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ABSTRAK 

Sungai memiliki peranan strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang 

mendukung kehidupan masyarakat.Peranan sungai di dalam konteks perkotaan 

menjadi sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan sumber daya air 

yang berkelanjutan.Sungai merupakan bagian dari suatu DAS yang saling berkaitan 

antara kondisi di daerah hulu dan hilir. Permasalahan yang ada di DAS adalah 

penurunan kualitas air, tanah longsor, erosi, dan sedimentasi. Hal tersebut juga terjadi 

di sungai Cisadane, wilayah Bogor Tengah yang mengalami penurunan kualitas air 

akibat pencemaran sampah yang dibuang warga ke sungai tersebut. Oleh karena itu 

diperlukan kegiatan Save Nature with Super Dare yang merupakan program edukasi 

berbasis lingkungan kepada siswa sekolah dasar di bantaran sungai Cisadane yaitu 

SDN Sindangsari yang mengajarakan edukasi mengenai sampah, pemanfaatan sampah 

(4R), pembuatan biopori, aksi lingkungan, susur sungai, pembagian bibit kepada 

warga, dan rekaman lagu kampanye lingkungan. Adanya kegiatan tersebut diharapkan 

dapat membentuk pola pikir siswa sejak dini mengenai pentingnya menjaga lingkungan 

sehingga meningkatkan kepedulian siswa dan masyarakat sekitar untuk selalu menjaga 

kebersihan di sekitar mereka. 

 

Kata kunci : sungai, pencemaran, edukasi lingkungan 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat, hidayah dan inayahNya, 

sehingga kami dapat menyelesaikan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian 

Masyarakat (PKM-M) yang kami laksanakan di wilayah bantaran kali Cisadane Bogor. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan 

membantu terlaksananya kegiatan, sehingga dapat berjalan dengan baik. 

Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat “SNSD (Save Nature 

with Super Dare) Edukasi Berbasis Lingkungan sebagai Upaya Meningkatkan  

Kepedulian Siswa Sekolah Dasar di Bantaran Kali Cisadane terhadap Kualitas 

Lingkungan Hidup” merupakan salah satu perwujudan partisipasi mahasiswa dalam 

menggerakkan kepedulian pemuda Indonesia akan lingkungan. Kegiatan yang 

dilaksanakan ini diharapkan mampu menginspirasi masyarakat Indonesia khususnya 

melalui anak-anak agar tercipta kepedulian ligkungan yang semakin tinggi sehingga 

tercipta kondisi lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat. 

Laporan akhir ini disusun sebagai suatu acuan pengukuran hasil pelaksanaan 

kegiatan yang telah dilakukan pihak akademisi.Laporan akhir ini merupakan 

sekumpulan dari seluruh kegiatan yang telah kami lakukan berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari program kegiatan SNSD.Kami mohon maaf apabila ada 

kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Saran dan kritik membangun sangat kami 

harapkan. Semoga laporan akhir ini dapat bermanfaat. 

        

 

 

 

Bogor, 10 Juli 2014 

 

            Tim Penyusun 

                 (SNSD) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Sungai Cisadane melintasi Provinsi Jawa Barat dan Banten.Sungai ini memiliki 

nilai fungsi dan nilai yang sangat tinggi bagi kehidupan manusia dan kehidupan 

liar.Bagi kehidupan manusia sungai digunakan sebagi sumber air minum, pertanian, 

budidaya ikan. Namun sayangnya kegiatan manusia berdampak pada penurunan 

kualitas air di sungai Cisadane, hal tersebut tidak hany aterjadi di Cisadane saja tetapi 

juga hampir keseluruhan sungai di Indonesia. 

Berdasakan penelitian Siahaan (2011), disebutkan bahwa Sungai Cisadane 

semakin ke hilir mengalami penurunan kualitas air yang cukup signifikan.Sumber 

pencemaran dari berbagai aktivitas di DAS Cisadane disebabkan dari aktivitas rumah 

tangga, pertanian dan industri. Sungai Cisadane mengalir membelah wilayah 

pemukiman yang padat seperti kota Bogor dan Kota Serpong. Selain itu akktivitas 

perubahan tataguna lahan memberikan dampak dalam bentuk perubahan fluktuasi debit 

air dansedimen serta material terlarut lainnya (non-point pollution) sehingga air 

menjadi tercemar. Hal tersebut memengaruhi kualitas hidup masyarakat sekitar Sungai 

Cisadane termasuk anak-anak.Perilaku masyarakat di bantaran Cisadane umumnya 

kurang peduli, bahkan menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingkat sosial budaya dan perilaku yang tidak mendukung kebersihan 

lingkungan. Pola pikir mengenai kesadaran untuk menjaga lingkungan secara lestari 

perlu diajarkan sejak usia dini karena proses pembelajaran sejak dini akan lebih diingat 

dan akan menjadi kebiasaan saat anak-anak tumbuh dewasa.  

Kegiatan berupa edukasi berbasis lingkungan sangat diperlukan untuk 

membentukpola pikir anak-anak bantaran Cisadaneuntuk menjadi lebih peduli 

terhadap lingkungan mereka yaitu melalui program“Save Nature with Super 

Dare”yang akan menambah pengetahuan anak-anak akan pentingnya menjaga 

lingkungan secara lestari, pengenalan jenis sampah, dansolusi mengelola sampah. 

1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, beberapa permasalahan yang melandasi perlunya 

kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya kepedulian masyarakat akan masalah sampah 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat pohon 

3. Perlu adanya penggerak untuk memulai kegiatan aksi peduli lingkungan  

4. Kurangnya pendidikan lingkungan di kalangan masyarakat khususnya 

anak-anak sebagai agen perubahan 

1. 3 Tujuan  

  Program ini bertujuan untuk : 

1. Memberikan edukasi tentang permasalahan sampah, dan bagaimana solusi 

mengelola sampah tersebut 

2. Memberikan pelatihan menanam dan merawat pohon di sekitar daerah 

sungai Cisadane sebagai upaya mencegah banjir dan tanah longsor 
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3. Sebagai media kampanye lingkungan baik melalui edukasi berbasis 

lingkungan secara nyata maupun melalui musik atau  lagu lingkungan 

4. Menciptakan generasi-generasi penerus yang peduli akan lingkungan 

hidup 

1. 4 Luaran yang diharapkan 

Target luaran yang diharapkan setelah pelaksanaan program ini adalah 

menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan sekitar kepada siswa Sekolah Dasar 

yang dinilai sudah mampu menerima informasi dan mengaplikasikan informasi 

tersebut baik di lingkungan keluarga mereka sendiri, teman, dan lingkungan sekitar. 

Siswa Sekolah Dasar diberikan peran sebagai “Detektif Lingkungan” yang memiliki 

misi menjaga kebersihan lingkungan di lingkungan sekitar mereka berada, dengan hal 

ini diharapkan juga orang tua siswa dan masyarakat sekitar ikut tergerak untuk lebih 

peduli lagi terhadap lingkungan. 

1. 5 Kegunaan Program 

Manfaat dari kegiatan ini yaitu : 

1. Sebagai penggerak aksi lingkungan sehingga timbul aksi-aksi lingkungan 

berikutnya di kalangan masyarakat 

2. Media kampanye melalui musik sehingga menginspirasi masyarakat untuk 

lebih peduli lagi dengan lingkungan 

3. Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekitar yang benar-

benar membutuhkan bantuan ilmu pengetahuan  

4. Menciptakan kegiatan-kegiatan aksi lingkungan yang lebih inovatif dan 

menarik agar sasaran dapat dengan mudah menerima materi yang kita berikan 

 

BAB II 

GAMBARAN MASYARAKAT UMUM SASARAN 

  

2.1 Gambaran Umum Sasaran 

 Lokasi yang digunakan untuk pelaksaaan program Save Nature with Super 

Dare adalah SD Negeri Sindangsari yang berada pada Desa Sindangsari ,Kelurahan 

Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah. Sekolah tersebut dipilih karena letaknya 

berdekatan dengan bantaran sungai Cisadane, dan kondisi masyarakat di sekitarnya 

masih sangat bergantung pada air sungai tersebut. Kepedulian masyarakat terhadap 

kualitas sungai yang menjadi sumber utama kebutuhan mereka masing sangat kurang, 

terbukti masih ada masyarakat yang membuang sampah rumah tangga ke sungai 

tersebut. Dampak dari kegiatan tersebut adalah air sungai menjadi bau dan saat hujan 

deras air sungai meluap hingga ke rumah penduduk. Masyarakat yang tinggal di 

wilayah Sindangsari cukup padat sehingga kanan kiri sungai yang seharusnya 

digunakan untuk daerah konservasi sungai, justru digunakan sebagai rumah penduduk.  
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Desain logo SNSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENDEKATAN 

 

3.1 Ruang Lingkup dan Rencana Kegiatan 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Save Nature with Super Dare” merupakan 

kegiatan edukasi lingkungan yang bertujuan untuk membentuk pola pikir dan 

kepedulian siswa sekolah dasar dengan menggalakkan gerakan peduli lingkungan agar 

tercipta keadaan bersih, nyaman, dan sehat yang dimulai dari melakukan edukasi 

pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengenalan dan penggolongan jenis 

sampah yang ada di sekitar, cara pemanfaatan sampah, pencegahan banjir dengan 

pembuatan biopori, aksi susur sungai, penanaman tanaman di bantaran sungai, 

pembagian bibit kepada warga sekitar, dan kampanye lingkungan melalui lagi yang 

telah di launching..Mereka tidak memiliki waktu untuk peduli terhadap kebersihan 

lingkungan karena mereka hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka 

sehari-hari. Oleh karena itu, kebersihan lingkungan harus diterapkan sejak dini agar 

siswa memiliki pola piker yang jauh ke depan dan akan menjadi agen perubahan di 

lingkungan mereka melalui program edukasi pola hidup sehat untuk generasi 

perubahan. 

3.2 Strategi Pelaksanaan dan Pendukung Pelaksanaan 

A. Strategi Pelaksanaan 

Strategi pelaksanaan yang diterapkan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan akan dilaksanakan dalam bentuk : 

1. Pembuatan kurikulum pelaksanaan edukasi pendidikan “Save Nature With 

Super Dare” untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan SNSD  

agar dalam pelaksanaan kegiatannya lebih terarah dan tepat sasaran. 

2. Memotivasi kepedulian siswa terhadap lingkungan melalui lagu “Bogor 

Green Sounds for The Earth” dalam program “ SNSD Berani Bernyanyi” 

3. Kerjasama dengan pihak instansi pemerintah (Kelurahan, RW, dan RT) 

agar lebih peduli dan berpartisipasi menjaga kondisi sekitar di wilayahnya. 

4. Kerjasama dengan lembaga/instansi yang menangani daerah aliran sungai 

(DAS) yaitu Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS Citarum-

Ciliwung) untuk memberikan penyuluhan dan penyedia bibit. 

B. Pendukung Pelaksanaan 

 Pendukung yang digunakan dalam mendukung program ini adalah : 

1. Konsep permainan edukasi dalam penyampaian materi agar siswa mudah  
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menyerap esensi dari kegiatan. 

2. Video motivasi untuk meningkatkan semangat siswa dalam menjalani 

kegiatan. 

3. Video kondisi DAS Cisadane dan hasil kegiatan aksi SNSD. 

4. Hiburan oleh siswa bimbingan yang menyanyikan lagu “Bogor Green 

Sounds for The Earth”. 

5. Pembagian stiker SNSD & CD album lingkungan kepada masyarakat 

6. Penanaman bibit di lingkungan sekolah dan tepi sungai Cisadane. 

C. Metode dan Prosedur Kegiatan 

 Tahapan-tahapan prosedur pelaksanaan yang mencakup beberapa 

langkah strategis sebagai berikut :  

1. Perkenalan dan pembagian kelompok 

Perkenalan dilakukan di awal kegiatan, dengan tujuan mempermudah 

komunikasi dengan anak-anak. 

2. Festival 4R(Reduce, Reuse, Recycle, Respect) 

Masing-masing kelompok dibagikan suatu gambar berukuran A3 untuk 

dihias atau diwarnai dengan sampah yang mereka dapat sebelumnya. Hasil 

ini nantinya akan dijadikan hiasan dinding di sekolah.  

3. Pembuatan biopori 

Pembuatan biopori ini dilakukan di lingkungan sekolah dan sekitar bantaran 

Kali Cisadane dengan harapan dapat meminimalisir aliran permukaa 

sehingga mengurangi terjadinya banjir 

4. Rekaman album BGSE (Bogor Green Sounds For The Earth) 

Dalam kegiatan ini juga dibuat album mini lagu lingkungan, dengan 

harapan dapat menginspirasi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. 

5. Aksi Lingkungan 

Kegiatan aksi lingkungan merupakan kegiatan puncak dari kegiatan SNSD 

ini. Kegiatan ini meliputi workshop, aksi turun Kali Cisadane, Penanaman 

bibit di sekitar bantaran kali Cisadane, aksi pembuatan biopori di bantaran 

kali Cisadane.  

6. Evalusi Kegiatan 

Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat 

keberhasilan program. Pemberian pre-test dan post-test merupakan salah 

satu bentuk evaluasi program dengan tujuan mengukur tingkat keberhasilan 

program yang telah kita lakukan. 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN PROGRAM 

 

4.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

  Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Februari- Juni 2014 di SDN Sindang Sari 

dan daerah sekitar bantaran Kali Cisadane di Desa Sindangsari , Kelurahan Kebon 

Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah.  
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4.2 Tahapan Pelaksanaan/Jadwal Faktual Pelaksanaan  

 

Tabel 1.  Jadwal kegiatan “SNSD” 

Jenis Kegiatan 
Bulan ke-1 Bulan ke-2 Bulan ke-3 Bulan ke-4 Bulan ke-5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Konsultasi                     

Pembelian alat-alat kegiatan                     

Perkenalan dan pendekatan personal                     

Sharing-sharing kegiatan yang akan 

dilaksanakan 
                    

Aksi susur sungai (pembersihan 

sampah di sekitar bantaran 

Cisadane) 

 

                    

Festival 

4R(Reduce,Reuse,Recycle,Respect) 
                    

Games SNSD                     

Pembuatan biopori                     

Pemupukan tanah                     

Pembuatan bedeng                     

Pelatihan pembuatan persemaian                     

Penanaman pohon                     

Penulisan catatan impian anak-anak 

sekitar Cisadane 
                    

Pengumpulan catatan dan 

pembuatan buku 
                    

Evaluasi kegiatan                     
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4.3 Instrumen Pelaksanaan 

  Dalam pelaksanaan progam, SNSD melakukan beberapa tahapan kegiatan, 

diantaranya melalui kegiatan pendekatan dan pembagian kelompok, klasifikasi 

sampah, festival 4R(Reduce, Reuse, Recycle, Respect), SNSD berani bermimpi lewat 

tulisan mereka akan harapan sungai Cisadane kelak, SNSD berani bernyanyi lewat 

pengenalan lagu lingkungan, Detektif Lingkungan, pembuatan biopori, rekaman album 

BGSE, dan aksi lingkungan. Dalam kegiatan ini juga dirilis sebuah album musik lagu 

lingkungan yang sebagian lagunya dinyanyikan anak-anak SDN Sindang Sari sebagai 

media kampanye lingkungan lewat musik. 

4.5 Realisasi Biaya 

Modal yang digunakan bersumber dari dana PKM sebesar Rp 10.306.900. Dana 

ini digunakan untuk seluruh keperluan dari kegiatan yang dilaksanakan seperti 

pembelian alat biopori, tempat sampah, bibit pohon, perlengkapan edukasi dan game, 

konsumsi peserta beserta stakeholder, transportasi, rekaman album musik, pembuatan 

buku SNSD. 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Ketercapaian Program 

Dalam pelaksanaan kegiatan, kami membagi kriteria tingkat pemahaman ke 

dalam tiga kategori kelas yang berbeda, yaitu kelas tiga, kelas empat, dan kelas lima 

yang secara tingkat kemampuannya dalam menyerap informasi yang baru memiliki 

perbebedaan. Seluruh siswa terdiri dari 45 anak, yaitu masing-masing 15 anak dari 

kelas tiga, 15 anak dari kelas empat, dan 15 anak dari kelas lima. Berikut ini adalah 

tingkat keberhasilan program SNSD dari tiga kriteria, yaitu : 

1. Tingkat pemahaman anak tentang pentingnya pengelolaan sampah, pembuatan 

lubang biopori, dan penanaman pohon 

Berdasarkan hasil pre-test mengenai tingkat pemahaman anak tentang pentingnya 

pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, dan penanaman pohon, sebagian 

dari mereka belum mengetahui pentingnya kegiatan tersebut dalam upaya menjaga 

lingkungan. Hal ini bisa dilihat pada grafik yang menunjukkan kurang dari setengah 

siswa dari masing-masing kelas yang menunjukkan tingkat kepahaman akan 

masalah tersebut. Di bawah ini adalah grafik tingkat pemahaman siswa tentang 

pentingnya pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, dan penanaman pohon 

Sebelum kegiatan SNSD. 
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Setelah kami memberikan materi tentang pentingnya masalah sampah dan  cara 

pengelolaannya, serta manfaat dari pembuatan lubang biopori dan penanaman pohon, 

anak-anak dapat mengetahui pentingnya membuang sampah pada tempatnya untuk 

menghindari penyakit, lubang biopori untuk meresapkan air dan pembuatan kompos 

organik, serta penanaman pohon untuk menahan dan menyerap air agar tidak terjadi 

banjir. Dibawah ini adalah grafik tingkat pemahaman siswa tentang pentingnya 

pengelolaan sampah, pembuatan lubang biopori, dan penanaman pohon.

 
2. Tingkat ketertarikan anak untuk menjaga lingkungan 

Sebelum mengetahui tingkat ketertarikan para siswa untuk menjaga 

lingkungan, kami membagi kuisioner kepada mereka  akan ketertarikan mereka. 

Sebagian besar dari mereka kurang tertarik bahkan jijik untuk memungut sampah di  
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jalan, hal ini terjadi karena anak-anak belum terbentuk pola pikirnya dalam menjaga  

lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan grafik hasil pre-test ketertarikan anak-anak 

untuk menjaga lingkungan. 

 

 
Metode pembelajaran yang kami berikan dibuat semenarik mungkin, anak-anak 

tidak dibiarkan pasif, tapi mereka dirangsang untuk aktif untuk mengutarakan pendapat 

mereka didepan kelas. Media pembelajaran juga tidak monoton dengan buku, tapi juga 

berupa media audio-visual tentang lingkungan melalui video dan slide menarik, selain 

itu juga terdapat lagu-lagu lingkungan yang membuat mereka bersemangat dalam 

belajar. Setelah berjalannya kegiatan ini, anak-anak yang awalnya kurang tertarik 

menjadi sangat tertarik dan punya semangat kepedulian yang tinggi untuk terus 

menjaga lingkungan mereka. Hampir semuanya dari kelas 3, 4, 5 tertarik akan kegiatan 

untuk menjaga lingkungan ini. Hal ini dibuktikan dengan grafik hasil post-test 

ketertarikan anak-anak untuk menjaga lingkungan dibawah ini. 
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Secara keseluruhan, program SNSD ini telah memberikan dampak yang 

signifikan terhadap pengetahuan, pola pikir, dan perilaku anak-anak terhadap 

lingkungan di sekitarnya sehingga program SNSD ini telah berhasil menanamkan jiwa 

peduli lingkungan kepada anak-anak untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Selain 

itu, program SNSD ini telah memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat 

sekitar Desa Sindangsari untuk peduli lingkungan. 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Program kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat “SNSD (Save Nature 

with Super Dare)” merupakan salah satu bentuk kepedulian mahasiswa akan 

permasalahan lingkungan yang semakin kurang terkendali. Melalui edukasi berbasis 

lingkungan mampu membentuk jiwa-jiwa yang mempunyai kepedulian lingkungan 

yang tinggi sehingga tercipta kondisi lingkungan yang bersih,nyaman, dan sehat. 

Dengan Media kampanye lingkungan lewat  musik sangat sangat mudah dicerna dan 

menginsiprasi kalangan masyarakat sehingga tercapai kondisi masyarakat khususnya 

para pemuda sebagai agen perubahan untuk lingkungan di masa mendatang 

6.2 Saran 

Program SNSD ini dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan perencanaan 

awal. Bentroknya jadwal kuliah dan  keterlambatan turunnya dana, menyebabkan 

sedikit mengganggu berjalannya program ini. Waktu yang kami rencanakan terkadang 

bentrok dengan jadwal sekolah sasaran kami, sehingga kami harus mengulur kegiatan 

di hari berikutnya. Selain itu, diharapkan stakeholder dari sekolah maupun organisasi 

kepemudaan sekitar agar meneruskan atau menindaklanjuti kegiatan yang kami berikan 

sehingga bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat sekitar. 
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Lampiran 1. Dokumentasi Kegitan 

 

 

10  

 

Gambar 1. Perkenalan & 

Pembagian Kelompok 

 

Gambar 2. Pre-Test SNSD 

 

Gambar 3. Post-Test SNSD 

 

Gambar 4. SNSD Berani Bermain 

 

 

Gambar 5. SNSD Berani Bernyanyi 

 

Gambar 6. Aksi Susur Sungai 



 

Gambar 7. SNSD Berani Bermimpi 

 

Gambar 8. Festival 4R 

 

Gambar 9. Penyematan Pin Gelar 

“Detektif Lingkungan” 

Gambar 10. Pembuatan Essay 

Tentang Kondisi Sungai Cisadane 

 

Gambar 12. Pembuatan Lubang 

Biopori 
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Gambar 14 Talkshow SNSD     Gambar 15 Aksi penanaman  

    
Gambar 16 Aksi susur sungai       Gambar 17 Pembagian bibit ke warga  
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Gambar 11. Penyampain Meteri 

menggunakan Slide Presentasi 

 

Gambar 13. Rekaman lagu go green 

BGSE 



Lampiran 2. Laporan Keuangan 

 

Pemasukan : Rp 10800000 

Tabel 2. Laporan Keuangan 

  

No. Nota Tanggal Transaksi Unit Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 

001/A/14 01 Maret Sedotan 1 pak 10000 10000 

001/A/14 01 Maret Bensin 3 10000 30000 

001/A/14 01 Maret Fotikopi+prin

t 

1 paket 11400 11400 

001/A/14 01 Maret Sampul 

coklat 

1 2000 2000 

001/A/14 01 Maret Air mineral 5 4000 20000 

001/A/14 01 Maret Nasi kerucut 50 3000 150000 

002/A/14 08 Maret Fotokopi 1 paket 9000 9000 

002/A/14 08 Maret Double type 1 5000 5000 

002/A/14 08 Maret Sedotan 1 pak 15000 15000 

002/A/14 08 Maret Kertas kado + 

chocolatos + 

solatip 

1 paket 33000 33000 

002/A/14 08 Maret Lakban 1 9800 9800 

002/A/14 08 Maret Bensin 3 10000 30 000 

002/A/14 08 Maret Air mineral 5 5000 25000 
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003/A/14 09 Maret Print laporan 

+ logbook 

1 paket 20000 20000 

003/A/14 09 Maret Donat coklat 1 kardus 98000 98000 

004/A/14 15 Maret Bensin 3 10000 30000 

004/A/14 15 Maret Permen 5 pak 4000 20000 

005/A/14 21 Maret Buah 1 paket 60000 60000 

005/A/14 21 Maret Lapis talas 6 kardus 28000 168000 

005/A/14 21 Maret Air mineral 

kardus 

1 18000 18000 

005/A/14 21 Maret Bensin 3 10000 30000 

005/A/14 21 Maret Rafia 1 gulung 15000 15000 

005/A/14 21 Maret Alat biopori 6 200000 1200000 

005/A/14 21 Maret Rekaman 5 shift 400000 2000000 

006/A/14 24 Mei Snack TM 1 paket 87000 87000 

006/A/14 24 Mei Karton + 

spidol 

1 paket 27000 27000 

006/A/14 24 Mei Sewa 

gerobak 

1 30000 30000 

006/A/14 24 Mei Bingkai + 

sertifikat 

1 paket 53000 53000 

006/A/14 24 Mei Rokok 2  14000 28000 
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006/A/14 24 Mei Bensin 1 15000 15000 

006/A/14 24 Mei Pembuatan 

video 

1 100000 100000 

006/A/14 24 Mei Transportasi 

ke IPB 

1 angkot 75000 75000 

007/A/14 25 Mei CD R + 

amplop 

1 paket 52500 52500 

008/A/14 26 Mei Print + map 1 paket 6000 6000 

009/A/14 27 Mei Stiker A4 6 lembar 10000 60000 

010/A/14 28 Mei Spanduk 4m x 1m 60000 60000 

010/A/14 28 Mei Print 

+bolpoin 

1 paket 6500 6500 

010/A/14 28 Mei Print + 

fotokopi 

1 paket 1000 1000 

011/A/14 29 Mei Cetak T-

shirt 

1 paket 450000 450000 

011/A/14 29 Mei Kaos 1 paket 680000 680000 

011/A/14 29 Mei Snack 60 4300 258000 

011/A/14 29 Mei Memo paper 

+ spidol 

1 paket 31000 31000 
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012/A/14 30 Mei Jasa 

penjaga 

sekolah 

1 paket 250000 250000 

012/A/14 30 Mei Sewa motor 1 35000 35000 

012/A/14 30 Mei Bensin 2 10000 20000 

012/A/14 30 Mei Lapis talas 1 28000 28000 

012/A/14 30 Mei Snack 1 paket 67000 67000 

012/A/14 30 Mei Bensin 2 10000 20000 

012/A/14 30 Mei Goodie bag 4 pak 10000 40000 

013/A/14 7 Juli Print warna 1 paket 6500 6500 

014/A/14 8 Juli Buku jilid 1 paket 59000 59000 

015/A/14 10 Juli Label CD 3 1000 3000 

015/A/14 10 Juli CD 2 7500 15000 

015/A/14 10 Juli Print 40 100 4000 

015/A/14 10 Juli Print  1 paket 19700 19700 

016/A/14 11 Juli Benih + 

bibit 

1 paket 200000 200000 

016/A/14 11 Juli Alat bedeng 1 paket 500000 500000 

017/A/14 12 Juli Makanan 

box 

50 10000 50000 
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017/A/14 12 Juli Air mineral 

kardus 

3 24000 72000 

017/A/14 12 Juli Bensin 2 10000 20000 

017/A/14 12 Juli Pupuk 6 15000 90000 

017/A/14 12 Juli Transportasi 

anak SD 

2 angkot 100000 200000 

018/A/14 13 Juli Sewa LCD 10 kali 50000 500000 

018/A/14 13 Juli Bibit jabon 500 2200 1100000 

018/A/14 13 Juli Sewa 

kamera 

6 kali 50000 300000 

Total 
10306900 

Saldo 493100 



Lampiran 3. Bukti Pembayaran 

Nota Pengeluaran 
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