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MUHAMAD ABRAR PUTRA SIREGAR

Dari Ekspedisi untuk 
Keanekaragaman Hayati
“Saya ingin melakukan ekspedisi mengelilingi seluruh Provinsi Kalimantan 
Utara, saat ini tinggal dua lokasi yang belum. Ekspedisi ini saya 
dedikasikan untuk Biodiversity Warriors KEHATI.”

Muhamad Abrar Putra Siregar mengucapkan itu dalam perbincangan yang hangat di awal April 2022. Ia memang 
menghabiskan masa kecilnya di Medan, Sumatera Utara, lalu menempuh pendidikan perguruan tinggi di Jakarta, 
dan kini mendedikasikan hidupnya di sebelah utara Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Tarakan. 

Abrar, panggilan akrabnya sedari mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Ia sangat 
senang melakukan ekspedisi ke pelosok-pelosok Indonesia, menyerap ilmu dari kearifan masyarakatnya dan 
menularkan pengetahuan yang ia punya kepada anak-anak dan juga masyarakat setempat. Ketika masih 
mahasiswa, ia mendatangi Pulau Sebatik, pulau terdepan yang menjadi beranda Indonesia berhadapan dengan 
negara tetangga Malaysia. 



“Saya terus merawat, memopulerkan 
keanekaragaman hayati, 
mengedukasi kepada masyarakat 
dan juga mengimplementasikan 
kerja sama dengan beberapa 
komunitas dan sektor swasta,” ujar 
Abrar tersenyum. 

Meski di tengah kesibukannya itu, 
ia tak pernah lelah untuk berinovasi. 
Salah satunya adalah mendorong 
sebuah kawasan konservasi yang 
telah menjadi binaannya, yaitu 
Kawasan Konservasi Mangrove 
dan Bekantan, di mana lokasi ini 
merupakan salah satu tempat 
edukasi dan wisata lokal yang 
tidak jauh dari pusat Kota Tarakan. 
Kegiatan ini juga adalah bentuk 
komitmen nyata antara pemerintah 
dan stakeholder dalam penanganan 
dan pemanfaatan kawasan 
konservasi. 

Kegiatan yang dilakukan di 
kawasan ini adalah menjaga dan 
meningkatan habitat tanaman 
mangrove dan bekantan dalam 
buku Konservasi Mangrove dan 
Bekantan – PT Pertamina EP 
Asset 5 Tarakan Field. Pada tahun 
2018 aksinya telah menunjukan 
peningkatan yang sangat signifikan 
dari populasi mangrove dan 
bekantan: dulunya di tahun 2002 
hanya 9 hektar mangrove kini telah 
menjadi 22 hektar dan terdapat 
27 spesies mangrove. Serta 
awalnya hanya 2 ekor bekantan di 
tahun 2002, ternyata meningkat 
menjadi 40 ekor yang terdiri dari 3 
Kelompok bekantan. 

Menurutnya dalam upaya 
pengembangan kawasan 
konservasi tersebut tidak luput 
juga atas berbagai bantuan dari 
pemerintah dan perusahaan 
sekitar dalam pengembangan 
hingga menjadi destinasi wisata 
nasional. Kawasan konservasi itu 
telah menjadi pusat studi Ekologi 
bagi Universitas Borneo Tarakan 
serta menjadi kawasan wisata lokal 
dan manca negara, dimana setiap 
tahunnya lebih kurang 10.000 
pengunjung yang datang untuk 
melihat kawasan mangrove dan 
bekantan di Kota Tarakan. 

pemikirannya untuk memopulerkan 
isu keanekaragaman hayati di 
tempat di mana ia berpijak. Salah 
satu kegiatan yang diinisiasi sejak 
tahun 2019 adalah Eco Islanddi 
Pantai Amal Kota Tarakan dan 
masih konsisten sampai hari ini. 
Eco Island sebenarnya adalah aksi 
ngutip sampah di pesisir pantai, 
namun perhatiannya lebih kepada 
mikroplastik dan yang menarik 
adalah pengemasan kegiatannya 
melakukan camping bersama 
sembari menyisipkan acara musik 
alam dengan menggaet berbagai 
komunitas, menggalang dukungan, 
serta melibatkan stakeholder 
setempat. 

Abrar mengaku bahwa ia adalah 
orang yang mengaplikasikan 
dan mengimplementasikan ilmu 
konservasi yang didapat dari BW 
KEHATI. Sebab ketika bergabung 
dengan BW KEHATI ia mendapatkan 
berbagai macam ilmu pengetahuan 
dan jaringan yang luas semakin 
terbuka. Ketika ia punya beberapa 
kegiatan pilot project di daerah, 
maka jembatannya adalah BW 
KEHATI. Apalagi tantangan 
mengenai isu keanekaragaman 
hayati adalah penyadartahuan 
masyarakat yang membutuhkan 
waktu lama. 

Keprihatinan melihat kurangn-
ya akses pendidikan yang layak 
bagi anak-anak di sana membuat 
ia tergerak menyusun kurikulum 
berbasis lingkungan untuk Sekolah 
Dasar di tapal batas. Lewat kuriku-
lum tersebut ia mengajar dan mem-
perkenalkan isu lingkungan pada 
anak-anak yang sekitar 90 persen 
adalah anak-anak TKI (Tenaga Kerja 
Indonesia) dan diaplikasikan lewat 
pembuatan rumah kompos, lahan 
pertanian, kebun edukasi, hidro-
ponik, hingga daur ulang sampah 
plastik menjadi tas. 

Saat berbincang-bincang itu, Abrar 
berbagi cerita tentang rencananya 
ke depan dalam kaitannya dengan 
perlindungan dan pelestarian 
keanekaragaman hayati di 
Indonesia. 

“Ekspedisi di Kalimantan Utara ini 
nantinya saya akan memetakan 
sebuah potensi sosial budaya 
masyarakatnya, identifikasi 
keanekaragaman hayatinya, 
termasuk melakukan pemberdayaan 
masyarakat,” cerita Abrar. 

Kini hampir enam tahun sudah Abrar 
menetap di Tarakan. Ada banyak 
kegiatan yang sudah ia inisiasi, 
yang lahir dari pergulatan ide dan 



Dari kawasan konservasi itu, 
Abrar juga ikut menginisiasi 
pengolahan potensi lokal, yaitu 
buah mangrove yang menjadi 
pendapatan tambahan bagi UMKM 
lokal. Selain buah mangrove, juga 
ada limbah kayu mangrove yang 
tidak termanfaatkan sehingga 
mengurangi timbunan sampah 
atau limbah yang ada di laut 
Kota Tarakan. Pengolahan buah 
mangrove menjadi berbagai 
olahan yang sudah dilakukan 
adalah sirup mangrove dan dodol 
mangrove, di mana pengolahan ini 
dilakukan oleh UMKM Ar-Raihan 
Kota Tarakan. Sistem pengolahan 
mangrove ini dilakukan dengan 
memanfaatkan buah mangrove 
yang banyak di pesisir pinggiran 
pulau Tarakan. Hasil olahan 
mangrove ini juga telah dipasarkan 
di UMKM Center Kota Tarakan dan 
berbagai pusat oleh-oleh Tarakan.

Sedangkan limbah kayu 
mangrove kini tidak lagi menjadi 
limbah karena melalui inovasi 
pengembangan pewarna alami 
dalam proses membatik. Abrar 
dan kelompok binaan pengrajin 
batik disabilitas memanfaatkan 
limbah ini menjadi pewarna alam 
yang menghasilkan warna merah 
yang berkualitas. Sehingga 
dari pemanfaatan ini tidak lagi 
menimbulkan limbah di pinggiran 
laut pulau Tarakan.

“Pengelolaan kawasan konservasi 
dan memberdayakan masyarakat 
lewat UMKM ini menunjukkan 
bahwa dari sisi lingkungannya 
terjaga dan ekonomi juga 
meningkat. Ketika konservasi 
bernilai, pasti akan berhasil,” ujar 
lelaki yang lahir pada tanggal 12 
Oktober 1994 ini dengan bangga.      

Mendirikan Sekolah 
Alam Dongi-Dongi
Kegiatan Abrar tidak hanya 
terpusat di Kota Tarakan atau 
Kalimantan Utara saja. Banyak 
tempat di Indonesia yang ia 
sudah singgahi, di antaranya 
Yogyakarta, Lampung, Makassar, 
hingga Bali. Sebelumnya ia pernah 

melakukan pengabdian di sebuah 
desa penyanggah di Taman 
Nasional Lore Lindu, Kabupaten 
Sigi, Sulawesi Tengah. Desa itu 
bernama Dongi-Dongi. Di sana 
ia dan tim membuat Sekolah 
Alam Dongi-Dongi. Sekolah 
Alam ini adalah sekolah berbasis 
lingkungan yang mengutamakan 
sistem pembelajaran dengan 
kearifan lokal. 

Pada tahun 2018, ia dan Tim Eks-
plorasi Pendidikan Negeri menjela-
jahi dan mempromosikan Sekolah 
Alam ini karena melihat keprihatin-
an terhadap akses pendidikannya. 
Anak-anak di Desa Dongi-Dongi 
harus berjalan lebih kurang 2-3 
Km untuk menuju sekolah formal. 
Dengan dasar tersebut ia dan 
tim mengembangkan bebera-
pa program pendidikan berbasis 
lingkungan, salah satunya adalah 
kurikulum dan praktik pertanian 
ramah lingkungan, pengetahuan 
terhadap konservasi lingkungan, 
serta pelajaran formal pada umum-
nya yang dilakukan kerjasama ber-
bagai instansi terkait dan beberapa 
komunitas di Sulawesi Tengah.

Dalam perkembangannya, 
sekolah ini turut ikut serta dan 
berperan dengan pemerintah 
serta komunitas-komunitas 
literasi yang ada di Provinsi 
Sulawesi Tengah dalam proses 
pengembangan sekolah alam. 
Salah satu pihak yang terlibat 
langsung adalah Kementerian 
Pemuda dan Olahraga, Dinas 
Pendidikan Sulawesi Tengah, 
Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi 
Tengah, Taman Nasional Lore 
Lindu, pemerintah daerah, dan 
sebagainya.

Banyak pencapaian atau 
perkembangan yang telah 
dilakukan Sekolah Alam Dongi-
Dongi. Salah satunya adalah 
peningkatan kualitas pendidikan 
dari beberapa aktifitas 
pembelajaran tentang kurikulum 
lingkungan, di mana terdapat 70 
murid Sekolah Alam Dongi-Dongi 
telah diedukasi tentang kegiatan 

lingkungan dan pemahaman 
konservasi lingkungan. Alhasil, 
dalam kegiatan Gelar Karya Anak 
Nusantara: 2 putra dan putri dari 
Sekolah Alam Dongi-Dongi terpilih 
sebagai Duta Lingkungan periode 
2019-2021.

Selain itu, salah satu produk 
unggulan dari Sekolah Alam Dongi-
Dongi adalah kopi lokal yang kini 
telah menjadi produk unggulan 
sekolah yang selalu di pasarkan 
ke café-café di Kota Palu dan 
sekitarnya. Di tahun 2019 juga 
Sekolah Alam Dongi-Dongi telah 
menerapkan sistem pembelajaran 
dengan menggunakan Aplikasi 
Eduart yang dibuat oleh Tim 
Creatif Kota Tarakan yang 
dipersembahakan untuk sekolah. 
Aplikasi Eduart sendiri dirancang 
untuk memudahkan akses 
pembelajaran bagi siswa dalam 
pengenalan Flora dan Fauna. 
Aplikasi ini dibuat pada tahun 
2019 oleh Abrar dan Tim Creatif 
Tarakan. Metode dan sistem 
pembelajaran menggunakan 
gambar 3D yang diterapkan di 
Smartphone. Aplikasi ini telah 
diterapkan di Sekolah Alam Dongi-
Dongi dan telah mendapatkan 
penghargaan tingkat nasional.

Seabrek kegiatan Muhamad 
Abrar Putra Siregar membuatnya 
mendapat banyak penghargaan, 
di antaranya pengahargaan 
Program Indonesia Green Award 
dari Latofi dan mendapatkan 
PROPER EMAS tahun 2017 – 2018 
berkaitan dengan Pemberdayaan 
Masyarakat Bidang Lingkungan. 
Ia juga tak pernah puas dengan 
apa yang sudah dicapai dan 
sedang merancang kegiatan untuk 
isu keanekaragaman hayati di 
Indonesia di masa depan. Salah 
satu yang kini jadi perhatiannya 
adalah melakukan penelitian 
rumput laut menjadi bio plastik dan 
dikembangkan menjadi pilot project 
dengan UMKM di Kota Tarakan.

Penulis: Christopel Paino.
Foto: Muhamad Abrar Putra 
Siregar.
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BLUE PARK AWARD

Sinergi Bersama untuk 
Mengelola Raja Ampat

Cantik itu luka. Kawasan Kepulauan Raja Ampat bagaikan putri cantik yang menyimpan begitu banyak 
luka. Berbagai kepentingan ekonomi yang datang ke Raja Ampat telah mengeksploitasi kawasannya yang 
mempesona.

Illegal fishing, perburuan, wisata tanpa batas dan aktivitas terlarang lainnya  menjadi persoalan yang harus 
diatasi. Begitu juga dengan potensi konflik yang terjadi di masyarakat sekitar kawasan Raja Ampat. 

“Industri perikanan yang ada di Sorong mengambil ikan di Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Dalam 
semalam mereka bisa ambil dua hingga empat ton ikan. Karena kalah bersaing dalam menangkap ikan, 
nelayan setempat pada akhirnya tidak mencari ikan sendiri tetapi membeli hasil tangkapan dari nelayan 
pendatang.” ujar Syafri Tuharea (Ketua BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat).



Persoalan lain yang sama penting
nya adalah rusaknya terumbu 
karang akibat pengeboman ikan 
dan aktivitas wisatawan yang 
tidak bertanggung jawab. Menurut 
Syafri, hanya 30 % karang di Raja 
Ampat yang sehat, sisanya meng
alami degradasi parah. Raja Ampat 
sendiri dikenal sebagai jantung dari 
segitiga karang dunia yang memiliki 
sekitar 570 jenis karang. 

Libatkan Masyarakat 
Adat
Guna mengurangi tekanan eksploitasi 
terhadap kawasan perairan Raja 
Ampat, sinergi dilakukan berbagai 
pemangku kepentingan. Tidak hanya 
pemerintah, lembaga swadaya 
masyarakat hingga kelompok
kelompok masyarakat adat pun 
berperan aktif dalam menjaga 
keseimbangan antara pemanfaatan 
dan konservasi di Raja Ampat. 

Pada bulan Juli 2022, Pemerintah 
Indonesia mendapatkan 

penghargaan Blue Park Awards 
tingkat emas dari Marine 
Conservation Institute. Indonesia 
dinilai berhasil dalam mengelola 
Kawasan Konservasi Perairan 
Kepulauan Raja Ampat secara 
efektif. Penghargaan yang diterima 
langsung oleh Direktur Jenderal 
Pengelolaan Ruang Laut Victor 
Gustaaf Manoppo ini menjadi 
rangkaian Konferensi Kelautan 
Dunia The 2nd Oceans Conference 
(UNOC)di Lisbon. Penghargaan 
bergengsi ini juga merupakan 
bentuk pengakuan terhadap upaya 
luar biasa Pemerintah Indonesia  
dalam upaya konservasi satwa liar 
laut yang telah memenuhi standar 
tertinggi berbasis sains untuk 
efektivitas konservasi. 

Yayasan KEHATI melalui program 
khusus Blue Abadi Fund (BAF) 
mendukung upaya perlindungan 
kawasan KKP Raja Ampat dengan 
memberikan hibah kepada BLUD 
UPTD Pengelolaan KKP Kep. Raja 

Ampat sejak tahun 2017 hingga 
sekarang. Kegiatan utamanya 
meliputi patroli kawasan “Jaga 
Laut” dan monitoring pemanfaatan 
sumberdaya/Resource Use 
Monitoring (RUM) . Pelaksanaan 
Jaga Laut dan RUM ini dilaksanakan 
secara bersamaan di tujuh (7) 
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) 
di Raja Ampat. Luasan area yang 
terlindungi seluas 1,35 juta hektar. 

Syafri menjelaskan, kawasan 
konservasi di Indonesia 
memiliki tiga aspek yang tidak 
dapat dipisahkan yaitu  aspek 
perlindungan, aspek pelestarian, 
dan aspek pemanfaatan. “Ketiga 
aspek tersebut sangat berbeda 
dengan kawasan konservasi di 
belahan  bumi lainnya, khususnya di 
laut dalam konteks Taman Wisata 
Perairan (TWP),” lanjut Syafri. 

Sistem Zonasi
Marine Conservation Institute 
melihat adanya aspek pemanfaatan 



itu sebagai keunikan bahwa di satu 
sisi KKP Raja Ampat melaksanakan 
konservasi (pelestarian dan 
perlindungan), tapi di sisi lain juga 
mengizinkan pemanfaatan secara 
terbatas. 

Menurut Syafri pembatasan 
pemanfaatan dimungkinkan melalui 
sistem zonasi yang dirancang 
sedemikian rupa. Pemanfaatan 
tersebut bukan saja dari sisi 
sumber daya perikanan namun juga 
wisata bahari.

Poin berikutnya yang dipandang 
positif oleh Marine Conservation 
Institute adalah pengelolaan KKP 
Raja Ampat ini dilakukan secara 
kolaboratif yaitu melibatkan kerja 
sama dengan beberapa pihak 
termasuk LSM dan masyarakat adat.

Selain menerapkan secara ketat 
sistem zonasi, diberlakukan juga 
Aturan dan Tata Perilaku di MPA 
Raja Ampat bagi wisatawan, 

pengunjung dan pemilik kapal. 
Misalnya, penangkapan ikan 
hanya boleh dilakukan oleh 
kapal berukuran kurang dari 
2 GT (Gross Ton) dengan alat 
tangkap jenis tertentu yang 
diijinkan. “Dengan cara demikian 
kita bisa mengatur agar jumlah 
pertumbuhan ikan masih lebih 
tinggi ketimbang penangkapannya 
untuk konsumsi seharihari maupun 
perdagangan,”ujar Syafri. 

Syafri juga menambahkan adanya 
daftar aktivitas yang dilarang dan 
diperbolehkan berdasarkan izin 
tertentu atau aturan mengenai 
kuota, dan hanya dapat dilakukan 
di zona tertentu.

Sistem jaga laut
“Penegakan hukum merupakan 
tantangan tersendiri bagi 
pengelola kawasan konservasi 
Raja Ampat,” ungkap Syafri. Oleh 
karena itu pengelola kawasan 
Raja Ampat menerapkan Sistem 
Jaga Laut  berbasis masyarakat 
yang dirancang untuk memantau 
kawasan melalui patroli. 

SMasyarakat lokal direkrut menjadi 
Tim Jaga Laut dan diberi kapasitas 
sehingga mampu mengedukasi 
masyarakat sekitar, masyarakat 
pendatang termasuk wisatawan 
tentang Kawasan Konservasi 
Perairan temasuk fungsinya , aturan 
dan sanksi khusunya di KKP Raja 
Ampat.

Saat ini ada enam personil Jaga 
Laut di setiap pos. Mereka bertugas 
patroli setiap hari. Anggota tim 
tidak diijinkan membawa senjata 
serta tidak boleh melakukan 
tindakan penegakan hukum sebab 
mereka bukan aparat hukum. Tugas 
tim Jaga Laut sebatas melaporkan 
jika dalam berpatroli menjumpai 
adanya tindakan pelanggaran 
hukum. Selama berpatroli, Tim Jaga 
Laut ini memantau seberapa jauh 
tingkat pemanfaatan dan kondisi 
ekologi kawasan. 

Penulis : Armunanto.
Foto: Blue Abadi Fund.
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Dampak Ekonomi Sorgum 
Bagi Warga Dampek

Sorgum merupakan tanaman pangan 
lokal yang mampu tumbuh di lahan 
tandus. Keberadaan tanaman ini 
tidak bisa diremehkan karena sorgum 
nyata mampu “menyuburkan” 
ekonomi warga setempat. 

Mama Katarina Lymsa (57) masih 
ingat bagaimana ia mulai mena 
nam sorgum satu tahun lalu. Untuk 

me yakinkan keluarganya bahwa 
sorgum merupakan tanaman pangan 
yang bisa menjamin kehidupan me
reka, Katarina sampai harus berha
dapan dengan anakanaknya. 

“Mereka awalnya menentang saya 
karena selama ini kami sudah 
bisa hidup lumayan enak dengan 
menanam padi. Kebutuhan makan 

keluarga terpenuhi dan kami pun 
bisa hidup dengan menjual beras,” 
kenang Katarina. 

Katarina tertarik menanam sorgum 
setelah mengetahui jenis tanaman 
pangan lokal itu dari Romo Marcel 
dari paroki Beamuring. Ia tertarik 
karena ternyata sorgum sangat 
cocok dibudidayakan di lahan 



tandus seperti di daerahnya, desa 
Dampek Kecamatan Lamba Leda 
Utara, Kabupaten Manggarai Timur.

Ia mendapatkan fakta bahwa 
sorgum sesungguhnya bukan jenis 
tanaman baru. Sorgum merupakan 
tanaman yang sudah turun temurun 
ditanam oleh leluhur masyarakat 
Manggarai.  “Namun sorgum sudah 
banyak dilupakan karena anak 
sekarang lebih kenal beras untuk 
makan,” tuturnya. 

Katarina kemudian mencoba mena
nam sorgum setelah ikut pelatihan 
di gereja yang ada di desanya. Ia 
bersama beberapa mama lainnya 
mendapatkan lahan dari gereja 
untuk menggarap kebun sorgum. 

“Kami ini kelompok janda yang bisa 
hidup mandiri dengan sorgum,” kata 
Katarina sambil terkekeh mengingat 
kondisi mereka yang bisa hidup 
tanpa suami. Bahkan dari sorgum 
yang kami kelola, kami bisa menye
kolahkan anakanak ke luar pulau. 

Katarina menjelaskan, meski 
sorgum mudah ditanam, mereka 

tetap harus menggarap lahan 
yang tersedia lebih dulu. Tanaman 
liar ditebas dibersihkan. Mereka 
kemudian membuat aluralur di 
lahan agar mudah membersihkan 
rumput liar yang nantinya akan 
tumbuh mengganggu sorgum. 

Benih sorgum kemudian ditanam 
ke lubanglubang tanam yang 
sudah diatur dengan jarak tertentu. 
Untuk penyiraman, Katarina 
mengandalkan hujan saja. “Kami 
tanam sorgum tiga bulan. Saya 
tanam pertama tanggal 8 bulan 
5, panennya tanggal 5 bulan 8,” 
ujarnya.

Seperti tanaman pada umumnya, 
saorgum juga tidak bebas 
hama. Namun menurut Katarina, 
penyebaran hama pada tanaman ini 
tidak secepat padi sehingga hama 
mudah ditanggulangi. 

“Setiap ada hama masuk ke dalam 
batang, kami potong di bagian 
atas batang. Eh..ternyata hamanya 
sudah masuk sampai ke batang 
bagian bawah. Kalau sudah begitu, 
kami cabut tanamannya supaya 

tidak merembet ke tanaman lain,” 
tutur Katarina. 

Sumber Penghasilan 
Ekstra.
Dengan menanam sorgum, 
beberapa perempuan di Dampek 
mengaku lebih tenang hidupnya. 
Seperti diungkapkan Maria 
Tensiana Fatimah (52) dan Maria 
Fatimah San (52) yang bersedia 
diajak Katarina menanam sorgum. 

Bagi mereka sorgum merupakan 
sumber penghasilan ekstra bagi 
keluarganya. Dari panen pertama 
mereka bisa menghasilkan 800 
kg sorgum yang kemudian dijual 
dengan harga Rp 25 ribu per 
kilogram. “Hasil panen dibeli 
kelompokkelompok paroki,” kata 
Fatimah. 

Menurut Romo Marcel, hasil 
panen pertama dibeli paroki untuk 
dijadikan benih. Benih itu juga 
dibeli oleh kantor kecamatan 
yang kemudian mendistribusikan 
benih tersebut ke sebelas desa di 
Dampek. Setiap desa diharuskan 
menyediakan lahan satu hektar 



untuk menanam sorgum. Di 
Dampek kini sudah ada 100 hektar 
lahan sorgum. 

Dari pihak gereja, kata Marcel, su
dah ada empat paroki yang terlibat 
dalam penanaman sorgum. Ma
singmasing paroki memiliki lahan 
sendiri. Sebagian sorgum yang 
dibeli paroki kemudian diolah men
jadi tepung dan produk turunanya 
seperti biskuit, roti, sereal, dan 
lainlain. Produkproduk turunan ini 
dijual lagi ke masyarkat sekitar.

“Kelompok kami bisa mendapat 
hasil penjualan total Rp 16 juta. 
Uang itu sebagian kamu tabung di 
koperasi,” tutur Katarina. 

Warga tertarik ikut koperasi karena 
ada jaminan hari tua. Koperasi milik 
gereja ini dibentuk tahun 1998, 
beranggota hampir 15 ribu orang. 
Koperasi ini juga menyediakan 
semacam asuransi, jika ada yang 
meninggal ada uang dukanya.

Solusi kerawanan 
pangan 
Ketertarikan Romo Marcel terhadap 
sorgum bermula saat melihat poten
sinya sebagai solusi bagi sejumlah 
persoalan aktual di masyarakat 
yaitu masalah Kesehatan. Di wilayah 
Manggarai, Manggarai Barat dan 
Manggarai Timur,  angka gizi buruk 
masih sangat tinggi, yaitu mencapai 
sekitar 36 persen.  

“Selain itu juga terdapat isu 
kerawanan pangan, sebagian besar 
warga Manggarai tidak punya 
pangan sendiri. Mereka membeli 
dari luar, mereka didatangkan dari 
luar pulau Flores yaitu Sulawesi dan 
NTB,” ujar Marcel. 

Hal ini sangat membebani warga 
karena pendapatan per kapita warga 
Manggarai sangat rendah, yaitu ha
nya sekitar Rp 600 ribu, jauh dibawah 
Upah Minimum Regional (UMR). 

Yayasan KEHATI mendukung 
masyarakat lokal untuk giat 

menanam sorgum. Pada kegiatan 
panen pertama sorgum di Dampek, 
bulan Juli lalu, Direktur Program 
KEHATI, Rony Megawanto, 
mengatakan, sorgum menjadi salah 
satu solusi agar kita tidak sangat 
bergantung pada pangan luar. 

“Kalau kita sangat bergantung pada 
sumber pangan dari luar, maka 
kita akan kelaparan. Contohnya 
saja ketika pandemi Covid19 
melanda, banyak negaranegara di 
dunia menghentikan ekspor untuk 
mengamankan pasokan makanan 
mereka terlebih dahulu,” tutur Rony.

Pangan lokal seperti sorgum, lanjut 
Rony, perlu terus digiatkan dan 
disosialisasikan agar lebih dikenal 
masyarakat sehingga menciptakan 
pasar bagi para petani sorgum.

“Kunci dari keberhasilan ini semua 
adalah kolaborasi berbagai pihak. 
Sorgum jangan lagi dipandang 
rendah karena tanaman ini sangat 
bergizi. Sorgum bahkan sudah 
disebut sebagai superfood karena 
kandungan gizinya luar biasa,” kata 
Rony.

Ia mengingatkan agar sorgum bisa 
menjadi konsumsi masyarakat 
lokal untuk memenuhi pangan 
mereka terlebih dahulu. Tidak 
boleh banyak dijual ke luar daerah, 



kecuali jika memang sudah ada sisa 
produksi setelah kebutuhan pangan 
terpenuhi.

“Lupa” Sorgum 
Persoalan paling mendasar untuk 
saat ini adalah sorgum belum dike
nal masyarakat. “Padahal leluhur 
dulu menanamnya,” kata Marcel. 

Ketika pihak gereja melakukan 
sosialisasi, mereka menemukan 
fakta bahwa warga yang lahir tahun 
80an sudah tidak lagi mengenal 
Sorgum. “Generasi sebelum itu 
masih tahu sorgum itu makanan 
pokok, tapi sejak tahun 80an mulai 
menghilang setelah ada gerakan 
makan beras,” ujar Marcel.

Perlahan sorgum mulai dibudidaya
kan kembali. Sorgum dipilih kare
na tanaman ini adaptif terhadap 
perubahan iklim yang sudah mulai 
dirasakan di NTT. Akibat perubahan 
iklim banyak tanaman tidak mampu 
bertahan karena kekurangan air. 

“Bukan saja mampu bertahan 
dalam perubahan iklim, tapi sorgum 
juga lumayan hasilnya meskipun  
tanahnya berpasir. Sorgum bisa 
tumbuh dan menghasilkan meski 
tidak di musim hujan,” kata Katarina. 
Dengan sorgum ini dimungkinkan 
untuk mengembangkan pertanian 
organik lebih masif, karena selain 
adaptif juga tahan lama. 

Karena belum mengenal sorgum, 
warga masih banyak yang mencari 
beras sebagai makanan pokok. 
Untuk itulah diperlukan sosialisasi 
massif melalui pelatihanpelatihan 
di kelompokkelompok pengolah 
sorgum. 

Paroki mendapatkan bantuan 
pelatihan pengolahan sorgum, 
antara lain berupa bantuan peralatan 
produksi kue. Setiap paroki diberi 
fasilitas mesinmesin produksi dan 
ada 24 paroki yang sudah bergabung 
dalam memproduksi sorgum. 

Pelatihan untuk produk olahan 
sorgum sangat dibutuhkan agar 
masyarakat Kembali mengonsumsi 
sorgum. Geliat di tingkat konsumsi 
akan menggerakkan para petani 

untuk mau menggarap sorgum. 
“Masyarakat belum mau menanam 
sorgum karena belum banyak 
diminati pasar. Petani sini terbiasa 
begitu panen langsung dapat 
uang,” kata Katarina. 

Data dari Kecamatan Lamba 
Leda Utara, pemerintah NTT 
menargetkan penanaman sorgum 
seluas 5 ribu hektar untuk seluruh 
NTT. Namun masih ada persoalan 
benih yang belum bisa terpenuhi. 
Varian sorgum cukup banyak. 
Ada 77 jenis sorgum, hampir 30 
persennya ada di NTT dan Flores 
Timur memiliki varian paling banyak.

Penulis : Armunanto/Lusiana 
Indriasari.
Foto: Lusiana Indriasari.
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MANGROVE DONGGALA

Mereka Melawan 
dengan Menanam

Jumat 28 September 2018 menjadi hari yang 
tidak pernah terlupakan bagi masyarakat di 
Teluk Palu Sulawesi Tengah. Pada pukul 17.00 
WIB hampir separuh Pulau Sulawesi diguncang 
gempa bumi berskala besar dengan skala 
magnitude 7.4. 

Sebagian besar daerah Teluk Palu luluh lantak. 
Sesar Palu Koro yang membelah teluk itu 
membuat kerusakan dahsyat karena pusat 
gempa hanya berjarak 26 kilometer di sebelah 
utara kota Donggala dengan kedalaman 10 
kilometer. Dalam hitungan menit, tsunami 
menerjang hampir seluruh wilayah Teluk Palu, 
menyisakan puing bangunan yang roboh, 
miring serta banyak korban jiwa. 

Tsunami di beberapa tempat bahkan tidak 
menyisakan jejak kehidupan sama sekali. 
“Masih banyak warga yang trauma dengan 
tsunami besar di Teluk Palu. Kami tidak bisa 
berbuat banyak karena memang tinggal di 
daerah rawan bencana. Namun kami tidak 
mau tinggal diam,” kata Andi Anwar Direktur 
Eksekutif Yayasan Bonebula (YBB) Kabupaten 
Donggala. 

Menurut Laporan Survey Tsunami Badan 
Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika,  
gempa dahsyat itu getarannya tidak hanya 
dirasakan di Donggala dan Palu. Gempa 
terasa hingga ke Gorontalo, Poso, Majene, 
Soroako, Kendari, Kolaka, Konawe Utara, Bone, 
Sengkang, Makassar, Gowa, dan Toraja. 

Bahkan wilayah Kalimantan Utara dan 
Kalimantan Timur pun ikut merasakan getaran. 
Jejak sejarah tsunami di Teluk Palu tercatat 
terjadi pada tahun 1927, 1930, 1938, dan 
terakhir di tahun 1966



Pejuang mangrove
Sebagai warga Donggala, Andi dan banyak warga 
lainnya tidak mau menyerah. Kondisi ekologis 
Teluk Palu yang tidak banyak lagi memiliki benteng 
pesisir alami membuat mereka terus bergerak untuk 
menyelamatkan kehidupan selanjutnya. 

“Kami selamat dan rumah kami tidak kena tsunami 
karena mangrove di pesisir kami ini masih lebat,” 
kata Rini (35), ketua kelompok perempuan Pejuang 
Mangrove di kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan 
Banawa, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. 
Sementara banyak tetangga desa Rini yang rumahnya 
hanyut dilibas tsunami. 

Bersama puluhan perempuan di Kabonga, Rini 
berusaha keras agar mangrove di pesisir mereka 
tidak dirambah pembangunan dermaga. Di sepanjang 
Teluk Palu riuh didirikan dermaga salah satunya untuk 
keperluan tambang pasir batu. 

Pembangun pesisir Teluk Palu nyata-nyata telah 
menghancurkan keberadaan sabuk hijau mangrove. 

“Kami melawan pembangunan itu tidak dengan 
kekerasan. Tapi kami terus saja menanam bibiit-bibit 
mangrove di pesisir yang sudah rusak,” kata Andi. 

Usaha mempertahankan mangrove juga dilakukan 
Rini dengan memanfaatkan aneka jenis buah 
mangrove untuk menambah penghasilan mereka. Di 

rumah panggungnya, Rini pagi itu sedang mengolah 
Avicennia Marina atau si Api-api, buah mangrove yang 
bentuknya lancip panjang.  

Setelah menghilangkan racunnya, Rini dan kelompok 
kerjanya mengolah buah mangrove tersebut menjadi 
keripik yang gurih dan renyah. “Kami menjualnya 
dengan harga Rp 15.000 per kantong dengan berat 
500 gram,” kata Rini. 

Kelompok perempuan Sahabat Mangrove juga 
mengolah buah mangrove menjadi berbagai produk. 
Selain keripik, Faizah Jengi dan teman-temannya 
mengolah buah mangrove menjadi kopi, kue talam, 
rempeyek dan lain-lain. 

Kembalikan sabuk hijau 
KEHATI mendukung Yayasan Bonebula dan perempuan 
Pejuang Mangrove untuk penyelamatan daerah pesisir 
di Donggala. Yayasan Bonebula yang didirikan pada 
2008 ini aktif membuat gerakan perlindungan ruang 
pesisir dan laut di Kabupaten Donggala. 

Pada peringatan hari mangrove sedunia 26 Juli 2022 
lalu, Yayasan KEHATI bersama Komunitas Sahabat 
Mangrove Tanjung Batu, Pejuang Mangrove Kabonga 
Kecil dan Pemkab Donggala menanam bibit mangrove 
di lahan seluas 1 ha di perairan teluk Palu Donggala.

Restorasi ekosistem mangrove yang telah rusak 
ini dilakukan untuk membangun kembali benteng 



sabuk hijau peredam tsunami. Keberadaan 
mangrove diharapkan juga dapat mengembalikan 
keanekaragaman hayati di sana. 

“Walaupun berangkat dari mitigasi bencana, program 
konservasi mangrove ini diharapkan dapat memberikan 
banyak manfaat lain bagi keberlangsungan mahluk hidup 
terutama masyarakat sekitar,” ujar Manajer Program 
Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI Toufik Alansar. 

Toufik menambahkan bahwa banyak manfaat yang 
dapat dirasakan dari program ini di beberapa tahun 
ke depan. Secara fisik, keberadaan hutan mangrove 
di pesisir merupakan sabuk hijau yang melindungi 
daratan dari bahaya erosi, abrasi, mengurangi aktivitas 
pasang surut air laut, dan menahan gelombang air laut 
dan tiupan angin. 

Secara ekologi dapat mengembalikan fungsi-fungsi 
ekosistem hutan mangrove sebagai daerah pembiakan 
(spawning ground) dan daerah pembesaran (nursery 
ground) bagi sejumlah biota laut seperti udang, 
ikan, kepiting dan kerang–kerangan. Hal terpenting, 

program konservasi mangrove merupakan bagian dari 
program mitigasi perubahan iklim dan pembangunan 
rendah karbon. 

Di kawasan itu, kata Andi, 14 Kecamatan dari 16 
Kecamatan di Kabupaten Donggala berada di pesisir. 
“Sebagian besar memiliki masalah yang sangat 
kompleks dalam pemanfaatan area pesisir,” papar 
Andi. Bersama KEHATI, Yayasan Bonebula menanam 
2.000 bibit mangrove di daerah Tanjung Batu pada 
peringatan Hari Mangrove Sedunia tahun 2022 pada 
bulan Juli lalu. 

Dalam konteks kebencanaan, mangrove menjadi 
benteng alami penahan tsunami. Mangrove yang 
masih “tebal” mampu menjadi pemecah ombak kala 
tsunami datang. Namun mangrove tidak asal ditanam. 
Butuh Teknik yang cukup rumit agar mangrove 
yang sudah ditancapkan di pesisir bisa bertahan 
hidup. Sampah dan ombak besar menjadi salah satu 
penyebab bibit mangrove mati. 

Penulis/foto : Lusiana Indriasari.
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Revitalisasi dan Rehabilitasi 
Sungai Citarum Sebagai Sumber 
Kehidupan Berkelanjutan
Sejak tahun 2017 Pemerintah 
Republik Indonesia mengakui 
genting dan pentingnya 
persoalan sampah yang kemudian 
ditindaklanjuti dengan berbagai 
upaya serius menanganinya. 
Target pun ditentukan yaitu 
mengurangi sampah hingga 70 
persen pada 2025 dan 100 persen 
pada 2040.

Sekitar 6.8 juta ton sampah 
dihasilkan Indonesia per tahunnya 
dengan pertumbuhan sekitar 5 
persen per tahun menurut laporan 
National Plastic Action Partnership 

(NPAP), 70% di antaranya (sekitar 
4,8 juta ton) belum terkelola 
dengan baik. Dari jumlah tersebut 
sekitar 620.000 ton (9%), 
diperkirakan naik menjadi 780.000 
ton pada 2025, akan berakhir di 
laut. Jumlah tersebut tentu terus 
bertambah melalui sekitar 20 
sungai pembawa sampah plastik ke 
lautan Indonesia. 

NPAP merekomendasikan perlunya 
investasi pendanaan $18 miliar 
antara 2017 hingga 2040 untuk 
penanggulangan sampah di 
Indonesia.

Sungai Citarum mendapatkan 
perhatian dan prioritas sebagai 
yang paling tercemar di antara 
tujuh sungai yang menurut 
Kementerian Kehutanan telah 
melebihi daya tampung beban 
pencemaran (DTBP), bersama 
Ciliwung, Cisadane, Bengawan 
Solo, Brantas, Kapuas dan Siak.

Kondisi Citarum 54% tercemar 
berat, hanya sekitar 3% saja yang 
memenuhi baku mutu. Pemulihan 
Citarum yang mengalir sepanjang 
297 km di 13 kabupaten dan 23 
sektor operasi teritorial saat ini 



Sumber : 
Foto Citarum KEHATI

dikoordinasikan dibawah Satuan 
Tugas Pengendalian Pencemaran 
Kerusakan DAS Citarum, 
diimplementasikan Pemda Jabar 
melalui program Citarum Harum 
sejak 2018.

Peran KEHATI
Sebagai bentuk partisipasi dan 
wujud dukungan terhadap Program 
Citarum Harum itulah maka Green 
Initiative Foundation (Yayasan 
Prakarsa Hijau Indonesia), PT 
Bank HSBC Indonesia (HSBC) 
dan Yayasan KEHATI menginisiasi 
program Revitalisasi dan 
Rehabilitasi Sungai Citarum Sebagai 
Sumber Kehidupan Berkelanjutan 
(Revive Citarum) pada tahun 2019.

Manager Ekosistem Kehutanan 
Kehati Rio R Bunet mengatakan 
bahwa partisipasi KEHATI dalam 
program ini adalah di tingkatan 
supervisi, sedangkan pelaksana di 
lapangan adalah Green Initiative 
Foundation (GIF) dan HSBC selaku 
lembaga donor.

Program kerja Revive Citarum 
bersinergi dengan proyek Citarum 

Harum Pemda Jabar yang memiliki 
12 program yaitu penanganan lahan 
kritis, penanganan limbah industri, 
penanganan limbah peternakan, 
penangan limbah domestik, 
pengolahan sampah, pengendalian 
pemanfaatan ruang, pengeolaan 
sumber daya air dan pariwisata, 
penanganan keramba jaring 
apung, penegakan hukum, edukasi 
dan pemberdayaan masyarakat, 
pengelolaan data informasi dan 
hubungan masyarakat, riset dan 
pengembangan.

“Citarum Harum memiliki 12 pro-
gram kerja, kami di Revive Citarum 
berkontribusi hanya di program 
pengolahan limbah, sampah, dan 
edukasi,” sambung Rio.

Pencemaran Citarum dominan 
berasal dari industri, terutama 
tekstil di Jawa Barat yang pada 
awalnya level industri rumah 
tangga. Problem pencemaran 
muncul setelah skala produksi 
mereka berkembang menjadi 
perusahaan besar berbentuk 
PT tapi tidak diimbangi dengan 
manajemen limbah.

Satgas Citarum Harum bertindak 
tegas apabila menjumpai tindak 
pencemaran, namun demikian 
pelibatan pelaku industri mengatasi 
problem ini baru sebatas pada 
terbentuknya kesadaran saja 
(awareness) yang kemudian 
direspon dengan terbentuknya 
Forum Komunikasi Industri Peduli 
Lingkungan (FKIPL) sebagai wadah 
untuk edukasi, konsultasi teknis 
gratis, dan berbagi pengalaman 
mengelola limbah.

Dampak Pandemi Covid, 
Pencemaran Menurun
Industri yang terlihat memiliki 
komitmen kuat direncanakan akan 
diberikan apresiasi. Telah disusun 
pihak-pihak yang bertugas menilai 
perusahaan-perusahaan mana yang 
berubah menjadi lebih baik dalam 
konteks kesadaran, kepedulian, dan 
komitmen jangka panjang; itulah 
nanti yang diberi diapresiasi.

Ketika berbagai kriteria sedang 
disusun, ternyata di tengah jalan 
datanglah pandemi Covid-19. 
Karena kegiatan apresiasi itu 
bersifat mengumpulkan masa, 



maka tidak bisa dilaksanakan. 
Selain itu terdapat kendala berupa 
melambatnya ekonomi di masa 
pandemi sehingga membuat 
industri perlu menyesuaikan ritme 
kegiatan.

GIF, HSBC, dan KEHATI 
pada akhirnya memutuskan 
pendampingan forum industri 
tersebut dialihkan ke bentuk 
konsultasi-konsultasi tidak 
mengikat. Para pakar disediakan 
kepada anggota forum yang 
membutuhkan konsultasi, bahkan 
juga disediakan workshop dan 
pelatihan tentang cara mengelola 
limbah di perusahaan.

“Jumlah peserta workshop dan 
pelatihan jauh dibawah target 
sebab banyak industri ternyata 
bangkrut terdampak pandemi. 
Mereka banyak melakukan PHK, 
boro-boro bisa ikut kegiatan. 
Jadi, ketika pandemi ini tingkat 
pencemarannya menurun akibat 
skala operasi mereka juga 
menurun,” ujar Rio Bunet.

Tetapi program pendampingan 
tetap berjalan, masih ada 
perusahaan yang melakukan 
konsultasi pengelolaan limbah. 
Dengan demikian Forum 
Komunikasi Industri Peduli 
Lingkungan tersebut paling tidak 
masih bisa menginisiasi kesadaran, 
dan perusahaan mendapatkan 
informasi dan bimbingan teknis 

tentang, misalnya, instalasi 
penglolaan air limbah (IPAL).

Mengapa Bojongsari
Bojongsari dipilih sebagai lokasi 
pemberdayaan dan edukasi 
masyarakat karena selain posisinya 
di bantaran kali Citarum juga tidak 
punya pembuangan sampah, 
padahal jumlah populasinya tinggi. 
Sampah diletakkan di pinggir-
pinggir jalan, pinggir kali, sehingga 
berpotensi mencemari Citarum.

Beberapa Rukun Warga (RW) 
Bojongsari dikumpulkan untuk 
diedukasi melalui kampanye 
dan sosialisasi bahwa persoalan 
sampah bisa diselesaikan dengan 
menciptakan bank sampah 
sehingga memberikan manfaat 
ekonomis. Mereka juga diberi 
pelatihan misalnya bagaimana 
sampah plastik dijadikan taplak, 
tas, dan sebagainya.

Sampah organik juga dikumpulkan, 
disetor untuk diolah lebih lanjut 
menjadi pupuk cair, pupuk organik, 
kompos, sisanya dibusukkan oleh 
lalat jenis Black Soldier Fly (BSF). 
Jadi, dari yang tadinya sampah 
diletakkan begitu saja, sekarang 
dengan adanya pendampingan 
ini sampah telah menjadi sumber 
income baru.

Sepanjang program berjalan 
hingga 2021 terdapat dukungan 
infrastruktur berupa tiga unit rumah 

magot di tiga RW, perbaikan lokasi 
pengelolaan sampah di lima RW, 
pengadaan 140 tong komposter 
dan ember pilah sampah, dan 
pembuatan biopori di halaman 
rumah warga

Paska Pandemi
Setelah pandemi, tantangan 
berikutnya adalah bagaimana agar 
program ini tetap berjalan meng-
hasilkan manfaat tertentu. Pihak 
industri yang telah mendapatkan 
pendampingan sepakat melakukan 
kegiatan berikutnya yaitu pelatihan 
bagi operator pengelola limbah 
agar mendapat sertifikat sebagai 
operator IPAL. 

Program Revive Citarum hanya 
terlibat di pelatihannya saja, 
sedangkan sertifikasinya menjadi 
tanggungjawab perusahaan. 
Program ini menyediakan dana 
untuk pelatihan dua gelombang, 
dan menyediakan tenaga ahli yang 
membimbing teknis dan diakhiri 
dengan mensimulasi sertifikasi IPAL. 

Selama ini operator IPAL sering 
menjadi kambing hitam apabila 
perusahaan dijumpai oleh satgas 
melakukan pelanggaran, dengan 
sertifikasi IPAL diharapkan 
perusahaan menyesuaikan diri 
dengan membentuk manajemen 
limbah lebih baik. 

Penulis: Armunanto.
Foto: KEHATI.
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