
RANCANGAN KEGIATAN OUTDOOR LEARNING  

 

EYP LEVEL 

Standart 

Kegiatan 

 

Learning Scope 

Developing 

Activity 

Outing- Going Places Theme “Shop till You Drop-Atria” 

EY2 G2 

Look listen and 

learn 

 

 Siswa dapat memahami lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan cara  mengamati 

menggunakan indera terkait 

fenomena dan kejadian tampak 

mata  

 Siswa menunjukan perilaku rasa 

ingin tahu dalam berinteraksi 

secara efektif dengan linkungan 

alam. 

 Siswa dapat membuat catatan 

tentang data-data yang mereka 

amati. 

 Siswa mendengarkan serangkaian 

informasi yang diberikan petugas penjaga 

toko Atria yang berkaitan dengan 

jobdescription mereka 

 

 Siswa mengamati barang-barang yang 

ada di sana untuk kemudian disusun 

menjadi daftar belanjaan 

 

 Mendengarkan serangkaian informasi 

yang diberikan petugas penjaga toko 

Atria yang berkaitan dengan 

jobdescription mereka 

 Siswa mengamati penjaga toko yang 

sedang bertugas 

 Siswa mengamati proses penjaga toko 

saat memberi label harga 

 Siswa mengamati prosedur membeli 

barang  

  Ask Tons of  

Question   

 Siswa menunjukan perilaku, percaya 

diri dan mampu bekerjasama, 

dengan teman dalam 

mengumpulkan informasi secara 

efektif.  

 Siswa dapat mengenali lingkungan 

Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan 

pertanyaan kepada penjaga toko 

 Siswa diberi kesempatan untuk membuat 

pertanyaan yang akan diajukan kepada 

penjaga toko, kasir dan pembeli 

 

 Siswa mengajukan pertanyaan kepada 

penjaga toko, kasir dan pembeli 



sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan mengumpulkan informasi 

melalui daftar pertanyaan sebagai 

acuan dalam kegiatan interview 

secara efektif.  

 Siswa dapat mengembangkan 

pertanyaan berdasarkan contoh 

pertanyaan yang diberikan. 

 Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan kepada orang tertentu 

yang dapat menjawab rasa ingin 

tahu mereka. 

 Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan tentang sebab akibat 

sebuah peristiwa terjadi?  

 

Understanding 

the Information 

 Siswa dapat menganalisa informasi 

yang mereka dapatkan. 

 Siswa dapat memahami informasi 

yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditemukan.  

Siswa memahami informasi yang telah 

diberikan lalu mulai membuat rencana 

untuk praktek berbelanja  

 Siswa mengumpulkan data yang sudah 

mereka dapatkan lalu membagi tugas 

dan menyusun rencana untuk menemani 

penjaga toko, kasir dan praktek 

berbelanja sebagai pembeli 



 Siswa dapat membuat rumusan 

masalah atau kesimpulan dari 

pemahaman informasi 

 

Navigate the 

Idea 

 

Siswa dapat mengusulkan  ide dalam 

ranah konkret  dan ranah abstrak sesuai 

dengan yang dipelajari sesuai sudut 

pandang/ teori dan praktik. 

Siswa saling bertukar pikiran tentang barang 

apa yang akan mereka beli sesuai dengan 

jumlah uang yang mereka bawa 

Siswa brainstorming ide, saling memberikan 

pendapat dan menentukan ide pokok 

tentang karya apa yang akan mereka buat 

 

Creating Siswa dapat mengolah, menalar  dan 

menyajikan ide dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurangi, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari dalam sudut pandang/ teori 

dan praktik. 

Siswa memilih barang dan melakukan 

transaksi belanja di kasir 

Siswa membuat karya berdasarkan 

kesepakatan kelompok yang bisa berupa : 

1. Miniatur supermarket  

2. Role play sebagai penjual-pembeli 

3. Mengadakan bazaar di kelas dengan 

transaksi yang real 

Highlight and 

Improve the 

Product 

Siswa dapat menemukan kekurangan 

dan kelebihan dari hasil karyanya dan 

dapat melakukan perbaikan pada hasil 

karyanya. 

- Siswa mengadakan role play supaya bisa 

melengkapi bagian mana yang perlu 

mereka tambah atau perbaiki dari karya 

yang akan mereka buat. 

LAUNCH 

 Siswa dapat memperkenalkan hasil 

karyanya kepada orangtua murid. 

 Siswa dapat menjual hasil karyanya 

kepada warga sekolah. 

-  

Siswa mengadakan Event dan 

mempresentasikan produk mereka tersebut 

di kelas 

 



PRIMARY LEVEL 

 

Standart 

Kegiatan 

      

Learning Scope 

Developing 

Activity 

Simply Life : “Jelajah Solo” 

P6 G2 

Look listen and 

learn 

 

 Siswa dapat memahami 

lingkungan sekitar, alam, social 

dan teknologi dengan cara  

mengamati menggunakan indera 

terkait fenomena dan kejadian 

tampak mata  

 Siswa menunjukan perilaku rasa 

ingin tahu dalam berinteraksi 

secara efektif dengan linkungan 

alam. 

 Siswa dapat membuat catatan 

tentang data-data yang mereka 

amati. 

 Mempelajari teks berupa sinopsis dari film 

berbahasa Inggris. 

 Mencatat jadwal keberangkatan kereta 

 Mengamati orang-orang yang hendak 

bepergian menggunakan kereta api di 

Stasiun Purwosari. 

 Mengamati jenis-jenis alat musik klasik 

yang ada di Pasar Triwindu 

 Mempelajari dampak globalisasi terhadap 

perubahan fungsi peralatan sehari-hari. 

 Mendengarkan instruksi mengenai barang 

yang akan dibelanjakan di Pasar Triwindu 

 Mengetahui jenis dan harga kebutuhan 

pokok 

 Mempelajari peta buta UNS 

 Mempelajari teks berupa sinopsis dari 

film berbahasa Inggris. 

 Mencatat jadwal keberangkatan kereta 

 Mengamati orang-orang yang hendak 

bepergian menggunakan kereta api di 

Stasiun Purwosari. 

 Mencatat dan mengamati jenis-jenis alat 

musik klasik yang ada di Pasar Triwindu 

 Membagi anggota grup dan 

menempatkan diri di lokasi yang berbeda 

untuk mencatat ketertarikan konsumen 

terhadap alat musik klasik 

 Mempelajari dampak globalisasi 

terhadap perubahan fungsi peralatan 

sehari-hari. 

 Mendengarkan instruksi mengenai 

barang yang akan dibelanjakan di Pasar 

Triwindu 

 Mengamati barang yang ada di Pasar 

Triwindu untuk mempelajari jenis dan 

harga kebutuhan pokok 



 Mempelajari peta buta UNS 

 Mencari dan mempelajari informasi lain 

berkaitan dengan project siswa yaitu 

referensi film yang ditentukan, jadwal dan 

rute kereta api, musik klasik, kebutuhan 

pokok, serta informasi tentang UNS 

pasca kegiatan Simply Life 

  Ask Tons of  

Question   

 Siswa menunjukan perilaku, 

percaya diri dan mampu 

bekerjasama, dengan teman dalam 

mengumpulkan informasi secara 

efektif.  

 Siswa dapat mengenali lingkungan 

sekitar, alam, social dan teknologi 

dengan mengumpulkan informasi 

melalui daftar pertanyaan sebagai 

acuan dalam kegiatan interview 

secara efektif.  

 Siswa dapat mengembangkan 

pertanyaan berdasarkan contoh 

pertanyaan yang diberikan. 

 Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan kepada orang tertentu 

yang dapat menjawab rasa ingin 

 Mewawancara orang-orang yang hendak 

bepergian menggunakan kereta api di 

Stasiun Purwosari. 

 Wawancara kepada beberapa pedagang 

di Pasar Triwindu tentang alat music klasik 

 Wawancara kepada pedagang maupun 

pengunjung Pasar Triwindu tentang 

barang antik 

 Bertanya pada mahasiswa UNS untuk 

mengonfirmasi nama gedung/nama 

fakultas yang ada dalam peta 

 

 Berkomunikasi dan bekerja sama untuk 

menyusun tugas survey tentang alat 

musik klasik dan barang antik 

 Mewawancara orang-orang yang 

hendak bepergian menggunakan kereta 

api serta petugas di Stasiun Purwosari. 

 Wawancara kepada beberapa 

pedagang di Pasar Triwindu tentang alat 

music klasik 

 Wawancara kepada pedagang maupun 

pengunjung Pasar Triwindu tentang 

barang antik 

 Mengadakan wawancara dengan 

pedagang pasar Triwindu untuk 

mengetahui jenis dan harga kebutuhan 

pokok 

 Bertanya pada mahasiswa UNS untuk 

mengonfirmasi nama gedung/nama 

fakultas yang ada dalam peta 



tahu mereka. 

 Siswa dapat mengajukan 

pertanyaan tentang sebab akibat 

sebuah peristiwa terjadi?  

 

 Menggali informasi tambahan yang 

dibutuhkan dengan mewawancara guru 

pendamping maupun mencari dari 

sumber lain (internet) sebagai data 

tambahan berkaitan dengan project 

siswa 

Understanding 

the Information 

 Siswa dapat menganalisa informasi 

yang mereka dapatkan. 

 Siswa dapat memahami informasi 

yang berkaitan dengan 

permasalahan yang ditemukan.  

 Siswa dapat membuat rumusan 

masalah atau kesimpulan dari 

pemahaman informasi 

 

 Memahami soal Matematika tentang 

“kemungkinan” dengan menghitung 

waktu tempuh, kecepatan, dan jarak 

tempuh. 

 Mempertimbangkan tentang jumlah uang 

dan harga barang yang akan dibeli 

 Mencocokkan nama gedung di UNS 

sesuai huruf/kodenya 

 

 Memahami soal Matematika tentang 

“kemungkinan” dengan menghitung 

waktu tempuh, kecepatan, dan jarak 

tempuh. 

 Mempertimbangkan, dan menganalisa 

tentang jumlah uang dan harga barang 

yang akan dibeli 

 Membuat daftar belanjaan yang paling 

sesuai dengan budget 

 Mencocokkan nama gedung di UNS 

sesuai huruf/kodenya 

 Mengumpulkan fakta-fakta yang sudah 

didapat, mengkonfirmasi dan menyortir 

sesuai dengan kebutuhannya untuk 

menyusun data. 

 Menerapkan teori matematika serta 

pengetahuan umum tentang project 

siswa untuk menganalisa data atau 

informasi yang telah didapat. 



Navigate the 

Idea 

 

Siswa dapat mengusulkan  ide dalam 

ranah konkret  dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang dipelajari sesuai 

sudut pandang/ teori dan praktik. 

 Bekerja sama menyatukan ide untuk 

membuat sinopsis dari film berbahasa 

Inggris 

 Membuat daftar lima barang antik yang 

banyak diburu oleh pengunjung pasar 

Triwindu. 

 Berkomunikasi dan bekerja sama untuk 

menyusun tugas survey tentang alat musik 

klasik dan barang antik 

 Membuat keputuskan tentang 5 barang 

yang akan dibeli 

 Mengumpulkan informasi yang didapat 

dari hasil anggota grup tentang gedung di 

UNS 

 

 Bekerja sama menyatukan ide untuk 

membuat sinopsis dari film berbahasa 

Inggris 

 Membuat daftar lima barang antik yang 

banyak diburu oleh pengunjung pasar 

Triwindu. 

 Menentukan keputusan tentang 5 barang 

yang akan dibeli  

 Brainstorming mengenai informasi yang 

didapat dari hasil anggota grup dan 

mengklasifikasikan nama gedung di UNS 

 Mendiskusikan, menyusun dan 

menentukan visualisasi project seperti 

apa yang akan siswa buat 

 

Creating Siswa dapat mengolah, menalar  dan 

menyajikan ide dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurangi, 

merangkai, memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari dalam sudut pandang/ teori 

dan praktik. 

 Menuliskan movie review dan kelayakan 

film 

 Memecahkan soal matematika tentang 

“kemungkinan” 

 Menyusun teks berdasarkan fakta di pasar 

Triwindu 

 Melakukan kegiatan berbelanja 

 Menyumbangkan barang belanjaan 

kepada orang yang membutuhkan 

 Membuat daftar nama gedung di UNS 

sesuai dengan huruf/kodenya 

 Membuat narasi mengenai movie review 

dan kelayakan film 

 Memecahkan soal matematika tentang 

“kemungkinan” 

 Menyusun teks berdasarkan fakta di 

pasar Triwindu 

 Melakukan kegiatan berbelanja 

 Menyumbangkan barang belanjaan 

kepada orang yang membutuhkan 

 Membuat daftar nama gedung di UNS 

sesuai dengan huruf/kodenya 



  Menampilkan project yang sudah disusun 

dengan format yang telah mereka 

tentukan sebelumnya (exhibition, role 

play, art performance, science fair, 

pemutaran video atau presentasi produk 

yang efektif digunakan di setiap Pos 

Simply Life, dll) 

Highlight and 

Improve the 

Product 

Siswa dapat menemukan kekurangan 

dan kelebihan dari hasil karyanya dan 

dapat melakukan perbaikan pada hasil 

karyanya. 

- Siswa kembali meneliti ulang produk yang 

sudah mereka buat atau melatih 

penampilan mereka supaya dapat 

melengkapi kesempurnaan karya mereka 

LAUNCH 

 Siswa dapat memperkenalkan hasil 

karyanya kepada orangtua murid. 

 Siswa dapat menjual hasil 

karyanya kepada warga sekolah. 

- Siswa mengadakan Event dan 

mempresentasikan produk mereka tersebut 

di Indonesia Room di depan guru dan 

orangtua mereka dalam sebuah Exhibition 

 

  



SECONDARY LEVEL 

 

Standart 

Kegiatan 

      

Learning Scope 

Mastery 

Activity 

Kelas Alam : “Daya Guna Air untuk Kehidupan” 

Secondary G2 

Pra-Kelas Alam Saat Kelas 

Alam 

Pasca Kelas 

Alam 

Look listen and 

learn 

 

 Siswa dapat 

memahami dan 

menganalisis 

lingkungan sekitar, 

alam, social dan 

teknologi dengan cara  

mengamati 

menggunakan indera 

terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata  

 Siswa menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

rasa ingin tahu dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

linkungan alam. 

 Siswa dapat mencatat 

hal penting tentang 

 Mempelajari 10 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

materi tentang air  

 Mempelajari materi 

tentang air secara 

umum. 

 Mengamati situasi 

lokasi kelas alam yaitu 

Umbul Si Gedang 

 Mencari sumber data 

mengenai penggunaan 

dan dampak sumber 

air di Umbul Si Gedang 

 Mempelajari cara 

mengukur kualitas dan 

kuantitas air melalui 

video 

 Mendengarkan 

penjelasan tentang 

 Mempelajari materi 

tentang air secara 

umum 

 Mempelajari cara 

mengukur kualitas 

dan kuantitas air 

melalui video, buku 

dan sumber informasi 

lainnya 

 Menyimak penjelasan 

guru tentang 

bagaimana mengukur 

kualitas dan kuantitas 

sumber air serta 

penjelasan tentang 

ciri-ciri air yang layak 

konsumsi  

 Mendengarkan 

penjelasan guru 

tentang perilaku 

 Mendengarkan 

penjelasan 

tentang kegiatan 

yang akan 

dilakukan pada 

kelas alam 

beserta aturan 

dan regulasinya. 

 Menyimak 

kegiatan yang 

akan dilakukan 

saat Kelas Alam 

 Mengamati 

situasi lokasi 

kelas alam yaitu 

Umbul Si 

Gedang 

 Mencari sumber 

data mengenai 

penggunaan dan 

 Mempelajari semua 

informasi yang sudah 

terkumpulkan 



data-data yang mereka 

amati. 

 

kegiatan yang akan 

dilakukan pada kelas 

alam beserta aturan 

dan regulasinya. 

 Menyimak kegiatan 

yang akan dilakukan 

saat Kelas Alam 

 Menyimak penjelasan 

guru tentang 

bagaimana mengukur 

kualitas dan kuantitas 

sumber air serta 

penjelasan tentang ciri-

ciri air yang layak 

konsumsi  

 Mendengarkan 

penjelasan tentang 

pengertian dan tujuan 

dari teks eksposisi 

 Mendengarkan 

penjelasan tentang 

perilaku manusia yang 

dapat menyebabkan 

rusaknya sumber air 

manusia yang dapat 

menyebabkan 

rusaknya sumber air 

 Mendengarkan 

penjelasan tentang 

pengertian dan tujuan 

dari teks eksposisi 

dampak sumber 

air di Umbul Si 

Gedang 

 Mengamati 

penggunaan 

sumber air di 

Umbul Si 

Gedang oleh 

warga sekitar 

 Mempelajari 

bagaimana 

perilaku 

masyarakat 

sekitar terhadap 

sumber air di 

Umbul Si 

Gedang 

(berkaitan 

kesadaran 

menjaga 

kebersihan) 

 Mengamati 

daerah yang 

masih bersih dan 

daerah yang 

mulai tercemar 



 Ask Tons of 

Question   

 Siswa menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

percaya diri, responsive 

dan proaktif dalam 

mengumpulkan 

informasi secara efektif 

baik secara individu 

maupun kelompok. 

 Siswa mampu 

mempertimbangkan 

dan merancang 

pertanyaan untuk 

mencari tahu penyebab 

fenomena dan kejadian 

dengan  menerapkan 

pengetahuan 

prosedural. 

 Siswa dapat mengenali 

lingkungan sekitar, 

alam, social dan 

teknologi dengan 

mengumpulkan 

informasi melalui daftar 

pertanyaan yang telah 

dibuat sebagai acuan 

 Mengadakan interview 

dan observasi. 

 

 Mewawancara guru 

dan staf sekitar 

tentang banyaknya 

penggunaan air bersih 

sehari-hari 

 Mewawancara guru 

dan staf sekitar 

tentang sebab-akibat 

pencemaran air serta 

harapan mereka 

berkaitan dengan hal 

ini 

 Mewawancara 

masyarakat 

sekitar tentang 

penggunaan 

sumber air di 

Umbul Si 

Gedang bagi 

mereka, keadaan 

sumber air dari 

masa ke masa 

serta kebutuhan 

masyarakat 

berkaitan dengan 

air bersih 

 Mewawancara 

petugas 

berwenang 

mengenai 

kebutuhan, 

keadaan serta 

kendala yang 

selama ini 

berkaitan dengan 

penggunaan air 

bersih 

 

 Berkonsultasi dan 

mengkonfirmasi 

semua informasi 

yang telah terkumpul 

pada guru 

pendamping  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam kegiatan 

interview. 

 Siswa dapat 

mengajukan 

pertanyaan kepada 

para ahli yang dapat  

memberikan bukti atau 

pernyatan yang dapat 

dipercaya dari 

penyelidikan. 

Understanding 

the Information 

 Siswa dapat 

mengkorelasikan 

informasi dengan 

peristiwa yang terjadi 

dan mampu 

mengklasifikasikan 

data yang mereka 

peroleh. 

 Siswa dapat 

menggunakan bukti 

untuk menarik 

kesimpulan yang tepat  

 

 Siswa dapat membuat 

rumusan masalah atau 

 Mencari masing-

masing 2 contoh air 

layak dan tidak layak di 

sekitar Umbul Si 

Gedang. 

 Mengukur kualitas dan 

kuantitas air di Umbul 

Si Gedang. 

 Mengisi lembar 

eksperimen untuk 

menentukan air 

tersebut layak atau 

tidak layak. 

 Mengukur debit air 

yang dihasilkan di 

 Mempelajari informasi 

yang sudah diperoleh 

dan menyusun teori 

serta rencana yang 

akan diaplikasikan 

pada hari H 

 

 Mengambil 

sample air yang 

layak dan tidak 

layak konsumsi di 

sekitar Umbul Si 

Gedang. 

 Mengukur 

kualitas dan 

kuantitas air di 

Umbul Si 

Gedang. 

 Mengisi lembar 

eksperimen untuk 

menentukan air 

tersebut layak 

atau tidak layak. 

 Meneliti, memahami 

dan memilih teori 

atau teknik apa yang 

sesuai dengan 

project yang akan 

dibuat 



kesimpulan dari 

pemahaman informasi 

 

 Siswa dapat 

menjabarkan 

permasalahan atau 

kesimpulan yang 

ditemukan 

 

Umbul Si Gedang 

dalam sehari. 

 Menghitung volume air 

pada area yang diukur 

dan kecepatan air 

mengalir. 

 

 Mengukur debit 

air yang 

dihasilkan di 

Umbul Si 

Gedang dalam 

sehari. 

 Menghitung 

volume air pada 

area yang diukur 

dan kecepatan 

air mengalir. 

Navigate the 

Idea 

 

 Siswa dapat 

mengusulkan  ide 

dalam ranah konkret  

dan ranah abstrak 

sesuai dengan yang 

dipelajari sesuai kaidah 

keilmuan 

 Siswa dapat membuat 

perencanaan untuk 

menjalankan ide yang 

ditemukan 

 Membahas tentang 

data yang dikumpulkan 

untuk mendukung atau 

sanggahan atas data 

yang dikumpulkan 

 Menambahkan 

penguatan pandangan 

atas fakta-fakta yang 

telah dikemukakan 

pada data dan 

agumentasi. Serta 

mencari simpulan dari 

topik yang telah 

dibicarakan 

 Menyusun data 

bersama anggota 

kelompok agar siap 

untuk ditambahkan 

dengan informasi 

baru 

 

 Mengumpulkan 

data, saling 

bertukar 

informasi, 

mengumpulkan 

ide 

mengelompokka

n data  

 

 Membuat perumusan 

masalah   

 Menyusun konsep 

project yang akan 

dibuat 

 Membuat guideline 

pelaksanaan 

kegiatan yang sudah 

dipilih berkaitan 

dengan waktu, 

tempat dan 

kebutuhan yang 

diperlukan 

 



Creating 

 Siswa dapat mengolah, 

menalar, menyaji, dan 

menciptakan ide dalam 

ranah konkret 

(menggunakan, 

mengurangi, 

merangkai, 

memodifikasi, dan 

membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, 

membaca, 

menghitung, 

menggambar, dan 

mengarang) terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya  

secara mandiri serta 

bertindak secara efektif 

dan kreatif, dan 

mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan. 

 Mempresentasikan 

jawaban dari 10 

pertanyaan yang 

berkaitan dengan 

materi tentang air  

 Mempresentasikan 

hasil data ekperimen 

mereka ke kelompok 

yang lain 

 

- Menentukan project 

apa  yang akan 

mereka buat 

 Membuat Science 

project tentang 

penyulingan air 

 Membuat 

poster/video/ 

kampanye tentang 

pelestarian air 

 Membuat vlog dan 

mengaplot setiap 

fase kegiatan di 

sosial media.  

 Membuat Event seni 

atau mini seminar 

tentang guna air 

serta cara 

pelestariannya 

Highlight and 

Improve the 

Product 

 Siswa dapat 

menemukan 

kekurangan dan 

- - - Meneliti ulang karya 

yang telah dibuat untuk 



kelebihan dari hasil 

karyanya dan dapat 

menyempurnakan hasil 

karyanya. 

 Siswa dapat 

mengulang proses dan 

menemukan ide baru. 

kemudian 

disempurnakan 

LAUNCH 

 Siswa dapat membuat 

pameran untuk 

memperkenalkan hasil 

karyanya. 

 Siswa dapat 

memperkenalkan hasil 

karyanya melalui 

jaringan social media 

 Siswa dapat menjual 

produk atau hasil 

karyanya. 

- - - Mengadakan kegiatan 

dan mempresentasikan 

produk yang sudah 

siswa buat di depan 

khalayak umum 

 

 

 


