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Taman Kehati
Belitung
Perkumpulan Air Selumar dalam periode ini
telah mulai melakukan pembuatan aplikasi
android untuk pengenalan satwa dan tumbuhan yang ada di taman kehati. Pada saat
ini pembuatan dan pemasangan QR code
pada tumbuhan telah selesai dilaksanakan.
Selain itu beberapa infrastruktur yaitu persemaian dan bangunan display produk yang
dihasilkan anggota perkumpulan juga telah
selesai dibangun. Bangunan display ini nantinya akan digunakan untuk memamerkan dan
menjual produk-produk yang dihasilkan oleh
anggota Perkumpulan Air Selumar seperti minuman herbal, kerajinan tangan dari kayu bulin
dan tanaman anggrek yang dibudidayakan.
Pada penilaian Kalpataru yang dilakukan oleh
pemerintah RI di tahun 2020, Perkumpulan Air
Selumar masuk sebagai kandidat pemenang
atas upayanya melestarikan keanekaragaman
hayati melalui pengembangan ekowisata di
Bukit Peramun, Belitung.

Optimisme Penggiat Ekowisata
Di Jantung Kalimantan
Kalimantan memiliki bentang alam yang luas dan indah, serta
keanekaragaman hayati yang berlimpah sangat layak menjadi
primadona wisata alam. Namun, geliat ekowisata di Jantung
Kalimantan menghadapi tantangan berat tahun ini. Pandemi
Covid-19 yang melanda dunia, menghentikan aktivitas
ekowisata. Secara nasional, kegiatan pariwisata memang
menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan
adanya pandemi Covid-19.
Namun, semangat optimisme tetap mencuat dari para penggiat ekowisata di Jantung Kalimantan; Radin (Direktur Kompakh),
Berdodi (Direktur Blue Betang HoB travel Adventure), Hermas
(WWF Kapuas Hulu), Ari Suhandi (Direktur Indecon). Penggiat
ekowisata di Jantung Kalimantan meyakini bahwa minat
ekowisata akan meningkat setelah Covid-19 berlalu.
Beranjak dari optimisme tersebut, TFCA Kalimantan memfasilitasi kegiatan diskusi daring dengan mengangkat tema Geliat
Ekowisata di Jantung Kalimantan”. Diskusi ini bertujuan untuk
mensosialisasikan hasil pembelajaran mitra TFCA Kalimantan
terkait pengembangan ekowisata dan membangun
dukungan publik terhadap inisiatif Ekowisata di
Jantung Kalimantan.
Puspa Dewi Liman, Direktur TFCA Kalimantan berharap diskusi ini dapat menjadi pembelajaran bagi
kita semua, tetap optimis dan membangun jaringan yang kuat
untuk mewujudkan ekowisata yang memiliki arti sesungguhnya khususnya di Jantung Kalimantan. “ekowisata tak
akan menjadi nyata, bila tidak menjadi pengalaman
untuk kita lalui dan bangun bersama”, ungkapnya.

Wildlife Warrior Uji Coba Paket Wisata Minat Khusus Way Kambas
Anak-anak muda pegiat konservasi yang tergabung dalam Wildlife Warrior berkesempatan melakukan uji coba wisata
di Taman Nasional Way Kambas pada awal Februari 2020. Wildlife Warriors menjadi bagian persiapan wisata minat
khusus yang diselenggarakan oleh mitra TFCA Sumatera Aliansi Lestari Rimba Terpadu (Alert) sebelum dibuka kembali untuk umum. Tujuan dari kegiatan ini yaitu, selain memberikan pengalaman pengelolaan wisata kepada wildlife
warriors, diharapkan penyelenggara dapat lebh siap dalam menjalankan operasional wisata dan dapat memberikan
pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan.
Pada kegiatan uji coba, sebanyak 13 Wildlife Warrior ini dilibatkan dalam beberapa kegiatan operasional pariwisata,
antara lain pengecekan kesiapan homestay, memastikan kesiapan perlengkapan informasi, penanganan kedatangan
tamu, dan lain-lain. Namun, hal menarik yang paling ditunggu-tunggu yaitu berwisata dengan mengunjungi Elephant
Response Unit (ERU) di Margahayu, yaitu sebuah unit pendamai konflik gajah-manusia yang terdiri dari beberapa ekor
gajah jinak yang sudah dilatih dan mahout pendamping. Di sini para peserta mendengarkan paparan tentang sejarah
ERU dan mendapat kesempatan untuk berdiskusi dengan Tim ERU. Para peserta juga diberi kesempatan memandikan dan memberikan makan gajah yang bernama Rendi. Kegiatan wisata seru lain yang dinikmati oleh peserta
uji coba yaitu birdwatching, menanam lebih dari 30 jenis bibit pohon, dan susur sungai Way Kambas sekaligus
pengamatan satwa liar.
Program Wildlife Warrior sendiri diilhami dan berafiliasi dengan program Biodiversity Warriors yang diinisiasi oleh
KEHATI. Lokus kegiatan difokuskan pada area Sumatra dimana TFCA-Sumatera beroperasi. Dari kegiatan ini diharapkan peserta magang yang rata-rata lulusan baru kampus kampus di seantero Sumatera dapat menjadi bibit-bibit
generasi penerus kerja-kerja konservasi di Sumatra khususnya dan seluruh wilayah Indonesia umumnya.

Pelatihan Peningkatan Nilai Tambah
dan Produk Turunan Bambu Tabah
Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi –
Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (BP2THBK) Mataram bekerja
sama dengan Universitas Udayana dan Kelompok
tani Lestari Rarung, Lombok Tengah dengan
dukungan dari Yayasan KEHATI dan PT. CIMB
Niaga menyelenggarakan Pelatihan Alih Teknologi
Hasil Litbang Pemanfaatan Limbah dan Produk
Turunan Bambu secara daring pada Rabu, 29 Juli
2020.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam memanfaatkan nilai
tambah dan produk turunan dari bambu tabah, selain
untuk rebung, khususnya pemanfaatan dari bambu
yang ditanam di Hutan Rarung sejak tahun 2015 lalu.
Pada sesi pertama, Dr.PK Diah Kencana dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana menyampaikan
materi pembuatan teh daun bambu dan detergen dari arang bambu. Kemudian, Perwakilan Balai Penelitian dan
Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu Mataram Nurul Wahyuni berbagi tentang teknologi pembuatan arang dan cuka bambu.
Di sesi kedua, perwakilan tim dari BP2THBK Edi Kurniawan serta kelompok wanita tani di Rarung mendemonstrasikan pembuatan arang, cuka bambu, pembuatan sabun madu, sabun arang bambu dan sabun propolis.
Pelatihan ini dipandu oleh Manajer Program Ekosistem Pertanian Yayasan KEHATI Puji Sumedi dan Program
Administrator Yayasan KEHATI Nadia Putri.

SymSPOSIa’s Podcast

SymSPOSIa adalah sebuah serial dialog tentang kelapa sawit, keanekaragaman hayati, dan pembangunan
berkelanjutan. Dialog ini dikemas dalam bentuk podcast yang ditayangkan di platform spotify, dan dalam
bentuk video yang ditayangkan di channel youtube SPOS Indonesia.
Pada episode pertama, SymSPOSia menghadirkan Ketua Pengurus Yayasan KEHATI Riki Frindos. Dalam
sesi tersebut, Riki mengupas berbagai hal, mulai dari perjalanan karir, investasi ramah lingkungan dan
SRI-KEHATI. Kemudian, pada 24 Juli 2020 yang merupakan “Special Episode,” SymSPOSia menghadirkan
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Perekonomian, Musdhalifah Machmud, yang
membahas tema Arah Regulasi dan Kebijakan Sawit Berkelanjutan Indonesia.

Ikuti terus kami di kanal youtube “SPOS Indonesia” dan podcast SymSPOSIa di Spotify.

WEBINAR

Berdaya dengan Mangrove:

Aksi Cerdas Konservasi Keanekaragaman Hayati
Dalam rangka memperingati hari mangrove dunia pada tanggal 26 Juli 2020, Yayasan KEHATI mengadakan
webinar dengan topik “Berdaya dengan Mangrove: Aksi Cerdas Konservasi Keanekaragaman Hayati” pada
21 Juli 2020. Turut hadir sebagai pembicara yaitu; Penerima Kalpataru 2015, Mashadi, Penerima KEHATI
Award 2015, Aziil Anwar, Peneliti LIPI, Dr. Ary Keim, Staf Ahli Kemenko Maritim dan Investasi Bidang
Manajemen Konektivitas, Dr. Sahat M. Panggabean, dan Duta Besar Indonesia untuk Jerman,
Dr.Arif Havas Oegroseno.
Beberapa catatan dari hasil webinar tersebut yaitu:
1. Tokoh lokal, Mashadi dan Aziil menjelaskan mangrove dari sisi pemberdayaan masyarakat melalui aspek sosial ekonomi
dengan menawarkan beberapa skema pembelajaran seperti pengolahan produk dari mangrove, ekowisata, dll
2. Peneliti LIPI, Dr. Ary Keim menjelaskan tentang sejarah peradaban mangrove di Indonesia dan aspek mangrove sebagai
identitas nasional dan simbol kesejahteraan masa lalu
3. Staf Ahli Kemenko Maritim dan Investasi Bidang Manajemen Konektivitas, Dr. Sahat M. Panggabean memaparkan tentang
kebijakan pengelolaan mangrove di Indonesia yang termaktub di dalam RPJMN 2020-2024 dalam memenuhi target serta
kerja sama semua pihak dalam mencapai angka rehabilitasi mangrove nasional
4. Duta Besar Indonesia untuk Jerman Dr.Arif Havas Oegroseno, menanggapi beberapa hal terkait kerja sama Indonesia –
Jerman untuk membentuk World Mangrove Center (WMC) dan juga kerja sama carbon trading.

Melihat antusiasme yang cukup besar dalam melaksanakan webinar Mangrove ini,
Yayasan KEHATI optimis terdapatnya masa depan yang baik dalam mendorong
perekonomian masyarakat lokal dalam melakukan rehabilitasi mangrove.

Dampak Pandemik Covid-19
di Program Bentang Laut
Kepala Burung (BLKB)
Pandemik Covid-19 memberikan dampak yang luas terhadap
berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu pada program
konservasi kawasan perairan di Indonesia. Hal serius ini menjadi salah satu agenda pembahasan di rapat pertemuan pertama antara mitra internasional dan nasional yang bekerja
pada Program Bentang Laut Kepala Burung (BLKB), (1/7).
Kegiatan pariwisata yang terhenti akibat covid-19 berdampak
langsung pada perekonomian masyarakat yang memiliki
homestay, para pemandu lokal (pemandu tur dan pemandu
selam) serta para pekerja resort yang ditutup sementara
operasionalnya. Namun dalam kegiatan perlindungan,
masyarakat secara swadaya tetap bersemangat untuk
menjaga wilayah perairan disekitar mereka dari illegal
fishing, pencurian terumbu karang, dan lain lain.

Webinar

Pembangunan Berkelanjutan:
Ta h

un

Prof. Emil Salim

Menuju Indonesia
Tinggal Landas 2045

Dalam rangka memperingati 90 tahun Prof Emil Salim, Yayasan KEHATI menyelenggarakan webinar dengan topik Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal
Landas 2045 pada Kamis, 18 Juni 2020. Tujuannya untuk menyebarluaskan semangat
dan pemikiran tentang pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan yang
berkelanjutan dan apresiasi peringatan 90 tahun usia Prof Emil Salim.
Turut hadir sebagai penanggap yaitu Ekonom dari UI Faisal Basri S.E., M.A memberikan
pandangan dari perpektif kebijakan pembangunan, ekonomi politik; Rektor IPB University Prof Dr. Arif Satria menyampaikan tentang tata kelola Sumber
Daya Alam dan human ecology dan Manager The Climate Reality
Project Indonesia Amanda Katili Niode, Ph,D memberikan pandangan dari perspektif civil society movement. Webinar ini
dipandu oleh Direktur CNN Indonesia Desi Anwar.
Pada webinar ini Prof Emil Salim, yang juga merupakan pendiri
dan Pembina Yayasan KEHATI mengingatkan, suatu negara jadi
maju bukan hanya bertumpu pada aspek ekonomi, perlu ada
peningkatan dan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ekologi secara beriringan.
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Yayasan KEHATI dan STIKOM The London School of
Public Relations (LSPR) Jakarta Tanda Tangani Kerja Sama
Pembentukan Jaringan Biodiversity Warriors
Yayasan KEHATI dan STIKOM The London School of Public Relations Jakarta menandatangani
Kerja Sama Pembentukan Jaringan Biodiversity Warriors pada 23 Juni 2020 di Jakarta. Tujuan
dari dibentuknya basis permanen yaitu untuk mengarusutamakan pelestarian dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati secara adil dan bertanggung jawab melalui kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh anggota Biodiversity Warriors di universitas di Indonesia, salah satunya yaitu
LSPR.
Periode kerja sama ini dilakukan selama 3 tahun dengan cakupan kegiatan yang bisa dipilih meliputi konservasi, penelitian, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas dengan
cakupan tema konservasi keanekaragaman hayati, Diversifikasi sumber pangan lokal, perubahan
iklim, ekowisata, dan manajemen pengelolaan limbah.
Selain itu, pembentukan jaringan di universitas ini diharapkan dapat menjadi ajang pembentukan
dan fasilitasi “champion-champion” muda yang peduli terhadap pelestarian keanekaragaman
hayati di universitas di Indonesia.

Masa Depan Konservasi
Mangrove Indonesia
Manajer Program Ekosistem Kelautan Yayasan KEHATI,
Yasser Ahmed menjadi pembicara diskusi daring Bincang
Alam dengan topik Masa Depan Konservasi Mangrove
Indonesia yang diselenggarakan oleh Mongabay Indonesia
pada Minggu, 26 Juli 2020.
Pada diskusi ini, Yasser menjelaskan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
• Rencana pembangunan jangka menengah nasional
(RPJMN) 2020-2024 sudah menetapkan konservasi
mangrove bisa mencapai 50.000 hektare pada 2024.
Luasan tersebut mencakup seluruh wilayah pesisir yang
ada di Nusantara.
• Untuk mewujudkan luasan tersebut, diperlukan kerja sama
yang baik antara Pemerintah Pusat, Daerah, dengan pihak
lain, terutama masyarakat di sekitar kawasan pesisir.
Keterlibatan masyarakat menjadi kunci, karena bisa
mewujudkan konservasi dengan cepat.
• Dengan menjaga kawasan mangrove dengan baik, maka potensi nilai ekonomi akan bisa dihasilkan dan bermanfaat untuk
masyarakat dan Negara. Nilai potensi ekonomi bisa muncul, karena ekosistem mangrove bisa bermanfaat untuk aktivitas
tambak dan juga ekoturisme mangrove.
• Selain manfaat ekonomi, ekosistem mangrove juga berpotensi sama besarnya untuk dijadikan gudang penyimpanan karbondioksida (CO2). Ekosistem karbon biru akan bisa menjadi pemandu untuk pembangunan rendah karbon di
seluruh Indonesia.
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