
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelatihan desain permakultur di Imogiri, Yogyakarta 

30 Januari -12 Februari 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. 
 

Bumi Langit Institute dari Yayasan Wakaf Bumi Langit, kembali membuka pelatihan Bumi 

Langit Permaculture Design Course (Bumi Langit PDC) tanggal 30 Januari – 12 Februari 2018. 

Pelatihan intensif 14 hari ini akan melatih pesertanya untuk merancang   Permaculture Farm. 

Pelatihan akan dibawakan oleh Bapak Iskandar Waworuntu, praktisi senior Permaculture di 

Indonesia dan Krisna Waworuntu, Bumi Langit Farm Improvement Manager dan praktisi 

Permaculture/ Permablitz. 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. 

 

 

PERMAKULTU 

PERMACULTURE DESIGN COURSE 

30 Jan - 12 Feb 

2018 Bumi Langit Farm 

 Imogiri, Yogyakarta  

 

PERMAKULTUR 

(kata benda) 

Mengembangkan sistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan 

 

 



 

 

MENGENAI BUMI LANGIT INSTITUTE 

 
Bumi Langit Institute adalah lembaga 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 sega-la 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 Bumi Langit 
Farm, Imogiri, Yogyakarta, milik Bapak Iskandar 
Waworuntu. Farm ini terbuka kepada siapa saja 
yang ingin bersama-sama belajar mengenal 
hubungan yang saling menguntungkan antara 
manusia dengan lingkungannya yang sesuai dengan 
tanggung jawab manusia sebagai Khalifah untuk 
menjaga dan mengelola lingkungan sesuai dengan 
prinsip-prinsip Sunnatullah. 

 

 
ADAB DI BUMI LANGIT FARM 
 
Mohon mematuhi adab ketika berada di lingkungan Bumi Langit Farm:  
1. Ucapkan assalamu ‘alaikum setiap anda bertemu dengan seseorang.  
2. Kenakan baju atasan yang berlengan dan celana panjang/rok di bawah lutut, para muslimah disarankan 

untuk menggunakan kerudung/ jilbab untuk menutupi rambut.  
3. Makanan dan minuman dari luar tidak diperkenankan dibawa karena kami mendukung makanan dan  

minuman yang halal-thoyyib. 
4. Listrik digunakan hanya jika diperlukan, batasi penggunaan kertas tissue.  
5. Jangan membawa tas plastik dari luar dan membuang plastik. Pisahkan sampah organik dan non-organic 

(seperti plastik dan kaca).  
6. Gunakan headphone untuk mendengarkan musik.  
7. Hormati waktu dan orang yang sedang sholat. Jangan berbicara keras-keras pada saat orang sholat.    

Disarankan untuk sholat berjamaah.  
Jaga kebersihan dan keteraturan setiap saat. Pastikan kebersihan dan keteraturan ruangan pada saat 

andameninggalkannya 

 

 

 

 



 

 

MATERI KURSUS 

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

• Etika dan prinsip-prinsip Permakultur 

• Membaca landscape 

• Membuat pola desain dan aplikasi 

desain 

• Menangkap air 

• Pengolahan tanah 

• Sektor analysis 

• Zonasi 

• Iklim dan Iklim mikro 

• Bioregions dan kota peralihan  

• Pemetaan 

• Hutan pangan agroforestry 

• Sistem energi yang terbarukan 

• Kerja kelompok Desain Permakultur  

 

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: 
 

• Keju Mazaraat  

• Trekking di hutan dan membaca 

landscape 

• Workshop sabun 

• Dan lain-lain 

 

 

 



TEMPAT TINGGAL 

Biaya pelatihan sudah termasuk akomodasi bersama di Bumi Langit. Anda akan tinggal di salah satu 
kamar penginapan Bumi Langit termasuk fasilitas dapur, kamar mandi, kelambu nyamuk, dan 
mushalla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKANAN 

Makanan lokal dan alami akan disiapkan oleh Warung Bumi. 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 Juni atau untuk Suami Istri 
 
Biaya kursus sudah termasuk: 

• Akomodasi 

• Makan pagi, makan siang, makan 

malam dan dua kali coffee break 

setiap hari 

• Teh dan kopi 

• Field trip dan lokakarya  

• Materi pelatihan 

• Sertifikat   



INSTRUKTUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ISKANDAR WAWORUNTU 
 
Senior Praktisi Permaculture, 
Pemilik Bumi Langit Farm dan Ketua 
Yayasan Wakaf Bumi Langit. Lahir di 
Jakarta tanggal 1 Maret 1954, 
Iskandar hanya menjalani sekolah 
formal sampai umur 14 tahun di 10 
sekolah yang berbeda. Sejak itu, 
beliau mencari makna hidup dengan 
melakukan berbagai macam 
petualangan dan kegiatan. 
Tahun1969 sampai 1970, beliau 
pergi ke Australia, dan antara tahun 
1971 dan 1973, beliau hidup di 
pedalaman Sulawesi. Tahun 1973 
sampai 1982, beliau memutuskan 
untuk menetap di Yogyakarta, 
bergabung dengan Bengkel Teater 
dan mendirikan koperasi pengrajin 
kulit.  
 
Dari tahun 1983 sampai 1987 beliau 
mengikuti pro-gram transmigrasi 
spontan dan membuka lahan 
pertanian di hutan Bengkulu, 
Sumatra dimana disini beliau 
akhirnya mendapatkan keyakinan 
bahwa pekerjaan paling mulia bagi 
seorang manusia adalah menjadi 
petani. Berbekal pengalamannya 
dari Bengkulu, beliau membuka 
lahan pertanian organik di Pupuan, 
Tabanan, Bali yang masih berjalan 
sampai sekarang. Disana beliau juga 
mendirikan Yayasan Wisnu dan 
membuka restoran organik Café 
Batu Jimbar di Sanur, Bali. 
Kecintaanya kepada pertanian, 
membawanya mendalami 
Permaculture, dan sejak awal tahun 
2007, beliau dan keluarganya 
kembali bermukim di Yogyakarta 
dengan membuka Bumi Langit Farm 
di Desa Mangunan, Imogiri, 
Yogyakarta. 

 

KRISNA PUTRA WAWORUNTU 
 
Bumi Langit Farm Improvement 
Manager, Prak-tisi Permaculture/ 
Permablitz. Lahir di Bali, tanggal 
19 April 1993, Krisna tumbuh di 
lingkungan keluarga petani, dan 
sembilan tahun terakhir hidup 
dalam sistem pertanian 
permaculture milik ayahnya di 
Bumi Langit, Yogyakarta. Namun 
hampir tiga tahun yang lalu, 
Krisna memutuskan untuk lebih 
mendalami sistem pertanian 
Permaculture dengan berguru 
kepada Geoff Lawton seorang 
praktisi kawakan dari Australia 
dan mengikuti program magang 
di padang pasir Jordania.  
 
Pengalamannya mencakup 
memulai kegiatan Permablitz di 
Yogyakarta bersama Paul Daley, 
membuat berbagai perbaikan di 
Bumi Langit Farm, dan mengajar 
Permaculture Design Course 
bersama dengan instruktur dan 
praktisi permacul-ture Australia, 
John Champagne. 

 

 

NINA WIDJAJA 

Setelah belajar dan bekerja di 
Canada selama hampir delapan 
tahun, Nina Widjaja memutuskan 
untuk mengeksplorasi dunia dan 
menjalani kehidupan di luar sistem. 
Dimulai dari keputusan untuk 
hidup sederhana di lembah 
pegunungan Andes dengan 
bercocok tanam dan 
membudidayakan jamur, di tahun-
tahun awal inilah Nina mendapati 
bahwa kehidupan yang 
berkecukupan dan berlimpah 
sangat bisa dicapai ketika manusia 
bersinergi dengan alam. Hidup 
berkolaborasi dengan alam juga 
direfleksikan dalam usahanya 
untuk memproduksi sendiri 
kebutuhan pangan dan kebersihan 
sehari-hari. Tidak hanya itu, karir 
sebagai instruktur selam dijadikan 
sebagai sarana advokasi menjaga 
kelestarian lingkungan alam laut. 

Pada 2015 Nina bertolak kembali 
ke tanah air untuk mengenal lebih 
dalam kekayaan alam Indonesia 
dengan beragam potensinya. Di 
awal 2016 Nina bergabung dengan 
Bumi Langit Institute untuk 
mendalami ilmu permakultur. Saat 
ini, Nina bermukim di Bantul, 
Yogyakarta dan membangun usaha 
produk alami untuk kebutuhan 
sehari-hari dengan bendera 
ArteSana yang berfokus di 
pemberdayaan sumber daya lokal, 
edukasi untuk menjadi konsumen 
yang bijak dan berbagi ilmunya 
dalam format workshop. 



 

FORMULIR PENDAFTARAN 
Harap diisi dan dikembalikan ke: 

nurbaini.scm@gmail.com 
pada atau sebelum tanggal 16 Januari 2018 

 

Ya, In syaa Allah saya akan mengikuti: 
 
Pelatihan : BUMI LANGIT PERMACULTURE DESIGN COURSE 2017 (30 Januari -12 Februari 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):  
 

Yayasan Wakaf Bumi Langit 
BRI Imogiri Unit 

3585-01-029988-53-7 
 

2.  Telah membaca dan mengerti adab yang ditetapkan oleh Yayasan Wakaf Bumi Langit dan setuju 
untuk menerapkannya selama di Bumi Langit Farm. 

3.  Menyetujui bahwa foto-foto dan video yang diambil selama pelatihan dapat dipergunakan oleh 
Yayasan dan Institut untuk melakukan promosi kegiatannya. 

4.   Mengerti bahwa keamanan dan keselamatan pribadi dan barang-barang milik pribadi merupakan 
tanggung jawab sendiri.   Saya membebaskan Yayasan Wakaf Bumi Langit dan Bumi Langit Farm 
dari segala macam tuntutan jika terjadi kecelakaan, insiden, kerusakan dan kehilangan yang 
terjadi selama saya melakukan pelatihan dan tinggal di Bumi Langit Farm. 

 

 

___________________________________________ 
Tanda Tangan 
 
Tanggal:  
 

Tempat terbatas. Para peserta dihimbau agar mengembalikan formulir secepatnya untuk 
pendaftaran keikutsertaan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi sdri mba Nung 

+62 (0) 89660111730 
nurbaini.scm@gmail.com 

 


