
little hero 
- in environment sustainability – 

 
- july 20th , 2018 - 



program visit 

sekolah Asy-Syifa adalah Sekolah yang dikelola pribadi oleh pasangan suami istri secara 
swadaya, di kawasan bandung utara, awiligar. 

 
saat ini Sekolah ASY SYIFA memiliki 24 murid, dari rentang SD (12 anak), SMP, & SMA. Murid2  
disana berasal dari penduduk sekitar (sampai radius 2 km dari sekolahnya), dan mayoritas 

mengalami disabilitas (berkebutuhan khusus). Hampir semuanya berasal dari keluarga “tidak-
mampu” (menengah kebawah), sehingga selain masalah disabilitas, masalah sosial pun menjadi 

kendala dalam kelangsungan pendidikan / belajar-mengajar disana. 
 

pada hari jumat 20 juli 2018 pk.8:30 - pk.11:00, Jejakecil (on behalf of IATSS FORUM) 
mengadakan program visit ke Asy-Syifa. Dengan mengusung “Little hero – in environment 

sustainability” melalui konsep “bermain” bertemakan “memllah dan memanfaatkan sampah”, 
kami harap dapat menjadi jalan untuk berbagi pesan, kesan, dan perasaan, dalam kebersamaan 

sesama umat manusia. 





asy syifa 





memilah sampah 





menggunakan kembali 





robot 







see you  !! 
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jojo & kiki 





bersih !!! 

Kiki dan Jojo sedang bermain di halaman rumah. 

Saat asik bermain tiba-tiba Kiki melihat halaman rumahnya yang banyak sampah, kamar 
yang berantakan, dan saluran air yang tersumbat. 

Lalu Jojo mempunyai ide untuk mengajak Kiki dan teman-teman menjadi “Pasukan 
Semut”  yang cinta kebersihan dengan misi membersihkan lingkungan rumahnya. 



pasukan semut 



 Jojo bilang, sebagai pasukan semut harus tetap menjaga kebersihan tempat bermainnya. maka, sebelum memulai misi,. kita akan melihat sekeliling area untuk memungut dan membuang sampah ke tempatnya. 



kamar 

Misi kita awali dengan melihat kamar Kiki. Waaah, ternyata berantakan sekali. 
Ada baju kotor, mainan, dan sampah-sampah bekas makanan dan minuman. 

Jadi bersama-sama kita akan memisahkan masing-masing ke tempatnya. 
Membuang sampahnya ke tempat sampah, meletakkan pakaian ke keranjang, 
dan membereskan mainan. 



kamar 



saluran air 

Sebagai Pasukan Semut, kita harus tetap berani kotor. Disini Jojo mengajak Kiki 
dan teman-teman untuk membersihkan saluran air dari sampah basah, dan 
menyapu sekitarnya agar tidak tersumbat lagi. 



saluran air 



kantong ajaib 

Sekarang Jojo mau mengajak kita membuat “kantong ajaib”. yang berfungsi 
sebagai tempat sampah yang dapat dibawa kemana pun. Di saat menemukan 
sampah, kita dapat menyimpannya di kantong itu terlebih dahulu. 



saatnya kita berkeliling membersihkan lingkungan sekitar dari sampah untuk menyelesaikan misi sebagai pasukan semut ... 







see you 
in week-2 !! 
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jojo & kiki 





Jojo dan Kiki sedang bermain di halaman belakang. Tiba-tiba terdengar suara yang ternyata itu 
adalah suara 2 robot yg tersangkut sampah. Robot itu bernama Robi & Boti. Mereka berasal dari 

Negri Daur Ulang. Dulu disana sangat indah dan bersih. Hampir semua benda-benda yang ada 
disana berasal dari barang bekas. Sampai suatu ketika negri itu mendapat kiriman sampah dari 

negri tetangga, yang membuat sekarang semua warga pergi dan membuat Robi & Boti 
kewalahan. Mendengar cerita itu, Jojo dan Kiki sebagai Pasukan Semut berinisiatif membantu 

agar  Negri Daur Ulang kembali seperti semula dengan membuat sampah menjadi berguna.  

menyelamatkan negri daur ulang 



 Jojo bilang, sebagai pasukan semut harus tetap menjaga kebersihan tempat bermainnya. maka, sebelum 
memulai misi, kita akan melihat sekeliling area untuk memungut dan membuang sampah ke tempatnya. 



memilah sampah 

Jojo bilang, kalau jenis bahan sampah itu ada bermacam-macam.Apabila kita 
kelompokan sesuai dengan jenisnya, sampah2 tersebut akan dapat berguna lagi. 





menggunakan kembali 

Di sini Jojo mengenalkan kepada anak-anak untuk menggunakan kembali 
sampah yang akan dibuang. Salah satunya dengan membuat lukisan atau 
kolase. 





tugu  robot 

Dengan bertumpuknya sampah kiriman di Negri Daur Ulang, Kiki mempunyai ide 
menggunakan tumpukan sampah tersebut untuk dibuat menjadi sebuah tugu / 
patung, yang akan didirikan disana.  





Pada akhirnya, dengan sampah yg sudah terpilah rapih dan sudah dipergunakan kembali, membuat para penduduk/teman-teman Robi & Boti kembali ke Negri Daur Ulang.  







see you 
in week-3 !! 
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jojo & kiki 





Kiki dan Jojo sedang bermain dengan robot yg mereka buat minggu lalu. Tiba-tiba Jojo merasa 
lapar dan bilang sama Kiki kalau dia ingin makan sayuran. Akhirnya Kiki mengajak Jojo untuk 

membuat sayur bayam. Saat pergi ke dapur mereka melihat tempat sampahnya penuh sekali. 
Lalu Jojo bilang bagaimana kalau mereka manfaatkan sampah-sampah ini? Dia bilang, kalau 
sampah sampah ini dapat berguna kalau dipisahkan, ada yang bisa dijadikan pupuk dan ada 

juga yang bisa kita daur-ulang. 

SAMPAH ORGANIK 



 Jojo bilang, sebagai pasukan semut harus tetap menjaga kebersihan tempat bermainnya. maka, sebelum 
memulai misi, kita akan melihat sekeliling area untuk memungut dan membuang sampah ke tempatnya. 



pasukan semut 



kolase daun 

Di luar dapur, Kiki dan Jojo menemukan banyak sampah yg berserakan. Kiki bilang 
kalau ada sampah daun yang bisa dijadikan lukisan kolase. 





anorganik 

Di sekitar dapur, Jojo bilang kalau beberapa sampah disini bisa kita pakai 
kembali, seperti sampah yg bahannya dari plastik dan kaleng. 





organik - dapur 

Kiki bertanya, kalau sampah sisa makanan ini akan diapakan ya? Jojo bilang 
kalau sampah dapur ini bisa di jadikan pupuk untuk membuat tanah halaman 
rumah kita menjadi lebih subur. Apa saja ya sampah dapur itu? 





sayur bayam 

Kiki bilang sekarang waktunya memasak sayur bayam dengan jagung dan 
telur puyuh. Tapi jangan lupa untuk memisahkan sampah sisa makanannya. 





Sambil menunggu sayur bayam matang, kita akan mengubur sisa makanan ke dalam lubang biopori, untuk dijadikan kompos. 



sayur bayam ! 





see you 
in week - 4 !! 
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jojo & kiki 





PERTUNJUKAN LESTARI 

Hari ini Jojo dan Kiki pergi mengunjungi pamannya di desa yang kental dengan seni 
dan budaya Indonesia-nya, seperti bergotong-royong, menari dan bernyanyi lagu 
daerah, sampai mengenakan batik. Namun, di desa itu terdapat banyak sampah-
sampah berserakan seperti botol plastik, gelas plastik, sampah plastik bungkus, 

kaleng, kardus bekas, potongan kain bekas, dll 

Mmm.. bagaimana kalau kita bersama-sama meLESTARIkan lingkungan dan budaya 
Indonesia !! 



 Jojo bilang, sebagai pasukan semut harus tetap menjaga kebersihan. maka, sebelum memulai misi,. kita akan membersihkan desa dengan memungut dan membuang sampah ke tempatnya. 



KERAJINAN 

Kiki bilang sama Jojo bagaimana jika pertama yg mereka lakukan adalah 
mengumpulkan sampah yg bisa di buat kerajinan tangan. Yang dapat menjadi 
hiasan gantung untuk di kamar, rumah atau lainnya yg terbuat dari gelas plastik. 



kamar 



BATIK 

Setelah itu Jojo mau ajak Kiki untuk membuat sebuah wayang. Agar lebih indah 
Jojo mengajak Kiki menghiasnya dengan berbagai macam motif menggunakan 
plastic-plastic bekas bungkus makanan seperti permen, minuman dll. 



BATIK 



MUSIK & MENARI 

Kiki mendengar sebuah lagu. Dia mengajak Jojo untuk mengenal lagu daerah 
dan gerakan tariannya. Selain itu ada alat musik yg cara mainkannya di 
goyang yaitu angklung. 



MUSIK & MENARI 



SETELAH SEMUANYA SELESAI, SEKARANG Kiki dan Jojo mau mengajak warga desa untuk tampil bernyanyi dan menari. 







see you  !! 
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