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YTH. PARA PEMBACA
Terimakasih telah membuka majalah elektronik ini. Sebuah kehormatan
dapat menyapa anda kembali dalam Terbitan Kedua E-Magazine Sowan
Sewon.
Edisi kali ini terasa spesial karena akan menyajikan konten terkait anak
lewat tajuk #KaryaAnakSewon. Kami sadar, kebutuhan anak dalam
mengekspresikan pendapat dan kreativitas kini berkembang pada ruang
maya, dan ini jadi dasar kami untuk memberikan sebuah apresiasi atas
keberanian mereka untuk dapat eksis dan terus berkarya. Akhirnya kami
ucapkan Selamat menyelami Edisi kali ini..
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Seputar Anak

Seputar PAUD- KB Cempaka
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Puisi Pilihan

Pojok UMKM

Pojok baru untuk tampilkan potensi UMKM
Sewon
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Deklarasi

Niat mewujudkan Lingkungan yang layak bagi
anak dan tumbuhkembangnya
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Belajar Menggambar

Adrian Nurdaffa Setiawan
6 TAHUN - SD CEPIT

5

#Indonesia #Indonesialestari
#AlamIndonesia

Kamila Mudrikhatul Jannah
13 TAHUN - SMPN 1 SEWON
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SDN NGOTO

MENANAM
BUNGA
Sabrina Putri Azzahra
(7 Tahun)

SEMANGAT DAN
JIWA PEMUDA
YOLANDA KHAIRUNNISA (14)

Bangsaku bangsa yang beragam
Berpulau-pulau, berjuta-juta penduduk
Semua sumber daya alam hampir semua ada
Namun sayang para pemuda mulai kehilangan semangatnya
Kemalasan mulai menguasai pemuda
Atitude yang baik mulai ditinggalkan
Semangat perjuangan para pahlawan mulai hilang
Digantikan oleh hal yang sia-sia

Dimana jiwa kepahlawanan pemuda jaman sekarang !?!?!
Dimana suara pemuda yang memperebutkan hak untuk negara !!
Dimana suara pemuda yang berjuang membangun bangsa !!
Dan dimana kebersamaan para pemuda yang mempersatukan bangsa ?!
Kembalikan pemuda bangsaku!!!
Kembalikan semangat kebersamaan mereka
Kembalikan pemuda bangsaku menjadi pemuda yang semangat membangun bangsa
Menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan bermartabat
Semangatlah wahai pemuda bangsa!!
Nasib bangsa ini ada dipundak kalian
Jadikan Indonesia menjadi negara yang tangguh
Teruslah berjuang dan gapai prestasi untuk bangsa ini

TELAH DITERBITKAN DALAM BUKU

" LAUTAN CITA TAK BERTEPI"
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SD JARAKAN

8

Rayi

Handitya
11 TAHUN

S I L U E T
M A L A M
G U N U N G
S A L J U
indahnya lukisan Tuhan Semesta
Alam di atas kanvas bumi

9

Muh Harja Dwi
Putra
13 Tahun
SMPN 1
SEWON

Lukisan yang bermakna penuh dengan
fungsi kehidupan dari warna, manfaat,
keanekaragaman yang tertuang
dalam bentuk buah
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SENIMAN
IMOGIRI
DESTA PRATAMA
SUMARNO (12 TH)

SD Ng
oto

SEPUTAR ANAK

Data diambil dari
Wawancara yang dilakukan
pada 2 Agustus 2022
Berawal dari Program Bina Keluarga
Balita (BKB) tahun 2006, Orang tua
diajarkan bagaimana berperan menjadi
guru di rumah. Mulai dari deteksi dini
perkembangan anak, pemberian makan
tambahan hingga menggunakan metode
pengajaran dengan basis kebudayaan
jawa dalam keluarga.

"

Sejak Kapan KB CEMPAKA Berdiri ?
“ ... Tahun 2007, kita kumpulkan kader untuk
membentuk PAUD. lalu mencari 5 anak per
RT, hingga terkumpul 20 anak untuk diajar
secara Gratis". ujar bu Siti Zumaroh (76)
Pada
perjalanannya,
PAUD
Cempaka
senantiasa memberdayakan kader BKB dan
PKK
yang berdomisili di Krapyak Kulon,
Panggungharjo.

Agustus 2022
KB Cempaka, Krapyak Kulon

SA - JU - TA
Sabar - Jujur - Tawakal

Keikhlasan
Menjadi guru PAUD yang berafiliasi dengan
PKK, keihklasan menjadi pondasi paling kuat
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Jumlah pendapatan yang tidak seberapa,
para guru terus menunjukkan dedikasi
dengan melakukan pelayanan optimal bagi
anak dan bimbingan bagi orang tua murid.

Basis Kurikulum
KB Cempaka terus mengikuti kurikulum
dengan memberikan sentuhan budaya lokal
dan ajaran agama sehingga anak mulai
mengenal budaya dan agama sejak usia dini.
Lewat tembang dolanan, bermain peran dan
alat
musik
tradisional,
anak
guna
meningkatkan aspek Kognitif anak.
Karena prinsip pendidikan keterpaduan
yang diberikan oleh KB Cempaka, KB ini
telah menerima berbagai prestasi tingkat
Nasional dan dikunjungi oleh beberapa
daerah bahkan luar negeri.

Holistik
Integratif
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Aspek program holistik integratif
pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD
HI) meliputi layanan pendidikan, layanan
perawatan, layanan perlindungan, dan
layanan pengasuhan. Keterpaduan inilah
yang coba terus disajikan oleh 5 pengajar
KB Cempaka. Keikhlasan dan kepedulian
mereka menjadi refleksi bagi orang tua
dan
stakeholders
untuk
terus
mengupyakan terlaksananya pendidikan
usia dini bagi anak secara menyeluruh :
Berikut ini beberapa upaya yang
dapat dilakukan institusi pendidikan
untuk mengimplementasikan PAUD
Holistik Integratif (Wijaya, 2010).
Orang tua dapat mengetahui, memahami
dan menyadari bagaimana cara mendidik
anak (asah-asih) dan mengasuh anak
secara baik dan benar

1

pemeriksaan kesehatan anak dilakukan
oleh orang tua untuk mengetahui sedini
mungkin tingkat kesehatan anakanaknya

3

2

Pemeriksaan kesehatan dan pemberian
vitamin

Pendektesian Dini Tumbuh Kembang
Anak (DDTK) sebagai upaya preventif
terjadinya penyimpangan
perkembangan anak.

5

4

Pemberian Makanan Tambahan

7

Pembiasaan Hidup Bersih Sehat
anak sejak dini

6

penyuluhan perlindungan anak
dengan cara mensosialisasikan
tentang hak-hak anak.

Wijaya, A. (2010). Pengmbangan
Holistik Integratif. Grafindo.

PAUD
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PAHLAWANKU
KEISHA APRILLINDA ARIFIN - SMPN 2 BANTUL

Rela menahan penat
Demi sebuah tugas yang mulia
Rela berpisah dengan orang yang dicintai
Demi nyawa yang sangat berharga
Selalu tersenyum........
Agar kita tetap tersenyum
Selalu bersemangat
Agar kita tetap bersemangat
Tak kenal lelah dalam balutan APD
Selama berjam-jam mengorbankan nyawanya
Dengan jiwa kemanusiaan yang tinggi
Menjadi dasar untuk terus berjuang melawan pandemi
Pengorbanan yang sangat berharga
Melindungi kita dari dalam bayangan
Setiap pengorbanan yang ikhlas
Akan menghasilkan sebuah kebahagiaan
Kata-kata tidak bisa menggambarkan
betapa bersyukurnya kita
Atas semua keberanianmu
dan kerja kerasmu .........
Terimakasih........
Para pejuang kemanusiaan
Perjuanganmu yang sangat mulia
Yang penuh tantangan dan risiko
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POJOK UMKM

SENYAMAN
BLANGKON
ECO-PRINT
DARI TEMBI
YANG TERUS
SENANTIASA
MELINDUNGI
TEMBINDIGO
bit.ly/potensisewon

bit.ly/potensisewon

POJOK UMKM

KULLU
Kurnia Lurik.
berdiri sejak tahun 1962. Perusahaan
yang didirikan oleh alm. H. Dibyo
Sumarto

ini

dari

sekarang

tetap

awal

hingga

mempertahankan

pembuatan lurik secara tradisional
dengan menggunakan Alat Tenun
Bukan Mesin (ATBM). Semua proses
pembuatan lurik di Kurnia dikerjakan
secara manual oleh tangan – tangan
handal yang sudah berpengalaman.
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PADUKUHAN RAMAH ANAK

DEKLARASI

Bantulkab.go.id
Pemerintah Kabupaten mengupayakan
sebuah sistem yang bersifat kemitraan,

Diikuti 63 Padukuhan
Selasa, 24 Mei 2022, di Aula Syech Sewu
Kapanewon Sewon berlangsung
Deklarasi bersama seluruh Padukuhan
Se- Sewon untuk mengusung
Padukuhan Ramah Anak. Sebuah

didukung dengan pendanaan, dan peran
seluruh sektor secara menyeluruh untuk
mencapai Kabupaten Layak Anak. Joko
Purnomo berharap bahwa KLA ini bukan
hanya predikat namun benar-benar dapat
mewujudkan pemenuhan hak-hak anak di
Kabupaten Bantul.

momen yang dihadiri oleh Wakil Bupati
Bantul, Joko B. Purnomo serta Kepala
Dinas P3AP2KB Bantul dan stakeholder

Predikat Nindya

lain. Selain seremoni, harapan besar

Kabupaten Bantul sendiri saat ini telah berada

diharapkan muncul dari Lurah dan

pada predikat Nindya. Prestasi ini merupakan

Dukuh untuk menjadikan wilayahnya

penilaian yang dilakukan oleh Kementerian

menjadi lingkungan yang nyaman bagi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

tumbuhkembang anak

Anak (PPPA) di tahun 2022 ini. Secara
administratif, ini menjadi sebuah prestasi yang
sesuai harapan dari Pemerintah yang semoga
terus meningkat dan melahirkan generasi emas.

