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Polemik Moratorium Logging 

dan Konservasi Hutan Alam

Sampai saat ini WALHI terus konsisten berkampanye tentang jeda tebang dan 
penghentian konversi hutan atau lebih populer dengan istilah moratorium logging dan 
konversi hutan alam. Usulan moratorium tebang hutan alam dan konversi hutan-lahan 
sudah disampaikan WALHI............................
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Halo Sahabat WALHI

Salam Adil dan Lestari. . . 

Tidak terasa Bumi sudah memasuki 
edisi ke X di awal tahun 2013 ini. Jika 
kita perhatikan, apa yang berubah 
dari kondisi lingkungan kita tercinta 
ini? Jawabannya tetap sama. Justru 
bencana ekologis semakin hari terlihat 
semakin parah dan tetap bertahan 
dalam waktu yang sangat lama. 

Maraknya penebang hutan liar dan 
konversi hutan alam, menyebabkan 
sejumlah polemik di Hutan Rawa 
Gambut Tripa, Nangroe Aceh 
Darussalam serta menimbulkan 
kerusakan lingkungan berupa 
hilangnya mata pencaharian 
masyarakat, dan musnahnya habitat 
satwa yang dilindungi.

Maraknya pembuangan limbah ke 
laut, kekeringan dan bencana ekologis 
hingga menimbulkan kelaparan, tak 
tersedianya aliran listrik di sejumlah 
daerah, maraknya illegal loging serta 
kondisi pantai Jakarta yang kian hari 
semakin mengkhawatirkan. 

Semua informasi tersebut telah hadir 
di edisi Bumi kali ini. Selain itu, kami 
juga memiliki Tips penyelamatan Bumi 
yang tentunya bisa kita praktekan 
bersama, Jejak Sahabat Walhi, serta 
pro!l sahabat WALHI yang giat dalam 
penyelamatan lingkungan. Sehingga 
diharapkan dampak bencana ekologis 
dapat diminimalkan. 

Selamat Membaca.

@thaArya: @walhinasional apa ada 
perwakilan yg di surabaya? Kalo ada 
boleh DM kontaknya :) makasih

@Adikadoet: RT @gus_mn: 
Masyarakat batang toru mengadukan 
nasibnya ke @walhinasional guna 
meminta keadilan atas kekerasan oleh 
aparat.

RT @DrkEnditya: good luck! RT @
walhinasional: Tuiki (anak penyu 
belimbing) yang keluar dari sarang. 
Kumpulan tuiki ini merupakan hasil 
penangkaran

@sahabatkiara: #FollowFriday @
walhinasional lembaga lingkungan 
hidup tertua dan terbesar. Membawahi 
@WalhiJakarta. #FF #FollowFriday

@walhinasional: Jln Tegal Parang 
Utara no 14 RT @bebonto: @
walhinasional slmat malam 
bang,alamt kantor pusat dimna ya?

@melky_nana: @walhinasional Maju 
terus, jadikan moment dan kasus ini 
sebagai pintu masuk utk kasus lainnya 
di Indonesia

@wahyususilo: Erte ke @tunggalp 
ah. Juga ke @walhinasional RT @
antaranews: Aktivis Asia minta energi 
terbarukan jadi fokus pemerintah 
http://t.co/obRXi3lY
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Media komunikasi Sahabat WALHI

WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup terbesar 

di Indonesia yang fokus membangun gerakan lingkungan 

menjadi lebih aman, nyaman dan lestari. 

Hadir di 27 propinsi dengan total 479 anggota yang 

secara aktif berkampanye di tingkat lokal, nasional 

maupun  internasional. WALHI juga menggalang sumber 

daya dari masyarakat di seluruh Indonesia yang 

bersedia bergabung menjadi keluarga besar WALHI. 

Sebagai organisasi independen WALHI tidak menerima 

pendanaan dari perusahaan maupun partai politik. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
(WALHI–Friends of The Earth Indonesia) Eksekutif Nasional

Jl. Tegal Parang Utara No. 14, Mampang Jakarta Selatan 

12790

Info Gabung Sahabat Walhi
Email: informasi@walhi.or.id

Untuk info kampanye terkini dan kontak WALHI diseluruh 

Indonesia, silahkan klik:

www.walhi.or.id



�bulettin bumi│7

Sampai saat ini WALHI terus konsisten berkampanye tentang jeda tebang dan 
penghentian konversi hutan atau lebih populer dengan istilah moratorium 

logging dan konversi hutan alam. Usulan moratorium tebang hutan alam dan 
konversi hutan-lahan sudah disampaikan WALHI sejak lebih dari 10 tahun 
yang lalu, dengan mengacu pada laju deforestasi dan degradasi kawasan yang 
mengkhawatirkan.

dari tiga hutan rawa yang berada di 
pantai barat pulau Sumatera dengan 
luas mencapai sekitar 61.803 hektar. 
Secara administratif 60% luas Rawa 
Tripa berada di kecamatan Darul 
Makmur Nagan Raya. Sisanya berada 
di wilayah Babahrot Aceh Barat Daya. 
Wilayah-wilayah tersebut berada 
dalam Kawasan Ekosistem Leuser 
(KEL), di dalamnya mengalir tiga 
sungai besar yang menjadi batas 
kawasan. Kerusakan hutan.

Kerusakan Rawa Tripa menyebabkan 
terjadinya kerusakan lingkungan 
hidup berupa kehilangan mata 
pencaharian masyarakat di sekitar 
Kawasan Hutan Rawa Gambut 
Tripa serta berangsur musnahnya 
habitat satwa yang dilindungi oleh 
peraturan dan perundang-undangan, 
seperti Orangutan Sumatera (Pongo 
abelii), lele dan jenis-jenis ikan rawa 
lainnya merupakan sumber ekonomi 
dan sumber protein penting bagi 
masyarakat sekitar Rawa Tripa. Selain 
Orangutan Sumatera, berbagai jenis 
primata lainnya juga dapat ditemukan 
di Rawa Tripa, seperti Siamang, Wau-
Wau dan Kedih.

Sedangkan satwa langka lainnya 
yang terdapat di kawasan ini antara 
lain Harimau Sumatera (Panthera 
tigris sumatraensis), Beruang Madu 
(Helarctos malayanus), Buaya Rawa 
(Crocodylus porosus), Ular Python 
(sanca), serta berbagai jenis burung 
rawa seperti Bangau Storm (Ciconia 
stormi), dan Burung Belibis (Cairina 
scutulata).

Dalam upaya hukum, gugatan 
Banding WALHI terhadap Kasus 
Rawa Tripa telah dikabulkan oleh 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 
di Medan pada 25 Agustus 2012 
yang lalu. Ini menjadi yurisprudensi 
bagi penegakan hukum di Indonesia. 
Kemenangan ini tidak akan terwujud 
tanpa dukungan dari semua elemen 
WALHI, termasuk Sahabat WALHI. 
Saat ini yang perlu kita lakukan 
adalah upaya mengembalikan fungsi 
kawasan rawa Tripa yang telah rusak.

Selain itu, upaya yang telah dilakukan 
WALHI dan Sahabat WALHI adalah 
dalam bentuk dukungan petisi online. 
Petisi tentang penyelamatan Rawa 
Tripa telah mendapat dukungan lebih 
dari 10.000 penandatangan. Dan saat 
ini, WALHI mendorong pemerintah 
agar mencabut semua ijin perusahaan 
yang ada di kawasan tersebut. WALHI 
bersama www.change.org kembali 
menggalang dukungan melalui 
penandatanganan petisi online yang 
akan disampaikan kepada Kepolisaian 
Republik Indonesia untuk menyelidiki 
dan mengadili pelanggaran hukum 
yang terjadi di Rawa Tripa. Untuk 
dapat berpartisipasi, sahabat dapat 
membuka link http://www.change.
org/saveTripa2. 

Sebagai aksi nyata penyelamatan Rawa 
Tripa, WALHI mengajak masyarakat 
mendukung upaya pemulihan 
hutan Indonesia sebagai bagian 
implementasi kampanye moratorium 
hutan Indonesia. kedepan WALHI 
akan melakukan kegiatan penanaman 
10.000 pohon. Adapun jenis pohon 
yang ditanam adalah pohon yang 
sesuai dengan karakteristik kawasan 
ekologi genting di Indonesia, selain 
itu WALHI juga melakukan pendidikan 
masyarakat dikawasan Hutan.

Moratorium 
Logging

Polemik 

dan Konversi Hutan Alam

Moratorium logging dan konversi 
hutan alam yang dimaksud adalah 
upaya untuk memperbaiki tata-kelola, 
tata produksi dan tata konsumsi 
yang berkenaan dengan sumberdara 
hutan. Moratorium Tebang Hutan 
alam yang dimaksud disini, 
merupakan satu skema terencana 
berdasarkan prinsip dan kriteria 
untuk menghasilkan capaian yang 
lebih baik atau bisa disebut sebagai 
moratorium hutan alam berbasiskan 
capaian. Kondisi obyektif kelola hutan 
saat ini memperlihatkan ciri-ciri 
dimana praktek kelola sumberdaya 

hutan membuat permasalahan sektor 
kehutanan menjadi lebih kompleks, 
sementara carut marut pengelolaan 
sektor kehutanan belum terselesaikan, 
yang kedua kebijakan kehutanan 
dipengaruhi oleh industri kehutanan, 
perkebunan dan pertambangan atau 
sangat dipengaruhi oleh kepentingan 
industri ekstraktif SDA. 

Salah satu kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh WALHI yakni kampanye 
penyelamatan Hutan Rawa Gambut 
Tripa di Nanggro Aceh Darusalam. 
Rawa Tripa merupakan salah satu 

�Liputan Utama
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Sebagai generasi penerus bangsa, tentu kita tak boleh menutup mata akan 
peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di sekitar kita. Apalagi jika hal 
tersebut menimpa bumi yang kita huni ini.  Wah, bagaimana jadinya jika 

alam kita terus dirusak oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab? Bukan 
tidak mungkin lho, kalau suatu saat  nanti kita akan kehilangan satu-satunya 
tempat tinggal kita ini.  Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, yuk kita simak 
penjelasan yang berikut ini. 

Selamatkan Laut Kita
Dari Pembuangan Limbah !

Ayo!

Teluk Senunu terletak di Kabupaten 
Sumbawa Barat, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat, Indonesia.  Wilayah 
ini terletak di segitiga terumbu karang 
atau mungkin teman-teman juga 
sering mendengarnya dengan istilah 
“Amazon Of The Seas”, yang merupakan 
episentrum kehidupan laut yang 
memiliki limpahan keanekaragaman 
di planet ini. Dari beberapa daerah, 
telah ditemukan lebih dari 600 jenis 
karang (lebih dari 75% dari spesies 
karang yang dikenal), 53% dari 
terumbu karang di dunia dan 3.000 
spesies ikan. Selain itu, luas dari teluk 
ini  juga diperkirakan paling besar 
jika dibandingkan dengan kawasan 
hutan mangrove manapun yang ada 
di dunia. 

Akan tetapi, keindahan eksotika 
teluk tersebut nampaknya harus 

ternoda, lagi-lagi oleh ulah manusia. 
Mengapa? Beberapa tahun yang lalu 
telah dibangun sebuah perusahaan 
tambang emas dan tembaga, 
Newmont Nusa Tenggara. Perusahaan 
tersebut telah membuang limbah 
pertambangan (taling) mereka  ke 
Teluk Senunu sejak tahun 1999. 
Berdasarkan izin yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
pada tanggal 14 Mei 2011, Newmont 
Nusa Tenggara diperbolehkan 
untuk kembali membuang limbah 
pertambangan mereka ke teluk ini. 
Alhasil, tidak kurang dari 140.000 
ton setiap hari selama 5 tahun ke 
depan Teluk Senunu harus rela 
dirusak ekosistemnya. Dan harus 
teman-teman ketahui kegiatan ini 
juga merupakan dumping terbesar 
pembuangan tailing laut di dunia.

�Kabar baru >> tambang dan energi 

Tak Rela 
Mereka Lapar
Implementasi Program Donasi Kampanye Pangan di NTT

Kekurangan pangan yang berujung pada kelaparan dan gizi buruk masih 
menjadi masalah yang belum terpecahkan. Sampai saat ini, setidaknya 
ada 100 kabupaten di Indonesia yang masih bertahan di posisi rawa 

pangan. Seperti yang kita ketahui, hal ini tentu sangat berbanding terbalik 
dengan kondisi Indonesia yang notabene berada di wilayah yang cukup 
strategis. Semestinya, hal ini memudahkan kita untuk menanam segala macam 
tanaman karena tanahnya yang demikian subur.  Bahkan kesuburan tanah 
itu sendiri sudah sangat populer dengan sebutan adagium “Gemah Ripah Loh 
Jenawi”. Ironisnya, kondisi tanah yang terkenal subur itu semakin hari menjadi 
semakin rusak. Hal ini diakibatkan oleh pencemaran, kekeringan, serta bencana 
ekologis karena adanya salah kelola. Akibatnya, banyak terjadi gagal panen di 
sejumlah daerah.  Salah satunya yang  pernah terjadi di tahun 2010. Tak kurang 
dari 100 ribu hektar lahan sawah di Indonesia yang mengalami gagal panen 
(Mentan 2010).

Selain itu, kerusakan lingkungan juga 
turut berkontribusi pada tingginya 
tingkat konversi lahan yang mencapai 
145 ribu – 187 hektar setiap tahun, 
di luar kepentingan pertanian. 
Sebagai lembaga yang peduli 
pada lingkungan, WALHI sangat 
menghawatirkan proses berjalannya 
Undang – Undang Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang 
kabarnya tidak membuahkan hasil 
yang baik. Coba deh teman – teman 
pikirkan, Sebenarnya carut marut 
masalah pertanian seperti ini bisa 

saja diatasi jika Pemerintah tidak 
mengeluarkan kebijakan yang justru 
hanya menambah persoalan baru, 
mulai dari rencana food estate hingga 
impor beras dan pangan lainnya. 
Apalagi, adanya food estate hanya 
akan memperkuat rezim perampasan 
tanah, sentralisasi kepemilikan lahan 
pertanian, yang akan mengakibatkan 
tingginya angka petani yang tidak 
memiliki lahan. 

Untuk itu, dibutuhkan dukungan 
dan peran serta dari seluruh 
lapisan masyarakat Indonesia guna 

�Kabar baru >> pangan 
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menyukseskan dan mewujudkan 
kedaulatan pangan yang pro pada 
lingkungan. Dan di sini WALHI 
mengajak teman-teman semua untuk 
ikut mendukung dan berpartisipasi 
untuk bersama-sama melakukan 
agenda Pulihkan Pertanian Indonesia 
dari rakyat untuk rakyat, dari kota 
untuk desa.  Ajak teman-teman yang 
lainnya ya, kalau bukan kita yang 
melakukannya, siapa lagi?

Selain itu, sebagai wujud konkrit dari 
keprihatinan ini, WALHI Eksekutif 
Nasional bekerja sama dengan 
Dompet Dhuafa tengah berupaya 
mewujudkan kedaulatan pangan 
dengan menyusun program strategis 
untuk mereduksi adanya kesenjangan 
pangan di Indonesia melalui 
Peningkatan Kapasitas Lingkungan 
(pengembangan pertanian organik, 
terasering dan penghijauan mata 
air); Peningkatan Kapasitas Sosial 
Mayarakat (penguatan kapasitas 
organisasi masyarakat dalam 
hal pengembangan petani) dan 
Peningkatan Kapasitas Finansial 
(mencakup upaya pengelolaan 
tanaman, peternakan, perkebunan, 
serta meningkatkan kapasitas 
pengelolaan keuangan). Dalam waktu 
6 bulan, WALHI Eksekutif Nasional 
dan Dompet Dhuafa telah berhasil 
melakukan penggalangan dana 
publik. Dan upaya ini setidaknya telah 
menghasilkan donasi sebesar Rp. 
149.616.433,-. 

Alhasil, sampai saat ini donasi publik 
“Tak Rela Mereka Lapar“ telah 
diterapkan di lima desa yang berlokasi 
di Kabupaten Sika dan Desa Mbilur 
Pangadu di Sumba Tengah-Nusa 

Tenggara Timur. Lima desa tersebut 
adalah: Natakoli, Hebing, Hale, Egon 
Gahar dan Doreng. Dan sejak tahun 
2008 sampai sekarang Eksekutif 
Daerah WALHI NTT banyak terlibat 
dalam akti!tas pengorganisasian 
dan pendampingan warga bersama 
Wahana Tani Mandiri (WTM) anggota 
WALHI NTT. 

Selama menjalankan program 
Building Recillience di sana, WTM dan 
WALHI telah menemukan fakta bahwa 
masalah yang paling urgent dialami 
oleh rakyat di sekitar Gunung Api Egon 
ialah pengelolaan lingkungan hidup, 
terutama pengelolaan pertanian. 
Kabarnya pengelolaan pertanian 
belum maksimal dilakukan baik secara 
teknis maupun secara manajerial. Hal 
itu terlihat jelas dalam pelaksanaan 
program Building Resicellence, sewaktu 
menghadiri acara pertemuan yang 

sangat kecil. Namun, ketika Wahana 
Tani Mandiri (WTM) menyinggung 
soal kapasitas lembaga yang 
selama ini memfokuskan diri pada 
pertanian, antusiasme warga menjadi 
sungguh luar biasa. Alhasil, banyak 
warga yang berbondong-bondong 
menuju tempat pertemuan untuk 
mendengarkan penyuluhan tentang 
pengelolaan pertanian. Di sana warga 
menyatakan bahwa sebenarnya 
mereka juga telah diwadahi dalam 
berbagai kelompok tani, akan tetapi 
dalam prakteknya di lapangan, 
mereka sama sekali tidak didampingi 
sebagaimana mestinya. 

Naaah.. sebagai jawaban terhadap 
antusiasme warga Kawasan Egon, 
maka WALHI NTT dan Wahana Tani 
Mandiri merancang sebuah program 
“Penguatan Kapasitas Masyarakat 
Tani Dalam Menghadapi Ancaman 
Perubahan Iklim Global”. Pilihan 
penguatan kapasitas masyarakat 
tani menjadi sangat penting. Selama 
program Building Resicellence 
masyarakat dibekali informasi 
mengenai berbagai pengetahuan 
kebencanaan dan bagaimana untuk 
melakukan upaya mitigasi atau yang 
kita sebut dengan kesiapsiagaan 
dalam menghadapi bencana. Program 
ini merupakan langkah yang cukup 
spesi!k, karena dengan begitu rakyat 
di sekitar kawasan Gunung Api 
Egon setidaknya telah dipersiapkan 
kapasitasnya dalam hal pengelolaan 
pangan, selain diperkenalkan 
mengenai penanganan bencana di 
komunitas secara global tentang 
apa itu kebencanaan, ancaman, 
kerentanan dan kapasitas. 

Ancaman terhadap keterbatasan 
pangan menjadi hal yang sangat 
urgent. Padahal, kabarnya daerah 
tersebut merupakan daerah vulkanik 
yang semestinya jika kita pikir, urusan 
pangan bukanlah menjadi kendala. 
Lebih dari itu, kampanye beras-
sentris disikapi dengan dilakukannya 
pengadaan pangan lokal yang 
hampir punah dari tangan petani. 
Oleh karena itu, Wahana Tani Mandiri 
berupaya untuk mengiden!!kasi 
pangan lokal, seperti umbi-umbian 
(ubi ratih) dan kacang-kacangan yang 
selama ini menjadi pasokan pangan 
warga di sana. Dan pasokan pangan 
itu sendiri didatangkan langsung dari 
Pulau Palue (Kawasan Gunung Api 
Rokatenda) Kabupaten Sikka.

Semua rangkaian kegiatan ini diawali 
dengan sosialisasi maksud dan tujuan 
program yang banyak membutuhkan 
keswadayaan rakyat. Nah dari 
pengorganisasian itu, setidaknya 
terdapat 51 kelompok Tani dan 866 
petani. Itu artinya bahwa program ini 
dirasa cukup familiar bagi warga di 
sana. Selain itu, di sana juga dilakukan 
pelatihan bagi kader-kader tani dan 
melakukan beberapa advokasi pada 
beberapa pemerintah desa di areal 
program. Dari advokasi itu, beberapa 
desa menyatakan kesiapan agar 
APBDes difokuskan pada pertanian. 
Sedangkan pada saat pengambilan 
keputusan dilakukan diskusi tentang 
perubahan iklim dan dampaknya 
bersama Kepala Dinas Pertanian, Pers, 
dan beberapa keompok civil society.

�Kabar baru >> pangan �Kabar baru >> pangan 
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Indonesia sebagai negara lautan yang ditaburi ribuan pulau-pulau menjadi 
salah satu kebanggaan bangsa ini di mata dunia, begitu juga dengan keindahan 

pantainya, terbentang samudera pasir yang cukup luas. Hal ini jugalah yang 
dimiliki oleh salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Sulawesi Utara .

oleh LPSM Tri Prasetya

Penyu Belimbing
Penyelamatan

Ternyata upaya yang kami lakukan 
tidak sia-sia, sebab saat ini telah 
terjadi perubahan bagi masyarakat, 
yang dahulunya menangkap ikan 
dengan racun, kini sudah tidak 
lagi, kemudian dahulu masyarakat 
yang gemar menangkap penyu 
dan mengambil telornya, kini 
masyarakat menjadi elemen yang setia 
melakukan pelestarian penyu serta 
mereka membentuk kelompok untuk 
memonitoring penyu dari tindakan 
pencurian, demikiaan ujar Marsel 
Antonius Ivan Korompis, salah satu 
staf LPSM Tri Prasetya.

Kemudian, ujar pria yang biasa 
disapa Ivan ini, bahwa masyarakat 
sekarang dihadapkan pada persoalan 
kemiskinan, yakni terbatasnya modal 
dan fasilitas pendukung terkait 
mendukung pelestarian penyu ini. 
Selanjutnya, maraknya aktivitas 
pariwisata dan perkebunan di sekitar 
pantai menjadi tantangan tersendiri 

bagi masyarakat bagi pelesatrian 
penyu jenis Penyu Belimbing ini yang 
terdapat di Kecamatan Kombi. 

Oleh karena itu Sahabat WALHI, 
saatnya kita menggalang kekuatan 
bersama bagi pelestarian penyu ini, 
sebab Penyu Belimbing merupakan 
salah satu species langka penyu yang 
hidup di dunia ini dari species penyu 
lainnya. Penyu belimbing juga hanya 
terdapat di beberapa provinsi saja di 
Nusantara ini, salah satunya Provinsi 
Sulawesi Utara.

Saatnya kita berdonasi untuk 
penyelamatan Penyu Belimbing di 
Kecamatan Kombi, demi  perlindungan 
penyu dan keanekaragaman hayati 
pesisir serta pengelolaan sumber daya 
alam berkelanjutan.

�Kabar baru >> pesisir dan laut 
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Presurvey ini merupakan serangkaian kegiatan yang dibangun dari hasil 
kerjasama Korean Green Foundation dengan WALHI Nasional dan WALHI 

Daerah. Survey ini juga merupakan bagian dari program “Cahaya Untuk Masa 
Depan” di Indonesia yang tidak lain ialah bagian dari program KGF di tiga negara. 
Nah, khusus untuk WALHI, komunikasi terbangun sejak KGF berkunjung ke 
kantor WALHI beberapa tahun yang lalu yang bermaksud untuk mengunjungi 
lokasi riset asbes yang dikerjakan oleh WALHI Jawa Barat dengan Mitra mereka 
di Korean yakni KFEM. 

Cahaya untuk Masa Depan

Melalui komunikasi yang cukup intens, 
KGF sepakat  untuk melaksanakan 
survey lokasi sebagai bentuk 
implementasi program. Di sana, 
WALHI mengusulkan bahwa Jawa 
Barat, Bangka dan Riau utuk dijadikan 
sebagai project utama.  Karena 
selain WALHI tengah mengadvokasi 
PLTN, WALHI juga berharap untuk 
mengkampanyekan energi ramah 
lingkungan untuk Bangka, selain 
itu terjadi politik energi yang tidak 
adil untuk Jawa Barat. Sementara 
untuk Riau, KGF menargetkan untuk 
mengoperasikan perusahaan Korea 
di wilayah Riau. Hal ini tentu sah-sah 
saja, mengingat secara politik  usulan 
tersebut sudah ditargetkan oleh 
mereka. 

Menariknya, khusus untuk program 
ini, Mitra KGF hanya dilakukan oleh 
WALHI. Alasannya, karena WALHI 
memiliki akses dan jaringan di 
berbagai daerah, yang tentunya akan 
memudahkan jalannya program 
tersebut. Di samping itu, Direktur 
Program KGF menyampaikan  bahwa 
FoE Korea atau yang biasa disingkat 
dengan KFEM dirasa cukup baik 
merekomendasikan WALHI sebagai 
Mitra di Indonesia. Mengapa? Sejauh 
ini,  KFEM  telah banyak memberikan 
pandangan terhadap WALHI terutama 
mengenai kerjasama WALHI baik di 
level nasional, maupun internasional. 
Dan seperti yang sudah disampaikan 
terakhir kali oleh WALHI, khusunya 
WALHI Jabar yang telah bekerjasama 

Program

�Kabar baru >> energi 

dengan KFEM di Indonesia mengenai 
isu kesehatan lingkungan dengan 
focus isu Anti Asbes, dikabarkan telah 
sukses mengkampanyekan penolakan 
pengembangan produk berbahan 
asbes tersebut di Cibinong Jawa Barat. 
Jadi, pantas saja jika WALHI dipercaya 
oleh KFEM untuk memitrai program 
tersebut. Hal ini tentu menjadi 
catatan prestasi tersendiri bagi WALHI, 
dimana kredibilitas WALHI dalam hal 
lingkungan memang patut diacungi 
jempol.

Kabarnya total produk yang akan 
disumbangkan ke WALHI ialah 3000 
solar panel yang didistribusikan 
ke wilayah – wilayah yang 
membutuhkan. Dan untuk tahun ini, 
WALHI dan KGF akan melaksanakan 
program di Jawa Barat. Maka dari  
itu, tim KGF berkunjung ke Indonesia 
dan melihat site yang ada di wilayah 
tersebut. adapun beberapa wilayah 
yang mereka survey diantaranya:

Desa Ciburial
Desa Ciburial merupakan desa semi 
urban yang berada di kecamatan 
Cimenyan Kabupaten Bandung. Bagi 
teman – teman yang tinggal di kota 
Bandung,  pastinya tempat ini sudah 
tidak asing lagi bukan? Desa ini 
berada di perbatasan dan kabupaten 
Bandung. Jumlah penduduknya  
sekitar 11.500 orang, dengan jumlah 
KK sekitar 3.300.  Hal yang menarik dari 
kota ini ialah keindahan desanya yang 
dijadikan tempat wisata, didukung 
dengan keberadaannya yang terletak 
di dataran tinggi Bandung Utara. 
Ironisnya, setelah diperiksa, beberapa 
rumah di sekitar desa tersebut belum 

mendapatkan akses listrik yang 
memadai. 

Desa Cibeureum
Desa ini merupakan desa rural yang 
berada di pegunungan Bandung 
Selatan, tepatnya di gunung Wayang 
Kecamatan Kertasari Kabupaten 
Bandung. Jumlah penduduk di desa 
ini juga lumayan banyak, yakni 10 ribu 
orang dengan jumlah kepala keluarga 
sekitar 4000. Desa Cibeureum 
merupakan desa yang berada di 
Kawasan hutan dan perkebunan PTPN 
VIII. Dan dari informasi yang diterima, 
belum seluruhnya rumah tangga 
memiliki akses listrik yang memadai. 
Kabarnya, sekitar 75 KK diperkirakan 
belum memiliki aliran listrik yang 
memadai. 

Desa Pulosari dan 
Sukamanah
Desa Pulosari dan Desa Sukamanah 
ini merupakan dua desa rural yang 
terletak di kawasan perkebunan dan 
kehutanan yang ada di Kecamatan 
Pangalengan Kabupaten Bandung. 
Meskipun dua desa ini berada di 
wilayah PLTP. Wayang Windu, namun 
akses masyarakatnya akan energi 
listrik masih sangat terbatas. Faktanya, 
di Desa Pulosari kurang lebih sekitar 
250 KK belum mendapatkan akses 
listrik yang memadai. Begitupun di 
Desa Sukamanah tak kurang dari 
40 KK korban gempa yang masih 
mengungsi dan mendiami lahan 
perkebunan selama 2 tahun dan 
belum sama sekali memperoleh aliran 
listrik dari PLN setempat.

�bulettin bumi│14



�bulettin bumi│16 �bulettin bumi│17

�Lensa Aktivitas

>> Nasional
Rapat Perencanaan Kerja WALHI tahun 2013 di Bogor

>> Nasional
Workshop Knowledge Management WALHI

>> Nusa Tenggara Timur
0DKDVLVZD� MXUXVDQ� *HRJUDÀ� 81'$1$� VHGDQJ� EHUGLVNXVL� 6DKDEDW�
Alam NTT

>> Jawa Timur
Fadli (PADI) turut menghibur dalam penyerahan donasi dari Sahabat 

Anak Lumpur >> Jawa Timur
Rindra (PADI) bersama dengan WALHI melakukan penanaman pohon di Magelang. Dalam 

rangka memperingati Hari Bumi 2012

>> Nasional
Muhnur Satyaprabu (WALHI) menyampaikan pendapat didepan 

masyarakat Jepang yang mendukung masyarakat Kotopanjang di 

Indonesia dalam melakukan gugatan di Tokyo yang tergabung dalam 

The support action center for Kotopanjang Dam Victims bertempat di 

Tokyo pada 26 Desember 2012 yang lalu

>> Nasional
Kunjungan Staf WALHI ke kantor Friends of The Earth Europe dalam 

rangka presentasi program kampanye perubahan iklim di Indonesia 

yang dilakukan oleh WALHI
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Dulu Jakarta sangat famous dengan predikat kota maritim. Sebuah sebutan 
yang menggambarkan perairan yang berarti subur. Betapa tidak, Jakarta 

memiliki teluk  dengan kedalaman perairan dangkal rata –rata 15 meter, dan 
luas sekitar 514 km2. Di sana, terdapat sekitar 13 sungai yang melintasi Kawasan 
yang terkenal dengan Metropolitan ini. Sementara itu, Kepulauan Seribu terdiri 
dari 108 pulau yang merupakan gugusan kepulauan yang ada di Teluk Jakarta. 
Pulau-pulau kecil ini tersebar di atas kawasan dengan jarak 80 km Barat Laut-
Tenggara dan 30 km Barat-Timur, dengan luas rata-rata kurang dari 10 ha dan 
elevasi rata- rata dari muka laut kurang dari 3 meter.

Sekarat
Pantai Publik Terakhir Jakarta

Ironisnya, Kondisi Pantai Jakarta saat 
ini terlihat sangat memprihatinkan. 
Kabarnya masyarakat sulit untuk 
menikmati akses Pantai Jakarta secara 
free. Bahkan di tempat yang cukup 
mewah dan terkenal seperti Pantai 
Ancol pun masyarakat masih belum  
bisa  mendapatkan kenyamanan. 
Bagaimana tidak, sekarang kita sudah 
tidak bisa lagi melihat hijaunya pohon 
mangrove yang menjadi tempat 
hidup burung-burung air. Bahkan 

,jika teman-teman perhatikan, yang 
terlihat di sana hanyalah sampah-
sampah plastik yang mengelilingi  
kawasan pantai yang tentunya 
sangat mengganggu pemandangan. 
Belum lagi aktivitas pengekploitasian 
sumber daya alam secara besar-
besaran menjadi sebuah kebutuhan. 
Mengeruk sumber daya alam tanpa 
mempertimbangkan kepentingan 
masyarakat adat telah menjadi 
sesuatu yang biasa.

�Kabar baru >> pesisir dan laut 

Pantai marunda, merupakan pantai 
yang dapat diakses secara langsung 
oleh publik. Namun, kondisi pantai 
ini sangatlah mengenaskan.  Pantai 
yang seharusnya indah sebagai 
tempat mencari inspirasi kini berubah 
menjadi gersang, kumuh dan tidak 
terawat. Di sana hanya ada beberapa 
pohon kecil yang terlihat sangat layu. 
Itupun merupakan pohon dari hasil 
dari program penanaman mangrove 
beberapa tahun yang lalu. Selain 
itu, pantai ini juga telah menjadi 
tempat pembuangan limbah plastik 
dan  sampah lainnya, dimana ketika 
air pasang sampah-sampah tersebut 
terbawa oleh air laut. Namun ketika 
pasang surut,  sampah tertinggal dan 
berserakan dipinggir pantai. 

Menjawab hal ini, WALHI bersama 
dengan Eli Lilly Indonesia berinisiatif 
untuk melakukan tindakan nyata 

dengan melakukan penanaman di 
wilayah pantai tersebut. Kegiatan ini 
juga bertepatan dengan agenda global 
Day of service  yang dilaksanakan oleh 
Eli Lilly Indonesia secara serempak 
di belahan Negara lainnya. Di sini 
WALHI memakai momentum tersebut 
dengan tujuan guna memberikan 
informasi kepada publik bahwa masih 
banyak wilayah-wilayah yang tidak 
diperhatikan keselamatannya.

Kedepan, baik WALHI maupun 
masyarakat menyatakan bahwa 
pantai utara Marunda adalah milik 
publik, dan tidak dapat diprivatisasi 
dengan alasan apapun. WALHI juga 
menyatakan bahwa pemerintah 
harus segera menjalankan tugasnya 
memastikan kelestarian lingkungan 
terutama di tempat yang menjadi 
penyangga pantai marunda.
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Pada 14-28 September 2012, 
WALHI melakukan Ekspedisi 
Kepak Sayap Enggang, Tur Mata 

Harimau seri Kalimantan bersama 
dengan Greenpeace, Pena Hijau, SOB, 
FOKER SHK, dan AMAN Kalteng. Acara 
resmi Tur Kepak   Sayap Enggang-
Mata Harimau Seri Kalimantan 
dibuka di Stadion 17 Mei, Kalimantan 
Selatan. Dihadiri dan disambut oleh 
Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, 
Rudy Resnawan, pembukaan ini 
juga dihadiri oleh Wakapolda Kalsel, 
beberapa pejabat Dinas Kehutanan, serta ribuan masyarakat Kalsel. Tur dibuka 
dengan sambutan dari Wagub Kalsel kemudian dilanjutkan dengan percobaan 
mengendarai motor enggang, serta penyerahan motor trail enggang dari 
Wagub kepada rider yang terdiri dari perwakilan Greenpeace dan Walhi Kalsel.

Enggang menjadi tema ekspedisi kali 
ini, karena burung ini satu spesies 
yang hidup di dahan pohon hutan 
Pulau Kalimantan. Enggang satu 
bagian kebudayaan masyarakat Suku 
Dayak yang keberadaanya saat ini 
mulai langka.

Tur Kepak Sayap Enggang-Mata 
Harimau Seri Kalimantan merupakan 
tur lanjutan dari Tur Mata Harimau 
yang berlangsung di Sumatera tahun 
2011 lalu. Tur Mata Harimau bertujuan 
untuk melihat secara langsung kondisi 
terkini hutan alam Indonesia serta 
mengajak seluruh masyarakat agar 
ikut menjaga dan mengawasi hutan 
alam agar terhindar dari kerusakan 
yang lebih mengenaskan.

Kepak Sayap Enggang

“Pada tur kali ini, kami mengusung 
enggang sebagai ikon penyelamatan 
hutan. Karena enggang adalah simbol 
budaya masyarakat Kalimantan yang 
saat ini keberadaanya juga terancam 
punah, ia bernasib sama dengan 
Harimau Sumatera,” ujar Hegar Wahyu 
Hidayat, Direktur Eksekutif WALHI 
Kalimantan Selatan.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif 
Walhi Nasional, mengatakan, tur 
ini juga untuk penyelamatan hutan 
Indonesia secara umum.   Mengingat, 
praktik perusakan hutan marak hingga 
mengakibatkan kerentanan negara 
ini akan bencana seperti kekeringan, 
kebanjiran, longsor, serta kepunahan 
sejumlah #ora fauna serta keragaman 
hayati lain.

�Kabar baru 

Bersama dengan akti!s pegiat lingkungan hidup dan mahasiswa   lainnya 
pada tanggal 12 Desember 2012 yang lalu, para pegiat lingkungan hidup 

mendatangi kantor Kementrian Lingkungan Hidup untuk mendesak agar 
Kementrian Lingkungan Hidup mengkaji ulang secara serius dan mendasar 
terhadap sistem dan pelaksanaan Proper serta penghapusan pemberian 
penghargaan terhadap perusahaan peserta Proper. 

Selama satu dasawarsa pelaksanaan 
Proper, tidak lebih hanyalah dijadikan 
sebagai kegiatan pencitraan 
bagi Kementrian Lingkungan 
Hidup, terlebih bagi perusahaan. 
Pelaksanaan pemberian Proper juga 
tidak transparan dan melibatkan 
masyarakat. PROPER belum 
mendorong peningkatan kinerja 
perusahaan dalam pengelolaan 
lingkungan, belum memberikan 
akses informasi secara luas kepada 
masyarakat terkena dampak 
dan masyarakat umum,   apalagi   
mendorong terciptanya peningkatan 
kualitas lingkungan hidup. Sebaliknya 
melemahkan hukum lingkungan di 
Indonesia. Yang menambah ironi, 
Proper ini banyak diberikan kepada 
perusahaan-perusahaan yang selama 
ini telah melakukan pengrusakan/
pencemaran lingkungan hidup dan 
menghancurkan sumber-sumber 
kehidupan masyarakat antara lain 
diberikan kepada PT. Lapindo yang 
kita tahu bagaimana industrinya 
telah menenggelamkan Sidoarjo. 
Bagi perusahaan, pemberian Proper 

ini sebagai green washing yang 
akan semakin menguntungkan 
bisnis mereka dengan jualan 
pencitraan bahwa mereka mendapat 
penghargaan dari pemerintah. 

Para pegiat lingkungan hidup ini 
juga mendesak agar Kementrian 
Lingkungan Hidup ini fokus kepada 
penegakan hukum lingkungan 
sebagai sebuah kewajiban 
pemerintah yang diamanahkan dalam 
UU No. 32/2009 tentang perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup, 
termasuk didalamnya mengatur 
kewajiban bagi perusahaan untuk 
patuh dan tunduk pada ketentuan 
perundang-undangan. 

Sebelumnya, keprihatinan publik 
juga diungkapkan melalui sosial 
media seperti twitter dan facebook 
begitu mengetahui PT. Lapindo 
mendapatkan Proper hijau dari 
Kementrian Lingkungan Hidup. 
Keprihatinan ini menjadi sebuah 
pertanda bahwa keadilan masyarakat 
terusik, apalagi bagi korban lumpur 
Lapindo. 

Pegiat Lingkungan Hidup Desak KLH 
Kaji Ulang Sistem dan Pemberian Proper

�Kabar baru 
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Selamatkan Hutan Indonesia, Hutan Kita
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Senin 19 November 2012, WALHI diundang oleh Sekolah Menengah Cikal 
Amri untuk mengisi materi bertema lingkungan hidup. Sekolah Menengah 

Cikal Amri adalah sebuah komunitas belajar berskala internasional yang berada 
di daerah Setu (Cilangkap, Jakarta Timur). Ibu Dewi Pramesti Kusumaningrum, 
guru Sains dari sekolah tersebut menyampaikan bahwa “diharapkan WALHI dapat 
sharing materi yang bertepatan dengan pelajaran Sains tentang ‘Ekosistem 
dan Bioma’ yang diberikan untuk siswa kelas 6 Sekolah Menengah Cikal Amri”. 
Lingkup pelajaran yang diberikan dalam unit ini mencakup komponen biotik 
& abiotik di alam, hubungan antar komponen di alam, rantai makanan di alam, 
macam-macam bioma, serta ketidakseimbangan ekosistem yang disebabkan 
oleh berbagai hal beserta konsekuensinya.

Sekolah Menengah Cikal Amri,
Belajar Sains dari WALHI

Dalam penyampaian materi, 
WALHI berbagi pengetahuan 
kepada siswa khususnya tentang 
ketidakseimbangan ekosistem, seperti 
hutan, yang mencakup sebab, akibat 
serta langkah-langkah penyelamatan 

ekosistem yang dapat dilakukan. 
Dalam penyampaiannya, Ika Septya 
Rini, Manajer Penggalangan Sumber 
Daya WALHI menyampaikan bahwa 
“siswa sekolah juga menjadi salah satu 
bagian penting untuk mengembalikan 
ketidakseimbangan ekosistem hutan. 
Dengan meminimalkan penggunaan 
kertas maka kita bisa menyelamatkan 
sisa hutan Indonesia yang tersisa”. 
 
Kegiatan yang diikuti oleh 40 siswa ini 
berjalan efektif. Siswa cukup interaktif 
terlibat dalam kegiatan ini. WALHI dan 
siswa berbagi pengalaman tentang 
kegiatan penyelamatan lingkungan. 
Dan kegiatan ini diakhiri dengan 
nonton !lm bersama.

�Kabar baru 

Pagi hari di tanggal 6 Desember 2012, 
WALHI kedatangan tamu istimewa, 

Heleen van den Hombergh, PHD.   
Heleen merupakan seorang penyanyi 
jazz classic ternama di Belanda, dia 
juga seorang akti!s lingkungan yang 
sejak lama menyuarakan penyelamatan 
lingkungan. Kedatangan Heleen di 
kantor eksekutif nasional diterima oleh 
Direktur Eksekutif Nasional, Abetnego 
Tarigan, Departemen Jaringan dan 
Pengembangan Sumber Daya WALHI, 
Direktur WALHI Kalimantan Selatan dan 
Pengkampanye WALHI Kalimantan Timur. Selain teman-teman WALHI, musisi 
Indonesia dan sekaligus Sahabat WALHI, mas Bintang Indrianto juga hadir dan 
terlibat dalam suasana diskusi yang hangat dan menyegarkan. Sebelumnya, 
tepatnya pada tanggal 28 November 2012, Heleen dan Mas Bintang juga sudah 
performance bersama di Kebun Raya Bogor.

Penyanyi Jazz Belanda 
Berkunjung ke WALHI

Ada banyak hal yang kami diskusikan 
bersama dengan Heleen dan mas 
Bintang, bagaimana mengemas 
kampanye isu-isu lingkungan kedalam 
sebuah “panggung seni” yang 
bernama musik. Hampir semua orang 
tentu mengamini, bahwa musik adalah 
bahasa universal. Dengan musik kita 
bisa menyampaikan apa yang ada 
dalam pikiran dan hati kita, demikian 
juga dengan isu-isu penyelamatan 
lingkungan yang begitu kompleks 
dan “horor”, dapat didialogkan dalam 
sebuah media bernama musik. 
 
Bagi WALHI sendiri, musik merupakan 
cara atau jalan untuk lebih 
mendekatkan soal-soal lingkungan 

di perdesaan dengan masyarakat 
si perkotaan dan khususnya 
konsumen yang selama ini seperti 
tidak terhubung. Melalui musik, 
WALHI mengkampanyekan isu-
isu lingkungan. WALHI mengajak 
dan berharap, publik luas dapat 
mendukung upaya penyelamatan 
lingkungan hidup bersama WALHI, 
salah satunya dengan cara berdonasi. 
 
Kehadiran Heleen dan mas Bintang 
tentunya menjadi inspirasi yang 
berarti bagi WALHI, untuk menggagas 
kerja-kerja kolaborasi melalui musik 
dan lagu. Semoga harapan ini dapat 
segera terwujud.

�Jejak Sahabat
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Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, kita bisa melihat bahwa 
kehidupan generasi muda rasanya tak bisa terlepas dari alunan musik. 

Faktanya, seringkali kita melihat berbagai acara musik nongkrong di televisi. 
Mulai dari musik pop, jaz, dangdut, rock dan masih banyak lagi. Begitu juga 
dengan salah satu sahabat kita yang seringkali tampil di layar kaca, seperti  
Band Geekssmile dan band Indie. Kabarnya, salah satu band yang berasal dari 
kota Bali ini  baru saja tampil di acara Radio Show TV One pada 07 Juli 2012. 

BAND 
GEEKSSMILE
Musik Rock Untuk Sosial 

dan Lingkungan

Band yang beraliran rock ini terkenal 
sebagai band yang kerap kali 
membawakan lagu-lagu berisi potret 
sosial dan persoalan lingkungan 
hidup di Indonesia. Menariknya, salah 
satu personel dari band ini merupakan 
bagian dari Sahabat WALHI yang 
berada di Bali, yang seringkali ikut 
berpartisipasi dalam rangkaian 
kegiatan WALHI.

Tahun 2001, merupakan babak awal 
terbentuknya band mereka. Mereka 
pun mulai berniat mengikuti festival 
band di Bali, yang kabarnya  tengah  
ramai diisi oleh kegiatan festival 
band rock. Ketika itu, Bali juga marak 
dengan peredaran narkoba. Hal inilah 
yang kemudian dijadikan sebagai 
inspirasi, sehingga band ini tertarik 
untuk mengangkat persoalan dan 
realitas masyarakat sebagai konsep 
musik mereka. 

Seiring dengan proses, Band 
Geekssmile ini telah mengeluarkan 
dua albumnya yaitu, Jurnal Perang 
Indonesia (2004) dan Upeti Untuk 

Macan Asia (2011). Adapun unsur-
unsur musik mereka yang dipenuhi 
oleh potret kehidupan sosial dan 
lingkungan terwujud dalam praktek 
sehari-hari mereka lewat kepedulian 
lingkungan dari hal-hal kecil.

Sebagai vokalis, Prima Yudisthira 
mengatakan bahwa ia memulainya 
dengan hemat air, bawa kantong 
plastik dari rumah ketika berbelanja 
dan jangan buang sampah 
sembarangan. Lain halnya dengan 
Muliana Bayak (gitaris) yang 
melakukan proses edukasi lingkungan 
lewat karya seni rupa, seni lukis 
serta ke depannya dia juga akan 
melakukan pertanian organik serta 
mempraktekkan pertanian di daerah 
urban (perkotaan).

Mengingat kerusakan lingkungan 
hidup di Indonesia yang kian hari 
semakin parah, menjadikan semangat 
perubahan bagi Geekssmile. Lewat 
cara musik mereka, band Geekssmile 
berusaha untuk menginspirasi kaum 
muda dan sahabat WALHI 

Menyelamatkan Habitat Harimau Sumatera

Harimau Sumatera (Panthera Tigris sumatrae) adalah subspesies harimau 
yang habitat aslinya di pulau Sumatera, merupakan satu dari enam 

subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk 
dalam klasi!kasi satwa kritis yang terancam punah. Spesies Harimau Sumatera 
diperkirakan saat ini populasinya sekitar 500 ekor, yang tersebar di kawasan 
konservasi utama 400 ekor dan di luar kawasan konservasi 100 ekor. Data ini 
difokuskan pada 7 kawasan konservasi di Sumatera atau setara dengan 16% 
luasan habitat yang tersisa di tahun 1992. Dan hingga saat ini tidak ada perkiraan 
terbaru mengenai jumlah harimau di alam.

Harimau Sumatera mengalami 
ancaman kehilangan habitat 
karena disebabkan oleh beberapa 
faktor penyebab utamanya adalah 
penyempitan wilayah teritorial dan 
kualitas habitat yang menurun akibat 
konversi hutan ekspansi perkebunan 
kelapa sawit, tambang dan HTI 
serta perburuan liar. Fragmentasi 
habitat akibat Perencanaan Tata 
Guna Lahan dan penggunaan 
lahan komoditi bisnis oriented. 
Hingga saat ini Kondisi Hutan primer 
Sumatera yang kondusif untuk hidup 

harimau berdasarkan catatan WALHI 
hanya berada di kawasan konservasi 
dan lindung. Harimau sumatera 
mempunyai nilai penting bukan hanya 
karena posisinya sebagai predator 
puncak pengendali keseimbangan 
ekologi bioregion sumateran tetapi 
juga mempunyai nilai !loso!s yang 
tidak bisa dilepaskan dari tatanan 
kehidupan sosial sebagaian komunitas 
masyarakat adat di sumatera. Dimana 
harimau sebagai raja hutan dihormati 
sebagai penjaga wilayah hutan 
dan pengatur akses orang tidak 

MENGGALANG DONASI
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bertanggung jawab ke dalam hutan 
yang biasa memburu jenis hewan 
tertentu. Hilangnya keberadaan 
harimau pada wilayah tertentu akan 
selalu diikuti oleh kesulitan hidup 
petani akibat hama yang tak terkendali. 
Melihat kondisi tersebut, sebuah 
komunitas di Jakarta tergabung dalam 
SUPERFABco melakukan aksi bertajuk 
“Earth Day Project: Save Our Sumatran 
Tigers” pada hari Minggu, 9 Desember 
2012.  SUPERFABco merupakan wadah 
komunitas bagi remaja saling bertukar 
informasi, berbagi ide dan menambah 
teman relasi dari berbagai kalangan. 

Kegiatan ini didukung oleh Eksekutif 
Nasional WALHI. Bentuk kegiatannya 
adalah melakukan kampanye 
penyelamatan Harimau Sumatera dan 
penggalangan donasi penyelamatan 
Hutan guna keberlangsungan 
habitat harimau Sumatera. Gagasan   
kegiatan tersebut bertujuan untuk 
meningkatkan kepedulian publik, baik 
kalangan remaja maupun masyarakat 
umum di Jakarta.  

Aksi penggalangan donasi ini 
dilaksanakan di pelataran Mall 
Gandaria City dan Taman Barito 
Blok M Jakarta Selatan, mulai dari 

pukul 10.00-19.00. Branta, selaku 
koordinator acara menyebutkan, 
“donasi yang terkumpul selama 
kegiatan berjumlah Rp.476,500,-, dana 
ini akan diserahkan kepada WALHI, 
untuk kampanye penyelamatan hutan 
guna keberlangsungan hidup habitat 
Harimau Sumatera”. 

Surachman Ponco, staf penggalangan 
dana publik WALHI menyatakan 
bahwa saat ini WALHI memang 
sedang melakukan penggalangan 
donasi publik untuk penyelamatan 
hutan Indonesia. Menyelamatkan 
harimau bukan hanya mewariskan 
kerbaradaan hewan ini kepada 
generasi berikutnya, tetapi secara 
langsung menyelamatkan kehidupan 
dan budaya masyarakat di Sumatera.

>>Sahabat WALHI Jawa Barat
Selama 3 hari dari tanggal 5 – 7 Juli 
2012, hutan kota Babakan Siliwangi 
disuguhi Orkestra Cahaya dalam 
gelaran ‘lightchestra’, salah satu 
acara yang diinisiasi BCCF (Bandung 
Creative City Forum) dengan 
kolaborasi berbagai komunitas salah 
satunya yaitu Sahabat WALHI (SAWA) 
Jawa Barat. 

Dalam gelaran lightchestra ini, SAWA 
melakukan kampanye dan edukasi 
tentang pengelolaan sampah. 
Kampanye dan edukasi tidak hanya 
dilakukan kepada pengunjung 
yang hadir tapi termasuk ke panitia 
pelaksana untuk menyiapkan acara 
dengan meminimalisir bahan-bahan 
yang akan menjadi sampah.

Di hari pertama yang berdekatan 
dengan momentum ‘international 
plastic bag free day’ pada 3 Juli 2012, 
SAWA melakukan ‘kresek police’ yaitu 
kegiatan merazia setiap pengunjung 
yang masih menggunakan kantong 
plastik/keresek. Disana selain 
diberikan edukasi tentang bahaya 
kantong plastik/keresek juga ada 
penggantian dengan tas yang bisa 
dipake berulang ulang (reusable bag) 
bagi pengunjung yang membutuhkan. 
Seperti diketahui, produksi sampah 
kota Bandung mencapai +/-1500 
ton per hari, 10% dari itu merupakan 
sampah anorganik berupa sampah 
plastik  yang di antaranya adalah 
kantong plastik/keresek.

Keberhasilan Helar Fest 2012 akan 
menjadi momentum kembalinya 
Helar Fest bagi masyarakat Bandung. 
Helarfest dapat menjadi sebuah 

>>SALAM Padang

Sahabat Alam (SALAM) adalah 
anggota sahabat WALHI sumbar 
yang terdiri dari pemuda, pelajar dan 
mahasiswa yang punya kepedulian 
dan mau berbuat untuk penyelamatan 
lingkungan hidup. Salah satu agenda 
rutin yang dilakukan SALAM adalah 
mengadakan road show Green 
Student Movement (GSM) Go to 
School and Campus. 

Pada tahun 2012 SALAM melakukan 
2 kali kegiatan GSM yakni di kampus 
IAIN Imam Bonjol dan MTsN Kuranji 
Padang. Agenda selanjutnya, SALAM 
akan melakukan kunjungan ke SMAN 
9 Padang. SMAN 15 Limau Manis dan 
MAN Koto Baru Solok. 

Tindak lanjut dari kegiatan GSM ini 
diantaranya SALAM-Walhi Sumbar 
bersama pihak MTsN Kuranji Padang 
telah menandatangani MoU untuk 
kegiatan lingkungan selama satu 
tahun yang dimulai dari bulan Juni 
2012 – juni 2013. Konsep pendidikan 
lingkungan dilakukan dengan 
kegiatan satu kali sebulan. Masing-
masing lembaga anggota Walhi 
Sumbar akan bergantian selama 1 
tahun untuk mengisi tentang materi 
pendidikan lingkungan di sekolah.

�Jejak Sahabat
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>> Shalink JOGJA

Dalam suasana bahagia liburan 
panjang akhir pekan, RUMAH ZAKAT 
Yogyakarta berbagi keceriaan 
dalam KEMAH JUARA “Berbagi Hijau 
untuk Indonesia” 2012. Event yang 
terselenggara rutin setiap tahun, 
pada kesempatan kali ini melibatkan 
WALHI Yogykarta dalam motivasi cinta 
lingkungan yang perlu ditanamkan 
sejak dini kepada generasi bangsa 
salah satunya pada peserta binaan 
Rumah Zakat yang basicly adalah anak-
anak. Dengan diikuti ±293 peserta 
dalam event yang terselenggara di 
kawasan mangrove Pantai Samas 
yang terletak di Dusun Baros, Desa 
Tirtohargo, Kecamatan Kretek, 
Kabupaten Bantul ini menjadi sangat 
menyenangkan karena banyaknya 
agenda yang diselenggarakan oleh 
pihak panitia untuk memeriahkan 
acara tahunan ini.

Konsep sederhana dan aksi 
penyampaian yang menarik, kami 
berhasil berinteraksi dengan baik 
bersama adik-adik dan menciptakan 
pola pikir sederhana kepedulian dan 
pentingnya menanam pohon untuk 
kehidupan manusia. Tidak terlepas 
dengan pohon mangrove yang sangat 
banyak manfaatnya; menahan abrasi, 
habitat biota laut, bahkan sampai 
manfaat ke bagian rumah tangga.

Semangat peserta maupun panitia 
tak terkalahkan dengan terik matahari 
yang seakan “tak henti” membuntuti 
kami yang sedang aktif kegiatan. 
Ratusan bibit mangrove telah 
ditanamkan dengan harapan besar 
kami untuk menciptakan keadaan 
bumi yang hijau lestari. 
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sinergi yang tentunya sangat baik 
bagi perkembangan kreativitas 
warga yang bermuara pada ekonomi 
kreatif. Menjadi sebuah semangat 
yang diharapkan dapat menular dan 
membangkitkan segala hal yang baik, 
bukan hanya di kota Bandung tapi 
juga di seluruh nusantara.
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[Judul artilkel, Bobot materi (misalnya terlalu berat, pas, 
terlalu ringan, dll), Gaya bahasa (misalnya terlalu resmi, 
santai, terlalu santai) dan pemilihan artikel]

Kirimkan biodata dan komentar Anda mengenai Buletin  BUMI ini via email ke 

ika@walhi.or.id sebelum tanggal 1 Maret 2013. Untuk pengirim yang beruntung, 

tersedia 3 paket souvenir menarik berupa CD Album Musik Lingkungan dan 

kalender tahun 2013. Pengirim yang beruntung akan kami hubungi via email/

telepon. Hadiah akan dikirimkan melalui pos.

Bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  .......................................................................................................................

Alamat :  .......................................................................................................................

    .......................................................................................................................

No. Kontak :  .......................................................................................................................

Dengan ini *bersedia menjadi Donatur Regular Sahabat WALHI 
dengan perincian:

 Rp. 70.000,-/bulan  

 Rp. ............................../.............

Selanjutnya akan kami salurkan dengan cara:

1. Dijemput oleh pengurus

Mulai Bulan :  ....................................................................................................

Setiap tanggal :  ....................................................................................................

2. Menyerahkan langsung ke kantor WALHI

3. Ditransfer Bank.

TTD:

Formulir Donatur

* Untuk proses administrasi, kesedian menjadi Donatur Regular harap menghubungi: 

 Ika Septya Rini
 Manajer Penggalangan Sumber Daya
 Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
 Friends Of The Earth Indonesia (FOEI)
 Jl. Tegal Parang Utara No. 14 Jakarta 12790.
 Telp.      : +6221 791 93363-68
 Fax.       : +6221 794 1673

Bagaimana desain 
BUMI menurut Anda?
[Halaman muka, Warna, Pilihan foto/ilustrasi dan Huruf]

Bagaimana materi atau 
artikel BUMI menurut Anda?

A

B

BERHADIAH

�DONASI WALHI VIA MANDIRI SMS

Syarat:
Perlu memiliki rekening di Bank Mandiri dan mendaftarkan HP* Anda sebagai 
nasabah Mandiri SMS level Finansial (SMS01).

Bila sudah, caranya sebagai berikut :

1. Ketik perintah melalui SMS

Keperluan   Pesan SMS   Contoh
Donasi  walhi<spasi>donasi<spasi>nominal donasi  walhi donasi 500000

2. Selanjutnya kirim SMS ke SMS Center WALHI di 0812 107 3606.

3. Reply dengan PIN Mandiri SMS apabila menyetujui transaksi pembayaran donasi 
tersebut.

4. Setelah proses ini berhasil, Anda akan memperoleh kon!rmasi SMS atas 
keberhasilan transaksi pembayaran donasi dari Bank Mandiri dan WALHI.

*Operator yang melayani saat ini:
Telkomsel, XL, esia, Flexi, Fren dan Indosat (kecuali StarOne)
Info mengenai Mandiri SMS, lihat di www.bankmandiri.co.id atau www.matm.co.id.

Pakai Mandiri SMS, Donasi Jadi MUDAH!
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