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KABAR AGUSTUS 2018  
HUTAN ITU INDONESIA  

Terbit 12 September 2018 
 

CERITA PERINGATAN HARI ORANGUTAN   
Peringatan Hari Orangutan 

Internasional merupakan 

sebuah momentum yang 

diperingati setiap tanggal 19 

Agustus setiap tahunnya secara 

internasional. Peringatan ini 

dirasakan penting untuk lebih 

menggencarkan usaha 

konservasi orangutan sebagai 

spesies endemik langka yang 

harus dilestarikan 

keberlangsungannya sampai 

generasi selanjutnya. Pada 18-

19 Agustus 2018 lalu, YOSL – 

OIC bersama BBTNGL, BBKSDA, 

dan Youth4Youth Medan 

merancang sebuah kegiatan 

yang lebih besar dan 

merangkul keikutsertaan 

masyarakat Sumatera Utara 

untuk ikut serta dalam usaha 

konservasi orangutan dan 

hutan. Tema tahun ini adalah 

“Orangutan’s Guardian”, 

sebagai ajang promosi, 

penyadartahuan sekaligus- 

 

penggalangan massa untuk 

mendukung dan mengambil 

bagian dalam kegiatan 

konservasi hutan dan 

orangutan di Sumatera Utara. 

Dengan rangkaian acara 

Bazaar Konservasi, Perlombaan 

Menggambar dan Mewarnai, 

Kompetisi Cipta Lagu 

Konservasi, 'On the Spot Photo 

Competition', Nonton Bareng & 

Diskusi Film Koservasi, Forest & 

Orangutan 'Fashion Carnaval 

2018', dan Hiburan.  

 

Pada sesi hiburan, selain 

menampilkan musisi lokal, 

hadir juga Melanie Subono 

bersama Roxanna 'Riry' Silalahi, 

yang merupakan salah 1 

pendiri HII, menjadi salah satu 

pengisi acara dengan 

membawakan 3 buah lagu 

yang menggugah kecintaan 

akan alam dan Indonesia. 

SUDAHKAH 
KAMU 
MENGIKUTI 
BLOG  & ALBUM 
FOTO AKSI HII? 

Hampir setiap bulan 

sekali, tim dan suka-

relawan HII 

berkesempatan 

mengunjungi berbagai 

hutan di Indonesia lho! 

Jangan sampai 

ketinggalan cerita-

cerita seru mereka. 

BLOG WEBSITE 

https://hutanitu.id/blog/  

ALBUM FOTO 

https://www.flickr.com/
photos/ 
hutanituindonesia/ 
albums 

 
 
 
 

https://hutanitu.id/blog/
https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/albums
https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/albums
https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/albums
https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/albums
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YOUTH4YOUTH AMBON 
Hutan itu Indonesia tumbuh dan berkembang karena sukarelawan, yang 

menjadi tulang belakang gerakan ini. Sukarelawan dapat berasal dari 

berbagai komunitas, lembaga, dan latar belakang profesi yang saling 

melengkapi dan membuat kampanye cinta hutan dan pesan-pesannya bisa 

tersebar dengan luas. Salah satu jaringan sukarelawan adalah Youth4Youth. 

 

Ambon, kota terakhir yang tim 

HII dari Jakarta kunjungi 
dalam rangka koordinasi 

dengan Youth4Youth yang 
merupakan sukarelawan HII 

yang berada di Medan, 
Palangka Raya, Surabaya, 
dan Ambon.  

Beberapa rencana kegiatan 
yang akan dilakukan oleh 

Youth4Youth Ambon, yaitu 
Open Recruitment, Clean Up 

di Hutan Manggrove, 
sosialisasi Youth4Youth 
Ambon, mengumpulkan data 

kekayaan hutan Maluku, dan 
mengelola publikasi daring di 

Media Sosial.  

 

 

 

 

Teman-teman dari Green 

Moluccas, Koordinator World 
Clean Up Day Ambon, Sobat 

Bumi Ambon, MAHUPALA 
(Mahasiswa Hukum Pecinta 

Alam), Hikayat Tanah Hitu, 
dan anggota Seasoldier 
yang berada  

di Ambon tertarik 
berkolaborasi untuk 

menyukseskan kegiatan-
kegiatan tersebut. Jika kamu 

punya teman atau kerabat 
di Ambon, ayo 
rekomendasikan untuk ikut 

Y4Y Ambon ya, bisa 
langsung DM di akun 

instagram mereka dan 
jangan lupa di-follow juga! 

 

 

 

 

Ayo ikuti akun 
instagram mereka:  

@youth4youth_ 
ambon 
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Damara Priatama Taufiqurrakhman 

adalah mahasiswa Gunadarma yang 

saat ini aktif kuliah, olahraga, dan 
mengikuti kegiatan komunitas.  Selain 

menjadi sukarelawan HII, Damara juga 
aktif di Green Community Gunadarma, 
Pandu Laut Nusantara, dan Sevenist. 

 
Damara tertarik menjadi sukarelawan HII 

karena ingin menambah pengetahuan 
tentang hutan Indonesia yang dikenal 

kaya akan keanekaragaman hayati. 
Kelas Suka Hutan 2 adalah kegiatan 
pertama yang Damara ikuti. Hore Hutan, 

Amazing Race, Envirun, Warrior Run, dan 
Open Mic adalah kegiatan-kegiatan 

yang telah Damara ikuti di HII. 

 
Selama aktif di HII, Damara mengaku 

mendapatkan teman dan keluarga baru 
yang memiliki ketertarikan yang sama 

tentang alam dan lingkungan. Selain itu 
Damara juga mendapatkan berbagai 
pengalaman dan softskill yang tidak 

didapatkan dari bangku kuliah. Damara 
berharap suatu saat dapat mengadakan 

kolaborasi antara mahasiswa aktif 
Gunadarma dengan HII dalam 

melakukan kegiatan untuk perlindungan 
hutan. 
 

 

Nining Nia Kodarningsih adalah mahasiswi 

tingkat akhir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

yang aktif menjadi sukarelawan di berbagai 
komunitas, antara lain Fisip Mengajar, Ayo 

Dongeng Indonesia, IYOIN Tangerang, 
Taman Baca Kolong Masyarakat Ciputat. 

 

Sejak 2017 Nining telah bergabung menjadi 
sukarelawan HII dan aktif mengikuti berbagai 

kegiatan HII antara lain: Kelas Suka Hutan, 
Musika Foresta, Ku Lari ke Hutan 2, Amazing 

Race, Wanitrail, Hore Hutan, Lingkar Diskusi 
Hutan itu Beragam, dan Trip ke Ciwaluh. 

Karena begitu aktifnya Nining di HII, pada 16 

- 19 Agustus lalu Nining terpilih menjadi salah 
satu sukarelawan yang berhak untuk ikut trip 

ke Baduy bersama 2 pemenang lainnya.  
 

Wawasan, ilmu, pengalamanan, dan teman 
baru telah Nining dapat selama menjadi 

sukarelawan HII. Suasana kekeluargaan dan 

persahabatan yang terjalinlah yang 
membuat Nining suka menjadi sukarelawan 

HII. Nining ingin mengadakan kegiatan 
camping di hutan bersama sukarelawan HII, 

sehingga ketika kita menyampaikan 

kampanye tentang hutan feel-nya lebih 
dapat, karena kita sudah tahu dan 

merasakan langsung keindahan hutan dan 
manfaat hutan bagi kehidupan. 

 

 

MARI LEBIH  

DEKAT DENGAN 

SUKARELAWAN 

PILIHAN DI 

BULAN INI 

KAMU HARUS TAHU: Pertengahan Agustus lalu, tim HII bersama para pemenang kompetisi media 

sosial program #CeritadariHutan melakukan ekspedisi ke hutan Taman Nasional Gunung Leuser, 

Taman Nasional Ujung Kulon dan Hutan Adat Baduy lho! Cerita serunya ada di blog website HII. 
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INFO KEGIATAN BULAN SEPTEMBER?  
3  | #OpenMic #HariHutan di Auditorium Binus International University fX  

10 | Pengumuman Pemenang Kompetisi Instagram bersama @DoSomethingIndonesia 

12-21 | Roadshow organisasi-organisasi keagamaan program #HutanituBeragam 

29 | Hore Hutan 7 di Warung Kebunku - Jalan Langsat 

 

Ikuti terus perkembangan dan informasi di media sosial dan website @hutanituid ya ... 

 

Liputan Kegiatan: HORE HUTAN 6, Minggu - 26 Agustus 2018 

Hore Hutan pada bulan Agustus diselenggarakan dengan materi public speaking: kampanye 

positif tentang hutan. Narasumbernya adalah Wini Rizkiningayu (kak Wini), yang menyampaikan 
materi public speaking; serta Verena Puspawardani (kak Ve) dengan materi kampanye positif 
tentang hutan. Kak Ve juga merupakan salah satu pendiri HII. 

Setelah peserta memiliki pengetahuan tentang kampanye positif tentang hutan dan memiliki 
keterampilan public speaking, harapannya semoga peserta dapat menyampaikan kampanye 

HII dengan tepat ke lebih banyak orang.  

Peserta Hore Hutan kali ini bukan hanya dari sukarelawan HII, tetapi juga beberapa pemudi 

yang tertarik bergabung menjadi sukarelawan HII. Siapa saja yang ingin tahu lebih lanjut 
tentang hutan dan apa yang bisa kita lakukan untuk ikut melestarikan hutan, boleh bergabung 
di acara ini. Jangan lewatkan Hore Hutan bulan September ini ya! 

 

 


	info kegiatan bulan SEPTEMBER?

