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Penghargaan Proklim Bagi 
Kampung Aisandami Berkat 
Kemampuan Adaptasi dan 
Mitigasi Perubahan Ikllim
Tersembunyi dibalik Teluk Duairi, dan berjarak sekitar 50 km dari Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, 
terdapat sebuah tempat yang masih menyimpan keunikan alam dan budaya asli yaitu kampung Aisandami. 
Berkat kemampuan masyarakatnya dalam menjalankan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara 
berkelanjutan, kampung Aisandami menerima penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) tahun 2021 dari 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bertempat di Kantor Bidang Wilayah II Wasior, Taman Naisonal Teluk Cenderawasih (TNTC), Wakil Bupati Teluk 
Wondama Andarias Kayukatuy pada Selasa 19 Oktober menerima penyerahan tropi Proklim 2021 tersebut, 
kemudian diberikannya kepada Pelaksana Tugas Kepala Kampung Aisandami Ernawati Dewi Rumbekwan. 



untuk menangani dampak 
perubahan iklim. Salah satu 
contohnya adalah penanganan 
atau antisipasi kenaikan muka laut. 
Kampung Aisandami sendiri berada 
di wilayah pesisir yang sangat 
rentan terhadap peningkatan muka 
air laut. Masyarakat Aisandami, 
sebagai salah satu cara untuk 
menghadapi kerentanan tersebut, 
di akhir tahun 2020 menanam 
bakau guna mengembalikan fungsi 
perlindungan di wilayah pantai. 
Penanaman ini menjadi bagian dari 
pembuatan struktur alamiah pesisir 
untuk mengantisipasi dampak 
perubahan iklim yang dapat 
meningkatkan frekuensi terjadinya 
gelombang tinggi, badai dan 
juga kenaikan muka air laut yang 
mengancam usaha nelayan dan 
masyarakat. 

Aspek mitigasi merupakan kegiatan 
mengurangi emisi GRK. Kampung 
Aisandami terletak di pesisir, jauh 
dari Tempat Penampungan Sampah 
Sementara yang berada di Ibu kota 
kabupaten, Wasior, sehingga rentan 
terhadap penumpukan sampah 
terutama sampah anorganik. 
Untuk itu masyarakat Aisandami 
pun sejak 2019 telah mengolah 
sampah menjadi kerajinan tangan. 
Sampah seperti gelas plastik, 
styrofoam dan sisa kantong semen 
dijadikan wadah untuk menanam 
sayur dan tanaman di pekarangan 
rumah dalam rangka peningkatan 
ketahanan pangan dan pemenuhan 
gizi keluarga.

Aspek kelembagaan atau 
kelompok adalah upaya menjamin 
kegiatan adaptasi dan mitigasi 
akan terus berlangsung dan 
mendapat dukungan. Kelompok 

Proklim dikelola oleh Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dalam rangka meningkatkan 
keterlibatan masyarakat dan 
pemangku kepentingan untuk 
melakukan penguatan kapasitas 
adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim dan penurunan 
emisi gas rumah kaca (GRK). 

Selain itu, Proklim juga merupakan 
pengakuan terhadap upaya 
adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim serta dapat meningkatkan 
kesejahteraan di tingkat lokal 
sesuai dengan kondisi wilayah.

Tahapan Proklim mencakup 
persiapan, perencanaan, 
pelaksanaan, pengembangan, dan 
penguatan aksi adaptasi mitigasi. 
Aspek penilaiannya meliputi 
kegiatan adaptasi, mitigasi, dan 
kelembagaan. 

Aspek adaptasi adalah kegiatan 
untuk menjawab kerentanan di 
desa tersebut, meliputi kegiatan 

Acara serah terima juga dihadiri 
oleh Tonci Somisa selaku ketua 
kelompok, Agus Awi selaku 
perwakilan masyarakat Kampung 
Aisandami, dan didampingi oleh 
Kepala Seksi Wilayah III Aisandami, 
Cores Y. Makamur. 

Sebagaimana dilansir Antara, 
Wakil Bupati mengatakan bahwa 
untuk seluruh Indonesia terdapat 
251 peserta khusus untuk Proklim 
utama tahun 2021. Aisandami 
merupakan salah satu Proklim 
Maluku-Papua yang merupakan 
Proklim tipologi pesisir dengan 
masyarakat asli yang memiliki 
kearifan lokal.

“Ini adalah kebanggaan kita 
bersama. Tapi kebanggaan 
ini menuntut tanggung jawab 
dari kita semua untuk tetap 
mempertahankan pencapaian ini. 
Kalau sekarang kita dapat trofi 
utama, saya berharap ke depan 
Aisandami bisa dapat trofi lestari,” 
kata Wakil Bupati dikutip Antara.



di Aisandami merupakan binaan 
Balai Besar TNTC berupa Kelompok 
Ekowisata Wadowun Beberin. Sejak 
Tahun 2018, kelompok ini aktif 
mengembangkan wisata berbasis 
konservasi. Keberadaannya 
menjadi penggerak kegiatan 
dan pendukung yang dapat 
menjamin kegiatan adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. Selain 
itu juga sebagai penggerak 
dalam mengakses sumber daya, 
pendanaan dan teknologi.

Blue Abadi Fund 
Mendukung Kampung 
Aisandami Mendirikan 
Ekowisata Burung 
Cendrawasih
Salah satu upaya kelompok 
ekowisata kampung Aisandami 
dilakukan dalam kerangka 
pelestarian burung cendrawasih. 
Berkat dukungan dana Blue Abadi 
Fund (BAF), Kampung Aisandami 
mendirikan ekowisata dengan 
membangun pos pengamatan 
burung cendrawasih, jalur trekking 
mangrove, dan mempromosikan 
paket ekowisata tersebut. 

Bendahara Ekowisata Kampung 
Aisandami, Melania Hegemur, 
dalam wawancaranya mengatakan 
harapannya, bahwa dengan 
menerima penghargaan Proklim 
2021, keberadaan ekowisata 
menjadi semakin dikenal 
masyarakat luas, bukan hanya 
warga sekitar.

Program ekowisata ini dalam 
perkembangannya merangkul 
berbagai elemen masyarakat agar 
sadar bahwa manfaatnya akan 
dinikmati pula oleh anak cucu 
kelak. Melania mengatakan bahwa 
saat ini sudah ada beberapa 
mantan pemburu cendrawasih 
yang beralih profesi menjadi 
pemandu wisata.

“Para mantan pemburu burung 
Cendrawasih itu sadar bahwa 
jika burung dari surga itu terus 
diburu dan menjadi hilang di alam, 
maka tidak akan ada tamu yang 
datang ke Kampung ekowisata 
Aisandami,” ujar Melania.

“Sekarang bapak yang dulu 
pemburu itu sudah punya 
homestay dan mendapat manfaat 
dari ekowisata,” sambung Melania.

Feronika Manohas, staf WWF yang 
menjadi pendamping masyarakat 
Aisandami, mengatakan paket 
ekowisata tersebut dijual dengan 
nama Aisandami Ecotour dengan 
obyek berupa cendrawasih, 
trekking mangrove, dan diving. 

Paket ekowisata tersebut dijual di 
kisaran harga Rp 600 ribu hingga 
Rp 800 ribu per paket, terdiri dari 
tiga paket yaitu Mengenal Alam, 
Mengenal Budaya, dan Mengenal 
Lingkungan Sekitar.

“Dari tiga paket tersebut, yang 
paling diminati masyarakat adalah 
paket mengenal alam, yaitu trekking 
mangrove, trekking air terjun, 
trekking burung cendrawasih, dan 
snorkeling. Kalau paket mengenal 
budaya peminatnya biasanya orang 
asing,” pungkas Feronika.
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Biodiversity Warriors KEHATI 

Selenggarakan Pelatihan 
Dasar Navigasi Darat Bagi 
Pejuang Keanekaragaman 
Hayati Muda

Navigasi darat merupakan ilmu dasar wajib bagi profesi apapun yang bekerja di alam bebas, misalnya anggota 
tim SAR, tentara, dan peneliti keanekaragaman hayati. Dengan menguasai ilmu ini orang mampu menentukan 
arah yang dituju dari posisinya pada titik yang ada di peta. Seorang navigator handal tahu dia berada di titik 
mana di peta itu, untuk kemudian menentukan ke mana arah selanjutnya yang harus dituju.

Menyadari pentingnya penguasaan ilmu tersebut bagi pelaksanaan tugas-tugas di alam bebas, Biodiversity 
Warriors KEHATI mengadakan pelatihan dasar navigasi darat bagi Pejuang Keanekaragaman Hayati Muda 
pada 24 September 2022 di Bumi Perkemahan Cibubur.

“Kedepannya, pelestarian keanekaragaman hayati akan menghadapi tantangan yang semakin berat 
dan kompleks. Pelatihan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan para pejuang 



keanekaragaman hayati muda 
KEHATI. Selain itu, para peserta 
pelatihan dapat terlibat pada 
kegiatan sosial lain seperti 
penyelamatan korban bencana 
alam, dan lain-lain,” ujar Direktur 
Komunikasi dan Kemitraan Rika 
Anggraini.

Penguasaan peta dan kompas 
wajib diberikan kepada peserta 
pelatihan sebagai bekal teknis 
paling mendasar. Peserta wajib 
memahami fungsi dan arti dari 
komponen-komponen utama peta 
yaitu judul, nomor, koordinat, 
kontur, skala dan legenda. 

Setelah itu peserta diajari 
bagaimana menggunakan kompas 
untuk membaca arah utara, selatan, 
barat, timur, dan seterusnya. 
Terpenting adalah sudut penunjuk 
posisi utara sebab itu adalah 
indikator yang ditunjukkan 
melalui jarum merah. Kemudian 
ditunjukkan bagian kompas yang 
mencantumkan skala angka 0–360 

serta huruf 
petunjuk arah N, 
S, W, E. Harus 
dipastikan juga sebelumnya jangan 
ada benda mengandung besi di 
dekat kompas karena mengganggu 
pergerakan jarumnya.

Peserta juga diperkenalkan dengan 
alat navigasi selain kompas dan 
peta. Roamer adalah alat bantu 
pembacaan koordinat dari suatu 
titik dalam peta. 

Douglas protractor adalah busur 
derajat berbentuk kotak untuk 
menentukan arah sudut. 

GPS (Global Positioning System) 
adalah alat navigasi berbasis 
satelit untuk menentukan posisi 
di permukaan bumi melalui 
sinkronisasi sinyal dari setidaknya 
24 satelit yang mengirim 
gelombang mikro ke bumi 
sehingga dapat digunakan untuk 
menentukan kecepatan, arah, letak, 
dan waktu.

Google Earth adalah program 
komputer yang menyajikan 
tampilan visual tiga dimensi 
(3D) merepresentasikan bumi 
berdasarkan gambar-gambar yang 
diperoleh melalui satelit, foto udara, 
dan GIS (Geographic Information 
System) sehingga memungkinkan 
pengguna untuk melihat lanskap 
bumi dari berbagai perspektif.

Pelatihan diikuti oleh kalangan 
jurnalis dan masyarakat umum 
yang memiliki kepentingan terkait 
pelestarian dan pemanfaatan 
keanekaragaman hayati Indonesia 
ini diberikan rutin setiap bulan. 
Materi yang diberikan terkait 
kebutuhan mereka di lapangan 
seperti fotografi hidupan liar, 
pengoperasian kamera jebak, urban 
farming, maupun keterampilan 
penunjang lainnya seperti penulisan 
artikel, pembuatan proposal, dan 
lainnya.
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DUKUNG PROGRAM MANGROVE BLUE CARBON, 

KEHATI dan PT Asahimas 
Chemical Kembali Tanam 
Mangrove di Pandeglang

Sebagai bagian dari target 
penanaman 50.000 bibit mangrove 
sepanjang tahun 2022, sekaligus 
juga dalam rangka mendukung 
program Mangrove Blue Carbon, PT 
Asahimas Chemical (ASC) bersama 
Yayasan KEHATI menanam 18.000 
bibit mangrove di Desa Panimbang 
Jaya, Kecamatan Panimbang, dan 

Desa Cigorondong, Kecamatan 
Sumur, Kabupaten Pandeglang, 
Banten. Kegiatan ini melibatkan 
pula Universitas Tirtayasa, 
Dinas Kelautan Dan Perikanan 
(DKP) Banten, LSM lingkungan 
lokal, Kelompok Masyarakat dan 
pemerhati lingkungan lainnya di 
Kabupaten Pandeglang. 

Desa Panimbang Jaya dan Desa 
Cigorondong punya lahan 2 
hektar untuk ditanami mangrove 
menurut hasil survey Yayasan 
KEHATI bersama Universitas 
Tirtayasa. Penanaman tersebut 
merupakan upaya menciptakan 
bentang alam terhadap bencana 
dan memitigasi dampak perubahan 



iklim. Luasan ekosistem mangrove 
di Banten terus terdegradasi akibat 
beberapa faktor seperti abrasi dan 
bencana alam, menurut studi Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(DLHK) Provinsi Banten di tahun 
2019. 

“Program Mangrove Blue Carbon 
di Provinsi Banten telah berjalan 
dengan tujuan merehabilitasi 
Kawasan pesisir Selat Sunda yang 
terdegradasi. Untuk memastikan 
kegiatan tersebut tercapai, maka 
aksi penanaman dan perawatan 
mangrove perlu kolaborasi dan 
dukungan semua pihak, terutama 
masyarakat setempat,” ujar Manajer 
Program Ekosistem Kelautan Toufik 
Alansar.

Selain manfaat ekologis, pelestarian 
ekosistem mangrove diharapkan 
menendongkrak perekonomian 
masyarakat sekitar. Telah 
direncanakan beberapa kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di 
tahun 2023 yaitu penguatan 

melalui pelatihan pengolahan hasil 
mangrove.

“Sebagai kontribusi terbaik kami, 
ASC bersama Yayasan KEHATI 
akan terus mengembangkan 
Program Mangrove Blue Carbon ini 
di area lainnya di Provinsi Banten. 
Semoga mangrove yang kita 
jaga bersama dapat memberikan 
banyak manfaat untuk lingkungan, 
masyarakat sekitar, dan tentunya 
masa depan yang lebih baik” ujar 
President Director PT ASC Jun 
Miyazaki.

Sebagaimana kegiatan penanaman 
mangrove pada tahun 2021 yang 
lalu, kegiatan kali ini juga disertai 
dengan gerakan bersih-bersih 
pantai di sekitar lokasi penanaman.

“Kami mencoba menjadi solusi 
bagi permasalahan lingkungan 
yang berada di sekitar 
area operasi,” ujarnya 
dikutip Antara News 
dalam pemberitaannya 

berjudul Indonesia Galakkan 
Program Mangrove Blue Carbon, 
23 September 2021. Menurut Vice 
President Director PT. ASC, Eddy 
Sutanto, lingkungan dan perubahan 
iklim merupakan persoalan global 
sehingga seluruh pihak seharusnya 
bahu-membahu mengatasinya.

Mangrove Blue Carbon merupakan 
konsep program konservasi dan 
rehabilitasi keanekaragaman hayati 
yang dirancang untuk mendukung 
program nasional dari pemerintah 
pusat yang masuk dalam Program 
Prioritas Nasional (PPN) Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024 
melalui Pembangunan Rendah 
Karbon (PRK). 



Berita dan informasi tentang konservasi alam dan 
keanekaragaman hayati

EKOSISTEM PERTANIAN

Periode: September - Desember 2022

Berdaulat Pangan Melalui 
Keragaman Pangan Lokal

Kerawanan pangan terkait pandemi Covid-19 masih melanda dunia, 
termasuk pula yang disebabkan oleh perubahan iklim, ketegangan 

internasional, dan kenaikan harga. Kondisi suram tersebut tampak dari 
slogan Leave No One Behind yang menjadi tema Hari Pangan Sedunia 2022. 
Untuk menciptakan ketahanan pangan dalam konteks permasalahan global 

saat ini, menurut Kemenko Bidang Perekonomian, salah satu strateginya 
adalah dengan diversifikasi produk pangan lokal.



Manajer Program Ekosistem 
Pertanian Yayasan KEHATI 
Renata Puji Sumedi Hanggarawati 
menjelaskan bahwa keberagaman 
merupakan jawaban sumber 
kebutuhan pangan lokal ke depan. 

“Upaya untuk kembali ke sumber 
pangan lokal harus ditingkatkan. 
Keragaman sumber pangan 
nusantara merupakan jawaban 
terhadap permasalahan kelaparan, 
gizi buruk, termasuk perubahan 
iklim,” ujarnya.

Setelah Brazil, keragaman 
sumber pangan Indonesia adalah 
yang tertinggi di dunia. Data 
Badan Pangan Nasional tahun 
2022 menunjukkan Indonesia 
menempati urutan ketiga dalam 
keanekaragaman hayati, dengan 
kekayaan 77 tanaman pangan 
sebagai sumber karbohidrat, 75 
jenis sumber protein, 26 jenis 
biji-bijian, 389 jenis buah-buahan, 
228 sayuran dan 110 bumbu dan 
rempah-rempah, serta 40 macam 
bahan minuman. 

Fakta tersebut, sayangnya, tidak 
serta merta membuat Indonesia 

memenuhi syarat ketahanan 
pangan. Indonesia berada di 
peringkat 63 dari 113 negara 
di dunia, menurut Indeks 
Ketahanan Global 2022 dari 
majalah The Economist yang 
dibuat berdasarkan empat 
indikator yaitu keterjangkauan, 
ketersediaan, kualitas dan 
keamanan makanan, serta 
keberlanjutan dan adaptasi. 
Dengan peringkat seperti ini 
Indonesia tertinggal jauh dari 
Singapura dan regional Asia 
Tenggara lainnya.

Keterjangkauan harga pangan 
Indonesia masih cukup baik 
dengan skor 81,5 poin, namun 
sejumlah indikator lain masih 
lemah. Skor Indonesia untuk aspek 
ketersediaan pasokan adalah 50,9 
poin, sedangkan aspek kualitas 
dan keamanan pangan 56,2 poin, 
disusul aspek keberlanjutan dan 
adaptasi pangan sebesar 46,3 
poin.

Beras di Indonesia menjadi sumber 
pangan dengan rata-rata konsumsi 
rumah tangga sebesar 94,9 kg 
per kapita per tahun pada 2019. 

Sekitar 2,5 juta ton beras per 

bulan dibutuhkan untuk memenuhi 
konsumsi 270 juta jiwa penduduk 
Indonesia menurut data Badan 
Ketahanan Pangan 2020.

Pelaksanaan program pencetakan 
sawah belum dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat yang 
semakin berkembang dari waktu 
ke waktu. Populasi tumbuh 
secara deret ukur, sedangkan 
produksi pangan tumbuh secara 
deret hitung, mengacu pada 
teori Malthus dalam Essay on 
Population. 

Oleh karena itu Indonesia 
memerlukan perubahan sistem 
pangan nasional, dimulai dari sisi 
permintaan. Dibutuhkan cara baru 
untuk menggonsumsi makanan 
pokok, tidak hanya beras tetapi 
juga banyak makanan lokal lainnya.



Sumber Pangan Lokal 
Berkarbohidrat

Indonesia punya banyak ragam 
biji-bijian sumber karbohidrat 
seperti jewawut, sorgum, hingga 
jelai. Hampir setiap daerah 
memiliki umbi-umbian, misalnya 
ubi jalar dan talas. Papua tahun 
2018 lalu dilanda bencana gizi 
buruk, padahal memiliki kekayaan 
umbi luar biasa. Sebanyak 224 
kultivar ubi jalar ditemukan di 
Lembah Baliem dan Wissel, 
sedangkan di Anggi tercatat 60 
kultivar (Schneider et al., 1993 
dalam Suhendra dkk, 2014). Papua 
juga memiliki kekayaan talas. Hasil 
seleksi LIPI menemukan 20 kultivar 
talas potensial. 

Talas memegang peranan penting 
sebagai umbi asli Indonesia yang 
telah terbukti daya adaptasinya. 
Bahkan domestikasi talas pertama 
di dunia mungkin dilakukan oleh 

nenek moyang orang Papua, 
terbukti dengan jejak deforestasi 
di Baliem 7.000-6.000 tahun yang 
lalu. Bagian bawah lembah utama 
di dataran tinggi Baliem telah 
dibuka dan ditanami talas dan 
pisang (Suhendra et al, 2014).

Indonesia juga menjadi pusat asal 
dan keragaman tanaman pisang. 
Dunia memiliki 66 jenis pisang 
(Musa), 12 jenis di antaranya ada 
di Indonesia (Nasution & Yamada 
2001 dalam Suhendra dkk, 2014). 
Sedtidaknya ada 15 varietas liar 
Musa acuminata tersebar dari 
Aceh hingga Papua (Nasution 
1991 dalam Suhendra dkk, 2014). 
Sumber karbohidrat lain dari buah 
yang keberadaannya berlimpah 
adalah sukun (Artocarpus altilis).

Sedangkan sumber karbohidrat 
yang berupa batang tanaman 
adalah sagu. Pada masa lalu sagu 
tersebar dari Papua hingga Aceh 

dan menjadi sumber pangan 
penting jauh sebelum era beras. 
Pemakaian kata sega dalam 
bahasa Jawa untuk menyebut nasi 
(sumber karbohdirat), menjadi 
penanda pentingnya tanaman 
ini sebagai sumber pangan 
sebelum padi. Untuk menyebut 
nasi dari beras, orang Jawa akan 
mengatakan sega beras, nasi dari 
jagung akan disebut sega jagung, 
serta nasi dari singkong yang 
dikeringkan (sega tiwul).

“Menilik sejarah dan menjalankan 
amanat undang-undang no 18 
tahun 2012 tentang Pangan, 
pemerintah perlu menerapkan 
regionalisasi sistem pangan 
dan sumber keragaman sumber 
pangan lokal - yang secara alami 
telah beradaptasi dengan kondisi 
lingkungan setempat dan secara 
budaya menjadi sumber pangan 
masyarakat dan kedaulatan sumber 
pangan daerahnya,” tutup Puji.
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Jakarta Coffee Week, 
Wine Robusta Manggarai 
Juara Kompetisi
Kopi Robusta Manggarai adalah 
produk otentik dari Flores Nusa 
Tenggara Timur. Berdasarkan 
hasil uji coba, kopi robusta Flores 
Manggarai memiliki nilai rata-rata 
tinggi sehingga termasuk dalam 
kategori fine robusta, yaitu sebuah 
label untuk kualitas unggulan atau 
premium pada sebuah produk kopi. 
Produk dengan cita rasa unggul 
tersebut telah memenangkan 

Kompetisi Festival Jakarta Coffee 
Week 2022 tanggal 11-13 November 
2022 di City Hall Pondok Indah Mall 
3, untuk kategori Wine Robusta. 

Keikutsertaan dalam acara tersebut 
sebagai salah satu upaya untuk 
menggaungkan budi daya kopi 
Manggarai secara berkelanjutan. 
Festival yang mengambil tema 
Brewing for Sustainable Future 

diikuti oleh 98 merek terkemuka 
dalam industri kopi dan teh. 

Pada festival tersebut disediakan 
124 booth untuk one-stop 
shopping. Para pengunjung diberi 
dua kupon, satu kupon Arabika, 
satu kupon Robusta. Mereka 
diminta memberikan penilaian 
tentang cita rasa kopi para peserta 
dengan mencobanya sendiri.



dalam kategori Wine Robusta 
mengatakan, dirinya baru satu 
tahun bergabung dengan 
MPIG, dan baru pertama kali 
mengikuti festival. Menurut 
Lorens, kemenangan kopi 
Robusta Manggarai adalah hasil 
pembinaan MPIG dan Yayasan 
KEHATI, mulai dari tata cara 
budi daya hingga pengelolaan 
paska panen.

Di Flores, penanaman robusta 
dan arabika di atas lahan 
lebih dari 72 ribu hektar, 

mulai dari ujung barat hingga 
ujung timur. “Tetapi selain 
kopi kualitas terbaik, di Flores 
ini ada kopi yang kualitasnya 
asal-asalan. Dalam jumlah 
besar kopi tersebut dikirim 
ke Jawa untuk dijual,” tutur 
Golomory. Ia berharap kopi 
yang kualitasnya asal-asalan 
tadi bisa ditingkatkan menjadi 
grade satu supaya harga 
jualnya meningkat. Ia melihat 
kemenangan di kompetisi 
kopi tersebut bisa mendorong 
petani untuk memproduksi kopi 
grade satu. 

Kelestarian 
Lingkungan
Sebagai respon atas prestasi 
yang telah diraih oleh 
para peserta dalam ajang 

dalam kancah perdagangan 
baik nasional maupun 
internasional, masyarakat 
antusias untuk bergabung 
dengan Masyarakat 
Perlindungan Indikasi Geografis 
( MPIG ), yaitu sebuah wadah 
bagi stakeholders untuk 
mencapai produk berkualitas.

Golomory dari MPIG 
menjelaskan, antusiasme 
masyarakat bergabung 
dengan MPIG bertujuan untuk 
mendapatkan pengakuan 

secara nasional maupun 
internasional tentang keunikan 
produk kopi mereka.

 “Selain dari segi branding, man-
faat MPIG adalah pengakuan 
bahwa di daerah ini benar-be-
nar ada kopi dengan segala 
keunikan cita rasa sehingga 
orang luar tidak ragu untuk 
datang,” ujarnya menambahkan.

Selanjutnya, Golomory 
berharap prestasi yang telah 
dicapai memberikan imbas 
positif secara ekonomi. “Orang 
menjadi tahu keberadaan 
dan kualitas kopi Robusta 
Manggarai lalu membelinya,” 
kata Golomory. 

Lorens, salah satu petani 
kopi yang produknya menang 

Keunikan cita rasa kopi Flores 
Manggarai sudah cukup 
terkenal, baik jenis arabika 
maupun robusta. Ini bukan 
pertama kalinya produk kopi 
Flores menjuarai festival. 
Melansir pemberitaan KataData 
30 September 2021, Robusta 
Flores Manggarai meraih Juara 
I dalam Kontes Kopi Specialty 
Indonesia Robusta tahun 2015 
dan Arabika Flores Manggarai 
berhasil menjadi Juara I Kontes 
Kopi Specialty Indonesia 
Arabika. 

Di ajang internasional, kopi 
Robusta Flores Manggarai 
meraih penghargaan Gold 
Gourmet pada ajang kontes 
kopi dunia AVPA Gourmet 
Product di Pameran  Salon 
International de I’Alimentation 
( SIAL ) Paris Perancis 2018. 
Sedangkan Arabika Flores 
Manggarai meraih penghargaan 
Bronze Gourmet. 

Sertifikasi Kualitas 
Unggulan
Kopi Robusta Manggarai 
merupakan selera nusantara 
yang lahir dari wilayah 
timur Indonesia yaitu Nusa 
Tenggara Timur, dimana sajian 
kopi sudah menjadi tradisi 
bagi masyarakatnya. Untuk 
mendapatkan kepercayaan 



kompetisi tersebut, Manajer 
Program Ekosistem Pertanian 
Yayasan KEHATI Puji Sumedi 
mengatakan bahwa kemenangan 
bukanlah tujuan. Yayasan KEHATI 
berfokus pada upaya mendorong 
terciptanya perbaikan tata 
kelola kopi dari sisi hulu-hilirnya. 
Keunikan dan keunggulan cita 
rasa diharapkan terselenggara 
dengan komitmen untuk tidak 
merusak hutan dan lingkungan.

“Untuk cita rasa kategori robusta, 
mitra yang kami dampingi menang 
festival. Tapi bukan itu tujuan 
Yayasan KEHATI selama tiga tahun 
terakhir ini mendampingi teman-
teman MPIG Kopi Manggarai ini,” 
ujar Puji Sumedi.

Menanggapi hal tersebut, 
Golomory menjelaskan 
bahwa kelestarian alam tetap 
menjadi kepedulian utama bagi 
Masyarakat Perlindungan Indikasi 
Geografis (MPIG) Kopi Robusta 
Flores Manggarai (KRFM) dalam 
upayanya mempertahankan 
cita rasa khas kopi Flores, Nusa 
Tenggara Timur. Bagi mereka, 
cita rasa yang telah diakui dunia 
internasional tidak boleh dirusak 
oleh minimnya kepedulian 
terhadap aspek kelestarian alam 
dan lingkungan.

Sebagai wujud dari komitmen 
tersebut pihak MPIG-KRFM 
merekrut secara inklusif para 
petani kopi lokal, produsen, 
pengusaha, dan pengolah kopi. 
Sejak berdirinya pada tahun 
2015, sebanyak 1.402 petani 
telah bergabung ke MPIG-
KRFM. Mereka terbagi dalam 
45 kelompok di tiga kabupaten, 
dengan tujuan mempertahankan 
sekaligus melindungi kelestarian 
alam, kearifan lokal, dan mutu kopi 
robusta Flores Manggarai.

Selain itu, Puji Sumedi 
menambahkan bahwa MPIG- 
KRFM juga telah diperkuat oleh 
Yayasan KEHATI dan mitra menuju 
tata kelola kopi berkelanjutan, 
mulai dari keterampilan budi daya 
hingga paska panen dengan 
melibatkan peran perempuan dan 
anak muda.

Perlindungan Indikasi 
Geografis
Melansir penjelasan 
Kemenkumham dalam websitenya, 
Indikasi Geografis (IG) menurut 
UU Nomor 20 Tahun 2016 adalah 
indikator yang menunjukkan asal-
usul geografis suatu produk yang 
memiliki reputasi, kualitas, dan 
karakteristik tertentu berdasarkan 

keunikan lingkungan geografis 
termasuk faktor alam dan 
manusia. 

Dengan reputasi, kualitas, dan 
karakteristik yang bagus sangat 
memungkinkan suatu produk 
memiliki nilai ekonomi tinggi. 
Produk yang dimaksud meliputi 
hasil kerajinan tangan, hasil 
industri, maupun sumber daya 
alam, yang hanya dimiliki oleh 
suatu daerah tertentu dan tidak 
dimiliki oleh daerah lain, di Wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

Winda Risna Yessiningrum dalam 
jurnalnya yang diterbitkan oleh 
Jurnal IUS Kajian Hukum dan 
Keadilan, Volume 10 Nomor 
2 Tahun 2022, Universitas 
Mataram, menerangkan bahwa 
Indikasi Geografis penting untuk 
dilindungi karena merupakan 
bagian dari hak kekayaan 
intelektual.

Perlindungan terhadap Indikasi 
Geografis diberikan dalam bentuk 
sertifikasi. Sertifikat tersebut 
memberikan perlindungan 
hukum terhadap nama geografis 
asal produk, jaminan keaslian 
asal produk, dan peningkatan 
penerimaan produsen.
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ISPO dan Tantangan Bagi 
Petani Sawit

Salah satu dampak dari pertambahan penduduk baik secara nasional ataupun 
internasional adalah meningkatnya kebutuhan akan barang konsumsi. Salah 
satunya adalah kebutuhan akan minyak sawit. Selain minyak kedelai, bunga 
matahari, dan minyak lainnya, minyak sawit merupakan minyak nabati yang 
banyak digunakan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga. 



Minyak sawit banyak digunakan 
sebagai bahan dasar berbagai 
produk, seperti kosmetik, 
pembersih, makanan, farmasi, 
bahan bakar nabati (biofuel), dll. 
Dari segi harga, minyak sawit lebih 
murah sehingga menarik minat 
pasar internasional. Dalam rangka 
memenuhi permintaan pasar yang 
besar, salah satu kendala yang 
dihadapi adalah permasalahan di 
hulu, yaitu perkebunan sawit yang 
merusak ekosistem hutan.

Produksi Tinggi
Manajer Program SPOS Indonesia 
Kehati Rostanto S mengatakan, 
data dari USDA (Departemen 
Pertanian Amerika Serikat) 
menyebutkan bahwa pada tahun 
2017 luas lahan tanaman penghasil 
minyak nabati 276,6 juta hektar. 
Dari luasan tersebut, porsi lahan 
sawit adalah paling kecil yaitu 8 %. 
Kedelai menempati urutan pertama 
sebesar 45 %, disusul conola 13 % 
dan biji bunga matahari 9 %. 

Namun, meski persentase luas 
lahan sawit paling kecil, minyak 
sawit paling banyak diproduksi 
di dunia, yaitu sebesar 32 % dari 
keseluruhan produksi minyak nabati 
(202 juta MT), kedelai menempati 
urutan kedua 29 %, diikuti conola 
16%, dan biji bunga matahari (9%). 
Artinya, secara produksi minyak 
sawit memiliki tingkat efisiensi yang 
tinggi dibandingkan minyak nabati 
lainnya.

Tingginya produksi minyak sawit 
tersebut konsisten dengan situasi 
pasar dunia. Dalam kurun 2013 
– 2017 telah terjadi kenaikan 
permintaan sebesar 7 juta MT. 
Dari total konsumsi minyak nabati 

internasional (202 juta ton), porsi 
tertinggi adalah minyak sawit 
(36,7%), kemudian kedelai (27,5%), 
conola (13,2%), dan biji bunga 
matahari (9,6%).

Dianggap Merusak 
Hutan
Hutan sangat penting bagi 
keanekaragaman hayati serta 
menjaga kualitas iklim dan air. 
Deforestasi mengakibatkan 
pengurangan luas hutan, tingginya 
potensi bencana hidrometeorologi 
dan kerusakan sistem sumber daya 
air. Dalam jangka panjang dapat 
menimbulkan masalah pangan 
akibat dari menurunnya kesuburan 
tanah dan erosi.  



Hal tersebut menjadi perhatian 
dunia internasional. Oleh sebab 
itu negara – negara di Eropa 
menetapkan kewajiban untuk 
melampirkan sertifikat “Bebas 
deforestasi” produk sawit. 
Perusahaan multinasional seperti 
Unilever secara internal mulai 
menerapkan “Responsible Sourcing 
Policy”, yang berfokus pada upaya 
pengurangan dampak lingkungan. 

Indonesia merupakan produsen 
sawit terbesar di dunia, yang 
menurut Rostanto telah menguasai 
66% pangsa pasar, dan memasok 
51,6 juta ton (data 2021) dari 
total permintaan internasional. 
Sebagai akibatnya Indonesia harus 
menyesuaikan kebijakan protektif 
lingkungan dari negara - negara 
tersebut.

Rostanto juga menyampaikan 
data tentang keterkaitan kelapa 
sawit dengan kondisi lapangan 
kerja di Indonesia. Kelapa sawit 
menyediakan lebih dari 4 juta 
lapangan kerja langsung dan 12 juta 
lapangan kerja tidak langsung. 

Selain itu kelapa sawit berkontribusi 
dalam mendukung ketahanan 
energi, melalui program Mandatori 
Biodiesel B-30, pada tahun 2020 
tingkat produksi telah meningkat 
sebesar 8.591.368,23 kl, dan 
melalui program sumber listrik 
terbarukan dengan 879 pabrik 
kelapa sawit berkapasitas 38.908 
ton Tandan Buah Segar (TBS) per 
jam. Setiap 500 ton TBS/jam dapat 
menghasilkan listrik 23,5 MWh. 

Maka potensi total daya listrik yang 
dihasilkan sebesar 1.828,68 MWh.

Wajib ISPO
Perkebunan kelapa sawit telah 
memberikan banyak manfaat bagi 
kehidupan manusia, baik dari segi 
konsumsi maupun pendapatan 
untuk memenuhi kebutuhan 
hidup. Namun, untuk mengurangi 
dampak negatif mata rantai 
produksi minyak sawit, pemerintah 
menerbitkan Peraturan Presiden 
No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem 
Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Berkelanjutan Indonesia (Indonesia 
Sustainable Palm Oil/ISPO). Regulasi 
ISPO merupakan bentuk komitmen 
Indonesia dalam menjawab isu 
negatif sawit Indonesia.

Penerapan ISPO bersifat wajib 
bagi seluruh pelaku usaha, 
termasuk para petani, dan efektif 
mulai tahun 2025. Dengan 
terbitnya Peraturan Presiden No. 
44 Tahun 2020 tentang ISPO 
dan Permentan No.38 tahun 
2020 tentang Penyelenggaraan 
Sertifikasi perkebunan kelapa 
sawit berkelanjutan menandai 
masuknya babak baru perkebunan 
sawit di Indonesia, dan diharapkan 
dapat sesuai dengan prinsip 
sustainability yang dikehendaki 
pasar internasional.

Pemahaman terhadap isu minyak 
nabati dan upaya memperkenalkan 
ISPO di pasar dunia menjadi 
penting bagi Indonesia. Sebagai 
produsen minyak sawit terbesar, 
Indonesia perlu mengantisipasi 

adanya kecenderungam kebijakan 
seleksi dari Eropa dan Amerika.

Rostanto mengatakan bahwa prinsip 
ISPO adalah terselenggaranya 
perkebunan sawit yang layak 
ekonomi, layak sosial, maupun 
layak lingkungan. Tantangan bagi 
pekebun sawit rakyat dalam skema 
wajib ISPO adalah pemenuhan 
aspek legalitas lahan kebun dan 
usaha budi daya juga praktik 
penerapan GAP dan penanganan 
limbah B3 serta pembiayaan 
persiapan maupun audit ISPO.

“Beberapa perkebunan sawit 
berstatus ilegal karena berada 
dalam kawasan hutan. “Sebagian 
besar lahan belum bersertifikat. 
Ada yang masih girik, bahkan ada 
yang tidak jelas statusnya. Begitu 
juga aspek legalitas usaha. Banyak 
petani masih belum terdaftar,” 
ungkap Rostanto. 

Pemberlakuan standar ISPO 
bersifat wajib bagi semua pelaku 
usaha perkebunan kelapa sawit, 
baik perusahaan maupun petani. 
Sedangkan untuk petani diberikan 
tenggang waktu lima tahun yaitu 
sampai tahun 2025. 

Dengan adanya berbagai kendala 
legalitas lahan maupun badan 
usaha tersebut, maka tantangan 
Yayasan KEHATI adalah bagaimana 
mempersiapkan para petani 
sawit mampu memenuhi standar 
sertifikasi ISPO.

(Penulis: Eko Armunanto)



Berita dan informasi tentang konservasi alam dan 
keanekaragaman hayati

EKOSISTEM PERTANIAN

Periode: September - Desember 2022

Petani Sawit 
Menjaga 
Hutan Adat 
Warisan 
Nenek 
Moyang
Desa Setawar, Kabupaten Sekadau, Propinsi 
Kalimantan Barat, memiliki wilayah hutan 
adat yang telah secara turun-temurun dijaga 
kelestariannya oleh warga masyarakat. 
Mereka memanfaatkan hutan sebagai sumber 
kehidupan. PraktIk Tembawang telah dilakukan 
sejak jaman nenek moyang di Kalimantan Barat, 
yaitu sistem wanatani (agroforestry) khas suku 
Dayak dari pedalaman Kalimantan Barat yang 
dimiliki oleh komunitas adat. 

Tembawang dilakukan sebagai bagian dari adat 
perladangan berpidah. Sebelum meninggalkan 
lahan, mereka menanaminya dengan pohon 
buah, penghasil kayu, getah, ataupun rempah-
rempah sebagai tanaman obat. Tanaman obat 
dalam hutan banyak digunakan, begitu pula 
rotan untuk dijadikan alat bantu berladang. 
Pohon juga dimanfaatkan kayunya untuk 
membuat rumah, namun jumlahnya dibatasi 
berdasarkan persetujuan adat.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa 
pelanggaran, misalnya oknum melakukan 
penebangan dengan dalih membangun 
rumah. Penutupan hutan pernah dilakukan 
oleh perangkat adat agar kawasan hutan adat 
tersebut tidak diladangi sembarangan atau 
diambil kayunya berlebihan.



“Dulu pernah diberikan kelonggaran 
kepada masyarakat, bagi 
yang belum memiliki rumah, 
jika ingin  membangun rumah 
diperbolehkan menebang satu 
batang pohon untuk keperluan 
bahan bangunannya. Tapi banyak 
yang menyalah gunakan kelongaran 
tersebut sehingga beberapa tahun 
belakangan tidak diperbolehkan 
sama sekali mengambil kayu di 
hutan dan keputusan ini sudah 
menjadi kesepakatan bersama,” 
ujar Mojes, salah seorang warga, 
sebagaimana dilansir Suara Kalbar 
dalam tulisannya berjudul “Desa 
Setawar Sekadau Miliki Hutan Adat 
Seluas 151 Hektar”, 21 Juli 2019.

Karena upaya pelestarian hutan 
tersebut hanya berdasarkan 
kesepakatan adat secara lisan, 
penerapannya di lapangan perlu 
diperkuat oleh adanya dasar 
hukum tertulis untuk merespon 
pelanggaran adat. Dengan adanya 
peraturan tertulis maka sanksi 

adat maupun hukum pidana bisa 
diberlakukan bagi pelanggar 
ketentuan adat.

Dalam konteks pelestarian hutan 
adat di wilayah desa tersebut, 
SPOS Indonesia bersama Yayasan 
KEHATI, dan Serikat Petani Kelapa 
Sawit (SPKS) sebagai mitra di 
lapangan, mendorong warga desa 
untuk menjaga hutan tersebut 
dan memfasilitasi terbentuknya 
Peraturan Desa Tentang 
Perlindungan Hutan.

Formalisasi Hukum Adat 
Lisan Menjadi Hukum 
Tertulis
Peraturan Desa Hutan Adat Nomor 
6 Tahun 2021 telah ditetapkan 
pada 4 Oktober 2021 dalam rangka 
memperkuat status perlindungan 
hutan adat desa yang mencakup 
luasan 286 hektar terdiri dari 3 
rimba yaitu Rimba Engkulok seluas 
171 hektar dan termasuk dalam 

wilayah kampung Setawar dan 
kampung Sejaong, Rimba Geradok 
seluas 19 hektar masuk dalam 
kampung Sejaong, serta rimba 
Bukit Jundak seluas 96 hektar di 
kampung Gintong.

Upaya pelestarian tersebut 
mendapat sambutan positif. 
Masyarakat desa yang 
mayoritasnya terdiri dari petani 
sawit mandiri pun telah berinisiatif 
untuk tetap melestarikan hutan 
adat desa di wilayahnya yang 
bukan kawasan hutan.

Sosialisasi telah dilaksanakan 
bersama masyarakat, didukung 
oleh PT Agro Andalan. Perusahaan 
ini memiliki area konsesi di Desa 
Setawar, termasuk wilayah hutan 
rimba adatnya.

Pada Februari 2022, puncak 
kolaborasi antara SPOS Indonesia 
– Yayasan KEHATI, SPKS, PT Agro 
Andalan, dan Pemerintah Daerah 



Kabupaten Sekadau, menghasilkan 
deklarasi terdiri dari dua butir 
kesepakatan.

Pertama, dalam rangka menjaga 
keberadaan areal konservasi dan 
Hutan Masyarakat Adat tersebut, 
PT Agro Andalan dan Serikat Petani 
Kelapa sawit (SPKS) bersama 
dengan masyarakat desa melalui 
Pemerintah Desa Setawar sepakat 
dan bersedia untuk  bersama-
sama menjaga  dan  melestarikan 
keberadaan areal konservasi, 
nilai konservasi tinggi, hutan 
stok karbon tinggi, dan hutan 
masyarakat adat.

Kedua, PT Agro Andalan dan 
Serikat Petani Kelapa sawit (SPKS) 
berkomitmen untuk mendorong 
peningkatan kapasitas sumber 
daya manusia masyarakat 
desa dan petani  sawit  dalam 
upaya  mendorong  tercapainya  
Pengelolaan  Kebun Kelapa Sawit 
berkelanjutan (sustainable) sesuai 
dengan prinsip dan kriteria RSPO 
(Roundtable On Sustainable 
Palm Oil) dan ISPO (Indonesian 
Sustainable Palm Oil) serta 
prosedur dan perundangan yang 
berlaku.

“Hutan adat yang diusulkan oleh 
masyarakat ini merupakan hutan 
di luar hutan lindung dan ini 
merupakan hak masyarakat desa 
Setawar. Ini perlu dilestarikan 

secara turun temurun, dan 
merupakan tanggung jawab 
kita bersama untuk menjaga 
kelestarian hutan adat,” ujar 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
Pertanian dan Perikanan (DKP3) 
Kabupaten Sekadau, sebagaimana 
dilansir oleh Suara Borneo dalam 
pemberitaannya berjudul “Deklarasi 
Hutan Adat Desa Setawar”, 24 
Februari 2022.

RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil) merupakan badan 
pemberi sertifikasi produksi 
kelapa sawit yang berkelanjutan. 
Badan ini meregulasi pemangku 
kepentingan di tujuh sektor industri 
yang berkaitan dengan produksi, 
pengolahan, dan penjualan minyak 
sawit.

ISPO (Indonesian Sustainable 
Palm Oil) adalah langkah konkret 
Pemerintah Indonesia, melalui 
Kementerian Pertanian, untuk 
menggenjot pertumbuhan 
industri sawit tanah air sekaligus 
mengurangi masalah lingkungan 
yang timbul akibat industri ini. 
ISPO secara langsung meregulasi 
beberapa persyaratan pembukaan 
dan pengolahan lahan sawit di 
dalam negeri.

Program SPOS Indonesia – 
Yayasan KEHATI bersama SPKS 
Kabupaten Sekadau hadir di desa 
Setawar melakukan berbagai 

kegiatan bersama masyarakat 
dan petani sawit swadaya, antara 
lain melakukan pelatihan dan 
pendampingan tentang mengelola 
perkebunan kelapa sawit secara 
berkelanjutan

Selain itu juga dilaksanakan 
pembentukan dan pendampingan 
kelembagaan petani berupa 
koperasi pekebun Piansak Mandiri. 
Kegiatan ini dilakukan berkolaborai 
dengan PT Agro Andalan. Program 
SPOS Indonesia juga mendorong 
petani sawit swadaya untuk dapat 
mengikuti sertifikasi ISPO dan 
RSPO.

Para petani sawit swadaya 
merasakan banyak manfaat setelah 
menjaga kawasan berhutan di 
wilayahnya. Menurut Nasar, salah 
seorang petani sawit, masyarakat 
di kawasan pedalaman masih 
banyak memanfaatkan tanaman 
obat dari hutan, karena sedangkan 
khasiatnya tidak kalah dengan 
obat-obatan medis. Selain itu akses 
menuju rumah sakit cukup jauh. 

Masyarakat juga masih 
membutuhkan kayu dan rotan yang 
hanya bisa didapat dari hutan. 
Para petani sawit swadaya dan 
masyarakat juga berkomitmen 
menjaga keseimbangan alam. 
Mereka sadar udara yang mereka 
hirup dan air yang mereka minum 
berasal dari hutan.
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Menjalin Kolaborasi Antara 
Mitra TFCA Sumatera dan 
Pemangku Wilayah KPHL 
Kota Agung Utara
Luas kawasan hutan di Provinsi Lampung adalah 1.004.735 
Ha yang terbagi menjadi beberapa fungsi, yaitu kawasan 
hutan konservasi (Taman Nasional, Cagar Alam, dan 
Taman Hutan Rakyat), kawasan hutan lindung, serta 
kawasan hutan produksi (tetap dan terbatas). Kesatuan 
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kotaagung Utara 
merupakan satu dari 16 Kawasan KPH di propinsi 
Lampung, yang disahkan melalui SK No. 379/
MenhutII/2011, pada tanggal 18 Juli 2011. Wilayahnya 
mencakup Kawasan Hutan Lindung (KHL) Register 
30 Gunung Tanggamus, Register 31 Pematang 
Arahan, dan sebagian Register 39 Kotaagung Utara 
dengan luas total 56.020 Ha. KPHL Kotaagung Utara 
dibagi menjadi dua Blok, yaitu Blok Inti (55 Petak) dan Blok 
Pemanfaatan (162 Petak). 



Faswil Selatan, pada hari Jumat 
(23/09), diikuti oleh Satgas, TALI, 
Faswil Selatan dan KPHL Kota 
Agung Utara, di Kota Agung. 

Kegiatan ini merupakan lanjutan 
dari pertemuan sebelumnya 
antara Faswil Selatan dan Kepala 
KPHL Kota Agung Utara pada hari 
Kamis (8/09) di Bandar Lampung. 
Koordinasi ini sangat diperlukan 
dengan adanya kegiatan mitra 
seperti patroli dan blokade di 
wilayah konflik gajah liar dan 
manusia (9 desa dan 4 Gapoktan), 
penanaman pakan gajah pada 6 
titik kantong jalur jelajah gajah, 
pembangunan menara pantau 
pada 6 titik jalur keluar masuk 
gajah liar, dan penempatan 260 
stube lebah madu. Sebagian 
dari kegiatan-kegiatan kedua 
mitra tersebut beririsan langsung 
dengan lokasi dan kewenangan 
KPHL Kota Agung Utara.

Sosial Ekonomi Tim Satgas Dalam 
Menangani Konflik Gajah Manusia 
di Sekitar Desa Penyangga Taman 
Nasional Bukit Barisan Selatan”, 
memperoleh dukungan pendanaan 
melalui Siklus Hibah IX TFCA 
Sumatera. Proyek kedua mitra ini 
saling terkait, Satgas melakukan 
upaya mitigas konflik manusia 
dan satwa liar khususnya gajah, 
sedangkan TALI mendukung 
pengembangan ekonomi anggota 
Satgas dalam upaya mitigasi. 
Lokasi dampingan kedua lembaga 
ini berada di 9 desa (Desa Tulung 
Asahan, Sidomulyo, Karang Agung, 
Srikaton, Pardawaras, Sedayu, 
Sukaraja, Argomulyo, Way Kerap) 
dan 4 Gapoktan yang wilayahnya 
masuk dalam KPHL Kota Agung 
Utara (Mulya Agung, Tulung Agung, 
Hutan Lestari, Lentera). Kondisi 
ini memerlukan koordinasi intensif 
agar kegiatan dapat berjalan lancar 
dan terkoordinasi.

“Proyek mitra TFCA Sumatera 
(Satgas dan TALI) berada di Register 
31 dan Register 39, kami berharap 
ada sinergi kegiatan dan koordinasi 
antara Mitra dan KPHL Kota Agung 
Utara”, ujar Ariyadi Agustiono, S.Hut, 
M.Si., Kepala KPHL Kota Agung 
Utara, membuka pertemuan pada 
acara koordinasi bersama mitra 
yang diadakan oleh KPHL Kota 
Agung Utara dan difasilitasi oleh 

Keseluruhan 217 Petak tersebut 
dikelola dalam 7 Resort 
Pengelolaan Hutan (RPH), 
secara administratif terletak di 
Kabupaten Tanggamus, mencakup 
11 kecamatan. Pada bagian 
barat Kawasan ini berbatasan 
langsung dengan Taman Nasional 
Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 
Berdasarkan Rencana Pengelolaan 
Hutan Jangka Panjang (RPHJP) 
KPH Kotaagung Utara 2014-2023, 
Kawasan yang merupakan hutan 
hujan tropis ini memiliki spesies 
flora dan fauna yang relative sama 
dengan yang ada di TNBBS. Flora 
utamanya adalah bunga rafflesia 
(Raf lesia arnoldii sp.) dan 2 buah 
jenis bunga bangkai masing-
masing Amorphophallus titanum 
dan Amorphophallus deculsivae. 
Sedangkan untuk faunanya antara 
lain badak sumatera (Dicerorhinus 
sumatrensis), gajah sumatera 
(Elephas maximus sumatranus), 
harimau (Panthera tigris), dan tapir 
(Tapirus indicus). 

Di wilayah Tanggamus, Kelompok 
Swadaya Masyarakat (KSM) 
Satgas Sahabat Satwa dengan 
proyek “Penguatan Kemandirian 
Masyarakat Dalam Penanggulangan 
Konflik  Gajah-Manusia (KGM) 
di Bentang Alam TNBBS” dan 
Tapak Liman Lampung (TALI) 
dengan proyek “Kemandirian 
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CHAINSAW BUYBACK 

Sediakan Alternatif Usaha 
Bagi Pembalak Liar

Kerusakan hutan di Kalimantan 
sebagian besar disebabkan 
oleh terbatasnya sumber mata 
pencaharian bagi masyarakat di 
sekitar hutan. Letak desa yang 
terpencil membuat mereka memiliki 
tingkat pendidikan rendah sehingga 
tidak memiliki alternatif lain untuk 
mensejahterakan keluarga kecuali 
dari hasil hutan. 

Sebagai contoh, hal itu terjadi di 
dua desa yang berada di kawasan 

penyangga Taman Nasional Bukit 
Baka Bukit Raya (TNBBBR), yaitu 
Desa Mawang Mentatai dan Desa 
Nusa Poring. Keduanya berada 
di wilayah Kecamatan Menukung 
Kabupaten Melawi Kalimantan Barat. 

“Kita harus memiliki ide-ide kreatif 
untuk mengatasi masalah tersebut. 
Fokus utama adalah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang 
bisa mendorong kelestarian hutan,” 
kata Direktur Eksekutif Yayasan 

Alam Sehat Lestari (ASRI) Nur 
Febriani. 

Solusi kreatif yang ditawarkan 
ASRI beberapa diantaranya adalah 
Program Chainsaw Buyback bagi 
penebang liar. Untuk pendanaan, 
ASRI dibantu dana hibah dari 
Tropical Forest Conservation 
Act (TFCA) Kalimantan Yayasan 
KEHATI. Selain dana hibah, 
masyarakat di sekitar hutan yang 
mengikuti program tersebut juga 



mendapatkan bantuan manajerial 
dan teknis. 

Modal UMKM
Dalam Program Chainsaw Buyback, 
ASRI menyediakan modal usaha 
UMKM bagi para pembalak liar. 
Untuk menyediakan pekerjaan 
alternatif bagi para pembalak 
liar ini, ASRI mengupayakan 
agar mereka bisa mendapatkan 
modal usaha serta pengetahuan 
berwirausaha. 

Para pembalak diajak untuk 
menyerahkan alat kerja mereka, 
yaitu gergaji mesin dan kemudian 
diganti dengan modal usaha serta 
pelatihan wirausaha. Program ini 
bertujuan untuk mengubah mereka 
menjadi pelaku wirausaha mandiri 
dan tangguh. 

Febriani menjelaskan, modal usaha 
yang diberikan sebagai pengganti 
alat chainsaw adalah modal non 
tunai. 

“Modal tersebut bukan dalam 
bentuk uang tunai, tetapi berupa 
barang-barang yang dibutuhkan 
untuk menjalankan usaha. Uang 
tunainya langsung ditransfer oleh 
ASRI ke pihak vendor sejumah 
harga barang modal yang dibeli,” 
ujar Febriani.

Masyarakat diajarkan untuk 
membuat proposal sederhana, 

berisi rencana usaha dan barang-
barang modal yang dibutuhkan. 
Contoh rencana usaha adalah 
warung atau kolam ikan dan 
sebagainya.

“ASRI tidak hanya memberikan 
modal untuk usaha baru, tetapi juga 
modal untuk memperkuat usaha 
sampingan yang sudah ada,” ujar 
Febriani.

Program Chainsaw Buyback 
mendapatkan respon positif 
dari masyarakat Desa Mawang 
Mentatai dan Desa Nusa Poring. 
Aparat pemerintah kedua desa 
tersebut juga mendukung. Tawaran 
pekerjaan alternatif itu mampu 
mendorong para penebang liar 
untuk datang dan menyerahkan 
gergaji mesin mereka. 

“Kami mendampingi mereka mulai 
dari perencanaan, pengelolaan, 
hingga pemasaran produk,” 
tutur Febriani. Program ini telah 
dimulai sejak Maret 2022. ASRI 
tidak bekerja sendirian dengan 
menggandeng Kelompok Sahabat 
Hutan (Sahut). Sahut inilah yang 
membantu ASRI menyosialisasikan 
program tersebut ke dusun-dusun. 

Inisiasi Program Chainsaw Buyback 
pada bulan Maret 2022. Diawali 
dengan perumusan kerangka, dan 
tahap selanjutnya adalah sosialisasi 
serta integrasi kegiatan bersama 
kelompok Sahabat Hutan (Sahut). 

Analisis prospek dilakukan oleh 
koordinator program bersama calon 
mitra pelaku usaha. Hasil analisis 
menunjukkan, bidang peternakan 
ayam dan ikan sangat potensial 
digeluti para penebang liar karena 
tingginya kebutuhan pasar dan 
harga jual. 

Untuk mengantisipasi timbulnya 
kompetisi di masa yang akan datang, 
ASRI terus melakukan pendampingan 
secara terus menerus. Pertemuan 
rutin dengan masyarakat 
diharapkan dapat menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan dan kekuatan 
mental di tingkat keluarga dalam 
menjalankan usaha baru.

Untuk menjalankan program ini, 
kendala yang dihadapi adalah 
sulitnya mengubah kegiatan 
penebangan hutan secara liar. 
Selain itu, masyarakat masih 
meragukan bahwa program ini 
akan mampu meningkatkan 
kesejahteraan keluarga. 

Febriani menjelaskan bahwa 
pihaknya tidak menjamin 
penghasilan yang lebih banyak 
setelah pembalak liar beralih 
pekerjaan.  Namun, dia memastikan 
bahwa program UMKM ini lebih 
stabil, berkelanjutan dan lebih 
menenangkan hati karena tidak 
takut dikejar – kejar polisi hutan. 
“Mereka tahu yang mereka lakukan 
itu melanggar hukum,” lanjut Nur 
Febriani.




