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No  : ... 

Hal  : Pemberitahuan  

Lamp : .... 

Kepada yth. 

Bapak/Ibu  

di  

      Tempat. 

 

  

The Learning Farm (TLF) atau Yayasan Karang Widya adalah suatu program berasrama selama 4 bulan diperuntukkan 

bagi para pemuda rentan usia 15 – 24 tahun dengan cara belajar dan praktek tehnik pertanian organik beserta jalur 

distribusi dan pemasarannya, dilengkapi dengan pengetahuan kebutuhan hidup lain seperti komputer, bahasa Inggris, 

pertolongan pertama dan lain-lain. Kurang lebih 30 jenis sayur antara lain wortel, brokoli, pokcoy, Rosemary, basil, dll, 

yang ditanam di lahan 0.5H untuk kebutuhan pembelajaran tersebut.  

 

Pada tahun 2011, Karang Widya memperoleh penghargaan IPA - SOLVE awards atas inisiatif usaha sosial tersebut.  

Siklus pembelajaran yang saling terkait antara teori, praktek lapang di lahan 0.5H, serta pembelajaran kecakapan hidup 

lain diharapkan dapat membantu para pemuda rentan tersebut untuk menjadi individu yang berkemampuan lebih baik, 

memiliki  rasa percaya diri dan kesadaran diri, serta memupuk tanggung jawab. 

 

Karang Widya saat ini membuka penerimaan siswa baru untuk Angkatan 14 yang ditargetkan akan dimulai tanggal 1 

September 2012.  Calon siswa diharapkan sudah hadir di lokasi asrama Karang Widya per tanggal 31 Agustus 2012.  

Masa pembelajaran Angkatan 14 di Karang Widya adalah 4 bulan (1 September – 30 Desember 2012).  Selama masa 

pembelajaran tersebut semua siswa wajib tinggal bersama di asrama yang telah disediakan dan wajib mematuhi semua 

peraturan yang ditetapkan demi tercapainya tujuan yang ditetapkan. 

 

Karang Widya tidak melakukan pemungutan biaya atas jasa pembelajaran di kelas, praktek lapang dan biaya hidup 

selama 4 bulan, namun biaya perjalanan keberangkatan dari area ke Karang Widya dan biaya perjalanan pulang kembali 

ke area masing masing setelah mengikuti pembelajaran, harus ditanggung oleh lembaga yang mengirimkan calon siswa 

dan atau individu yang tertarik untuk mengikuti program pembelajaran tersebut. 

 

Angkatan 14 ditargetkan berjumlah 40 pemuda rentan yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia bahkan juga dari 

negara tetangga Timor Leste.  Proses perekrutan untuk angkatan ke 14 akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli 2012.  Untuk 

itu Kami memberikan kesempatan selebar lebarnya untuk seluruh pemuda rentan yang berumur 15 s/d 24 tahun dan 

memiliki motivasi tinggi untuk maju dan belajar.   

 

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat.  Jika Bapak/Ibu memiliki calon siswa-siswi yang sesuai dengan persyaratan 

terlampir, kami persilahkan untuk menghubungi Sayuti / Zahra di nomor 0263-263 514840 atau melalui HP Sayuti 

(Project Manager) 08112210968 dan HP Zahra (Public Relations) 08112263631. 

 

 

Cianjur ,  20 Juni 2012  

Tertanda  

 

 

Sayuti Malik  

Project Manager  


