabus dan RPP.
? Biasanya akan lebih mudah pelaksanaan dengan top down proses dari Kepala Sekolah 
kepada guru sehingga mudah untuk koordinasi dan pelaksanaan. 
? Komitmen sekolah kurang maksimal.
? Keterbatasan dana.
? Sarana dan prasana belum memadai.

2.4.1.2.  Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan saat ini di Tingkat 
Wilayah dan Sekolah

Diskusi di tiga kelompok memperkaya peserta dan juga pertimbangan kedepan untuk 
pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan,  hasil diskusi menunjukkan 
bahwa  peranan pemerintah daerah juga sangat penting, seperti di uraikan sebagai berikut 
:
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1) Beberapa wilayah dalam hal ini tingkat kabupaten/kota sudah  memiliki kebijakan 
terkait pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, meskipun diawali dengan 
topik/tematik.  Misalkan saja di Kabupaten Muara Enim, melalui inisiasi Kantor Ketahanan 
Pangan Kab. Muara Enim sejak tahun 2010 sudah mulai mendorong sekolah untuk 
mengintegrasikan topik ketahanan pangan di tingkat pendidikan dasar (sekolah dasar), 
bentuk pelatihan untuk guru dan pendampingan di sekolah kerjasama dengan kelompok 
PKK untuk menerapkan upaya tersebut mendapatkan dukungan dari Bupati Muara Enim, 
melalui  Peraturan Bupati No. 4 tahun 2012 tentang Percepatan Penganekaragaman 
Konsumi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Muara Enim.   Sementara di 
Katingan, dengan dampingan dari WWF, Pemda (Badan Lingkungan Hidup, Dinas 
Pendidikan) sudah mulai mengeluarkan kebijakan terkait ESD.  Di Bali, kebijakan untuk 
melaksanakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sudah didorong oleh Pusat 
Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Bali melalui program Adiwiyata, di Kabupaten dan 
Kota lain seperti di Kota Tangerang, dukungan dari Walikota untuk pelaksanaan program 
sekolah Adiwiyata menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh BPLHD dan instansi 
terkait.  Sementara di Subang, peran anggota DPRD untuk mempromosikan media 
pendidikan salah satunya hutan pendidikan lingkungan dan penanggulangan bencana 
bekerjasama dengan perusahan yang berlokasi di wilayah tersebut.  

2) Ditingkat sekolah terutama sekolah-sekolah yang sudah menerapkan program 
Adiwiyata, kebijakan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan sudah menjadi 
bagian dari sekolah meskipun titik masuk nya adalah melalui pendidikan lingkungan hidup 
(PLH) yang sudah masuk dalam kurikulum sekolah baik secara integrasi maupun monolitik 
sebagai muatan lokal, topik di program Adiwiyata terkait pendidikan lingkungan hidup 
bukan hanya isu lingkungan namun juga isu lain seperti hubungan kerjasama dengan para 
pihak di sekitas sekolah.  Demikian juga bagi sekolah-sekolah yang mengikuti kegiatan 
sekolah sehat, isu kesehatan menjadi bagian dari sekolah.  Bagi sekolah yang sudah 
didampingi dengan proyek ESD WWF di HoB tentunya kebijakan penerapan ESD sudah 
menjadi bagian.  Beberapa sekolah juga sudah melalukan MoU dengan dinas terkait.  

3) Kelompok juga merumuskan hal yang harus segera dilakukan adalah adanya gerakan 
penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan oleh kepala daerah dan jangka 
menengah adanya PERDA (Peraturan Daerah) pelaksnaan pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan.

4) Koordinasi antara daerah dan pusat, antara lain untuk pelaksanaan prajabatan calon 
pegawai negeri (CPNS) perlu dimasukan isu pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan.  Selain itu perlu dimasukan dalam pelatihan rutin seperti MGMP.  
Diharapkan ESD menjadi salah satu pengetahuan wajib bagi pejabat struktural.

2.4.1.3. Identifikasi Para Pihak dan Perannya dalam Pelaksanaan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan

Melalui diskusi kelompok, lokakarya juga berhasil mengidentifikasi para pihak beserta 
perannya dalam pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, seperti 
yang disajikan pada Tabel 1.  
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2.4.1.4. Proses Penerapan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan di Sekolah

Hasil diskusi untuk proses pelaksanaan pendidikan untuk pembanguan berkelanjutan di 
sekolah, semua kelompok menyampaikan bahwa Whole School Approach dapat dijadikan 
pendekatan untuk penerapan ESD di sekolah, dimana dalam konsep tersebut disampaikan 
bahwa sekolah bukan hanya siswa dan guru, tapi pendekatan ini menekankan pada 
seluruh elemen sekolah termasuk orang tua, guru pembimbing, seluruh staf administrasi 
dan karyawan yang mengelola sekolah, termasuk kantin, pengelola bangunan sekolah, dll.  
Pendekatan ini juga mengutamakan pembelajaran partisipatif, integrasi tentang 
keberlanjutan dalam lintas kurikulum, mengurangi jejak langkah ekologis, dll.

Salah satu kelompok peserta juga menyampaikan pendekatan penerapan ESD melalui 
gambar berikut:

BAGAIMANA 

MENER APKAN ESD DI 

SEKOLAH?

Ekstrakurikuler

Proses Belajar dan
Mengajar

Integrasi Kurikulum

Monitoring & 
Evaluasi

Perangkat
Pembelajaran

(kompetensi guru)

Harus mempunyai
VISI dan M ISI yang 

sama

Komitmenkepala
sekolah, guru, dan warga

sekolah yang lain

Jejaring& Kemitraan
( Swasta, LSM , & 

stakeholder)

Tabel 1.  Para Pihak dan Perannya dalam Pelaksanaan ESD

Gambar 3.  Proses penerapan ESD 
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3

4

5

Monitoring dan Evaluasi

Pengembangan Kebijakan

Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan ESD

Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah,
LSM, Perguruan Tinggi, Komite Sekolah,
Penerbit

Pemda/Pemkot, DPR/DPRD, Kepala Sekolah,
Dinas Pendidikan, Pusat Kurikulum dan 
Penelitian Kebijakan Kemendikbud
BLH/Bapedal

Dinas Pendidikan, Sekolah

No

1

2

Pengembangan Kurikulum
(Formal, informal, non Formal)

Pelaksanaan Kurikulum

Dinas Pendidikan,Kepala Sekolah, Guru,
Yayasan(sekolah),LSM,Perguruan Tinggi,
Kementerian Kehutanan,Kementerian 
Kelautan dan Pesisir, Kementerian 
Ketahanan Pangan

Guru, Tenaga Pendidik, Siswa, LSM,
Masyarakat, Pengusaha, Dinas atau
Instansi terkait.

Peran Pihak
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Beberapa pertanyaan dari peserta dalam diskusi kelompok antara lain : klarifikasi tentang 
kebijakan apakah sudah ada atau tidak tentang ESD, yang dijawab oleh kelompok masih 
belum eksplisit. selama ini kebijakan PLH yang sudah ada.  

Pada akhir sesi, moderator menyampaikan beberapa catatan penting : 

1) Mengingat keragaman peserta yang hadir, maka pemahaman tentang ESD atau pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan juga belum sepenuhnya dipahami oleh semua peserta, sehingga perlu 
tegaskan kembali tentang apa itu ESD pada sesi berikutnya. 
2) Isu tentang kesetaraan gender, saat ini pengarusutamaan gender dalam pendidikan juga menjadi 
isu penting, namun dalam diskusi belum muncul,  padahal aspek gender juga hak azasi manusia 
merupakan aspek sosial-budaya yang dibahas dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
3) Seperti kita ketahui bahwa Indonesia merupakan gugus kepulauan sekitar 17,000 pulau yang 
terletak Keragaman geografis tersebut juga tentunya menjadi harus menjadi perhatian karena 
beberapa daerah/wilayah rawan bencana.  Saat ini dalam diskusi sejak kemarin belum sama sekali 
muncul isu ini, seharusnya di sekolah-sekolah yang rawan bencana, ada jalur evakuasi dan 
diinformasikan kepada siswa.  Demikian juga bagi wilayah-wilayah di Indonesia yang rawan konflik, 
tentunya bagi saudara-saudara kita yang ada di wilayah tersebut sistem pendidikan yang memuat 
aspek pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dan membutuhkan 
perhatian dan dukungan. 
4) Menyampaikan hal penting yang tentang kearifan tradisional masyarakat adat/lokal.  Perlu 
digarisbawahi bahwa Indonesia memiliki yang beragam suku bangsa berdasarkan hasil penelitian 
ada yang menyebutkan hampir 300 sampai 400 suku bangsa, dan  sekitar 700  bahasa, masih banyak 
masyarakat lokal dan adat yang mempertahankan sistem pengelolaan sumberdaya alam 
berdasarkan kearifan pengetahuannya, seperti diantara peserta yang hadir ada yang dari Suku Dayak 
dari Kalimantan, ataupun di wilayah yang tidak jauh dari Jakarta, di Banten dan  Sukabumi, 
masyarakat Kasepuhan dan masyarakat Baduy memiliki pengetahuan luar biasa, misalkan saja 
masyarakat Kasepuhan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengawinkan jenis padi lokal dan 
masih merawat dan mempertahankan jenis padi lokal di pegunungan hampir ada sekitar 100 
varietas.  Apakah ilmu pengetahuan tersebut sudah diajarkan di sekolah sebagai materi lokal?  
Sayang sekali bila pengetahuan dan keahliaan tersebut harus hilang karena kita tidak 
menerapkannya di pendidikan formal, sementara akhirnya yang menggunakan adalah pihak lain dari 
luar.  Ini merupakan tantangan bagi kita semua.  Masih banyak kearifan tradisional mengelola 
sumberdaya alam secara berkelanjutan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita yang harus diangkat  
dalam materi lokal dalam pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
5) Kementrian Lingkungan Hidup, sejak tahun 2010 lalu sudah mempromosikan Pendidikan 
Lingkungan Hidup sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR bidang lingkungan, dan sudah masuk 
dalam Pedoman CSR Lingkungan.
6) Disampaikan pula perlu memperhatikan keterkaitan otonomi daerah/era desentralisasi strategi 
kebijakan yang mendorong penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, perlu 
mengidentifikasi aktor kunci yaitu pimpinan daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota.  Beberapa 
contoh kabupaten/kotamadya seperti Kota Tangerang, kebijakan walikota sangat berperan untuk 
mendukung pengembangan pelaksanaan sekolah Adiwiyata, demikian juga dengan kota/kabupaten 
lainnya.   
7)Isu penting lainnya, adalah selama ini kita belum banyak memiliki inisiatif untuk 
mendokumentasikan hasil pembelajaran dari setiap sekolah yang sudah melaksanakan kegiatan 
pendidikan lingkungan maupun kegiatan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  Kerjasama 
dengan penerbit menjadi salah satu yang harus dijadikan program ke depan.

 

 



2.4.2  Model dan Strategi Pelaksanaan dan Pengembangan Pendidikan untuk 
Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Untuk merumuskan masukan tentang model dan strategi ESD di Indonesia, sesi ini 
difasilitasi oleh M. Saleh  (Biocomm) dibantu oleh Muhammad Ramli (Relawan, SSE) 
membagi peserta ke dalam empat kelompok. Setelah peserta dibagi menjadi empat 
kelompok, kemudian masing-masing kelompok diberikan sebuah pertanyaan kunci dan 
diminta mendiskusikannya dalam kelompok.
Pertanyaan 1: Faktor kunci apakah yang mendorong keberhasilan ESD? Mencakup:
? Mengapa faktor itu sangat penting?
? Bagaimana mengoptimalkan faktor tersebut?
Pertanyaan 2: Apa sajakah tantangan dan dukungan program ESD?
Pertanyaan 3: Bagaimana memperkuat jaringan ESD? Mencakup:
? Siapa saja yang terlibat dalam jaringan itu? 
? Peran apa saja yang dimainkan pihak di dalam jarring tersebut?
Pertanyaan 4: Bagaimanakah strategi yang tepat untuk menyebarluaskan ESD? 
Mencakup:
? Strategi Penyebarluasannya seperti apa?
? Medianya apa?
?  Siapa yang terlibat dalam penyebarluasan ESD?
Setelah itu peserta diberikan waktu sekitar 30 menit untuk mendiskusikan keempat 
pertanyaan tersebut (masing-masing kelompok satu pertanyaan). Sesuai diskusi 
kelompok, perwakilan masing-masing kelompok diminta memaparkan hasil diskusi  
kelompoknya.

2.4.2.1. Faktor Kunci yang Mendorong Keberhasilan Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Indonesia

Faktor kunci yang mendorong keberhasilan ESD adalah :
a. Kebijakan penerapan ESD,  mengingat kebijakan penerapan ESD sebagai landasan 
program kegiatan. Cara mengoptimalkannya adalah dengan melaksanakan sosialisasi.
b.Leadership/Kepemimpinan, Peran pemimpin sangatlah penting sebagai 
motivator/penggerak program. Cara mengotimalkan melalui sharing, diskusi dan 
sosialisasi.
c. Kerjasama antar lembaga dengan masyarakat, kerjasama antar lembaga dengan 
masyarakat sangat penting karena untuk mendukung proses ESD. Cara 
mengoptimalkannya adalah dengan cara sosialisasi, fórum diskusi, dll.
Faktor tersebut dapat dioptimalkan melalui :
a. Jejaring sosial, jejaring sosial sangat diperlukan untuk distribusi dan pertukaran 
informasi. Cara mengotimalkan jejaring tersebut dengan cara membuat website, blog, 
mengoptimalkan media massa, dll. 
b.Pendampingan, proses pendampingan berguna untuk memperlancar 
program/kegiatan. Cara mengotimalkannya adalah dengan tutorial, diskusi, dll. 
c. Pendanaan,  bagiamanapun juga pendanaan memegang kunci penting untuk 
mendukung program ESD. Cara mengoptimalkannya adalah dengan menganggarkan 
pendanaan untuk program kegiatan.

2.4.2.2. Tantangan dan Dukungan Program Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan di Indonesia

a. Tantangan terhadap program ESD
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TantanganNo Bagaimana Menghadapi Siapa yang Bertanggungjawab

1

2

3

4

6

7

5

SARPRAS

Jejaring belum tercipta

Masyarakat

Dana

Integrasi dalam kurikulum

Inisiasi membentuk 
jaringan ESD

Pelibatan Masyarakat

Melibatkan CSD perusahaan
peduli ESD

a. Kebijakan Dinas Pendidikan
b. Monitoring oleh expert
c. Model-model ESD
d. Tim pelaksana ESD di sektor
    pelaksana

Belum ada pemahaman yang
sama tentang ESD

Tim ESD belum merata 
di semua daerah

Sosialisasi dan Penelitian

Sosialisasi dan Penelitian

Mencari peluang untuk mendapat-
kan dana dari pihak yang peduli

Pemda, DPRD, SKPD

Pemda, DPRD, SKPD

Sektor pelaksana ESD

Sektor pelaksana ESD

Tim pelaksana ESD

Tim pelaksana peduli ESD

Kepala Dinas,LPMP, Penggiat, 
Praktisi ESD, Koordinator
sektor ESD
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b. Dukungan terhadap program ESD

Dalam sesi diskusi  Maria menambahkan butir penting sebagai refleksi yaitu:

Maria Mumpuni: ”Mungkin saya ingin sekedar merefleksi saja. Yang dimaksudkan dengan 
jaringan oleh kelompok 1 seperti apa? Misalkan kalau di kita ada ESD Network, bisa jadi 
negara lain berbeda namanya. Jadi jangan sampai ketika negara lain punya jaringan sejenis 
hanya berbeda nama, kita jadi ikut-ikutan membuat jaringan dengan nama yang berbeda.  
Menurut saya  sebaiknya kita mengoptimalkan jaringan yang sudah ada, seperti di 
Indonesia sendiri kita sudah mempunyai Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL), sebaikanya 
kita optimalkan JPL,  jangan sampai hanya membuat jaringan baru karena ada istilah yang 
baru.”
“Kemudian mengenai apresiasi, apresiasi yang bagaimana yang dimaksudkan? Kita perlu 
hati-hati dengan apresiasi. Kita perlu belajar dari program Adiwiyata, bahwa apresiasi 
sebaiknya tidak semata-mata melihat hadiah/reward saja.” Tanggapan dari Maria 
Mumpuni tersebut dimasukkan sebagai saran oleh kelompok 2. 

DukunganNo Bagaimana Bisa Diperoleh Siapa yang Bertanggungjawab

1

2

3

4

Kebijakan kepala daerah

Mentoring/Pendamping

Apresiasi praktisi ESD Publikasi

PublikasiMedia

Sektor pelaksanan ESD

Sektor pelaksanan ESD

Penggiat ESD

Pengajuan proposal ke
jejaring terkait

LSM, Praktisi ESD, Media,
Jaringan Pendidikan 
Lingkungan (JPL)

Memperkuat jejaring di tingkat
daerah untuk mampu memberikan
rekomendasi kepada kepala daerah



No

Memasukkan dalam
kurikulum sekolah
Team work
Lomba-lomba
MKRG/MRKS
Rapat Komite Sekolah
Workshop,Lokakarya dll
Sosialisasi

1

2
3
4
5
6
7

Kurikulum
Pelatihan
Famplet,brosur,mading dll
Sosilisasi

Orang-orang yang sudah pernah
mengikuti pelatihan ESD

Strategi Penyebarluasan Metode/Media yang Digunakan Siapa yang dilibatkan
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2.4.2.4. Strategi yang tepat untuk menyebarluaskan

strategi perluasan ESD dapat dilakukan dari berbagai perspektif, antara lain: sekolah, 
pemerintah kota/kabupaten dan LSM rumusan yang dihasilkan dalam diskusi adalah :
a. Strategi Perluasan ESD dari Perspektif Sekolah

2.4.2.3. Penguatan Jejaring Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jaringan menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan untuk pembangunan 
berkelanjutan oleh karena itu identifikasi para pihak serta peran dan proses untuk 
menggerakannya diperlukan, dari diskusi teridentifikasi bahwa seluruh tingkatan 
diperlukan, selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

No

1

4

6

8

9

10

DPR/DPRD

Tokoh Masyarakat

LSM

Kom. Seni Sharing materi Koordinasi

Lembaga lain
(BNN, TNI/Polri,Kesehatan,
BKKBN,Kom.HIV/Aids,BNPB,
BKSDA,Taman Nasional)

Siapa

Pemerintah Pusat
-Dikbud
-KLH
-Depag

Peran

Membuat kebijakan

Membuat kebijakan

Penggerak/Penyebarluasan Info

Mendamping menyediakan informasi

Supporting info dan program Forum komunikasi

Siapa yang Menggerakkan

Dialog/Koordinasi/Komunikasi

2

Pemerintah Daerah
-BLHD
-Disdikprog
-Kemenag
-Dinkes

Membuat kebijakan Dialog/Koordinasi/Komunikasi

3

Pemerintah Kab./Kota
-BLHD
-UPTD
-Dewan pendidikan

Membuat kebijakan Dialog/Koordinasi/Komunikasi

Dialog/Koordinasi/Komunikasi

Partisipasi Kegiatan

Proaktif mencari pendamping

7 Penerbit/Media Publikasi/Penyedia Materi Koordinasi,merekomendasi
buku/produk dari sekolah

5 Sekolah dalam/luar negeri
-Guru
-Kepala Sekolah

Pelaksana Penyebaran ESD
Sharing antar sekolah,sosialisasi,
mengimbaskan ke sekolah lain
(MGMP, MKKS)
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b. Strategi Perluasan ESD dari Perspektif Pemerintah Kota/Kabupaten

c. Strategi Perluasan ESD dari Perspektif LSM

Beberapa  contoh implementasi ESD dalam kurikulum sekolah, sebagai berikut: 

Contoh 1.  Implementasi ESD dalam Kurikulum Sekolah
Tema Kebersihan  (SD Kelas 3). 
? Kegiatan: kebersihan kelas. 
? IPS: Ruangan Sehat dan perilaku hidup bersih. 
? SBK: Membuat gambar tentang lingkungan bersih. 
? Penjaskes: PHBS.
? PKN: cirri-ciri ruang bersih dan sehat. 
? IPA: membuang sampah pada tempatnya, perawatan tanaman. 

No

Peraturan Daerah Berbasis ESD
Seluruh SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) diwajibkan 
untuk memasukkan perspektif
ESD dalam Program Rencana 
Strategis
Pemerintah daerah akan
memfasilitasi setiap program
SKPD yang bersifat ESD

1

2

SK Bersama SKPD 1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Badan Lingkungan Hidup
    Daerah
4. Dinas kebersihan dan
    Pertamanan
5. Kementerian Agama

Strategi Penyebarluasan Metode/Media yang Digunakan Siapa yang dilibatkan

No

Program yang sesuai dengan
visi dan misi lembaga :
- Pendampingan
- Training
- Workshop
- Kampanye
- Media

1 1. Media cetak dan tertulis
- Modul
- Kurikulum
- Buku
- Leaflet dan Booklet
- Komik
- Jurnal perjalanan program
- Poster
2. Audio Visual
- Film, radio, TV, You Tube,
jejaring sosial, website, 
lounching buku
3.Kampante
4. Tools dan materi pelatihan
5. Tahapan dan proses
pendampingan

Stakeholder

- pemerintah
- LSM
- Sekolah

Strategi Penyebarluasan Metode/Media yang Digunakan Siapa yang dilibatkan

-
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Contoh 2. Implementasi ESD dalam Kurikulum Sekolah
? Isu: Gender.
? Kompetisi Dasar: Mengenal Pemilu dan Pilkada. 
? Kelompok Sasaran: Kls 6, Semester I.
? Mata Pelajaran: PPKN.
? Indikator:
- menjelaskan perbedaan pemilu dan pilkada, serta peran perempuan di dalamnya 
- menyebutkan lembaga-lembaga yang berperan dalam pemilu dan pilkada. 
- menjelaskan proses pilkada dan pemilu, kesetaraan hak suara antara laki-laki dan 
perempuan. 

Dalam diskusi strategi penerapan diperkaya dengan tanggapan dari peserta yang sebagai 
berikut;

Ibu Ineke Hartati (SMP N 14 Bogor) menambahkan dalam implementasi ESD dalam 
kurikulum sekolah dapat melalui beberapa pendekatan, antara lain:
1) Pendekatan aspek sosial, kita tekankan melalui kebudayaan daerah
2) Pendekatan ekonomi dapat diwujudkan dengan pemanfaatan sumebrdaya alam seperti 
menciptakan invasi teknologi baru
3) Aspek politik dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan peta lingkungan di 
sebuah negara ataupun daerah serta peran duta lingkungan yang aktif
4) Aspek ekologi terkait dengan pemanfaatan air buangan ataupun daur ulang sampah
5) Aspek geografi dapat diberikan pada siswa melalui penyampaian dan memperkenalkan 
materi tentang hasanah lingkungan

Tanggapan dari kelompok lain.
Contoh penerapan ESD di sekolah, menurut saya ialah dengan memasukkan nilai ESD ke 
dalam standar, indikator dan topik pengajaran yang akan diajarkan pada siswa.

1)  Pertanyaan dan Tanggapan dari Suwena (SD Masao 02 Kalimantan Tengah):
Tanggapan:  Seperti yang disebutkan dalam slide pertama, strategi penyebarluasan 
melalui perspektif sekolah  salah satunya ialah dengan memasukkan ESD kedalam 
kurikulum sekolah dan metode atau media yang digunakan ialah majalah dinding (mading) 
sekolah. Menurut saya hal tersebut tidak tepat.
 (Catatan: Sebelumnya kelompok 4 memang memasukkan mading ke dalam baris pertama, 
bagian kolom media/metode,  yang memberikan asumsi kepada audience bahwa mading 
digunakan untuk memasukkan ESD ke dalam kurikulum)
Jawaban/Penjelasan:  Terima kasih atas tanggapan dari Bu Suwena. Mohon maaf terjadi 
kesalahan saat memasukkan ke dalam tabel. Seharusnya majalah dinding kami masukkan 
ke dalam baris keempat kolom media/metode. Jadi yang kami maksudkan adalah mading 
sebagai salah satu media/metode dalam penyelenggaraan lomba.”  

Tanggapan : Kemudian saya kira aktor untuk isu gender bisa ditambahkan. Misalnya pada 
kegiatan daur ulang akan lebih memiliki nilai tambah jika dikembangkan menjadi barang 
produksi bernilai jual. Karena sebatas mendaur ulang menjadi hiasan-hiasan pada 
akhirnya akan menjadi sampah juga. Sekolah pun dapat bekerja sama dengan ibu-ibu PKK 
atau darma wanita setempat. Tadi disebutkan bahwa salah satu cara untuk 
menyebarluaskan ESD ialah dengan mengadakan perlombaan kurikulum. Perlombaan 
dapat dilaksanakan bukanlah untuk kurikulum akan tetapi materi ajar atau lesson plan.
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3) Tanggapan 3 dari kelompok lain.
Kegiatan kebersihan saya kira kurang bermakna bagi para siswa jika tidak dalam suatu 
bentuk perlombaan meskipun Pendidikan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) telah diajarkan.

4) Tanggapan 4 dari kelompok lain.
Baik dalam PLH maupun ESD, hal utama yang ingin kita harapkan adalah adanya 
perubahan sikap. Untuk anak sekolah menengah tentunya PLH bukan hanya tentang 
bersih-bersih, merawat pohon dan daur ulang. Entah, mungkin pendapat saya berbeda 
dengan yang lain, kalau boleh berpendapat, menurut saya kegiatan mendaur ulang plastik 
menjadi barang kerajinan bukanlah satu-satunya cara yang efektif. Berdasarkan kasus riil, 
karena sekarang semakin banyak pengrajin souvenir dari plastik bekas di berbagai tempat 
wisata, justru menjadikan para pengrajin kekurangan bahan baku palstik bekas. Akibatnya, 
bukan mereduksi penggunaan plastik tetapi justru meningkatkan konsumsi plastik. Hal 
yang seperti ini perlu dipikirkan.

5) Tanggapan 5 dari kelompok lain.
Cara sosialisasi ESD tidak hanya lewat pamphlet ataupun brosur. Forum-forum diskusi juga 
diperlukan untuk mengembangkan pengetahuan para guru, begitu juga kepada para 
masyarakat. Saya melihat bahwa beberapa perubahan yang dihasilkan dari beberapa 
penerapan yang telah disampaikan seperti PLH ataupun ESD baru pada tataran kognitif. Isu 
sustainability juga tidak memiliki keterkaitan dengan pemilu ataupun pilkada yang 
dimaksud. Dan pembangunan berkelanjutan tidak hanya sebatas pada tingkat SMP dan 
SMA. Kegiatan ESD harus tetap berlanjut sampai seterusnya.”

6) Pertanyaan dari Gunilla Elsasser (WWF Swedia)
Pertanyaan: Berdasarkan diskusi yang saya simak, bersama-sama kita melihat bahwa ada 
kesempatan untuk menerapkan ESD ke dalam kurikulum. Lalu perbedaan apakah yang kita 
inginkan di kurikulum yang baru mendatang? Ketika kurikulum baru ada, apa masukan kita 
untuk mengintegrasikan ESD ke dalam kurikulum baru?
Jawaban kelompok: Walaupun saat itu saya belum mengerti apa itu ESD, tetapi secara 
tidak sadar ternyata saya telah menerapkan ESD ke dalam mata pelajaran saya, yaitu 
Pendidikan Agama Islam. Materi tentang ESD salah satunya terdapat dalam surat Al Quran 
yang menerangkan tentang kerusakan dimuka bumi yang meliputi kerusakan hutan dan 
climate change. Jika hutan dirusak maka binatang-binatang akan berkumpul dan dapat 
mangganggu manusia. 

Tanggapan dari Imam Malik: Apapun kurikulumnya, menurut saya tidak masalah bagi kita 
untuk mengintegrasikan ESD.
Tanggapan dari Ninik Kristiani (SMA N 8 Malang): Kalau nanti ada kurikulum baru, yang kita 
ambil sebagai peluang adalah pendekatan melalui ESD.
Tanggapan dari Simon Rafael (Putera Sampoerna Foundation): ESD dapat dimasukkan 
kedalam kurikulum maupun pembelajaran selama tidak ada larangan pelaksanaan 
kurikulum tersebut. Jadi apapun kurikulumnya, ESD pasti bisa diimplementasikan.
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Tidaklah sulit untuk menerapkan ESD selama mencakup beberapa value karena ESD tidak 
jauh berbeda dengan pendidikan berkarakter yang akhir-akhir ini ramai dilaksanakan. 
Sehingga ESD dapat berkolaborasi dengan pendidikan berkarakter.

Terakhir, M. Saleh selaku fasilitator memberikan kesimpulan bahwa tidak ada hal yang 
dipermasalahkan untuk memasukkan ESD ke dalam kurikulum, apapun kurikulumnya, 
karena pada dasarnya ESD merupakan pendidikan yang berkarakter.  

2.5.  Sesi Rekomendasi

Sesi penyusunan rekomendasi difasilitasi oleh Retno Setyaningrum, dimana peserta 
sepakat untuk menyusun rekomendasi untuk disampaikan pada pihak-pihak yang 
kepentingan. Dalam perumusan ini untuk efisiensi waktu yang terbatas, maka tim 
perumus adalah wakil-wakil dari kelompok, maksimal 3 orang per kelompok.   

Selama kurang lebih 1 jam tim perumus menyusun dokumen rekomendasi. 

2.6.   Penutupan

Proses penutupan acara diakhiri dengan pembacaan rekomendasi yang mendapat 
kesepakatan dari peserta , serta diakhiri dengan doa dan foto bersama. 
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Bab 3. Petikan Pembelajaran dan Rekomendasi

3.1.  Petikan Pembelajaran 

Petikan pembelajaran yang dapat diangkat selama tiga hari lokakarya adalah :

1) Salah satu tantangan dalam lokakarnya ini adalah keragaman pemahaman pendididikan 
untuk pembangunan berkelanjutan dari peserta,  mengacu pada dokumen UNESCO 
adalah suatu  konsep holistik yang memiliki visi  pendidikan di mana semua orang 
memperoleh kesempatan untuk  bertanggung jawab dalam  menciptakan dan menikmati 
masa depan  yang berkelanjutan. Mempertimbangan keseimbangan tiga dimensi yaitu 
kesinambungan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. 

2) Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan berpusat pada manusia, menghasilkan 
manusia yang kreatif, memiliki solusi dan berani melakukan perubahan dihasilkan dari 
proses pendidikan yang memberikan bekal ilmu pengetahuan dan informasi (transfer) 
serta menanamkan  nilai-nilai (menstrasform).   Persoalan-persoalan lingkungan, sosial 
dan budaya bukan hanya dengan pengetahuan namun juga dengan nilai-nilai yang harus 
diterapkan sejak dini. 

3) Hasil diskusi terarah WWF dan kajian ESD oleh Puslitjak menunjukkan topik lingkungan 
masih menjadi perspektif utama di sekolah yang sudah diangkat seperti tanam pohon, 
pengelolaan sampah, hal ini tidak terlepas dari sejarah pendidikan lingkungan yang selama 
ini sudah diterapkan di Indonesia dan secara kebijakan sudah lebih terlaksana.  Perspektif 
lain seperti sosial-budaya yang juga sudah banyak dilakukan disekolah baik dalam 
pelajaran PKN maupun dalam integrasi mata pelajaran lain serta kegiatan-kegiatan sekolah 
seperti kesehatan, dan ekstrakulikuler lainnya namun belum menjadi topik yang diangkat 
oleh peserta lokarya. 

4) Keragaman tingkat informasi dan pengetahuan, serta pengalaman peserta,  sebagain 
besar peserta ada yang sudah melaksanakan pendidikan lingkungan hidup (PLH) di sekolah 
baik terintegrasi maupun monolitik dan melaksanakan program sekolah Adiwiyata, 
sementara ada juga peserta yang sudah difasilitasi oleh LSM/pendamping dalam 
pelaksanaan ESD cukup lama, namun ada juga peserta yang baru mendengar dan belum 
paham betul tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.  Kondisi tersebut 
berpengaruh dalam proses diskusi kelompok dan perumusan rekomendasi meskipun pada 
akhirnya dapat diatasi melalui proses diskusi di kelompok dan penjelasan oleh fasilitator. 
Keragaman peserta menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan, ini sebetulnya 
memperlihatkan bahwa di Indonesia pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
masih belum tersebar merata, meskipun sudah mendekati akhir dari Dekade Pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan - Decade of ESD (DESD) yang akan berakhir tahun 
2014.  Keragaman peserta juga tentunya membuat pemahaman tentang ESD cukup 
beragam, terlebih sejarah ESD di Indonesia sangat erat kaitannya dengan perkembangan 
pelaksanaan pendidikan lingkungan di Indonesia ditunjukkan dalam lokakarya ini 
pengalaman peserta yang dimunculkan lebih banyak mengangkat materi/topik tentang 
lingkungan, sedangkan perspektif sosial budaya dan ekonomi, belum menjadi topik yang 
diangkat dalam contoh-contoh didiskusi peserta.Misalkan saja ada peserta dari Aceh, yang 
baru tersadar bahwa apa yang dilakukan di sekolah tentang materi tanggap bencana 
sebetulnya merupakan bagian dari materi pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, 
demikian juga peserta yang mengangkat topik kesehatan belum menyadari bahwa 
kesehatan termasuk materi AIDs/HIV merupakan aspek yang ada dalam pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan.  
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5) Pihak kunci yang berperan dalam perumusan kebijakan ESD adalah  Pemda- 
Walikota/Bupati ditingkat wilayah terutama dalam era desentralisasi.  Dibeberapa 
kota/kabupaten terlihat adanya kebijakan dari bupati/walikota mendorong penerapan 
perspektif ESD disekolah terlaksana.  Misalkan untuk topik ketahanan pangan, Peraturan 
Daerah Bupati Muara Enim No. 4 tahun 2012 menjadi dasar bagi pelaksanan pendidikan 
ketahanan pangan di sekolah dasar.  Demikian juga di beberapa tempat lainnya .. 

6) Aktor kunci yang berperan dalam mendorong kebijakan ESD adalah BAPPENAS selain 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, serta Kementrian 
Lingkungan Hidup. BAPPENAS melalui pembangunan berkelanjutan yang sudah mulai 
menjadi  arus utama dalam perencanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, 
sehingga di bidang pendidikan akan sangat sejalan.

7) Ditingkat sekolah, aktor kunci yang berperan dalam kebijakan adalah Kepala Sekolah

8) Program Sekolah Adiwiyata yang selama ini sudah dipromosikan dan dilaksanakan oleh 
Kementrian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan berbagai pihak merupakan program 
yang strategis untuk mendorong lebih tersebar luasnya pelaksanaan ESD dan model-
model pelaksanaan ESD di tingkat Sekolah dasar dan menengah dan perlu didukung dan 
dioptimalkan

9) Penguatan kapasitas kepala sekolah, guru, diperlukan bukan hanya dilakukan oleh LSM 
atau perguruan tinggi yang selama ini sudah dilakukan, namun juga dapat lebih 
terintegrasi dan terstruktur dalam proses pelatihan pra jabatan dan calon pegawai negeri.

10) Peran LSM dan Perguruan Tinggi menjadi pendamping sekolah maupun mendorong 
kebijakan yang lebih eksplisit perlu ditingkatkan peran maupun kapasitasnya, sehingga 
tumbuh dan berkembang sumberdaya manusia yang memiliki kapasitas dan kualitas 
dibidang ESD

11) Mengoptimalkan jejaring yang sudah ada ; ditingkat nasional maupun internasional , 
ditingkat nasional misalkan Jaringan Pendidikan Lingkungan (JPL), Jaringan ESD, Jaringan 
Pemuda untuk Pembangunan Berkelanjutan, Jaringan Guru, ditingkat Internasional 
jaringan Guru Internasional (ETHIC) dsb. 

3.2.  Rekomendasi

Peserta melalui perwakilan kelompok telah menyusun rekomendasi dari lokakarya, yang 
selanjutnya disepakati oleh seluruh peserta yang hadir, rekomendasi tersebut :
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REKOMENDASI
LOKAKARYA NASIONAL KEBIJAKAN PENDIDIKAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Jakarta, 4-6 Desember 2012

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dalam sidang umum pada sesi ke 57  tahun 2002 mendeklarasikan 
periode 2005-2014 sebagai dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (Decade of Education 
for Sustainable Development/DESD). Tujuan DESD adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip, nilai, 
dan praktek pembangunan berkelanjutan ke dalam semua aspek pendidikan dan pembelajaran. Upaya 
ini diharapkan akan mendorong terjadinya perubahan sikap yang dapat menciptakan masa depan yang 
berkelanjutan dalam konteks integritas lingkungan, pembangunan ekonomi, komunitas yang adil bagi 
generasi sekarang maupun yang akan datang. Indonesia berkewajiban untuk ikut serta melaksanakan 
dan mewujudkan  DESD tersebut.
Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (ESD) merupakan upaya mengubah perilaku masyarakat 
dengan menanamkan nilai-nilai  tentang penghargaan terhadap : (1) Martabat dan HAM untuk semua 
orang dan komitmen pada keadilan sosial dan ekonomi , (2) Hak  generasi masa depan dan 
pertanggungjawaban antar generasi, (3) Kepedulian bagi  kehidupan yang lebih luas dengan melibatkan 
perlindungan dan pemulihan pada ekosistem bumi, dan (4) Keragaman budaya dan komitmen untuk 
membangun secara lokal dan global sebuah budaya toleransi, anti kekerasan dan perdamaian. 
Di Indonesia, sejumlah landasan kebijakan telah mengakomodir mengimplementasian Pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan  seperti UUD 1945, UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, UU no 17 tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, UU 
no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Renstra Kementrian 
Pendidikan Nasional Tahun 2010 -2014 dan Nota Kesepahaman antara Menteri Negara Lingkungan Hidup 
dan Menteri Pendidikan Nasional No 03/MENLH/02/2010 dan No 01/II/KB/2010 tentang Pendidikan 
Lingkungan Hidup. Namun, pada kenyataannya, walaupun sudah hampir memasuki tahun kesembilan 
dari DasaWarsa DESD, penerapan secara nasional Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan masih 
berupa noktah-noktah kecil yang tersebar tidak merata di seluruh pelosok Nusantara. 
Berdasar hal tersebut, kami melihat diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mendorong 
pemahaman dan pengintegrasian Pendidikanuntuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Dari  
Lokakarya Nasional Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Jakarta 
tanggal 4-6 Desember 2012, kami merumuskan rekomendasi kepada para pihak :

Rekomendasi  untuk Pemerintah ;
     1.Pemerintah harus memiliki komitmen  menerapkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan     

sebagai salah satu paradigma untuk memperkuat Kurikulum mulai di tingkat  pendidikan dasar, 
menengah hingga pendidikan tinggi.

  2.Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan  dan Kebudayaan,  Kementerian Negara 
Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan dan kementerian terkait lainnya 
untuk melakukan  perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan 
pemerintah daerah, sehingga kebijakan nasional yang mengakomodir pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan juga dipahami dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

   3.Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi program peningkatan kapasitas aparat pemerintah 
daerah (SKPD) agar memahami paradigma pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. 

     4.Mendorong pemerintah untuk memasukan prinsip  pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 
dalam proses sertifikasi dan uji kompetensi guru (UKG).

 5.Mendorong dan mengembangkan  materi dan sumber ajar yang telah menerapkan 
prespektifpendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ( Keseimbangan  Ekonomi, Ekologi dan 
Sosial Budaya).

 Pasal 31 ayat (3)
 Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4)
 Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67
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2
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Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah :
   1.Menerbitkan kebijakan berupa Surat Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota atau Perda  tentang 

pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan
2.Menerbitkan kebijakan untuk mendorong pihak swasta  melaksanakan program tanggungjawab 

sosial perusahaan (CSR) guna mendukung pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
    3.Memasukan program pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam forum-forum tenaga 

pendidik dan kependidikan (MKKS/MGMP/K3S/KKG).
4.Memperkuat koordinasi lintas instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung 

penerapan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
   5.Menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi melalui program peningkatan kapasitas pengawas, 

kepala sekolah dan guru yang dilakukan secara terencana, partisipatif dan simultan.
6.Memasukan prinsip  pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dalam proses sertifikasi dan uji 

kompetensi guru (UKG).
    7.Mengembangkan  materi sumber belajaryang telah menerapkan pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan (Keseimbangan dalam Ekonomi, Ekologi dan Budaya) berdasar kearifan lokal.

Rekomendasi untuk Jaringan Masyarakat Sipil:
1.Memperkuat koordinasi dan kerjasama antar jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat 

penerapan prinsip-prinsippendidikan untuk pembangunan berkelanjutan baik dalam pendidikan 
formal, non formal dan informal

     2.Menyiapkan tenaga pendamping untuk membantu sekolah menerapkan prinsip-prinsip pendidikan 
untuk pembangunan berkelanjutan.

3.Mendorong terciptanya kerjasama multipihak untuk penerapan pendidikan untuk   pembangunan 
berkelanjutan.

Rekomendasi untuk Sekolah :
   1.Menerapkan pendekatan secara menyeluruh di sekolah (Whole School Approach) yang meliputi 

pengembangan visi-misi-nilai dan budaya sekolah, kepemimpinan, proses pembelajaran, kerjasama 
dengan masyarakat, MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), dan pembelajaran berpusat pada siswa 
dalam pelaksanaan pendidikan untuk pembangunan berkelanjuta

2.Menciptakan kerjasama dan mengembangkan bahan ajar yang bersumber dari pengetahuan 
kearifan lokal.

3.Mempercepat pemahaman di tingkat guru untuk merancang dan menerapkan kurikulum di tingkat 
sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.

4.Mendorong guru untuk mempercepat penerapan standar pengajaran pendidikan untuk  
pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi untuk sektor swasta :
1.Melakukan perubahan paradigma dengan menempatkan perspektif pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan dalam penerapan program-program tanggung jawab sosial 
perusahaan.

2.Menerapkan  praktek–praktek produksi berkelanjutan (sustainable production) termasuk produksi 
bersih yang meminimalisir dampak buruk terhadap lingkungan dan sosial budaya.

    3.Memberikan dukungan sumberdaya dan atau pendanaan untuk pengembangan kapasitas pendidik 
serta pengembangan infrastruktur pendidikan untuk penerapan perspektif pendidikan untuk 
pembangunan berkelanjutan.

4.Membangun kerjasama yang setara dan proporsional.

Jakarta, 6 Desember 2012
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1. Keynote Speech:  Mengarusutamakan (mainstreaming) Pembangunan Berkelanjutan 
ke dalam Pendidikan :  Prof. Emil Salim.
2. Education for Sustainable Development Concept, History, Implementation and Lesson 
Learned  (Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan : Konsep, Sejarah, Pelaksanaan 
dan Petikan Pembelajaran):  Dr. Leif Ostman (Universitas Uppsalla, Swedia).
3. Education for Sustainable Development-Pendidikan untuk 
Pengembangan/Pembangunan Berkelanjutan : Prof. Dr. Arief Rachman (KNIU). 
4. Kebijakan ESD dan Pengalaman dalam Penerapannya di Swedia : Gunilla Elsasser 
(WWF Swedia).
5. Tantangan dan perspektif pendekatan menyeluruh dalam Pendidikan untuk 
Pembangunan  Berkelanjutan dan Adiwiyata :  Rijaluzzaman (Kabid Komunitas 
Pendidikan Lingkungan, KLH).
6. Analisis Kebijakan yang Mendukung Pelaksanaan Pendidikan untuk Pembangunan 
Berkelanjutan pada Pendidikan Formal di Indonesia : Dr. Bambang Indrayanto (Pusat 
Penelitian dan Kebijakan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).  
7. Mengaitkan Insiatif Green Economi dengan ESD : Dr. Mubariq Ahmad (World Bank).
8.  Climate Change - Understand Lead Innovation: Menjawab tantangan Perubahan Iklim 
melalui Pendidikan dengan C4C (Climate for Classrooms - Perubahan Iklim untuk di 
Kelas):  Ari Sutanti (British Council Indonesia).
9. Integrasi Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum Sekolah: 
Noor Indrastuti (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan).
10. Environmental Learning: Lessons Learned from British Columbia, Canada 
(Pembelajaran Lingkungam: Petikan Pembelajaran dari British Colombia, Kanada):  
David B. Zandvliet (Simon Fraser University, Canada). 
11. Penerapan ESD di wilayah Jantung Kalimantan (HoB- Heart of Borneo): Oni 
Tjandrawati dan Novita (WWF Indonesia).
12. Rangkuman Hasil Diskusi Terarah Kebijakan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan 
: M.Saleh (Tim WWF untuk proyek ESD di HoB) 
13. Implementation of Education for Sustainable Development - Pelaksanaan Pendidikan 
untuk Pembangunan Berkelanjutan di SMA 10 Malang. : Niken (SMA 10 Malang)
14. Kronologi Penerapan Pendekatan Menyeluruh Sekolah: Mulyono (SDN Mekar Tani) 
15. Education for Sustainable Development di tingkat Penerapan ala Benih Matahari 
(BIMAesw) : Maria Mumpuni (Benih Matahari). 
16. Pengkajian Model-model Pelaksanaan ESD di Indonesia : Nur Listiawati dan Philip 
(Puslitjak, Kemendikbud). 
17. Berbagi Pengalaman: Jejaring Guru sebagai Media untuk saling Bertukar 
Pengalaman dan Pembelajaran: Suryo Prawiroatmojo (Praktisi Pendidikan 
Lingkungan/Pandu Pertiwi).  
18. Teens Go Green, Pendidikan Informal Remaja: Rina Kusuma ( Yayasan KEHATI).
19. ESD di Lingkup Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi: Imam Malik (STKIP 
Kebangkitan Nasional).
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HAI NR DU AYW AT NU IT

ESD Network
INDONESIA KEMENDIKBUD KMNLH KNIU

Yayasan BioCommunica
untuk kehidupan dan masa depan berkelanjutan

PROSIDING
Lokakarya Nasional 

Kebijakan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tema : 
“ Kemajuan Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan 

Menjelang akhir Dasa Warsa 2005 – 2014, 
serta Percepatan Penerapannya di Indonesia “

Jakarta, 4 – 6 Desember 2012 
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