Temuku Organic Farm,
Batungsel, Pupuan, Tabanan, Bali

Kursus Desain Permakultur
8 - 22
September
2018
Pelatihan desain permakultur di Pupuan, Bali
8-22 September 2018!
Bergabunglah dengan ratusan ribu orang di Indonesia dan seluruh dunia dengan
menciptakan perubahan dan solusi positif mempersiapkan diri hidup selaras
dengan alam.
Mempelajari dan menciptakan cara hidup yang berkelanjutan dan ramah
lingkungan –
di rumah, kebun, komunitas dan di tempat Anda.
Kw kreasi, Temuku Organic Farm, dan Bumi Langit Institute berkolaborasi untuk

membuka pelatihan Permaculture Design Course (PDC) tanggal 8-22 September
2018. Pelatihan intensif 14 hari ini akan melatih pesertanya untuk merancang
Permaculture Farm. Pelatihan akan dibawakan oleh Krisna Waworuntu, Bumi
Langit Farm Improvement Manager, Temuku Organic Farm Improvement Manager
founder Permablitz Jogja dan founder & CEO Kw Kreasi. Untuk hasil yang
maksimal, pelatihan ini mengkombinasikan praktek lapangan, penyampaian dan
diskusi di kelas, kunjungan, dan pemutaran video. Di akhir pelatihan, para peserta
akan membuat rancangan Permaculture Farm dengan arahan dari para instruktur.
Pelatihan ini akan disampaikan dalam BAHASA INDONESIA.

MENGENAI KW KREASI
Dimulai pada pertengahan 2017 oleh Krisna Putra Waworuntu dan rekan-rekannya
di Tengkulak Kaja, Kemenuh, Gianyar, Bali.
Kw kreasi adalah laboratorium
Permakultur dimana kita menjalani uji
coba dan kesalahan demi keberhasilan
dalam bereksperimen di bidang
pertanian, pertanian perkotaan,
pembuatan perlatan, desain produk,
kesenian dan media, kemudian berbagi
melalui pengalaman tersebut. Menyatu
dengan siklus alam untuk mendukung
keberlanjutan manusia yang tinggal di
dalamnya, dengan dasar-dasar kearifan
tradisional dan secara kreatif
menanggapi evolusi era modern.
MENGENAI BUMI LANGIT INSTITUTE
Bumi Langit Institute adalah lambaga
pendidikan dan pelatihan dari Yayasan
Wakaf Bumi Langit. Didirkan pada bulan Mei
2014, Yayasan mempunyai sasaran untuk
turut membangun masyarakat yang mandiri
yang hidup dan berkehidupan mengiktui
Sunnatullah melalui pendidikan dan
pelatihan, penerimaan zakat, infaq dan
sedekah, serta wakaf. Misinya adalah untuk
berjuang keras menerapkan seluruh aspek
Islam dalam segala aktivitas yang
dilakukannya, dan dapat dengan maksimal
berkontribusi kepada pengembangan
masyarakat yang adil, berkesinambungan,
saling menghargai, dan bebas riba melalui
pengembangan kedaulatan pangan, energi,
dan finansial.
Kegiatan lembaga ini dilaksanakan di
Temuku Organic Farm, Pupuan, Bali, milik
Bapak Iskandar Waworuntu yg di manage
oleh kedua anaknya Tantri Bebasari
Waworuntu dan Krisna Putra Waworuntu. Farm ini adalah farm produksi yang
terbangun hubungan yang saling menguntungkan antara manusia dengan
lingkungannya yang sesuai dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga dan
mengelola lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip alam.

MENGENAI TEMUKU PUPUAN

Temuku Pupuan terletak di desa Batungsel di kaki gunung barukaru, Tabanan, Bali.
Bapak Iskandar dan Ibu darmila waworuntu memulai tempat ini di akhir tahun
80’an. Dari tangan mereka, Temuku pupuan berkembang dan memegang reputasi
sebagai kebun organic yang menghasilkan sayur-sayuran yang sehat dan utamanya
asparagus hijau yang dulu di bali hanya bisa ditemukan dikebun mereka. Dengan
memegang prinsip yang sama, pada tahun 2002 mereka memulai bumi langit
institute di imogiri jogjakarta.
Dari awal dimulainya temuku
pupuan sudah memegang prinsipprinsip permakultur dan sekarang
dalam proses untuk menjadi sebuah
kebun permakultur seutuhnya.
Tidak hanya kebun organic, temuku
pupuan juga memiliki food forest
yang sudah berumur 30 tahun ,
rumah produksi roti dan minyak
kelapa natural dan Rumah tinggal
yang dikelilingi oleh sawah, kebun
kopi dan hutan

MATERI KURSUS
Permaculture Desain Course --Kursus desain permakultur-- bersertifikat yang diakui secara
global.
Kami memberi Anda kesempatan untuk belajar dan berlatih desain permakultur di Temuku
Pupuan Organic Farm. Pelatihan ini selama 2 minggu. Di sini anda akan memiliki
kesempatan untuk mempelajari beberapa hal:

Hari – 1, Sabtu, 8 September 2018
Pembukaan: Kearifan Lokal dan Permakultur, Kebutuhan melakukan Permakutur, Sejarah
dan definisi Permakultur, Etika, Bunga, dan Prinsip Permakultur 1-6
Hari—2, Minggu, 9 September 2018
Praktek Lapangan – Pembuatan Kompos; Prinsip Permakultur, 7-12 Iklim, Iklim Mikro, air
Malam: FILM IDEP Aceh
Hari – 3, Senin, 10 September 2018
Praktek Lapangan – Pembuatan Kompos; Air, Tanah, Malam: FILM Satoyama-Japanese
secret
Hari – 4, Selasa, 11 September 2018
Praktek Lapangan : Earth Work-Land clearing, Pohon dan Hutan, Pengolahan Tanah: kontur,
Keyline, Malam: FILM Tengkawang-Village hub
Hari – 5, Rabu, 12 September 2018
Trecking ke hutan; Membaca Lansekap, Membaca Peta, Pola Alam, zoning, Metode Disain
Malam: FILM Kasepuhan Cipta Gelar
Hari – 6, Kamis, 13 September 2018
Praktek lapangan, Workshop Day / Hari Loka Karya
Hari – 7, Jumat, 14 September 2018 - istirahat
Malam: Api Unggun
Hari – 8, Sabtu, 15 September 2018 2017
Praktek Lapangan – Pengolahan tanah, Metode Disain; Latihan Mendisain; Bekerja sebagai
seorang Disainer Malam: FILM Permakultur Desain

Hari – 9, Minggu, 16 September 2018
Praktek Lapangan - Membuat Bedeng; ZONA 1 - Kebun Dapur; ZONA 2 - Hutan Pangan,
ZONA 3 Sistem Orchard
Hari – 10, Senin, 17 September 2018
Praktek Lapangan – Pengolahan tanah, Membuat mulsa; Sistem ternak, Aquakultur Malam:
FILM The Power of Community
Hari – 11, Selasa, 18 September 2018
Field Trip ke Bali Asli & Bali Ecolodge Malam: Film Food Production
Hari – 12, Rabu, 19 September 2018
Pengolahan tanah, Permakultur social, Bioregions dan kota transisi, Desain kelompok
Malam: Desain kelompok
Hari – 13, Kamis, 20 September 2018
Pengolahan tanah, Komunitas Internasional, Ekonomi Rumah Tangga, Desain kelompok
Malam: Selamatan
Hari _ 14, Jumat, 21 September 2018
Presentasi Disain, Pembagian Sertifikat, Umpan Balik; dan Perpisahan

FIELD TRIPS DAN WORKSHOPS
Kursus ini juga menawarkan kesempatan bagi Anda untuk mengikuti kunjungan lapangan
dan lokakarya di tempat yang memberikan inspirasi. Field Trips / workshop meliputi:

•

Kunjungan ke Bali Asli

•

Kunjungan ke Bali Eco Lodge

•

Workshop Fermentasi

•

Trekking di hutan dan membaca
landscape

•

Usaha dan Kebun Permakultur di
Tabanan, Bali

•

Black Soldier Fly Larva Farm

•

Worm Farm

•

Workshop Bio char

TEMPAT TINGGAL
Biaya pelatihan sudah termasuk akomodasi bersama di Temuku Pupuan. Anda akan tinggal
di penginapan berbagi (lelaki dan perempuan terpisah) yang termasuk fasilitas dapur dan
kamar mandi.

MAKANAN
Makanan lokal dan alami akan disiapkan oleh Temuku Pupuan Farm. Kami menyajikan
sumber makanan kami secara lokal untuk menghasilkan makanan organik tradisional
Indonesia yang segar dan lezat.

INVESTASI
Investasi yang diperlukan adalah Rp 9.500.000 per peserta. Ada DISKON Rp 500.000
kalau bayar lunas di bulan Juli atau untuk pasangan
Biaya kursus sudah termasuk:
•

Akomodasi

•

Field trip dan lokakarya

•

Makan pagi, makan siang, makan
malam dan dua kali coffee break
setiap hari

•

Materi pelatihan

•

Sertifikat

•

Teh dan kopi

INSTRUKTUR

KRISNA PUTRA WAWORUNTU
Lahir di Bali pada tanggal 19 April 1993, Krisna tumbuh di
lingkungan pertanian keluarga, sejak 2008 tinggal di
institusi permakultur ayahnya di Bumi Langit, Yogyakarta.
Namun Krisna memutuskan untuk masuk lebih dalam ke
sistem pertanian permakultur dengan mengikuti Kursus
Desain Permaculuture (PDC) pada tahun 2012 oleh Robyn
Francis dan pada tahun 2015 menghadiri program magang
di lembah Laut Mati di gurun Yordania mengkuti proyek
penghijauan padang pasir oleh Geoff Lawton.
Pengalamannya termasuk memulai kegiatan Permablitz di
Yogyakarta dan Bali, founder dan CEO Kw kreasi,
melakukan perbaikan di Bumi Langit Farm dan mengajar
Kursus Desain Permakultur Internasional bersama dengan
instrukultur dan praktisi permakultur Australia, John

Champagne.

TEMUKU FARM – TATA TERTIB
Para Peserta PDC yang terhormat,
Agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik, di bawah ini adalah informasi umum dan
Tata Tertib tinggal di Temuku Farm. Kami mohon kerjasamanya untuk dapat
menjalankannya dengan tertib dan baik:

A. Tata tertib

•
•
•
•
•
•

Menyerahkan Foto copy KTP atau identitas lain
Menjaga keselamatan diri dan ketentraman bersama, diharapkan untuk saling
menghormati dan menghargai satu sama lain.
Meminta izin jika ada keperluan akan pergi/keluar
Dilarang menggunakan Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya
Tidak diizinkan memberi makan anjing peliharaan di lingkungan Temuku farm dan
di lingkungan sekitarnya
Menjaga kebersihan secara umum

B. House keeping

•
•
•
•
•
•
•
•

Para pekerja yang membantu hanya akan membersihkan area umum saja.
Anda bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan kamar, rumah dan lingkungan
sekitar. Selalu meninggalkan ruangan, kamar dan toilet dalam keadaan bersih, demi
kenyamanan bersama
Mohon tidak menggunakan atau meminimalisir penggunaan sampah non organic
(plastic), memisahkan sampah organic dan non organik. Membuang sampah pada
tempat yang telah kami sediakan.
Tidak diijinkan menggunakan paralaatan atau perabot rumah tangga tanpa seijin
pemilik rumah
Mohon TIDAK membuang pembalut atau benda apa pun kedalam toilet karena akan
menyumbat bio-digester.
Jangan membawa makanan ke dalam kamar karena akan mengundang tikus dan
insekta lainnya.
Hemat listrik dengan mematikan lampu dan alat elektronik jika tidak diperlukan
dan selesai menggunakan
Hemat air. Keran air jangan ditinggalkan dalam keadaan terbuka. Laporkan jika
terjadi kebocoran.

C. Laundry
•

Anda mungkin tidak akan punya waktu untuk mencuci baju, anda bisa
menggunakan jasa laundry di Temuku Pupuan.

D. Pencegahan Kebakaran
•

Bagi para perokok, pastikan bahwa puntung rokok telah mati total sebelum dibuang
ke tempat sampah.

•

JANGAN, membuang puntung rokok di lingkungan rumah dan farm kebun karena
bisa memicu kebakaran, kecuali ke tempat yang kami sediakan

•

Laporkan dengan segera jika ada listrik yang short circuit.

E. Keamanan dan Keselamatan
•

Senantiasa bawa semua barang berharga bersama Anda seperti dompet, laptop,
perhiasan dan hand-phone. Pemilik Farm dan Organizer PDC tidak
bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan barang

•

Selalu kunci kamar Anda.

•

Secara umum, keadaan di Temuku Farm cukup aman. Namun lebih baik tetap
berhati-hati.

F. Sebelum pulang dan meninggalkan rumah:
•

Pastikan agar semua pintu telah dikunci.

•

Pastikan tidak ada keran air yang terbuka.

•

Pastikan tidak ada listrik yang menyala.

•

Kembalikan kunci kamar dan botol air yang dipinjamkan.

FORMULIR PENDAFTARAN

Harap diisi dan dikembalikan ke:
kwk-pdt@Krisna-waworuntu.com
pada atau sebelum tanggal 19 Agustus 2018
Ya, saya akan mengikuti:
Pelatihan : TEMUKU PUPUAN PERMACULTURE DESIGN COURSE 2018 (8-22 Agustus 2018)
Nama Lengkap: _____________________________________________________(L/P)
(seperti di KTP atau SIM atau Passport)
Nomor KTP/ SIM/ Passport: _______________________________________________
Alamat: _______________________________________________________________
Telepon/ HP: ____________________E-mail: _________________________________
Dengan menandatangi formulir ini berarti saya:
1.

Mengkonfirmasikan kepesertaan saya dalam pelatihan ini dan telah melakukan
transfer sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu Rupiah) ke (mohon
dilampirkan bukti transfer):

Tantri Bebasari Wawo Runtu
BNI Renon
0575785255
2. Telah membaca dan mengerti tata tertib yang ditetapkan oleh Temuku Pupuan dan
setuju untuk menerapkannya selama di Temuku Pupuan Farm.
3. Menyetujui bahwa foto-foto dan video yang diambil selama pelatihan dapat
dipergunakan oleh kw kreasi, Temuku Pupuan, dan Bumi langit untuk melakukan
promosi kegiatannya.
4. Mengerti bahwa keamanan dan keselamatan pribadi dan barang-barang milik pribadi
merupakan tanggung jawab sendiri. Saya membebaskan kw kreasi, Temuku Pupuan,
dan Bumi Langit dari segala macam tuntutan jika terjadi kecelakaan, insiden,
kerusakan dan kehilangan yang terjadi selama saya melakukan pelatihan dan tinggal di
Temuku Pupuan.

___________________________________________
Tanda Tangan
Tanggal:
Tempat terbatas. Para peserta dihimbau agar mengembalikan formulir secepatnya untuk
pendaftaran keikutsertaan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sdri mba Nung atau sdra
Krisna.
+
+
+
+
+

Kw kreasi
+62 (0) 81329523020
kwk-pdt@krisna-waworuntu.com
Bumi Langit
+62 (0) 89660111730
nurbaini.scm@gmail.com

