
 
 
 
 

INTERVIEW GUIDE 

Ketua Youth For Climate Change Yogyakarta  

Chrisna Ocvatika Santoso 

Pertanyaan untuk organisasi Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli Lingkungan Tahun 2017. 

1. Edukasi seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Untuk edukasi yang YFCC Yogyakarta lakukan adalah dengan memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat melalui sosial media dan interaksi langsung tentang 

bagaimana cara agar supaya masyarakat mau menjaga lingkungan dengan hal-hal kecil 

yang bisa kita lakukan. 

 

Tema  Tanggal dan Waktu Kegiatan Target Sasaran Tempat  

Hari Hutan Sedunia 21 Maret 2017 Melalui Media 

Sosial 

Seluruh Masyarakat  

Hari Meteorological 

Sedunia 

23 Maret 2017 Melalui Media 

Sosial 

Seluruh Masyarakat  

Hari Air Sedunia 24 Maret 2017 Diskusi 

Mengenai Air 

Masyarakat Umum Rumah Kreatif Jogja 

Hari Bumi 22 April 2017 Melalui Media 

Sosial 

Seluruh Masyarakat  

YFCC Goes To 

Village 

12 September 2017 

(13.00-Selesai) 

Pengolahan 

Sampah 

Organik 

menjadi pupuk 

Organik 

Masyarakat Desa Dligo Desa Kelingseng, Dligo 

kab Bantul DIY 

YFCC Goes To School 30 September 2017 

(08.00-Selesai) 

Belajar 

Menanam 

Pohon 

Siswa Sd Gejayan SDN Gejayan 



 
 
 
 

Talkshow 12 November 2017 

(08.30-11.00) 

Sumberdaya 

Lahan dan 

Ekosistem 

Masyarakat Umum Aula Badan Lingkungan 

Hidup DIY Yogyakarta 

Gambar 1. Program Edukasi yang dilakukan oleh YFCC Yogyakarta 2017 

Sumber: Ketua YFCC Yogyakarta 

 

2. Sosialiasi seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Untuk sosialisasi yang YFCC Yogyakarta lakukan adalah dengan praktek 

langsung mengenai cara tentang bagaimana menjaga lingkungan dan memanfaatkan 

lingkungan dari kerusakan yang bisa ditimbulkan seperti contoh kegiatan yang YFCC 

Yogyakarta lakukan adalah dengan YFCC Goes to school dan YFCC Goes to Village. 

 

Tema Tanggal dan Waktu Kegiatan Target Sasaran Tempat 

YFCC Goes To 

Village 

12 September 2017 

(13.00-Selesai 

Pengolahan 

Sampah Organik 

menjadi pupuk 

Organik 

Masyarakat Desa 

Dligo 

Desa Kelingseng, 

Dligo kab Bantul 

DIY 

YFCC Goes To 

School 

30 September 2017 

(08.00-Selesai) 

Belajar Menanam 

Pohon 

Siswa Sd Gejayan SDN 1 Gejayan 

   Gambar 2. Program Sosialisasi yang dilakukan oleh YFCC Yogyakarta 

Sumber: Ketua YFCC Yogyakarta. 

 

3. Apakah Youth For Climate Change Yogyakarta melakukan pembekalan pengetahuan 

tentang lingkungan kepada anggota baru ? 

Jawaban : ada mas, namanya upgrading untuk internal yaitu edukasi ke internal, Sebelum 

terjun langsung kita sudah diberikan pengetahuan tentang perubahan iklim yang bermula 

dari perubahan lingkungan dari anggota YFCC lama kepada anggota baru tentang 

bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan seperti 



 
 
 
 

contoh: menanam pohon, mendaur ulang sampah plastik, mengurangi zat yang tak ramah 

lingkungan, mengurangi penggunaan sampah plastik dan masih banyak yang lainnya. 

4. Didalam menentukan kegiatan, perencanaan seperti apa yang akan dilakukan Youth For 

Climate Change Yogyakarta dalam Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta 

untuk ikut peduli Lingkungan tahun 2017 ? 

Jawaban : Kegiatan yang akan kita buat oleh Youth For Climate Change Yogyakarta itu 

menggunakan sistem musyawarah yang dimana semua volunteer YFCC Yogyakarta 

terlibat dalam menentukan kegiatan tersebut dan memutuskan kapan kegiatan itu dilakukan 

dan menentukan target sasaran yang akan kita tuju. Dalam menentukan kegiatan YFCC 

Yogyakarta mempunyai cara dalam membuat suatu kegiatan, yaitu: a) mengevaluasi 

kegiatan tahun lalu untuk menjadikan acuan dasar dalam membuat suatu kegiatan di tahun 

depan. b) Menganalisis isu tentang permasalahan lingkungan yang ada disekitar kita 

dengan semua anggota YFCC Yogyakarta. c) Menentukan target sasaran sebelum 

membuat kegiatan. d) rapat seluruh anggota YFCC untuk menentukan kegiatan dalam 6 

bulan sekali. (rapat besar).. 

5. Kegiatan apa saja yang Youth For Climate Change Yogyakarta lakukan di Tahun 2017 

mengenai edukasi dan sosialisasi ?  

Jawaban : Kami memiliki program-program yang sifatnya mengedukasi dan mensosialisasi 

masyarakat setiap tahunnya. Di tahun 2017 kami memiliki beberapa agenda seperti YFCC 

Goes to Village yang akan diadakan di Desa kelingseng Dligo Bantul, pada tanggal 12 

september 2017 dan YFCC Goes to School yang akan diadakan di SDN Negeri Gejayan 

pada tanggal 30 September 2017. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut kami YFCC 



 
 
 
 

Yogyakarta berharap dapat memberikan pengetahuan dan menanamkan kesadaran 

masyarakat untuk ikut perduli terhadap lingkungan. 

6. Apakah Youth For Climate Change Yogyakarta melakukan analisis situasi untuk 

menentukan kegiatan ?  

Jawaban : Dalam hal ini Youth For Climate Change Yogyakarta menyesuaikan kebutuhan 

masyarakat juga mas, sedang butuh apa, dan juga menyesuaikan isu-isu lingkungan yang 

sedang hangat. Menanyakan terlebih dahulu permasalahan yang ada dimasyarakat untuk 

lebih mudah menentukan tema atau informasi apa yang akan Youth For Climate Change 

Yogyakarta sampaikan. Dan setelah itu Youth For Climate Change Yogyakarta bisa 

dengan mudah menentukan target sasaranya. 

7. Apakah Youth For Climate Change Yogyakarta mengunakan komunikator, lalu seperti apa 

peran komunikator ? 

Jawaban : Pasti kita mengunakan komunikator mas sebagai penyampaian pesan kepada 

masyarakat, penggunaan komunikator di YFCC Yogyakarta biasa sebagai penerjemah 

kepada masyarakat mas, karena kebanyakan dari kita tidak terlalu menguasi bahasa jawa 

jadi kita mengunakan komunikator yang bisa berbahasa jawa dari anggota YFCC 

Yogyakarta. untuk kegiatannya YFCC Yogyakarta juga mengunakan komunikator dari 

anggota YFCC Yogyakarta sebagai penyampaian pesan yang akan disampaikan. 

8. Apa Tujuan dari Youth For Climate Change Yogyakarta dalam Mengembangkan 

Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli Lingkungan tahun 2017 ? 

Jawaban : tujuan dari YFCC Yogyakarta adalah Untuk menyadarkan kesadaran 

masyarakat tentang peduli Lingkungan yang dimana masyarakat sekarang mulai tidak 

peduli lagi dengan lingkungan. 



 
 
 
 

9. Bagaimana Youth For Climate Change Yogyakarta dalam menentukan pesan ?  

Jawaban : Pesan yang akan kami sampaikan adalah dengan menyampaikan tujuan dari 

Youth For Climate Change Yogyakarta yaitu mengembangkan kesadaran masyarakat 

untuk peduli terhadap lingkungan. dengan melalui program-program yang sudah dibuat 

diharapkan agar masyarakat bisa menerima pesan yang akan disampaikan oleh YFCC 

yogyakarta. seperti contoh YFCC Yogyakarta melakukan pemanfaatan limbah organik dari 

sampah sayuran dan buah-buah dijadikan pupuk organik dan pesan yang di sampaikan 

adalah pemanfaatan limbah menjadi pupuk agar sampah organik bisa berguna mas. 

10. Media apa yang digunakan Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli Lingkungan untuk 

memberitahukan kepada masyarakat akan kegiatan yang sudah dibuat ? 

Jawaban : Media yang kami gunakan adalah dengan Face to face, turun langsung ke 

lapangan bertemu dengan masyarakat. Melalui media, dengan media informasi bisa lebih 

cepat di sebarkan, seperti media yang digunakan adalah Blogspot, Instagram, facebook dan 

twitter. 

11. Bagaimana Tahap Evaluasi yang dilakukan oleh Youth For Climate Change Yogyakarta 

dalam Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk Peduli Lingkungan ? 

Jawaban : Untuk tahap evaluasi biasanya kami melakukan evaluasi menyeluruh baik itu 

evaluasi event-event yang telah kami selenggarakan atau evaluasi sumber daya manusia 

YFCC Yogyakarta, untuk evaluasi SDM YFCC Yogyakarta biasanya kami lakukan per 

enam bulan.  

12. Apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dari Youth For Climate Change 

Yogyakarta ? 



 
 
 
 

Jawaban : yang menjadi faktor pendukung di dalam suatu keberhasilan kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi Youth For Climate Change Yogyakarta adalah dengan fakor 

internal yang ada di dalam organisasi YFCC Yogyakarta, memiliki solidaritas yang tinggi 

dan memiliki rasa kekeluarga yang begitu hangat sehingga membuat para anggota yang 

lain merasa nyaman dengan keadaan ini. 

13. Hambatan seperti apa yang dihadapi oleh Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

melakukan kegiatan peduli lingkungan kepada masyarakat ? 

Jawaban : mengenai faktor penghambat yang Youth For Climate Change Yogyakarta 

dapatkan yaitu adalah dari segi pendanaan mas, sulit karena masih tergantung sama 

anggota dan danus dalam hal ini YFCC Yogyakarta dari pendanaannya tidak ada 

pemasukan yang tetap. Jadi itu yang membuat kinerja dari YFCC Yogyakarta menjadi 

semakin berkurang. 

 

INTERVIEW GUIDE 

Admin Informasi (Instagram dan Facebook) Youth For Climate Change Yogyakarta 

Kristinar 

Pertanyaan untuk Organisasi Youth For Climate Change Yogyakarta (YFCC) dalam 

Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli Lingkungan tahun 2017. 

1. Edukasi seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Edukasi yang kita berikan tentunya tidak jauh-jauh dari bidang lingkungan 

seperti pengolahan sampah, baru-baru ini agenda Youth For Climate Change 

Yogyakarta yang di selenggarakan di salah satu desa di bantul yang bernama (YFCC 

Yogyakarta Goes to village) disana kami mengedukasi masyarakat mengenai 



 
 
 
 

pengolahan sampah yang bisa di manfaatkan sebagai pupuk organik untuk kebutuhan 

pertanian dan perkebunan di mana mayoritas masyarakat disana bekerja dibidang 

pertanian dan perkebunan. 

2. Sosialisasi seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Sosialisasi yang dimulai dari kami sendiri. Kami mensosialisasikan dengan 

cara memberi contoh melalui tindakan kami terlebih dahulu seperti, tidak mengunakan 

botol sekali pakai untuk minum, kami selalu membawa botol minum (tumbler). Saat 

belanja kami sebisa mungkin tidak menggunakan plastik bag dengan hal-hal kecil 

seperti itu orang-orang disekitar kami akan sadar bahwa apa yang kami lakukan untuk 

melindungi lingkungan dari kerusakan, yah setidaknya kami memiliki aksi untuk ikut 

berkontribusi agar bumi tidak semakin sakit dengan gaya hidup manusia yang semakin 

modern dan instant yang sebenarnya sangat baik tapi berdampak besar terhadap 

lingkungan 

3. Perencanaan seperti apa yang akan dilakukan oleh Youth For Climate Change 

Yogyakarta dalam mengembangkan kesadaran masyarakat Yogyakarta untuk peduli 

lingkungan tahun 2017 ? 

Jawaban : Melalui event maupun project lingkungan. Event seperti kampanye, project 

seperti pelatihan, dan lain-lain. 

4. Kenapa harus mengunakan perencanaan tersebut ? 

Jawaban : Melalui event seperti kampanye tentang lingkungan, aspirasi kami yang 

peduli lingkungan akan tersampaikan. Melalui project kami dapat berbagi ilmu yang 

kami tahu tentang lingkungan kepada masyarakat.  



 
 
 
 

5. Apakah perencanaan tersebut bisa berjalan dengan baik agar masyarakat paham dengan 

pesan yang akan disampaikan oleh Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Tentu, kami harus merencanakannya dengan baik. Baik dari segi materi, 

tujuan, sampai hal-hal tekhnisnya. Semua aspek sangat mempengaruhi seriap 

perencanaan yang akan kami sampaikan. 

6. Bagaimana Strategi Komunikasi yang dilakukan oleh Youth For Climate Change 

Yogyakarta dalam Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk ikut 

peduli lingkungan Tahun 2017 ? 

Jawaban : Sebagai anak miliniel yang melek dengan tekhnologi, saya menyadari bahwa 

media digital sangatlah penting di era ini, oleh karena itu strategi yang kami lakukan 

dengan memanfaatkan media sosial sebaik dan seefektif mungkin dengan menyebarkan 

informasi melalui media sosial seperti instagram dan facebook dan twitter agar 

masyarakat mengerti akan pesan yang ingin kita sampaikan. Media sosial kami 

gunakan sebagai salah satu alat komunikasi untuk mengedukasi tentang pengetahuan 

dasar akan peduli lingkungan masyarakat untuk membangun kesadaran untuk ikut 

peduli terhadap lingkungan. 

7. Apakah Youth For Climate Change Yogyakarta mengunakan Komunikator, lalu seperti 

apa peran komunikator tersebut ? 

Jawaban : Biasanya kami mengunakan komunikator dalam event-event tertentu saja. 

Contohnya, YFCC Yogyakarta Goes to Village, sebagaimana yang kita ketahui 

bersama bahwa biasanya masyarakat di desa terpencil tidak begitu mengerti Bahasa 

Indonesia, mereka cenderung mengunakan Bahasa jawa, nah disitulah peran 

komunikator. Kami mengunakan komunikator untuk menyampaikan maksud dan 



 
 
 
 

tujuan kami kepada masyarakat. Biasanya kami meminta bantuan kepada sesama 

anggota YFCC Yogyakarta yang mengerti Bahasa jawa. Perannya yaitu menyampaikan 

maksud dan tujuan kami kepada masyarakat setempat.  

8. Siapakah komunikatornya dan apa yang dilakukan komunikator tersebut ? 

Jawaban : Biasanya kami meminta bantuan sesama anggota YFCC Yogyakarta yang 

mengerti bahasa jawa. Perannya yaitu menyampaikan maksud dan tujuan kami kepada 

masyarakat setempat. 

9. Apa Tujuan dari Youth For Climate Change Yogyakarta dalam Mengembangkan 

Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli Lingkungan tahun 2017 ? 

Jawaban : Mengedukasi masyarakat sekitar dengan cara memberitahukan hal-hal kecil 

yang bisa kita lakukan seperti contoh jangan buang sampah sembarangan dan aktif di 

sosial media dengan cara memberikan informasi-informasi terkait perubahan-

perubahan lingkungan, serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli dengan 

lingkungan melalui aksi-aksi yang YFCC Yogyakarta telah lakukan seperti contoh 

mengajarkan anak kecil untuk gemar menanam pohon. 

10. Pesan seperti apa yang ingin disampaikan komunikator ? 

Jawaban : Pesannya tergantung event yang kami adakan. 

11. Bagaimana cara Youth For Climate Change Yogyakarta dalam menyampaikan 

pesannya ? 

Jawaban : Kami menggunakan media digital dengan menyuguhkan konten-konten 

yang menarik terkait dengan isu-isu lingkungan. 

12. Media apa yang digunakan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 



 
 
 
 

Jawaban : Kami menggunakan sosial media, tentunya sosial media seperti instagram, 

twitter, facebook, dan blogspot. Keempat sosial media tersebut sangat familiar 

dikalangan masyarakat.  

13. Kenapa memakai media tersebut ? 

Jawaban : Kami mengikuti perkembangan tekhnologi yang saat ini sangat pesat. 

Melalui media digital seperti sosial media akan membantu kami untuk mempromosikan 

YFCC Yogyakarta sebagai salah satu komunitas lingkungan berskala nasional. Bukan 

hanya untuk mempromosikan komunitas kami tapi juga sebagai salah satu media untuk 

berkomunikasi dan terhubung dengan penggiat komunitas-komunitas lingkungan baik 

yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. 

14. Seberapa efektif media yang digunakan Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

memberikan dampak peduli lingkungan kepada masyarakat Yogyakarta ? 

Jawaban : Menurut saya sangat efektif karena melalui media, YFCC Yogyakarta dapat 

memberikan contoh maupun value kepada masyarakat. Namun, tentu hal tersebut tidak 

akan berhasil dan tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat apabila anggota 

dari YFCC Yogyakarta sendiri tidak melakukan perubahan. 

15. Evaluasi seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : Evaluasi sumber daya manusia YFCC Yogyakarta dan biasanya evaluasi 

suatu event yang telah kita laksanakan. 

16. Kapan, dimana, siapa saja yang terlibat dalam evaluasi tersebut ? 

Jawaban : Kami biasanya rapat dimana saja biasanya kami memilih waktu weekend, 

selama semua anggota menyepakati tempat dan waktu tersebut. Biasanya ketua YFCC 



 
 
 
 

Yogyakarta akan menentukan lokasinya, dan selurung anggota YFCC Yogyakarta akan 

terlibat. 

17. Apa yang menjadi faktor pendukung keberhasilan dari Youth For Climate Change 

Yogyakarta ? 

Jawban : Ya faktor internal ya mas, dimulai dari kinerja para volunternya yang 

bersemangat membuat suatu kegiatan itu menjadi lancar dan sesuai dengan apa yang 

diinginkan dan kebersamaannya mas. 

18. Hambatan seperti apa yang dihadapi oleh Youth For Climate Change Yogyakarta 

dalam melakukan kegiatan peduli lingkungan kepada masyarakat ? 

Jawaban : Sebenarnya kami selalu menghadapi berbagai hambatan, terutama apabila 

kami akan membuat suatu event. Tentu membuat event tidak akan terealisasi tanpa 

adanya dana. Sejauh ini, kami YFCC Yogyakarta masih kesulitan dalam mencari 

sponsor untuk dana.   

 

INTERVIEW GUIDE 

Kepala sekolah SD Negeri Geyajan  

Bpk. Bambang Purwaka  

Pertanyaan untuk Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan Youth For Climate 

Change Yogyakarta dalam Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli 

Lingkungan tahun 2017 

1. Apa yang anda ketahui tentang Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : YFCC Yogyakarta bergerak dalam bidang peduli Lingkungan dan perubahan 

iklim 



 
 
 
 

2. Bagaimana menurut anda tanggapan tentang Organisasi Youth For Climate Change 

Yogyakarta ? 

Jawaban : saya sangat mengapresiasi kegiatan YFCC Yogyakarta, dengan adanya 

organisasi YFCC ini membantu agar masyarakat bisa lebih mengetahui atau paham akan 

pentingnya menjaga lingkungan.  

3. Kegiatan seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta di Sd Negeri 

Gejayan ? 

Jawaban : Menanam tanaman dengan media hidrogel kepada anak-anak 

4. Seberapa efektif kegiatan yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

peduli lingkungan di Sd Negeri Gejayan ? 

Jawaban : Bisa dikatakan efektif, kegiatan yang dilakukan YFCC sangat bermanfaat 

untuk sekolah terutama kepada siswa-siswa untuk menanamkan rasa cinta kepada 

lingkungan sejak dini dan melakukan praktek langsung mengenai cara menanam pohon 

dengan mengunakan hidrogel  

5. Seberapa besar pengaruh yang diterima dalam kegiatan yang dilakukan Youth For 

Climate Change Yogyakarta di Sd Negeri Gejayan ? 

Jawaban : Banyak dari para siswa yang menyimpan hasil tanamannya, ini membuktikan 

pengaruh yang ditimbulkan sangat besar dan para siswa merasa senang adanya program 

yang dilakukan YFCC Yogyakarta. 

6. Siapakah yang menjadi narasumber dalam penginformasian pesan yang disampaikan oleh 

Youth For Climate Change Yogyakarta dalam kegiatan tersebut ? 

Jawaban : Seluruh anggota YFCC Yogyakarta  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

INTERVIEW GUIDE 

Masyarakat Dligo  

Ibu Nunung 

Pertanyaan untuk Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan Youth For Climate 

Change Yogyakarta dalam Mengembangkan Kesadaran Masyarakat Yogyakarta untuk peduli 

Lingkungan tahun 2017 

1. Apa yang anda ketahui tentang Youth For Climate Change Yogyakarta ? 

Jawaban : YFCC adalah sekelompok anak muda yang peduli terhadap lingkungan  

2. Bagaimana menurut anda tanggapan tentang Organisasi Youth For Climate Change 

Yogyakarta ? 

Jawaban : ya bagus ada anak muda yang mau peduli terhadap lingkungan, saya sangat 

bangga. 

3. Kegiatan seperti apa yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta di Desa 

kelingseng Dligo Bantul ?  

Jawaban : Sosialisasi penggunaan pestisida alami dengan mengunakan bahan-bahan yang 

alami 

4. Seberapa efektif kegiatan yang dilakukan Youth For Climate Change Yogyakarta dalam 

peduli lingkungan di Desa kelingseng Dligo Bantul ? 

Jawaban : setelah melihat kegiatan yang dilakukan saya melihat bahwa banyak dari para 

warga antusias dengan kegiatan sosialisasi ini dan semoga ini menjadi ilmu yang bisa 

diterapkan oleh masyarakat Desa kelingseng Dligo Bantul 



 
 
 
 

5. Seberapa besar pengaruh yang diterima dalam kegiatan yang dilakukan Youth For 

Climate Change Yogyakarta di Desa kelingseng Dligo Bantul ? 

Jawaban : pengaruhnya masih belum terlalu diterima oleh masyarakat  

6. Siapakah yang menjadi narasumber dalam penginformasian pesan yang disampaikan oleh 

Youth For Climate Change Yogyakarta dalam kegiatan tersebut ? 

Jawaban : Yuniar selaku anggota YFCC Yogyakarta 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Lampiran 

From Volunter baru YFCC Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Gambar 

 

Open Recruitmen YFCC Yogyakarta 
 

           

Interview Tahap 1 YFCC Yogyakarta 2017    Interview Tahap 2 YFCC Yogyakarta 2017 



 
 
 
 

        

Rapat YFCC Yogyakarta      Rapat perdivisi YFCC Yogyakarta 

 

Sosial Media yang digunakan oleh YFCC Yogyakarta  

                   

Intagram YFCC Yogyakarta   Facebook YFCC yogyakarta  

 



 
 
 
 

                   

Facebook YFCC yogyakarta    Blog YFCC Yogyakarta 

 

Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi yang YFCC Yogyakarta lakukan  

    

    

Hari Hutan Sedunia    Hari Meteorogical Sedunia 



 
 
 
 

   

Diskusi Hari Air Sedunia   Hari Bumi Sedunia  

 

   

Kegiatan Pembuatan pupuk organik dari sampah organik 

 

 

                               



 
 
 
 

Kegiatan belajar menanam pohon dengan menggunakan Hidrogel 

 

   

Talkshow YFCC Yogyakarta 

   

Volunter YFCC Yogyakarta 2017 

 

 

 

 

 

 


