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I. LATAR BELAKANG 

Perkembangan anak merupakan hasil interaksi kematangan susunan 

saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya, antara lain perkembangan 

motorik, bicara, emosi, dan sosial. Anak–anak erat dengan aktivitas bermain. 

Aktivitas bermain dapat membawa dampak positif untuk mengembangkan 

kemampuan kognitif, sosial, fisik serta kemampuan emosional yang 

dibutuhkan saat anak tumbuh menjadi dewasa. Kegiatan bermain dan belajar 

harus mengacu pada tujuan pemenuhan kebutuhan perkembangan anak.  

Kemampuan dasar anak perlu dikembangkan dan direalisasikan 

melalui kegiatan yang bersifat positif yaitu bermain dan belajar maka kegiatan 

bermain merupakan kebutuhan akan rasa ingin tahunya yang besar untuk 

belajar baik secara sensorik, motorik, sosial dan intelektual. Anak akan 

mendapatkan kesempatan penuh untuk bermain dan belajar dengan cara 

diarahkan kepada tujuan yang positif yaitu mengembangkan kemampuan 

aktif menuju kreatif dalam aspek pengembangan pribadi serta rasa tanggung 

jawab moral dan sosial.  

Berwisata dapat membuat anak bergembira saat menikmati sesuatu 

yang baru. Hal ini penting untuk perkembangan jiwa dan edukasi anak. 

Dalam berwisata selalu ada nilai-nilai pendidikan yang bisa didapat seorang 

anak. Salah satu wisata yang dapat direkomendasikan oleh Kecamatan 

Genteng yaitu wisata karya wisata. Karya wisata merupakan kegiatan keluar 

dari lingkungan sekolah selama satu hari atau lebih. Tujuan utama dari 

diadakannya kegiatan ini sebenarnya untuk menghindari murid dari rasa 

bosan belajar di kelas dan mengajak murid untuk refreshing sejenak dari 

kegiatan sekolah. Karya wisata tidak hanya sekedar bersenang-senang, 

tetapi juga ingin memberikan pelajaran dan pengalaman yang 

menyenangkan. Karya wisata perlu dilakukan karena memori manusia, 

terutama mereka yang masih sekolah, berdasarkan apa yang mereka 

saksikan dan lihat secara langsung, bukan berdasarkan apa yang mereka 

dengar saja. Diharapkan dengan adanya karya wisata, murid mampu 

mengingat dan merekam semua kejadian selama karya wisata, kemudian 

dikaitkan dengan pelajaran sekolah.  

Karya wisata juga dibutuhkan oleh anak-anak di jenjang pendidikan KB 

(Kelompok bermain) dan TK. Karena tahap tumbuh kembang otak anak 

berada pada usia 2-6 tahun. Ketika seorang anak memasuki usia 3 tahun 



dimana ia sudah dapat memegang pensil secara benar, memorinya akan 

semakin kuat dalam mengingat hal-hal yang dialami. Ia juga akan mengerti 

fungsi dari benda-benda di sekitarnya. Saat itulah anak tersebut 

membutuhkan karya wisata. Karena pelajaran yang didapat di sekolah hanya 

membaca, menulis, dan berhitung, maka tujuan filed trip ialah untuk 

pengalaman hidup. Pengalaman tersebut akan mengenalkan anak terhadap 

dunia luar dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan 

sehingga sulit dilupakan. 

Di Kecamatan genteng pada tahun 2020 terdapat sekolah dengan 

jenjang TK sebanyak 58 TK dengan jumlah murid TK sebanyak 2.838 siswa, 

dan sekolah Raudatul Athfal (RA) di Bawah Kementerian Agama sebanyak 4 

RA dengan jumlah murid sebanyak 221 siswa. Sumber: Genteng Dalam 

Angka 2020. 

Atas dasar hal tersebut, maka pemerintah Kecamatan Genteng 

menciptakan program inovasi WIS ESA SEK ADI (Wisata Edukasi Untuk 

Anak Sekolah Usia Dini) dengan pendekatan Ramah lingkungan. Selain 

menerapkan konsep ramah lingkungan bagi anak, anak dapat juga 

menambah pembelajaran edukasi dan bekerjasama dengan Perpustakaan 

Keliling Asa Baca Kepaling untuk meningkatkan minat baca anak-anak. 

Peran program inovasi WIS ESA SEK ADI ini akan membantu meningkatkan 

pengetahuan anak-anak usia dini tidak hanya di dapatkan dari sekolah, anak-

anak juga bisa mendapatkan edukasi dan rekreasi di Kecamatan Genteng, 

anak-anak akan terasa lebih menikmati pembelajaran dengan cara yang 

bermain dan belajar, diharapkan Peran program inovasi WIS ESA SEK ADI 

ini dapat berguna baik bagi anak-anak, orang tua, dan sekolah terkait. 

 

II. TUJUAN 

a. menyediakan fasilitas wisata edukasi untuk anak usia dini yang ramah 

lingkungan. 

b. Meningkatkan minat baca anak dengan didukung Perpustakaan Keliling 

Asa Baca Kepaling 

c. membantu meningkatkan pengetahuan anak-anak usia dini di luar 

pelajaran sekolah 

d. anak-anak akan terasa lebih menikmati pembelajaran dengan cara yang 

bermain dan belajar. 



 

III. MANFAAT 

A. Manfaat Untuk Anak 

1. Memperkenalkan anak dengan dunia luar 

2. Merangsang saraf motorik anak dimana ketika mereka beraktivitas 

mereka akan lebih mudah mengingat hal demi hal yang dialami. 

3. Merangsang keberanian anak 

4. Memberi pengalaman belajar luar ruangan 

5. Membentuk karakter dan mental anak 

6. Mengajak anak untuk mengeksplor dunia nyata 

 

B. Manfaat Bagi Kecamatan Genteng 

1. Menjadi kantor Pemerintah yang ramah anak dan ramah lingkungan. 

2. Menjadi Pusat edukasi dan rekreasi masyarakat Kecamatan Genteng 

 

IV. SASARAN 

Anak-anak Usia Dini di Kecamatan Genteng 

 

V. PROGRAM KEGIATAN 

Beberapa program kegiatan yang ditawarkan dalam inovasi WIS ESA SEK 

ADI (Wisata Edukasi Untuk Anak Sekolah Usia Dini) adalah 

1. Edukasi Pemadam Kebakaran 

Pelaksaan kegiatan dilaksanakan oleh Tim dari Penanggulangan 

Kebakaran Satpol PP Kabupaten Banyuwangi 

2. Nonton Bareng Nusa dan Rara 

Nonton Bareng Film edukasi Nusa dan Rara di Aula Kecamatan Genteng 

melalui tampilan layar Proyektor. 

3. Wisata Baca 

Bekerjasama dengan Perpustakaan Keliling Asa Baca Kepaling  

4. Wisata Mewarnai 

Kegiatan mewarnai Bersama yang bertempat di pendopo Kecamatan 

Genteng  

5. Edukasi Ngunduh Tawon 

Siswa mengamati cara berkembangbiak lebah dan atau memanen madu 

Yang berlokasi di halaman Kantor Camat Cluring 



VI. PERSIAPAN 

1. Koordinasi dengan Kabid Penanggulangan Kebakaran Satpol PP 

Kabupaten Banyuwangi untuk tim edukasi pemadam kebakaran 

2. Mempersiapkan laptop dan proyektor seta file film yang akan di putar 

3. Koordinasi dengan Perpustakaan Keliling Asa Baca Kepaling 

4. Membeli alat dan bahan mewarnai 

5. Mempersiapkan tempat sarang lebah 

 

VII. SOP 

NO Kegiatan 

Pelaksana Baku Mutu 

Pemohon/ 

sekolah 
Camat 

Tim 

Inovasi 
Kelengkapan Waktu Ket 

1. Pihak Sekolah 

Mengajukan Surat 

Permohonan Karya 

Wisata ke 

Kecamatan Genteng 

Program WIS ESA 

SEK ADI 

 

   - surat 

permohona

n 

 

 

 

5 

menit 

 

2.  Camat Genteng 

Mengkoordinasikan 

ke Tim Inovasi 

Untuk 

mengkoodinasikan 

ke pihak sekolah 

 

   -  disposisi 

surat   

10 

menit 

 

3. Tim Inovasi 

koordinasi ke pihak 

sekolah terkait 

jadwal dan jumlah 

pengunjung 

 

 

   - Hp android  10 

menit 

 

4. Tim inovasi 

menetapkan jadwal 

 

 

   -jadwal 

kegiatan 

10 

menit 

 

5. Pelaksanaan 

Kegiatan Program 

WIS ESA SEK ADI 

 

   Kelengkapan 

alat dan 

bahan 

3 jam  

 

 

 



 

VIII. PENUTUP 

Dengan program inovasi  WIS ESA SEK ADI (Wisata Edukasi Untuk Anak 

Sekolah Usia Dini)  ini dapat mewujudkan fasilitas wisata edukasi dan 

rekreasi untuk anak usia dini di Kecamatan Genteng yang gratis dan ramah 

anak. 

 

Genteng, 10 Oktober 2019 
CAMAT GENTENG 
   
 
 
 
 
FIRMAN SANYOTO, S.Sos.,,M.Si. 
Pembina Tingkat I 
NIP. 19721115 199203 1 008 

 

 

 


