


LATAR BELAKANG

The Island Foundation adalah Organisasi Nirlaba
yang berpusat di Singapura. 

Kami bekerja dengan masyarakat pulau kecil dan
pesisir terpencil di Kabupaten Bintan, Kepulauan
Riau, Indonesia yang kurang terlayani dan memiliki
tantangan pembangunan berkelanjutan.

Anak-anak di komunitas ini menghadapi berbagai
hambatan untuk mengakses pembelajaran
berkualitas yang seringkali mengakibatkan hasil
belajar yang rendah dan putus sekolah, menyiapkan
masa depan dengan kondisi terbatas yang dipicu
oleh ketidakadilan sistemik.
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VISI

Tumbuh bebas dari kemiskinan, sehat dan terpelajar, merasa bahagia dan aman,

adalah landasan untuk menjadi orang dewasa yang berkontribusi pada perekonomian,

lingkungan yang berkelanjutan, dan masyarakat yang kohesif secara sosial.

Pembangunan berkelanjutan pada akhirnya dimulai dengan anak-anak - UNICEF.

Mengubah ekosistem pembelajaran di komunitas

pulau kecil Indonesia melalui program

pembelajaran berbasis komunitas untuk

keberlanjutan.

Agar pembelajaran masa kanak-kanak menjadi

kekuatan untuk melayani dan mempertahankan

pulau kecil dan komunitas pesisir di dunia yang

berubah dengan cepat.

MISI



248 siswa didukung dengan pembelajaran di rumah mingguan 
248 siswa dan keluarga didukung dengan materi pembelajaran gratis 
Delapan komunitas disediakan dengan intervensi Covid-19
Pemasangan koneksi internet dan komputer di tiga komunitas
20% orang tua yang disurvei tentang keterlibatan dengan pembelajaran dan pembangunan
berkelanjutan

RANGKUMAN PROGRAM TAHUN 2020

KETERLIBATAN KOMUNITASPEMBELAJARAN DI RUMAH SURVEI KOMUNITAS
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Pelajar di Kabupaten Bintan terpukul terpukul oleh

pandemi Covid-19. Sekolah ditutup pada Maret

2020 dan hanya sebagian kembali ke pengajaran

di sekolah pada Januari 2021.

Guru sekolah telah berjuang untuk tetap terlibat

dengan siswa, dan siswa menghadapi hambatan

dalam pembelajaran online termasuk hambatan

finansial dan teknologi.

Tidak masuk sekolah selama setahun dapat

berdampak jangka panjang pada kehidupan anak-

anak, dari hasil belajar yang buruk hingga hasil

perkembangan psiko-sosial yang rendah.
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DAMPAK PANDEMI COVID-19



LEARNING FOR
SUSTAINABILITY

Latar Belakang Program
Kami dalam Pendidikan
yang Berkelanjutan
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HAMBATAN MENGAKSES
PEMBELAJARAN BERKUALITAS

DI KABUPATEN BINTAN

Indonesia menempati peringkat delapan terbawah dari
78 negara di semua bidang Program Penilaian Pelajar
Internasional (PISA).

Hanya 23% siswa dari rumah tangga miskin,
terpencil, atau pedesaan yang menyelesaikan
sekolah.

Guru sekolah tidak memenuhi syarat dengan sedikit
peluang pengembangan profesional, sehingga
menghasilkan pembelajaran yang berpusat pada guru.

Siswa sekolah dasar dipromosikan dari satu kelas
ke kelas berikutnya tanpa harus menguasai
kompetensi kurikuler.
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31% orang tua tidak menyelesaikan sekolah
dasar, menyebabkan orang tua berjuang
untuk membantu anak-anak mereka belajar.

Guru tidak dilatih untuk mendukung anak-anak
mengembangkan kehidupan kunci dan
keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Masyarakat yang lebih kecil, terpencil, dan
terpinggirkan terlewatkan oleh program
pembangunan, yang mengakibatkan masalah
kemiskinan belajar.

Nilai, pengalaman, perspektif dan bahasa anak-
anak tidak dimasukkan dalam kurikulum dan
materi pembelajaran nasional.
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SOLUSI KAMI
Program Pembelajaran untuk Keberlanjutan khusus
mengembangkan pemikiran kritis, kolaborasi,
kepercayaan diri, dan kreativitas melalui konten yang
relevan secara lokal, pembelajaran di luar ruangan
dan pengalaman, serta pembelajaran bahasa
berbasis konten.

Dirancang oleh pendidik profesional dan fasilitator

pembelajaran lokal kami sendiri untuk memasukkan

nilai, pengalaman, dan bahasa anak-anak yang

tinggal di pulau kecil terpencil dan komunitas pesisir.

Menggabungkan pendidikan untuk pembangunan

berkelanjutan, pembelajaran di luar ruangan dan

pengembangan pemikiran tingkat tinggi serta

keterampilan hidup untuk melengkapi sekolah dan

mempersiapkan siswa untuk tumbuh di dunia yang

berubah dengan cepat.
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Siswa sekolah dasar adalah kelompok siswa terbesar dan paling terlibat

dalam sistem pendidikan Indonesia, dan penelitian menunjukkan bahwa

kemampuan yang diperoleh selama pendidikan dasar mengarah pada

peluang yang lebih tinggi untuk menyelesaikan sekolah dasar.

Kabupaten Bintan diakui oleh pemerintah Indonesia sebagai pulau

terpencil, dengan empat kecamatan ditetapkan sebagai lokasi

pengembangan prioritas - kami mengoperasikan Pusat Pembelajaran

di lokasi tersebut saja. Di sini, sekolah kekurangan sumber daya, siswa

mengalami hambatan untuk mengakses pembelajaran berkualitas,

dan tantangan keberlanjutan tersebar luas.

Mengapa siswa sekolah dasar?

Mengapa Lokasi tersebut?
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SISWA KAMI
Saat ini, 248 siswa usia sekolah dasar di seluruh Kelas

1-6 menghadiri Pusat Pembelajaran kami secara teratur.

LEARNING CENTRE KAMI
Kami mengoperasikan Pusat Pembelajaran (Learning Center) di

delapan lokasi  di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.
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Watch

our video!

Gontor, Koordinator Program, menjelaskan
Program Pembelajaran Keberlanjutan The
Island Foundation.  
Tautan: https://bit.ly/2Y9OMgL
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KOMPONEN PROGRAM UTAMA
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pembelajaran 

masa kecil

human resources 

development

stakeholder 

engagement
Survei 

Program pembelajaran

berkelanjutan berbasis

komunitas yang membangun

pengetahuan, kecakapan

hidup, dan bahasa Inggris

melalui pembelajaran yang

menyenangkan, di luar

ruangan, praktis, dan

berdasarkan pengalaman.

Pelatihan fasilitator

pembelajaran lokal sebagai

pelaksana kurikulum, dan

pelatihan guru sekolah lokal

dalam pengembangan

kecakapan hidup pedagogi

dan pembelajaran

eksperiensial.

Kolaborasi dengan

sekolah, taman kanak-

kanak, orang tua, dan

komunitas untuk

meningkatkan

keterlibatan dalam

pembelajaran.

Mendukung masyarakat

melalui survei dan

assesment entang isu-isu

pembangunan

berkelanjutan.
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UNIT PEMBELAJARAN
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LOCAL TEACHER TRAINING
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Membangun kompetensi pengajaran inti

Mempromosikan pembelajaran yang berpusat pada siswa

Memperluas pemahaman tentang pengembangan kecakapan

hidup siswa dan kecakapan berpikir tingkat tinggi

Meningkatkan keterlibatan di dalam kelas melalui pelajaran dan

kegiatan yang kreatif, interaktif dan praktis

Mengatasi ketidakadilan di kelas dan mempromosikan

inklusivitas.

Bagi banyak Guru di Kabupaten Bintan, peluang pengembangan

profesional cukup terbatas. Hal ini tidak hanya memengaruhi guru,

kurangnya kualitas pelatihan juga berdampak bagi siswa.

Kami mendukung pengembangan keterampilanguru dengan

menyediakan sesi pelatihan multi-hari berkualitas tinggi yang

dirancang dan disampaikan bekerja sama dengan mitra lokal.

Sesi pelatihan guru lokal berfokus pada:
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Perairan dan pantai Kepulauan Riau adalah rumah bagi Orang

Suku Laut - suku asli komunitas nelayan di Kepulauan Riau

Orang Suku Laut adalah pelaut dan nelayan yang rajin dan

baru hidup di darat. Anak-anak sering dikecualikan dari

pembelajaran di sekolah karena hambatan bahasa dan

budaya, kekurangan sumber daya dan bias sistemik.

Tintin (kanan), pemimpin Orang Suku Laut di Panglong, bekerja

dengan The Island Foundation dalam program keterlibatan

masyarakat dan siswa. Dia bersemangat untuk meningkatkan

masa depan anak-anak Orang Suku Laut.

Kami berkomitmen untuk mendukung siswa dan komunitas

Orang Suku Laut dengan memasukkan bahasa dan budaya ke

dalam kurikulum kami agar semua siswa kami alami dan

pelajari.

ORANG SUKU LAUT



PRINSIP
PEMBELAJARAN
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SELURUH PEMBELAJARAN KAMI......

Kami memastikan bahwa siswa dan

fasilitator kami bersenang-senang

selama pelajaran. Belajar adalah

tentang mencoba, melakukan, dan

mengalami.

MENYENANGKAN!
Kami mempromosikan interaksi di

antara siswa, dan antara siswa,

fasilitator, dan lingkungan - interaksi

yang penuh arti mendukung

pembelajaran.

INTERAKTIF!
Kami menyertakan perspektif lokal

yang beragam serta suara dan

pengalaman siswa sebagai sumber

belajar.

INKLUSIF!

DAN KAMI MEMPRIORITASKAN

Pembelajaran di luar ruangan

mempromosikan kehidupan aktif dan

keterlibatan dalam pembelajaran,

dan mendukung integrasi konten

lokal.

BELAJAR DI LUAR
RUANGAN

Pemikiran kritis, kolaborasi,

kepercayaan diri, dan kreativitas

(Empat C) sangat terkait dengan

hasil pembelajaran yang lebih baik

dan masa depan yang lebih cerah.

PENGEMBANGAN
KETERAMPILAN
HIDUP

Pembelajaran bahasa berbasis

konten memungkinkan

pembelajaran bahasa Inggris

untuk dimasukkan ke dalam semua

aspek program.

PEMBELAJARAN
BAHASA INGGRIS



DIINFORMASIKAN
OLEH ORANG TUA
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THE ISLAND FOUNDATION PARENTS' SURVEY, 2020.

Lebih dari 90%

orang tua

mendukung

pembelajaran

bahasa Inggris

85% orang tua

mendukung

pembelajaran

praktis, di luar

ruangan, dan

interaktif

hampir 90% orang

tua mendukung unit

Learning for

Sustainability

Lebih dari 80%

orang tua

mendukung

pengembangan

Empat C



Pembersihan pantai

Penanaman mangrove

Pencegahan Covid-19

Mempromosikan budaya, bahasa dan adat istiadat

lokal

Kami berpartisipasi dan mendukung berbagai inisiatif dan

kegiatan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan

sebagai bagian dari program pembelajaran, dan sebagai

pemangku kepentingan masyarakat yang terlibat.

Kami mendukung otoritas lokal, komunitas, keluarga dan

individu untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan

mitigasi iklim dan upaya lain untuk mendukung

pengembangan aksi keberlanjutan termasuk:
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DUKUNGAN KOMUNITAS



Kenny bergabung dengan The Island Foundation pada usia sembilan tahun

hingga lulus sekolah dasar.

Kenny sangat senang menghadiri program - dia senang belajar membuat

kerajinan dari bahan daur ulang dan bambu, bermusik, pergi ke pantai untuk

belajar tentang ekosistem laut dan belajar bahasa Inggris.

Dia berkata, "Saya pasti lebih suka pengalaman dan pembelajaran

praktis, bahkan sekarang sebagai orang dewasa - saya belajar paling

baik dengan cara itu."

Sekarang, Kenny berada di tahun kedua gelar sarjana dalam manajemen

bisnis - orang pertama di keluarganya yang mengambil pendidikan tinggi di

universitas.

Beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19 melanda, Kenny menjadi relawan

di The Island Foundation.

 "Dengan menjadi relawan dapat meningkatkan kepercayaan diri saya

melalui berbicara di depan umum, dan mengajari saya tentang LSM

dan bekerja dengan anak-anak - saya sangat menikmati bercerita

dengan siswa." - Kenny 

DAMPAK JANGKA PANJANG: KENNY



TERIMAKASIH

The Island Foundation 17 Woking Rd, #01-01 Singapore, 138696. Co Reg No.: 201011968M

www.theislandfoundation.com


