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SARI
Calysta, Nadia. 2019. Kendala-kendala Implementasi Kemitraan dalam Program
Adiwiyata SMA Negeri 5 Surakarta. Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Suroso, M.Si. dan Drs. Heri
Tjahjono, M.Si.. halaman.
Kata Kunci: Kemitraan, Adiwiyata
SMA Negeri 5 Surakarta telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak
luar sekolah antara lain: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Sekolah lain,
Komunitas Kresek dan komite sekolah. Namun, data hasil evaluasi program
Adiwiyata menunjukkan bahwa terdapat 4 dari 5 implementasi dalam kemitraan
dengan pihak luar sekolah yang masih belum ideal. Mengingat kegiatan kemitraan
dengan pihak luar sekolah merupakan salah satu standar untuk mencapai program
Adiwiyata yang ideal, maka sangat diharapkan hal tersebut dapat berjalan dengan
maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui implementasi kemitraan
dalam program Adiwiyata antara mitra dengan SMA Negeri 5 Surakarta, dan (2)
Untuk mengetahui kendala-kendala implementasi kemitraan dalam program
Adiwiyata di SMA Negeri 5 Surakarta.
Metode penelitian yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data
menggunakan analisis data model alir yang dikembangkan oleh Miles dan
Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi
data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sekolah bermitra dengan Komunitas
Kresek Solo, Siswa mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya sampah plastik
terhadap lingkungan. Siswa telah menghasilkan kreativitas berupa eco brick dan
bros dari sampah plastik.; bermitra dengan DLH Kota Surakarta dalam pengadaan
sarana prasarana, warga sekolah telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang
diberikan sesuai dengan fungsi sarana masing-masing. dan pemberian materi dalam
In House Training, sekolah berhasil mendapat predikat sebagai sekolah adiwiyata
dan warga sekolah mampu mengelola green house membuat kompos; dan bermitra
dengan komite sekolah untuk memfasilitasi kemitraan dengan mitra sekolah. 2)
Kendala yang dialami sekolah antara lain: Sekolah mengalami hambatan dalam
komunikasi dengan komunitas kresek Solo sehingga pelatihan tidak dilaksanakan
di tahun 2018, Sarana yang diberikan DLH Kota Surakarta belum dimanfaatkan
secara berkelanjutan, dan komite sekolah belum melaksanakan tugas sesuai
kesepakatan, sehingga hasilnya nihil.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sekolah bermitra pihak antara lain: 1)
Kendala disebabkan karena kegiatan pelatihan belum diorganisasikan secara baik
dan sekolah belum mengatur keberlanjutan dari hasil pelatihan yang diikuti siswa.
2) Sekolah belum memanfaatkan sarana yang dimiliki dalam kegiatan yang
viii

berkelanjutan, dan Setelah tahun 2013, sekolah tidak melaksanakan kegiatan yang
bekerjasama dengan DLH Kota Surakarta sebagai narasumber karena sekolah
kurang aktif dalam mengadakan kegiatan di sekolah. 3) Komite belum menemukan
pihak yang dapat bermitra dengan sekolah. Saran untuk sekolah antara lain: 1)
Sekolah perlu lebih aktif dalam menjalin kemitraan baik dengan Komunitas Kresek
Solo, DLH Kota Surakarta, dan Komite sekolah. 2) Sekolah dapat bekerja sama
dengan rekan kerja baru guna memperluas jaringan kemitraan, 3) Sekolah dapat
meningkatkan kinerja komite sekolah dalam program Adiwiyata dengan bermitra
dengan pihak-pihak luar sekolah melalui komite sekolah sebagai fasilitator.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Adiwiyata merupakan salah satu program dari Kementrian Lingkungan
Hidup yang dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan
tentang lingkungan hidup dan kesadaran warga sekolah dalam upaya
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Program adiwiyata
dilaksanakan oleh setiap warga sekolah untuk terlibat dalam kegiatan sekolah
menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang
negatif. Tujuan dari program Adiwiyata yaitu untuk menciptakan tata kelola
sekolah yang baik sebagai tempat pembelajaran serta menciptakan upaya sadar
lingkungan bagi warga sekolah, sehingga warga sekolah dapat bertanggung
jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk
mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan program Adiwiyata memiliki prinsip yang sesuai dengan
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 65 ayat (2) tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa setiap orang
berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses
partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup
yang baik dan sehat. Kementerian Lingkungan Hidup mengatur pedoman
pelaksanaan program Adiwiyata dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 5 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, program Adiwiyata
diimplementasikan melalui beberapa komponen antara lain: Kebijakan
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berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan,
Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung
ramah lingkungan. Kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran dalam kelas diatur
dalam komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif.
Pelaksanaan program Adiwiyata tidak hanya melibatkan warga sekolah
semata, tetapi juga pihak-pihak lain dari luar sekolah untuk medukung
terwujudnya kegiatan Adiwiyata sebagai wadah pembelajaran dan upaya
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Partisipasi kegiatan
lingkungan hidup oleh pihak-pihak luar sekolah diatur dalam pedoman
pelaksanaan program Adiwiyata, yaitu dalam implementasi menjalin
kemitraan dengan berbagai pihak.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, menyatakan bahwa
setiap sekolah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan
dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan. Kemitraan sekolah
dapat dilakukan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah seperti
perguruan tinggi, sekolah pada jenjang setara, Dunia Usaha dan Dunia Industri
(DU/DI), serta masyarakat di lingkungannya, baik yang ada di dalam maupun
luar negeri. Keberhasilan pendidikan dipengaruhi banyak faktor yang saling
terkait, salah satu faktornya yaitu keterlibatan masyarakat dalam berbagai
bentuk kegiatan yang dimulai dari bantuan pemikiran, sarana dan prasarana,
pembiayaan serta aspek lain.
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Semua sekolah di Indonesia yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah
Pertama

(SMP/MTs/Sederajat)

dan

Sekolah

Menengah

Atas

(SMA/MA/Sederajat) dapat mengikuti program Adiwiyata. Sekolah yang akan
mengikuti program Adiwiyata wajib menyusun persyaratan yang telah
ditentukan

oleh

Kementerian

Lingkungan

Hidup.

Kemudian

Dinas

Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten akan meninjau sekolah tersebut. Jumlah
sekolah Adiwiyata di seluruh Indonesia sejak tahun 2006 sampai dengan tahun
2016 berjumlah 7.278 sekolah, yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia
dari

sekolah

umum,

sekolah

kejuruan

dan

madrasah

(ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/678).
Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta (sampai Desember
2016) menunjukkan bahwa dari 56 Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah
Aliyah (MA) dan 46 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di Kota
Surakarta,

25

Sekolah

merupakan

sekolah

yang

mendapat

penghargaan/predikat sebagai sekolah Adiwiyata. Dua puluh lima sekolah
tersebut terdiri atas 6 SMA dan 8 SMK yang mendapat penghargaan Adiwiyata
tingkat kota, 7 SMA dan 2 SMK yang mendapat penghargaan Adiwiyata
tingkat provinsi, serta 2 SMK yang mendapat penghargaan Adiwiyata tingkat
nasional.
Salah satu dari sekolah yang mendapat gelar sebagai sekolah Adiwiyata di
tingkat provinsi adalah SMA Negeri 5 Surakarta. SMA Negeri 5 Surakarta
merintis sekolah Adiwiyata sejak tahun 2013 dan mendapatkan penghargaan
sebagai sekolah Adiwiyata tingkat kota oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota
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Surakarta. Kemudian SMA Negeri 5 Surakarta mendapatkan penghargaan
sebagai

sekolah

Adiwiyata

tingkat

provinsi

pada

tahun

2016

(dlh.surakarta.go.id).
SMA Negeri 5 Surakarta telah menjalin kerjasama dengan beberapa pihak
luar sekolah antara lain: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Sekolah
lain, Komunitas Kresek (Kreasi Sampah, Ekonomi Kota), dan komite sekolah.
Namun, data hasil evaluasi program Adiwiyata tahun 2016 menunjukkan
bahwa implementasi program Adiwiyata dalam menjalin kemitraan dengan
pihak luar sekolah masih belum memenuhi kriteria secara ideal. Data hasil
evaluasi Adiwiyata tersebut dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.1 Hasil Evaluasi Kemitraan Adiwiyata
No
.
1

2

Implementasi

Pencapaian

Memanfaatkan
narasumber
untuk
meningkatkan
pembelajaran
lingkungan
hidup

3 (tiga) mitra yang
dimanfaatkan sebagai nara
sumber
untuk
meningkatkan
pembelajaran lingkungan
hidup antara lain: orang
tua, alumni, LSM, Media
(pers),
dunia
usaha,
Konsultan,
instansi
pemerintah daerah terkait,
sekolah lain, dll
3 (tiga) mitra yang
mendukung dalam bentuk
materi untuk kegiatan yang
terkait
dengan
PPLH
seperti: pelatihan yang
terkait PPLH, pengadaan
sarana ramah lingkungan,
pembinaan dalam upaya
PPLH, dll

Mendapatkan
dukungan dari
kalangan yang
terkait dengan
sekolah (orang
tua,
alumni,
Media (pers),
dunia usaha,
pemerintah,
LSM,
Perguruan

Nilai
Maksimal
2

Hasil
Evaluasi
1

2

1

5

tinggi, sekolah
lain)
untuk
meningkatkan
upaya
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
di
sekolah
3
Meningkatkan 3 (tiga) kemitraan yang
2
peran komite difasilitasi oleh komite
sekolah dalam sekolah terkait dengan
membangun
pembelajaran lingkungan
kemitraan
hidup
dan
upaya
untuk
Perlindungan
dan
pembelajaran
Pengelolaan Lingkungan
lingkungan
Hidup
hidup
dan
upaya
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.
4
Menjadi
3 (tiga) kali menjadi nara
2
narasumber
sumber dalam rangka
dalam rangka pembelajaran lingkungan
pembelajaran
hidup, seperti: sekolah lain,
lingkungan
seminar,
pemerintah
hidup
daerah, dll
5
Memberi
3 (tiga) dukungan yang
2
dukungan
diberikan sekolah dalam
untuk
upaya PPLH, seperti:
meningkatkan bimbingan
teknis
upaya
pembuatan
biopori,
perlindungan
pengelolaan
sampah,
dan
pertanian organik, biogas,
pengelolaan
dll
LH
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016

1

1

2

Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat 4 dari 5
implementasi dalam kemitraan dengan pihak luar sekolah yang masih belum
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ideal. Mengingat kegiatan kemitraan dengan pihak luar sekolah merupakan
salah satu standar untuk mencapai program Adiwiyata yang ideal, maka sangat
diharapkan hal tersebut dapat berjalan dengan maksimal. Pihak sekolah perlu
memperbaiki kinerja sesuai standar-standar yang ditetapkan Kementerian
Lingkungan Hidup. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, penulis
tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul
“Kendala-Kendala Implementasi Kemitraan dalam Program Adiwiyata
di SMA Negeri 5 Surakarta”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti
sebagai berikut:
1.

Bagaimana implementasi kemitraan dalam program Adiwiyata di SMA
Negeri 5 Surakarta?

2.

Bagaimana kendala-kendala implementasi kemitraan dalam program
Adiwiyata di SMA Negeri 5 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
antara lain:
1.

Untuk mengetahui implementasi kemitraan dalam program Adiwiyata
antara mitra dengan SMA Negeri 5 Surakarta.

2.

Untuk mengetahui kendala-kendala implementasi kemitraan dalam
program Adiwiyata di SMA Negeri 5 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian
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Hasil penelitian “Kendala-kendala Implementasi Kemitraan dalam
Program Adiwiyata di SMA Negeri 5 Surakarta” ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut:
1.

Secara teoritis
a.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan
mengenai kendala-kendala implementasi kemitraan dalam program
Adiwiyata.

b.

Hasil

penelitian

ini

dapat

memperkaya

khasanah

pustaka

kependidikan dan memberikan sumbangan informasi yang selanjutya
dapat memberi motivasi penelitian tentang masalah sejenis guna
penyempurnaan penelitian ini.
2.

Secara praktis
a.

Bagi peneliti
Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan
peneliti serta pengalaman yang berharga untuk mempersiapkan diri
sebagai pengajar yang professional kelak di kemudian hari.

b.

Bagi sekolah Adiwiyata
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kendalakendala implementasi kemitraan dalam program Adiwiyata, harapan
kedepannya baik pihak sekolah memperbaiki kekurangan tersebut
sehingga program Adiwiyata selanjutnya dapat mencapai hasil yang
maksimal.

c.

Bagi Fakultas Ilmu Sosial
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Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan
sebagai bahan acuan dalam penelitian yang sejenis.
E. Batasan Istilah
Batasan istilah atau penegasan istilah-istilah penting yang digunakan
dalam penelitian ini diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan
penafsiran dan memudahkan pemahaman. Berikut ini adalah penjelasan
beberapa istilah yang dimaksud dalam penelitian ini:
1.

Kendala
Kendala merupakan faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi,
atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan
pelaksanaan (https://kbbi.web.id/kendala.html). Kendala yang dimaksud
dalam penelitian ini adalah kendala implementasi kemitraan dalam
Adiwiyata.

2.

Implementasi
Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh
individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah
atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan (Solichin Abdul Wahab, 1997: 63).
Implementasi yang dimaksud pada penelitian ini yaitu implementasi
kemitraan dalam program Adiwiyata.

3.

Kemitraan
Kemitraan adalah hubungan kooperatif antara orang atau kelompok orang
yang sepakat untuk berbagi tanggung jawab untuk mencapai tujuan
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tertentu yang sudah ditetapkan (Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah: 2015). Kemitraan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kemitraan Adiwiyata.
4.

Adiwiyata
Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang baik
dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai
norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya
kesejahteraan hidup kita dan menuju kepada cita‐cita pembangunan
berkelanjutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5, 2013).
Adiwiyata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Adiwiyata di SMA
Negeri 5 Surakarta. Implementasi program Adiwiyata dicerminkan dalam
4 kompononen adiwiyata antara lain: Kebijakan berwawasan lingkungan,
pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis
partisipatif, dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
Komponen yang diteliti dalam penelitian ini yaitu kegiatan lingkungan
berbasis partisipatif. Komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipatif
memiliki 2 standar yaitu partisipasi warga sekolah dalam program
Adiwiyata dan partispasi pihak luar sekolah dalam program Adiwiyata.
Penelitian ini meneliti tentang partisipasi pihak luar sekolah yang
dilakukan melalui kegiatan kemitraan antara sekolah Adiwiyata dengan
pihak luar sekolah.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Teoritis
1. Hakekat Konsep Adiwiyata
a. Pengertian Adiwiyata
Adiwiyata mempunyai pengertian atau makna sebagai tempat yang
baik dan ideal dimana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan
berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju
terciptanya kesejahteraan hidup kita dan cita‐cita pembangunan
berkelanjutan.

Tujuan

dari

program

Adiwiyata

adalah

guna

mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui tata kelola
sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Pelaksanaan program Adiwiyata akan menciptakan warga sekolah,
khusussnya siswa yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus
mendukung dan mewujudkan sumberdaya manusia yang memiliki
karakter bangsa terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan
lingkungannya dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah.
b. Prinsip Adiwiyata
Prinsip program Adiwiyata dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 tentang
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Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata pasal (2). Adapun prinsip
program Adiwiyata dilaksanakan berdasarkan:
1) Edukatif
Mendidik untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan
pembangunan karakter siswa agar mencintai lingkungan hidup,
baik lingkungan dalam sekolah, di rumah dan di masyarakat luas.
2) Partisipatif
Komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang
meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi sesuai tanggung jawab dan peran.
3) Berkelanjutan
Seluruh kegiatan harus dilakukan secara terencana dan terus
menerus secara komprehensif.
c.

Komponen Standar dan Implementasi Adiwiyata
Untuk mencapai tujuan program Adiwiyata, maka ditetapkan 4
(empat) komponen program yang menjadi satu kesatuan utuh dalam
mencapai sekolah Adiwiyata. Keempat komponen tersebut antara lain:
1) Kebijakan berwawasan lingkungan, memiliki standar;
a) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memuat upaya
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
b) RKAS memuat program dalam upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, memiliki standar;
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a) Tenaga

pendidik

memiliki

kompetensi

dalam

mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan
b) Siswa melakukan kegiatan pembelajaran tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3) Kegiatan lingkungan berbasis partisipasif, memiliki standar;
a) Melaksanakan kegiatan

Perlindungan dan

Pengelolaan

Lingkungan Hidup yang terencana bagi warga sekolah
b) Menjalin

kemitraan

dalam

rangka

Perlindungan

dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan berbagai pihak
(masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain)
4) Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan, memiliki
standar;
a) Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah
lingkungan
b) Peningkatan kualitas pengelolaan sarana dan prasarana yang
ramah lingkungan di sekolah.
d. Partisipasi Program Adiwiyata dalam Mewujudkan Pendidikan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya,
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
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Secara global ada 5 tujuan pendidikan lingkungan yang disepakati
usai pertemuan di Tbilisi Tahun 1977 oleh dunia internasional. Fien
dalam Miyake, dkk. (2003) mengemukakan kelima tujuan yaitu sebagai
berikut:
1) Bidang pengetahuan
Membantu

individu,

kelompok

dan

masyarakat

untuk

mendapatkan berbagai pengalaman dan mendapat pengetahuan
tentang apa yang diperlukan untuk menciptakan dan menjaga
lingkungan yang berkelanjutan.
2) Bidang kesadaran
Membantu kelompok sosial dan individu untuk mendapatkan
kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan secara keseluruhan
beserta isu-isu yang menyertainya, pertanyaan, dan permasalahan
yang berhubungan dengan lingkungan dan pembangunan.
3) Bidang perilaku
Membantu individu, kelompok dan masyarakat untuk memperoleh
serangkaian nilai perasaan peduli terhadap lingkungan dan
motivasi untuk berpartisipasi aktif dalam perbaikan dan
perlindungan lingkungan.
4) Bidang keterampilan
Membantu

individu,

kelompok

dan

masyarakat

untuk

mendapatkan keterampilan untuk megidentifikasi, mengantisipasi,
mencegah, dan memecahkan permasalahan lingkungan.
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5) Bidang partisipasi
Memberikan kesempatan dan motivasi terhadap individu,
kelompok dan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam
menciptakan lingkungan yang berkelanjutan.
Pendidikan lingkungan hidup diperlukan untuk dapat mengelola
secara bijaksana sumberdaya dan menumbuhkan rasa tanggung jawab
terhadap kepentingan generasi

yang akan

datang diperlukan

pengetahuan, sikap dan keterampilan atau perilaku yang membuat
sumberdaya tetap dapat dimanfaatkan secara lestari atau dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Guna menjamin terlaksanannya Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sehingga pembangunan yang dilakukan tetap dapat
menjamin lingkungan yang lestari dan tetap dapat menopang kehidupan
generasi masa depan maka pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan
pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor
23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat
penambahan istilah dalam Undang-undang yang diperbaharui yaitu
perlindungan. Perlindungan menjadi penting karena lebih menekankan
pada aspek pelestarian.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya
sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi
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lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Tujuan dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 3
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009) adalah:
1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2) Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian
ekosistem;
4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan
hidup;
6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi
masa depan;
7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup
sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10) Mengantisipasi isu lingkungan global.
Kemitraan dalam program Adiwiyata telah sesuai dengan salah
satu poin penting yang terdapat di dalam Undang-undang Nomer 32
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negara Republik Indonesia tahun 2009 Pasal 70 mengenai peran
masyarakat, yaitu sebagai berikut :
1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
2) Peran masyarakat dapat berupa:
a. Pengawasan sosial;
b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
dan/atau;
c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;
b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan
kemitraan;
c. Menumbuhkembangkan

kemampuan

dan

kepeloporan

masyarakat;
d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial; dan
e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam
rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau
perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya
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untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha
mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang
bersangkutan. Dengan kata lain, batasan dari partispasi adalah
keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan
keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan
(Sastropoetro: 1988). Dalam prinsip-prinsip program Adiwiyata,
dijelaskan bahwa partisipasi merupakan komunitas sekolah terlibat
dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung jawab peran
(Kementrian Lingkungan Hidup (2013: 4)).
Jenis-jenis partisipasi menurut Davis dalam Sastroputro (1989: 56),
sebagai berikut:
1) Partisipasi berupa pikiran (psychological participation) merupakan
jenis keikutsertaan secara aktif dalam mengerahkan pikiran dalam
suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.
2) Partisispasi yang berupa tenaga (physical participation) adalah
partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang
dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktivitas dengan maksud
tertentu.
3) Partisipasi yang berupa tenaga dan pikiran (physical and
psychological participation). Partisipasi ini sifatnya lebih luas lagi
disamping mengikutsertakan aktivitas secara fisik dan non fisik
secara bersamaan.
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4) Partisipasi berupa keahlian (participation with skill) merupakan
bentuk partisipasi dari seseorang atau kelompok yang mempunyai
keahlian khususs, yang menunjang keahliannya.
5) Partisipasi yang berupa barang (material participation), partisipasi
dari orang atau kelompok dengan memberikan barang yang
dimilikinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut.
6) Partisipasi Partisipasi yang berupa uang (money participation),
partisipasi ini hanya memberikan sumbangan uang kepada
kegiatan. Mungkin partisipasi ini terjadi seseorang atau suatu
kelompok tidak dapat terjun langsung terhadap kegiatan tersebut.
Pemerintah mengatur partisipasi masyarakat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan pasal 188 ayat (2), bahwa peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana,
dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
1) Penyediaan sumber daya pendidikan;
2) Penyelengaraan satuan pendidikan;
3) Penggunaan hasil pendidikan;
4) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
5) Pengawasan pengelolaan pendidikan;
6) Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang
berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada
umumnya;
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7) Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan
dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan
fungsinya.
Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dalam Adiwiyata
dilakukan oleh warga sekolah dan pihak luar sekolah sesuai standar
yang telah ditetapkan. Adapun standar kegiatan lingkungan berbasis
partisipatif yang dilakukan pihak luar sekolah adalah sekolah
Adiwiyata menjalin kemitraan dalam rangka Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan berbagai pihak antara lain yang
diantaranya yaitu: orang tua, alumni, komite sekolah, LSM, media,
dunia usaha, konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain,
dan lain-lain. Adapun komponen Adiwiyata dan standar Adiwiyata
mengenai kemitraan dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dengan berbagai pihak dan antara lain sebagai
berikut.
2.1 Tabel Penilaian Kemitraan Adiwiyata
Standar
Menjalin
kemitraan
dalam rangka
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
hidup
dengan
berbagai
pihak

Implementasi
Memanfaatkan
narasumber
untuk
meningkatkan
pembelajaran
lingkungan hidup

Mendapatkan
dukungan

Pencapaian
3 (tiga) mitra yang
dimanfaatkan sebagai nara
sumber
untuk
meningkatkan
pembelajaran lingkungan
hidup antara lain: orang
tua, alumni, LSM, Media
(pers),
dunia
usaha,
Konsultan,
instansi
pemerintah daerah terkait,
sekolah lain, dll
3 (tiga) mitra yang
dari mendukung dalam bentuk
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kalangan yang terkait
dengan sekolah (orang
tua, alumni, Media
(pers), dunia usaha,
pemerintah,
LSM,
Perguruan
tinggi,
sekolah lain) untuk
meningkatkan upaya
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup di
sekolah
Meningkatkan peran
komite sekolah dalam
membangun kemitraan
untuk pembelajaran
lingkungan hidup dan
upaya Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Menjadi narasumber
dalam
rangka
pembelajaran
Lingkungan Hidup

Memberi
dukungan
kepada masyarakat,
atau sekolah lain untuk
meningkatkan upaya
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan Hidup

materi untuk kegiatan yang
terkait
dengan
PPLH
seperti: pelatihan yang
terkait PPLH, pengadaan
sarana ramah lingkungan,
pembinaan dalam upaya
PPLH, dll

3 (tiga) kemitraan yang
difasilitasi oleh komite
sekolah terkait dengan
pembelajaran lingkungan
hidup
dan
upaya
Perlindungan
dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
3 (tiga) kali menjadi nara
sumber dalam rangka
pembelajaran lingkungan
hidup, seperti: sekolah lain,
seminar,
pemerintah
daerah, dll
3 (tiga) dukungan yang
diberikan sekolah dalam
upaya Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup, seperti: bimbingan
teknis pembuatan biopori,
pengelolaan
sampah,
pertanian organik, biogas,
dll.

Sumber: Pedoman Adiwiyata Kementerian Lingkungan Hidup
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2. Hakekat Konsep Kemitraan
a.

Pengertian Kemitraan
Secara etimologis kemitraan merupakan kata turunan dari kata
dasar mitra. Kata mitra dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja. Visual sinonim kamus
online memberikan definisi kemitraan sebagai hubungan kooperatif
antara orang atau kelompok orang yang sepakat untuk berbagi tanggung
jawab untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan.
The American Heritage Dictionary (1992) kemitraan (partnership)
didefinisikan sebagai: “a relationship between individuals or group that
is characterized by mutual cooperation and responsibility, as for the
achievement of a specified goals”. Rukmana (2006: 60) mengemukakan
bahwa kemitraan mengandung beberapa pengertian, yaitu:
1) Kerjasama, yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi
keinginan pihak lain;
2) Keteguhan, yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi
keinginan sendiri;
3) Kolaborasi, yaitu situasi dimana masing-masing pihak ingin
memenuhi sepenuhnya kepentingan semua pihak;
4) Kompromi, adalah situasi dimana masing-masing pihak bersedia
mengorbankan sesuatu sehingga terjadi pembagian beban dan
manfaat.
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Kemitraan dalam program Adiwiyata termasuk sebagai kemitraan
dalam pendidikan. Kemitraan pendidikan adalah kerjasama antara
satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat yang berlandaskan pada
asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling
menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun
ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi
siswa.
b. Tujuan Kemitraan
Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang melaksanakan
tugas pendidikan. Menurut Kuncoro (2010: 4) kemitraan sekolah
dengan pihak luar sekolah bertujuan untuk:
1) Membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan;
2) Memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam
bermacam-macam setting kehidupan;
3) Mendekatkan kegiatan belajar siswa dengan konteks yang riil di
dalam kehidupan sehari-hari;
4) Membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber-sumber yang
tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan;
5) Meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreatifitas, sikap
toleransi dan keterbukaan para siswa dalam kehidupan belajar; dan
6) Meningkatkan kebermaknaan Institusi atau lembaga yang dapat
menjadi pasangan dalam jejaring kemitraan dapat merupakan
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institusi di dalam maupun luar negeri kegiatan belajar siswa bagi
perubahan kehidupan dan pemecahan masalah sosial.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah dalam
membangun kemitraan sekolah menurut Dirjen Pendidikan Nonformal
dan Informal Kemendiknas (2010: 7-8) adalah:
1) Meningkatkan Partisipasi masyarakat dengan cara menumbuhkan
minat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah;
2) Peningkatan mutu dan relevansi sekolah dengan merancang
program yang inovatif, dan meningkatkan mutu layanan sesuai
dengan kebutuhan pasar;
3) Menyinergikan program sekolah;
4) Meningkatkan daya serap lulusan sekolah ke dunia kerja;
5) Untuk sosialisasi, promosi, dan publikasi sekolah;
6) Peningkatan akses lembaga, bahwa dengan membangun kerjasama
akan memperluas akses informasi, teknologi, modal pasar, praktik
kerja industri/magang;
7) Untuk pencitraan publik; dan
8) Penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga.
c.

Manfaat Kemitraan
Manfaat yang dapat diperoleh dari program kemitraan sekolah
dengan pihak luar sekolah, diantaranya:
1) Mendapatkan informasi terkini
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Sekolah memerlukan informasi terkini tentang perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi guna mengantisipasi perubahan yang
terjadi akibat perkembangan tersebut.
2) Memperoleh bantuan perlatan, tenaga ahli, tenaga sukarela
Melalui kemitraan dengan pihak luar, sekolah dapat mengetahui
kebutuhan akan perlatan, bahan pembelajaran, dan tenaga ahli.
Dengan demikian mereka dapat berpartisipasi dalam proses
pelaksanaan pembelajaran.
3) Mendapat kesempatan berbagi pengalaman
Apabila kemitraan dilakukan antara sekolah dengan pusat
pelatihan, pendidik dan tenaga pendidikan (PTK), sekolah dapat
berbagi pengalaman dalam berbagai hal seperti pengelolaan
sekolah, pengembangan kurikulum, pemberdayaan masyarakat,
pelatihan kompetensi, peningkatan sumber daya manusia, dan
efisiensi penggunaan peralatan.
4) Melaksanakan proyek bersama
Sekolah dapat melaksanakan proyek bersama, misal dalam
pelatihan, pengembangan prototype peraga, pengembangan bakat
siswa. Sehingga kemitraan ini menguntungkan kedua belah pihak.
5) Meningkatkan kreativitas
Kemitraan yang dilakukan diharapkan dapat membuka dan
mendorong
produktivitas.

kreativitas

untuk

meningkatkan

kualitas

dan
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d. Prinsip-prinsip Kemitraan
Dalam melaksanakan program kemitraan sekolah dengan pihak
luar, hendaknya menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Kesamaan Hak, Kesejajaran, dan Saling Menghargai
Kemitraan antara sekolah dengan pihak luar dapat terjalin secara
dinamis dan harmonis apabila semua unsur yang terlibat memiliki
kesamaan hak, kesejajaran, dan saling menghargai sesuai dengan
peran dan fungsinya. Prinsip ini akan mendorong peran aktif dan
sukarela dari semua pihak untuk terlibat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program kemitraan.
2) Semangat Gotong Royong dan Kebersamaan
Kemitraan dibangun atas dasar semangat gotong royong dan
kebersamaan. Prinsip ini akan terjadi jika semua pihak merasakan
ada kebutuhan dan kepentingan yang sama terkait dengan
pendidikan atau siswa. Prinsip ini akan menumbuhkankan
keinginan dari semua pihak untuk berkolaborasi dan bersinergi
untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang dapat memberi
pengalaman belajar yang kaya kepada siswa.
3) Saling Melengkapi dan Memperkuat
Pihak sekolah tak mungkin mampu melayani semua kebutuhan
belajar siswanya. Sekolah juga memiliki keterbatasan. Untuk itu,
perlu dijalin kemitraan dengan pihak luar sekolah sehingga tercipta
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kolaborasi pendidikan yang saling melengkapi dan memperkuat
sesuai perannya masing-masing.
4) Saling Asah, Saling Asih, dan Saling Asuh
Prinsip saling asah, saling asih, dan saling asuh diharapkan dapat
mewujudkan terjadinya proses berbagi pengalaman, pengetahuan,
keterampilan, dan nilai/norma antara satu dengan lainnya. Serta
terjadi proses saling belajar antara pihak sekolah dan pihak luar
sekolah yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang dalam rangka
menciptakan ekosistem pendidikan yang baik bagi siswa.
e.

Mitra Adiwiyata
Dalam melaksanakan program Adiwiyata, sekolah Adiwiyata
dapat menjalin kemitraan dengan beberapa pihak, baik perorangan
maupun institusi atau lembaga. Adapun mitra dalam Adiwiyata sesuai
dengan Pereturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2013 antara lain sebagai berikut:
1) Orang tua siswa
Berkaitan dengan alam dan lingkungan, keluarga memiliki peran
strategis dalam menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan
pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola lingkungan
sehingga dapat terjaga kelestarian dan ketersediaannya bagi
kehidupan. Sebagai upaya penumbuhan akhlaq lingkungan,
keluarga dapat mengajarkan mengenai nilai-nilai utama terkait
pengelolaan lingkungan, memberikan teladan dan mendorong
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pembiasaan sikap dan perilaku ramah lingkungan, serta secara
penuh kekeluargaan dapat mengembangkan diskusi dalam rangka
melakukan refleksi terhadap berbagai fenomena kerusakan alam
sehingga dapat membentuk cara pandang, sikap dan perilaku
anggota keluarga khusussnya anak, yang ramah terhadap
lingkungan (Mawardi, dkk.: 2011).
2) Komite sekolah
Penyelenggaraan

pendidikan

tidak

mungkin

dilaksanakan

pemerintah saja karena keterbatasan sumberdaya dan dana.
Pemerintah sudah serius menangani mutu pendidikan, tetapi
keterbatasan dana mengakibatkan tidak bisa berbuat banyak. Untuk
itulah

partisipasi

masyarakat

sangat

diperlukan

dalam

penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 54-56
dijelaskan tentang peran serta masyarakat dalam pengelolaan
pendidikan. Secara kelembagaan, peran serta masyarakat diwadahi
dalam Dewan Pendidikan sampai Komite Sekolah. Secara tegas,
bunyi UU ini menegaskan bahwa Komite Sekolah sebagai lembaga
mandiri dan dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu
pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan
dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Secara yuridis,
tuntutan

keterlibatan

masyarakat

itu

ditetapkan

dalam
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Kepmendiknas nomor 44 tahun 2002 tentang komite sekolah
sebagai lembaga resmi yang menjadi mitra sekolah dalam
penyelenggaraan pendidikan. Tujuan, peran dan fungsi komite
sekolah telah diatur secara jelas dalam peraturan ini. Adapun peran
dari komite sekolah antara lain:
a) Pemberi pertimbangan (Advisory agency) dalam penentuan
dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan’
b) Pendukung (Supporting agency), baik yang berwujud
financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan
pendidikan di satuan pendidikan;
c) Pengontrol (Controlling agency) dalam rangka transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di
satuan pendidikan;
d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di
satuan pendidikan.
3) Sekolah lain
Kerjasama sekolah Adiwiyata dengan sekolah Adiwiyata lain
dapat terjalin atas dasar kesamaan kemampuan keuangan, sejarah
yang serupa, gaya manajerial yang sama, komitmen dan rencana
masa depan yang serupa.
4) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Lembaga Swadaya Masyarakat secara umum diartikan sebagai
sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun
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sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan
kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari kegiatannya. Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak
mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada
gerakan moral. Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) disesuaikan dengan kesamaan program Adiwiyata yang
dilaksanakan.
5) Alumni
Organisasi alumni yaitu organisasi masyarakat yang memiliki
anggota bagian dari masyarakat tetapi merupakan alumni dari
sebuah sekolah. Organisasi alumni memiliki potensi yang besar
untuk ikut membangun sekolah. Sekolah yang memiliki organisasi
yang kuat akan memiliki peluang untuk melibatkan organisasi
alumni kegiatan sekolah. Ikatan alumni yang kuat merupakan
modal bagi pengembangan potensi alumni. Alumni yang telah
berhasil, mempunyai posisi dan kedudukan strategis dalam
pekerjaan dan tersebar di berbagai wilayah dan berbagai jenis
pekerjaan merupakan penggerak bagi alumni lain untuk bersamasama memberikan perhatian kepada almamater. Potensi inilah yang
bisa digali oleh sekolah untuk menjalin kemitraan.
6) Media
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Media massa dibagi menjadi 2 jenis yaitu media cetak dan media
elektronik. Media Elektronik adalah sarana media massa yang
menggunakan alat-lat elektronik modern, misalnya radio, televisi,
dan film. Sedangkan media cetak adalah sarana media massa yang
dicetak dan diterbitkan secara berkala seperti surat kabar, majalah,
dan

lain-lain

(kbbi.kemendikbud.go.id).

Kerjasama

sekolah

Adiwiyata dengan media utamannya terkait dengan publikasi.
7) Perguruan Tinggi
Kerjasama Perguruan Tinggi telah diatur dalam Peraturan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Kerjasama yang dapat
dilaksanakan dengan sekolah dijelaskan pada pasal (5) yaitu
Perguruan Tinggi dapat bekerjasama sebagai pembibing. Selain
itu, sekolah dapat melakukan kolaborasi dalam suatu kegiatan.
Kerjasama bidang non-akademik atara Perguruan Tinggi dengan
sekolah dijelaskan pada pasal (42) yaitu pihak Perguruan Tinggi
bekerjasama dalam layanan kepelatihan.
8) Dunia Usaha
Kaitannya dengan pelaksanaan kemitraan antara Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DU/DI) dengan sekolah kejuruan, banyak kegiatan
kemitraan yang dapat dikembangkan oleh program tersebut,
diantaranya:
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a) Pengelolaan program kegiatan bersama antara penyelenggara
pendidikan dengan lembaga mitra,
b) Pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga
yang bermitra,
c) Program pendanaan guna mewujudkan sebuah program yang
akan dilaksanakan,
d) Pendayagunaan/penempatan lulusan dari institusi pendidikan
ke sektor kerja atau komoditas yang dibutuhkan oleh lembaga
yang menjadi mitra.
9) Instansi pemerintah daerah terkait
Program-program yang dibentuk oleh sekolah Adiwiyata dapat
melibatkan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah daerah
terkait sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari program
tersebut.
10) Institusi pemerintah/swasta
Selain bekerja sama dengan instansi pemerintah daerah yang
terkait, sekolah Adiwiyata dapat pula menjalin kerjasam dengan
institut-institut baik institut pemerintah maupun institut swasta.
Mitra institut ditentukan sesuai program Adiwiyata yang
dilaksanakan.
11) Lain-lain
f.

Peran Pelaku Kemitraan
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Dalam kegiatan kemitraan, terdapat peran-peran dari masingmasing komponen, baik dari pihak sekolah maupun pihak mitra. Peran
Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sekolah perlu melakukan
sejumlah hal berikut:
1) Melakukan analisis kebutuhan;
2) Menyusun program tahunan pendidikan;
3) Melakukan pertemuan dengan orang tua/wali siswa;
4) Melaksanakan program pendidikan; dan
5) Melakukan supervisi dan evaluasi.
Unsur-unsur yang memiliki peran utama dalam program
pendidikan di sekolah antara lain:
1) Kepala Sekolah
a) Menetapkan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan
program pendidikan;
b) Menyusun rancangan kegiatan program pendidikan;
c) Mengelola warga sekolah dan anggaran yang ada di sekolah
maupun dari pihak mitra untuk mendukung pencapaian tujuan
program;
d) Menjalin hubungan dengan orang tua/wali dan masyarakat
untuk menunjang pelaksanaan program; dan
e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
dengan melibatkan seluruh mitra.
1) Tim Adiwiyata Sekolah
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Tim Adiwiyata yang terdiri dari berbagai unsur yaitu: guru,
siswa dan komite sekolah. Tim sekolah di tetapkan melalui SK
Kepala Sekolah. Peran dan tugas pokok dari tim sekolah adalah
sebagai berikut:
a) Mengkaji kondisi lingkungan hidup sekolah, kebijakan
sekolah, kurikulum sekolah, kegiatan sekolah, dan sarana
prasarana;
b) Membuat rencana kerja dan mengalokasikan anggaran sekolah
berdasarkan hasil kajian tersebut di atas, dan disesuaikan
dengan komponen, standar, dan implementasi Adiwiyata;
c) Melaksanakan rencana kerja sekolah;
d) Melakukan pemantauan dan evaluasi;
e) Menyampaikan laporan kepada Kepala Sekolah tembusan
Badan Lingkungan hidup Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.
Sedangkan pihak-pihak mitra yang memiliki peran dalam program
pendidikan di sekolah antara lain:
1) Komite Sekolah
a) Mendukung kebijakan program kemitraan yang ditetapkan
sekolah;
b) Memantau pelaksanaan program kemitraan yang ditetapkan
bersama pihak sekolah;
c) Memberi

saran

kemitraan; dan

perbaikan

atas

pelaksanaan

program
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d) Melakukan evaluasi program kemitraan yang dilaksanakan di
sekolah.
2) Peran Orang Tua/Wali
a) Menciptakan lingkungan belajar di rumah dan mendorong
perkembangan budaya anak;
b) Menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak
sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif;
c) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan
ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah; dan
d) Memiliki inisiatif untuk menggerakan orang tua/wali lain agar
terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah dan
masyarakat.
3) Peran Masyarakat
a) Mengembangkan

dan

menjaga

keberlangsungan

penyelenggaraan proses pendidikan yang menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga;
dan
b) Menyelenggarakan

dan

mengendalikan

mutu

layanan

pendidikan, baik dilakukan secara perseorangan, kelompok,
keluarga, organisasi profesi, dunia usaha, maupun organisasi
kemasyarakatan.
g.

Indikator-indikator Kemitraan Adiwiyata
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Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan
diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan
indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik,
dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Dengan demikian
penyelenggraan kemitraan pendidikan akan efektif, ditunjukan dengan
keberhasilan dalam mencapai indikator yang sudah ditentukan dalam
kebijakan dalam menjalin kerjasama. Secara spesifik Tony Lendrum
(2003) mengemukakan tentang kata kunci yang dapat dijadikan
indikator keberhasilan strategis suatu kemitraan, antara lain:
1) Pengembangan kooperatif (Cooperative Development);
2) Sukses (Successful);
3) Jangka panjang (Long Term);
4) Strategis (Strategic);
5) Saling percaya (Mutual Trust);
6) Kompetitif yang berkelanjutan (Sustainable Competitive);
7) Saling menguntungkan bagi semua mitra (Mutual Benefit for All
Partners);
8) Terpisah dan berdampak positif (Separate and positive impact).
h. Bentuk Kemitraan
Selama menjalin kegiatan kemitraan yang dapat dikembangkan
diantaranya :
1) Program kegiatan
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Penyelenggaraan kegiatan bersama dengan lembaga mitra
merancang program bersama. Pada pelaksanaan paling tidak ada
tiga kemungkinan bentuk kerjasama yang dapat dilaksanakan
yaitu:
a) Bersama melaksanakan kegiatan pada setiap tahapan
pengelolaan program;
b) Sebuah lembaga melakukan bagian kegiatan pada tahapan
pengelolaan tertentu atau melaksanakan seluruh kegiatan pada
tahapan pengelolaan program;
c) Sebuah lembaga melaksanakan program kegiatan awal atau
lanjutan dari program kegiatan yang telah dirancang oleh
lembaga lain.
2) Sarana dan prasarana
Yang dimaksud dalam hal ini adalah sarana dan prasarana kegiatan
pengembangan program, seperti: tempat atau ruang pelatihan dan
praktek. Bentuk kemitraan dapat dilakukan secara timbal balik.
Sebuah lembaga dapat memanfaatkan sarana dan prasarana
lembaga lain atau sebaliknya.
3) Dana
Dana merupakan salah satu faktor utama yang menunjang
berjalannya sebuah program, kemitraan dengan lembaga lain yang
memiliki dana perlu dijalin dalam rangka menjaring lembaga donor
guna mewujudkan sebuah program yang akan dilaksanakan.
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4) Tenaga
Kemitraan di bidang ini dapat dilakukan secara timbal balik.
Tenaga yang memadai (qualified) yang dimiliki oleh sebuah
lembaga dapat dijadikan aset untuk didayagunakan oleh lembaga
lain dan begitu juga sebaliknya.
5) Pendayagunaan hasil
Aspek pendayagunaan hasil dapat berupa pendayagunaan atau
penempatan hasil kerja, sehingga terjalin kerjasama antara
penghasilan dan pemanfaatan.
i.

Langkah-langkah pelaksanaan kemitraan
Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai langkah-langkah untuk
mengetahui kebutuhan program, penentuan institusi yang tepat sebagai
mitra, dan pembuatan dokumentasi. Langkah-langkah kemitraan antar
lembaga secara umum dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1) Identifikasi Intern Lembaga
Pada tahapan ini lembaga mengidentifikasi komponen-komponen
yang belum dimiliki untuk penyelenggaraan program yang akan
menjadi kebutuhan program. Langkah awal yang harus dilakukan
yatu lembaga menilai komponen apa yang harus ada pada
penyelenggaraan program tersebut. Komponen yang harus
disiapkan dalam penyelenggaraan program pelatihan peningkatan
kualitas produksi, di antaranya; gedung, perlengkapan, bahan ajar,
peralatan, tenaga pelatih, peserta, dan dana. Dari kebutuhan yang
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diperlukan apakah sudah terpenuhi semua yang di lembaga, kalau
ada yang belum terpenuhi, itulah kebutuhan yang harus dipenuhi
untuk pelaksanaan program.
2) Merumuskan aspek yang perlu dimitrakan
Dari hasil kegiatan identifikasi langkah elanjutnya menyusun
prioritas kebutuhan. Berdasarkan data hasil identifikasi, sehingga
dari kegiatan ini akan diketahui komponen-komponen mana yang
akan dimitrakan terlebih dahulu berdasarkan tahapan kegiatan
pelaksanaan program dan juga menyusun kriteria-kriteria hasil
identifikasi lembaga dibuat aspek-aspek yang akan dibutuhkan
untuk penyelenggraan program, kebutuhan tersebut akan menjadi
aspek yang akan dimitrakan dengan lembaga lain dan juga
menentukan criteria calon mitra.
3) Setelah diketahui komponen-komponen yang akan dimitrakan,
langkah selanjutnya mencari lembaga calon mitra yang sesuai
dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan.
4) Membuat kesepakatan dengan lembaga calon mitra.
5) Setelah ada calon yang ditentukan berdasarkan kriteria yang
dibutuhkan

langkah

selanjutnya

membuat

kesepakatan-

kesepakatan berkenaan dengan hak dan kewajiban mitra kerja,
keputusan tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
Selanjutnya

membuat

peraturan-peraturan

yang

disepakati
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bersama, yang akan menjadi pedoman kedua belah pihak dalam
rangka melaksanakan kemitraan.
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3.

Penelitian yang relevan
Tabel 2.2 Penelitian yang relevan
No.
1.

Penelitian,
Sumber
tahun, dan judul
Broto
Seno Skripsi UNY
(2013) tentang
Pelaksanaan
Kemitraan
Pendidikan
untuk
Mahasiswa
Strata Satu (S1)
di Universitas
Negeri
Yogyakarta

Tujuan

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan Metode deskriptif
untuk
:
1)
Untuk kualitatif
mendeskripsikan
tentang
pelaksanaan
kemitraan
pendidikan luar negeri
mahasiswa S1 di UNY; 2)
Untuk
mendeskripsikan
manfaat
pelaksanaan
kemitraan pendidikan luar
negeri mahasiswa S1 di
UNY;
3)
Untuk
mendeskripsikan
tindak
lanjut
pelaksanaan
kemitraan pendidikan luar
negeri mahasiswa S1 di
UNY;
4)
Untuk
mendeskripsikan
faktor
pendukung dan penghambat
pelaksanaan
kemitraan
pendidikan luar negeri
mahasiswa S1 di UNY.

Hasil/Kesimpulan
1) Implementasi dan perkembangan
kemitraan pendidikan luar negeri sudah
berjalan cukup baik, namun belum
maksimal; 2) Manfaat pelaksanaan
kemitraan pendidikan luar negeri adalah
memberikan pengalaman belajar bagi
mahasiswa, pengalaman perbandingan
secara institusi kepada setiap fakultas,
dan meningkatkan jaringan kemitraan
pendidikan UNY menuju World Class
University; 3) Tindak lanjut kemitraan
pendidikan
luar
negeri
adalah
melakukan strategi pengembangan
melalui
peningkatan
pengelolaan
kemitraan; 4) Faktor pendukung
kemitraan pendidikan luar negeri adalah
dukungan dari UNY, mitra UNY dan
masyarakat.
Faktor
penghambat
kemitraan pendidikan luar negeri adalah
pengelolaan yang belum berjalan
maksimal.
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2.

Yunida Cahya Skripsi UNY
Kinanti (2016)
tentang
Kemitraan
Sekolah dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan di
SMA Negeri 2
Yogyakarta.

3.

Angga Swasdita Skripsi UNY
Fridantara
(2015)

Penelitian ini bertujuan Metode deskriptif 1) Proses kemitraan sekolah dalam
untuk : 1) Untuk mengetahui kualitif
meningkatkan mutu pendidikan di SMA
bagaimana
kemitraan
Negeri 2 Yogyakarta dapat dilihat dari
sekolah
dalam
adanya partisipasi aktif dari siswa untuk
meningkatkan
mutu
mengikuti kemitraan, adanya kerjasama
pendidikan di SMA Negeri 2
antar guru seperti menengok saat
Yogyakarta;
2)
Untuk
pembelajaran di kelas. Strategi
mengetahui apa manfaat dari
pelaksanaannya, sekolah berusaha
adanya kemitraan sekolah di
menjaga komunikasi dengan mitra,
SMA Negeri 2 Yogyakarta;
selalu
meng-update
kerjasama,
3) Untuk mengetahui apa
memiliki modal kepercayaan yang
saja faktor pendukung dan
besar, dan sekolah selalu mengadakan
penghambat dari adanya
evaluasi saat kegiatan selesai. Bentuk
kemitraan sekolah yang ada
kemitraannya
adalah
Mutualism
di
SMA
Negeri
2
Partnership; 2) Manfaat kemitraan
Yogyakarta.
sekolah ialah menambah wawasan
untuk
guru
dan
siswa,
serta
meningkatkan kompetensi sekolah; 3)
Faktor pendukungnya adalah kemajuan
teknologi, partisipasi orang tua siswa,
kemauan dari dalam diri siswa, sekolah
memiliki modal kepercayaan, fasilitas
yang diberikan sekolah. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah rasa
malas, pembiayaan dan waktu.
Tujuan penulisan penelitian Penelitian
1) Pelaksanaan berwawasan lingkungan
ini antara lain : 1) Untuk deskriptif
sudah terlaksana dengan merubah visi
memperoleh
gambaran kualitatif
misi yang mendukung pengelolaan
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4.

Implementasi
Program
Adiwiyata
di
SMA Negeri 2
Klaten.

secara nyata mengenai
implementasi
program
Adiwiyata di SMA Negeri 2
Klaten; 2) Untuk mengetahui
upaya
sekolah
dalam
melibatkan siswanya untuk
berperan secara aktif dalam
pelaksanaan
program
Adiwiyata di SMA Negeri 2
Klaten.

Nur Rochmah Skripsi UNY
Fajarina (2017)
Implementasi
Program
Adiwiyata di SD
Negeri Kotagede

Tujuan penelitian ini antara Penelitian
lain: 1) Mendeskripsikan kualitatif
dan memaknai implementasi fenomenologi
program Adiwiyata di SD
Negeri Kotagede 3 pada
tahun ajaran 2016/2017; 2)

lingkungan dan adanya alokasi dana
untuk program Adiwiyata dalam upaya
perlindungan
dan
pengelolaan
lingkungan
sekolah,
kurikulum
berwawasan lingkungan dilaksanakan
dengan
mengintegrasikan
materi
wawasan lingkungan ke dalam mata
pelajaran, kegiatan lingkungan bersifat
partisipasif
dilaksanakan
melalui
berbagai aksi lingkungan baik yang
diselenggarakan dari sekolah maupun
instansi dan mengelola sarana ramah
lingkungan dengan memanfaatkan
Green House dan Rumah Kompos; 2)
Sekolah telah mengupayakan beberapa
kegiatan yang melibatkan peserta didik
dalam program Adiwiyata, antara lain
melibatkan
siswa
dalam
aksi
lingkungan, dan workshop lingkungan
hidup. Kendala yang dihadapi adalah
kurangnya kerjasama dan kurangnya
personel dalam pemeliharaan sarana.
1) Implementasi Program Adiwiyata di
SD Negeri Kotagede 3 pada tahun
ajaran 2016/2017 dilakukan dengan
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
dari
masing-masing
komponen
Adiwiyata yaitu; kebijakan sekolah
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3 Tahun Ajaran
2016/2017.

Mendeskripsikan
faktor
pendukung dan penghambat
implementasi
program
Adiwiyata di SD Negeri
Kotagede 3 pada tahun
ajaran 2016/2017.

berwawasan lingkungan, kurikulum
berbasis
lingkungan,
kegiatan
lingkungan berbasis partisipatif dan
pengelolaan sarana pendukung ramah
lingkungan. Secara umum implementasi
program Adiwiyata di SD Negeri
Kotagede 3 sudah dilaksanakan dengan
baik sesuai standar dan perencanaan
yang
telah
disusun.
Namun,
pelaksanaan program masih perlu
ditingkatkan lagi untuk membentuk
perilaku warga sekolah yang bekarakter
peduli lingkungan; 2) Faktor pendukung
implementasi program Adiwiyata di SD
Negeri Kotagede 3 antara lain kondisi
lingkungan sekitar, partisipasi dan
dukungan warga sekolah, kemampuan
guru, kebijakan pemerintah, sumber
dana, dan jenis kegiatan. Faktor
penghambat implementasi Program
Adiwiyata di SD Negeri Kotagede 3
antara lain kurangnya kepedulian dan
partisipasi warga sekolah, beban tugas
guru
terlalu
berat,
kurangnya
kemampuan guru dalam menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) atau media, dan kondisi
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5.

Bambang
Ixtiarto (2016)
Kemitraan
Sekolah
Menengah
Kejuruan
dengan Dunia
Usaha dan Dunia
Industri

Jurnal
Pendidikan
Ilmu Sosial
UMS,
Volume 26,
Nomor
1,
Juni
2016,
ISSN: 14123835

Tujuan yang ingin dicapai Penelitian
dalam
penulisan
hasil Kualitatif
penelitian ini adalah: 1)
Mendeskripsikan
perencanaan
pengelolaan
kemitraan
SMK
Muhammadiyah
2
Wuryantoro dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri; 2)
Mendeskripsikan
pelaksanaan kemitraan SMK
Muhammadiyah
2
Wuryantoro dengan dunia
usaha dan dunia industri; 3)
Mendeskripsikan
pengendalian pelaksanaan
kemitraan
SMK
Muhammadiyah
2
Wuryantoro dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri.

lingkungan sekitar yang kurang
mendukung.
Hasil dari penelitian ini adalah
perencanaan manajemen kemitraan di
SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro
dilakukan untuk mengelola sekolahsekolah potensial yang mendukung
kerjasama dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri: a) Merencanakan
promosi sekolah dalam membangun
komunikasi dengan Dunia Usaha dan
Dunia Industri, dalam sinkronasi
kurikulum, siswa prakerin, penempatan
lulusan, guru di tempat pelatihan kerja;
b) Memanfaatkan peran spesifik Dunia
Usaha dan Dunia Industri sebagai guru
tamu, sekolah pendanaan, dan beasiswa;
c) Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia
Industri yang digariskan dalam bentuk
MoU, isinya untuk bidang kerjasama
yang disetujui termasuk validasi dan
sinkronasi
kurikulum,
kunjungan
industry, guru tamu, praktek kerja
industry, tes kompetensi kejuruan
(UKK), guru di OJT, sertifikasi, dan
peninjauan
kembali/penempatan
lulusan.
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6.

Imelda Merry
Melyanti (2014)
Pola Kemitraan
Pemerintah,
Civil
Society,
dan
Swasta
dalam Program
Bank Sampah di
Pasar Baru Kota
Probolinggo

Jurnal
Kebijakan
dan
Manajemen
Publik
Universitas
Airlangga,
Volume
2,
Nomor
1,
Januari 2014,
ISSN 2303341X

Untuk
mengetahui Penelitian
bagaimana pola kemitraan deskriptif
pemerintah, civil society, dan kualitatif
swasta dalam program bank
sampah di Pasar Baru Kota
Probolinggo,
bagaimana
perannya, proses apa saja
yang telah dilakukan dalam
mencapai
keberhasilan
kemitraan, dan manfaat yang
diperoleh
masing-masing
aktor dan kelompok sasaran
dari adanya kemitraan.

Pola kemitraan yang terjadi antara
pemerintah, civil society dan swasta
tergolong dalam jenis pola kemitraan
mutualistik.
Untuk peran pemerintah, civil society,
dan
swasta secara umum mereka bersamasama merencanakan dan melaksanakan.
Secara khususs pemerintah sebagai
penguat komitmen, mendampingi, dan
berkontribusi baik fisik maupun non
fisik. Untuk pihak swasta berperan
dalam memberikan bantuan fisik
maupun non fisik dan civil society
sebagai pihak yang mengoperasikan
bank sampah.
Manfaat bagi pemerintah kondisi pasar
menjadi bersih, bagi civil society
mendapatkan ilmu, pengalaman, dan
juga tambahan pemasukan, bagi swasta
lebih dikenal
masyarakat,
bagi
pedagang dapat diperoleh penghasilan
tambahan dan pengunjung dapat
berbelanja dengan nyaman.
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B. Kerangka Berfikir
Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah diawali dari Peraturan
Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 yang mengatur tentang
Adiwiyata. Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung
jawab dalam upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui
tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Di dalam adiwiyata terdapat 4 komponen untuk mencapai tujuan dalam
adiwiyata, yaitu kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum
berbasis lingkungan,

kegiatan lingkungan

berbasis partisipasif, dan

pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
Dalam komponen kegiatan lingkungan berbasis partisipasif, terdapat dua
jenis partisipasi dalam melakukan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup
dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu partisipasi
dari warga sekolah dan partisipasi dari pihak luar sekolah. Maka, sekolah perlu
mengadakan kemitraan antara sekolah dengan pihak luar sekolah. Dalam
program Adiwiyata, tujuan dari menjalin kemitraan dengan pihak luar sekolah
diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran Lingkungan Hidup dan
mendukung kegiatan yang terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Adapun mitra yang dapat diajak bekerja sama dalam mencapai tujuan
dari kemitraan tersebut telah dijelaskan dalam Peraturan Kementerian
Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013. Mitra tersebut yaitu orang tua,
alumni, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, dunia usaha dan dunia
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industri (DU/DI), konsultan, instansi pemerintah daerah terkait, sekolah lain,
dan lain sebagainya.
Implementasi dari kegiatan partisipasi dengan pihak luar sekolah tersebut
adalah

pemanfaatan

narasumber

untuk

meningkatkan

pembelajaran

lingkungan hidup; Pemberian dukungan dari mitra kepada sekolah untuk
kegiatan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; Pemberian dukungan oleh sekolah kepada masyarakat, atau sekolah
lain terkait upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
Peningkatan peran komite sekolah dalam pembelajaran hingkungan hidup dan
upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dari implementasiimplementasi kegiatan kemitraan tersebut dapat diketahui bahwa kemitraan
dilakukan berupa dukungan oleh sekolah untuk masyarakat atau sekolah lain
dan dukungan oleh mitra sekolah untuk sekolah Adiwiyata. Dukungandukungan yang diberikan baik dari sekolah untuk mitra, maupun dari mitra
untuk sekolah antara lain pikiran/ide untuk mencapai tujuan tertentu, ikut serta
dalam aktivitas secara fisik dan non fisik secara bersamaan, keahlian khususs
yang menunjang, barang untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut, dan
sumbangan uang kepada kegiatan.
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Adiwiyata
(Permen LH Nomor 5 Tahun 2013)
Kegiatan Lingkungan Berbasis Partisipasi
Menjalin kemitraan dalam rangka PPLH

Mitra

Sekolah

Dukungan mitra kepada
sekolah untuk kegiatan
yang
terkait
dengan
pembelajaran Lingkungan
Hidup dan upaya PPLH

Dukungan sekolah kepada
mitra
terkait
dengan
pembelajaran Lingkungan
Hidup dan upaya PPLH

•
•
•
•
•

Program kegiatan
Sarana dan prasarana
Dana
Tenaga
Pendayagunaan hasil

•
•
•
•

Strategis
Jangka panjang
Sukses
Kompetitif
yang
berkelanjutan
• Saling menguntungkan bagi
semua mitra

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB V
PENUTUP
G. Simpulan
1. Sekolah melaksanakan kemitraan dengan pihak luar sekolah, antara lain:
a. Komunitas Kresek Solo
Sekolah

bermitra

dengan

Komunitas

Kresek

Solo

dalam

menyelenggarakan kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah plastik.
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pelatihan adalah untuk
memberikan pengetahuan pada siswa tentang bahaya sampah plastik
terhadap lingkungan dan memberikan fasilitas berupa kegiatan pelatihan
bagi siswa supaya siswa dapat membuat karya dengan memanfaatkan
sampah plastik. Siswa mendapatkan pengetahuan mengenai bahaya
sampah plastik terhadap lingkungan. Siswa telah menghasilakan
kreativitas berupa eco brick dan bros dari sampah plastik.
b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Sekolah bermitra dengan DLH Kota Surakarta dalam pengadaan sarana
dan prasarana. Tujuan dari kemitraan dalam pengadaan sarana dan
prasarana yaitu supaya sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan sesuai
fungsinya untuk kegiatan pembelajaran dan pelestarian lingkungan di
sekolah. Warga sekolah telah memanfaatkan sarana dan prasarana yang
diberikan sesuai dengan fungsi sarana masing-masing. Warga sekolah
dapat membuat biopori dan kompos. Di samping itu, sekolah bermitra
dengan DLH Kota Surakarta dalam kegiatan In House Training. Tujuan
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dari kemitraan dalam kegiatan In House Training yaitu untuk
memberikan informasi supaya sekolah dapat mempersiapkan menjadi
sekolah Adiwiyata dan warga sekolah dapat mengelola green house serta
mengolah sampah organik. Sekolah berhasil mendapat predikat sebagai
sekolah adiwiyata. Warga sekolah mampu mengelola green house
membuat kompos.
c. Komite Sekolah
Komite sekolah berperan sebagai pihak yang memfasilitasi kemitraan
sekolah dengan pihak luar sekolah. Tujuan kemitraan antara sekolah dan
komite sekolah yaitu supaya sekolah dapat meningkatkan peran komite
sekolah dalam program adiwiyata dan sekolah dapat menjalin kemitraan
dengan pihak luar sekolah dalam kegiatan yang terkait dengan program
Adiwiyata. Sekolah belum mendapat fasilitas kemitraan dengan pihak
luar sekolah. Komite belum melaksanakan perannya sesuai dengan
pedoman Adiwiyata sehingga pencapaiannya nihil.
2. Kendala dari pelaksanaan kemitraan antara sekolah dengan pihak luar
sekolah dijelaskan sebagai berikut:
a. Komunitas Kresek Solo
Kegiatan pelatihan tidak terlaksana di tahun 2018. Kendala tersebut
disebabkan karena kegiatan pelatihan belum diorganisasikan secara
baik. Sekolah belum mengatur keberlanjutan dari hasil pelatihan yang
diikuti siswa. Pemanfaatan sampah untuk menjadi barang bernilai
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ekonomis

belum

berdampak

besar

karena

tidak

dievaluasi,

diperlombakan, dipamerkan dalam ajang seni maupun dikomersilkan.
b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Setelah tahun 2013, sekolah tidak melaksanakan kegiatan yang
bekerjasama dengan DLH Kota Surakarta sebagai narasumber. Dalam
bidang sarana dan prasarana, Sekolah belum memanfaatkan sarana yang
dimiliki dalam kegiatan yang berkelanjutan. Selama ini sekolah belum
membentuk kelompok siswa untuk kegiatan pembuatan kompos. Di
samping itu sekolah juga belum mengagendakan kegiatan pembuatan
kompos maupun biopori secara rutin.
c. Komite Sekolah
Peran komite sekolah belum sesuai dengan standar yang harus dipenuhi
dalam pedoman Adiwiyata yaitu memfasilitasi kemitraan dengan pihak
luar sekolah. Namun sejak program Adiwiyata dirintis di tahun 2013
hingga tahun 2019, komite belum menemukan pihak yang dapat
bermitra dengan sekolah. Di samping itu, komite sekolah belum
melaksanakan kemitraan dalam bentuk materi yang dapat mendukung
keberhasilan program Adiwiyata di sekolah.
H. Saran
1. Sekolah perlu lebih aktif dalam menjalin kemitraan baik dengan Komunitas
Kresek Solo, DLH Kota Surakarta, dan Komite sekolah.
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2. Sekolah dapat bekerja sama dengan rekan kerja baru guna memperluas
jaringan kemitraan. Semakin banyak kemitraan yang dijalin maka semakin
banyak partisipasi pihak luar dalam mewujudkan sekolah Adiwiyata.
3. Sekolah dapat meningkatkan kinerja komite sekolah dalam program
Adiwiyata dengan bermitra dengan pihak-pihak luar sekolah melalui komite
sekolah sebagai fasilitator.
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