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Halo Sahabat Hutan Indonesia!

Selamat berpuasa bagi sahabat yang menunaikan ibadah puasa. Semoga kebaikan di 
bulan Ramadhan membawa berkah bagi kita dan alam semesta.

Sejak Maret lalu hingga Mei, rangkaian kegiatan Hutan itu Indonesia yang mengangkat 
cerita akan kayanya Hutan Indonesia terlaksana dengan lancar dan sukses. Berkat kerjasama 
dan semangat luar biasa, terjalinlah kedekatan antara mitra, komunitas dan sukarelawan 
sehingga seperti keluarga kedua  yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencintai, merawat 
dan menjaga Hutan Indonesia. 

Mulai dari petisi untuk mewujudkan hari hutan Indonesia yang didukung oleh berbagai 
kalangan (Artikel 1), Amazing Race Perayaan HUT HII & Hari Bumi Bersama POP! Hotels & WRI 
Indonesia dengan keseruan tantangan dan piknik bersama sukarelawan dan mitra (Artikel 2), 
Rayakan Hutan Indonesia yang diisi dengan klinik dan stan belajar dari hutan, talk show, dan 
fun run (Artikel 3), Kelas Suka Hutan untuk memberikan pelatihan kepada calon sukarelawan 
(Artikel 4), Trip Ciwaluh yang mengajak sukarelawan dan mitra bersentuhan langsung dengan 
hutan (Artikel 5), Road Show Youth for Youth Surabaya yang membahas rencana kegiatan 
selama tahun 2018 (Artikel 6), Kick Andy spesial Hutan itu Indonesia yang mengangkat cerita 
tentang Hutan itu Indonesia (Artikel 7), Launching Single Hanya Untukmu – Astrid (Artikel 8), 
dan Kompetisi Cerita dari Hutan dengan hadiah jalan-jalan ke hutan (Artikel 9).

Pada akhirnya, semoga kedamaian dan keberkahan menyertai kita semua dan menumbuhkan 
cinta kita terhadap sesama dan lingkungan.

Salam Lestari,

Hutan itu Indonesia

Sebarkan Kebaikan, 
Cintai Hutan Indonesia
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Adakah 
Hari Hutan Indonesia? 
Pertanyaan menggelitik tersebut dilemparkan 

kepada Della (28), salah satu sukarelawan Hutan 
itu Indonesia. Della awalnya bingung, lalu termangu, 
kemudian menjawan “ Eh, tidak ada ya?”Reaksi Della 
merupakan reaksi yang cukup sering ditemui setiap 
HII melakukan kampanye petisi Penetapan Hari Hutan 
Indonesia yang dilakukan bekerja sama dengan change.
org. Reaksi tersebut juga semakin membuktikan bahwa 
publik Indonesia masih kurang familiar dan kurang 
terhubung dengan keberadaan hutannya yang luar biasa 
berpengaruh pada hidup mereka, sehingga fakta bahwa 
kita belum memiliki Hari Hutan Indonesia pun tidak 
disadari. Beberapa, setelah terpapar dengan kampanye 
HII baru menyadari bahwa Indonesia, yang memiliki hutan 
hujan tropis ketiga terluas di dunia dan salah satu negara 
terkaya dengan flora fauna di hutannya, tidak memiliki 
hari khusus untuk merayakan hutan Indonesia? Kita 
punya Hari Nasional untuk Menanam Pohon, ada pula 
Hari untuk Cinta Puspa dan Satwa, bahkan untuk para 
Rimbawan penjaga hutan ada hari peringatan khususnya, 
tapi  ternyata belum ada hari khusus untuk merayakan 
kekayaan hutan Indonesia.  

Padahal keberadaan Hari Hutan Indonesia sangatlah 
penting.  Mengapa? Hari Hutan Indonesia merupakan 
pengakuan bahwa hutan Indonesia penting bagi 
kehidupan dan identitas bangsa Indonesia, bukan hanya 
untuk dunia. Jika Hari Hutan Indonesia ada,  hari tersebut 
dapat dijadikan momentum perayaan capaian kita dalam 
menjaga dan mengelola hutan dengan lestari dan juga 
sebagai momentum untuk bergerak membuat aksi 
nyata untuk memperbaiki pengelolaan hutan kita. Satu 
hari dalam setahun paling tidak, semua mata, pikiran 

dan usaha ditujukan untuk memastikan kondisi hutan 
Indonesia tetap kaya dan beragam. Hari Hutan Indonesia 
juga akan menjadi hari perayaan lingkungan hidup 
pertama yang ada karena didorong secara langsung oleh 
seluruh publik Indonesia. 

Oleh karenanya, sejak April tahun 2017, Hutan itu 
Indonesia bekerja sama dengan Change.org mendorong 
adanya petisi #Jaga Hutan yang menyerukan pengakuan 
pentingnya menjaga hutan Indonesia dengan mengajak 
publik menuntut penetapan Hari Hutan Indonesia. Setelah 
mendapat dukungan dari 16.000 penandatangan, pada 
tanggal 01-13 Mei 2018 kemarin muncul gelombang 
kampanye massal baru untuk semakin menggaungkan 
petisi #Jagahutan tersebut. Video “Pinjamkan Namamu” 
yang didukung oleh beberapa artis peduli lingkungan di 
antaranya Nadine Chandrawinata, Marcel Chandrawinata, 
Teuku Rizki Muhammad, Indi Barens, Audrey Singgih, 
Ridzky Singgih, Sheryl Sheinafia, Daniel Mananta dan 
Arlan Djoearsa diperkenalkan ke publik, bersama dengan 
gelombang dukungan melalui media sosial oleh para artis 
dan influencer seperti Andien, Andi Noya, Najwa Shihab, 
Annisa Pagih, David John Schaap, Timothy Marbun, 
Astrid Sartiasari, Glenn Fredly, Rikas Harsa, Chef Marinka, 
Melanie Subono, Indra Sinaga, Arina Mocca, Ismet, Togi 
Sinaga, Dayu Hatmanti, Nina Tamam, Claudia Lengkey, 
Uli Herdiansyah, Addry Danuatmadja, Millane Fernandez, 
Nino Fernandez,  Endah Widiastuti, Cathy Sharon,  dan 
Cas Alfonso,  serta dukungan  Hasilnya, sampai akhir Mei 
ada lebih dari 53.000 tanda tangan petisi terkumpul. 
Jadi, kamu bangga sebagai bangsa yang memiliki hutan 
sekaya hutan Indonesia? Tanda tangan petisi #JagaHutan 
dong!
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Gerakan Hutan Itu Indonesia (HII) 
bersama dengan Unika Atma Jaya dan 
STIK Sint Carolus menyelenggarakan 
kegiatan “Rayakan Hutan Indonesia” 
pada tanggal 11 dan 13 Mei 2018 
di kampus Unika Atma Jaya. 
Rangkaian acaranya adalah klinik dan 
stan “Belajar dari Hutan”, Diskusi 
Interaktif Rayakan Hutan Indonesia 
serta Peluncuran Kompetisi Cerita 
dari Hutan dan Warrior Run yang 
bertujuan untuk memperluas 
kecintaan terhadap hutan Indonesia 
melalui kolaborasi institusi 
pendidikan dan jejaringnya.

Jumat, 11 Mei 2018, diawali 
dengan klinik dan stan “Belajar dari 
Hutan” yang mengajak mahasiswa 
dan pengunjung untuk mengenal 
produk budaya yang berasal dari 
hutan, seperti pewarna tenun alami, 
berbagai jenis kopi, dan rempah-
rempah. Mereka bisa mendapatkan 
tip dan panduan merekam pesona 
alam di hutan, dan mempelajari 
bagaimana menulis cerita dari jalan-
jalan ke hutan Indonesia yang eksotis 
dan kaya sumber daya supaya bisa 
menjadi konten menarik di blog atau 
media sosial.

Rayakan Hutan Indonesia 
Siang hari diisi dengan diskusi 
interaktif “Rayakan Hutan Indonesia” 
yang mengupas kekayaan hutan 
Indonesia dan aksi sederhana yang 
dapat kita lakukan sebagai warga 
perkotaan. Acara ini juga  dihadiri 
oleh Helmi Basalamah, Kepala Badan 
Penyuluhan dan Pengembangan 
SDM (BP2SDM), serta ibu Julianti 
Siregar dari Direktorat Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan 
Ekosistem Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
Leony Aurora perwakilan Hutan itu 
Indonesia, Chandra Kirana Dewan 
Pembina Yayasan Kehati serta 
Ramon Y Tungka, aktor dan 
presenter acara petualangan My Trip 
My Adventure. “Ada banyak cara 
yang dapat dilakukan mahasiswa 
seperti kami untuk turut mencintai 
dan menjaga hutan Indonesia. 
Salah satunya melalui acara seperti 
ini, menyebarkan cerita tentang 
hutan dan mendukung petisi 
maupun aksi nyata seperti adopsi 
pohon. Walaupun hutannya jauh, 
kita juga bisa berkontribusi menjaga 
mereka,” jelas Hanni Wijaya, Ketua 
Panitia Rayakan Hutan 2018.

Ia menambahkan, “Kami harap 
kegiatan kami ini dapat menginspirasi 
lebih banyak mahasiswa dan orang 
muda lain untuk secara kreatif dan 
dengan cara sederhana dapat 
menunjukkan kecintaannya pada 
hutan Indonesia.”
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Pada hari Minggu, 13 Mei 2018 
melanjutkan rangkaian “Rayakan 
Hutan Indonesia” kegiatan Warrior 
Run di adakan CFD Jakarta. Konsep 
Warrior Run ini mengikuti kegiatan 
Hutan itu Indonesia sebelumnya 
“Kulari Kehutan” yaitu dengan 
biaya registrasi sebesar Rp 100.000, 
seluruh peserta mendapatkan jersey, 
refreshment, gelang dan adopsi 

pohon di Hutan Adat Rantau Kermas, 
Jambi. Setelah peserta sampai di 
garis finish, peserta dihibur oleh 
penyanyi akustik dari kampus Atma 
Jaya, juga bisa memeriksa kesehatan 
gratis di stand kesehatan yang telah 
disediakan dan berfoto bersama 
dengan drone sebagai perwujudan 
mendukung petisi change.org/
jagahutan.

“Rayakan Hutan Indonesia” juga 
didukung oleh Forum Mahasiswa 
Perguruan Tinggi Katolik Indonesia, 
Yayasan Sekar Kawung, Kedai 
Jatam, Komunitas Sebumi, INFIS 
(Indonesia Nature Film Society), 
para sukarelawan, dan media 
kampus, seperti seputarkampus.
com, kampusupdate.com, dan Info 
Pensi.
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Amazing Race Perayaan HUT HII & 
Hari Bumi Bersama POP! Hotels & 
WRI Indonesia 
Memperingati Hari Ulang Tahun 

Hutan itu Indonesia yang 
bertepatan dengan Hari Bumi, 
Minggu 22 April 2018, Hutan Itu 
Indonesia mengadakan Amazing 
Race di Ragunan yang berkolaborasi 
POP! Hotels dan World Resources 
Institute Indonesia (WRI Indonesia). 
Acara ini diisi dengan games yang 
kreatif dan menarik serta piknik 
bersama sukarelawan dan mitra, 
pemotongan tumpeng oleh Leony 
Aurora, Ketua Hutan itu Indonesia  
Keseruan dan antusiasme 51 peserta 
Amazing Race Perayaan HUT Hutan 
Itu Indonesia bersama POP! Hotels 
dan WRI Indonesia ini sudah terasa 
sejak acara dimulai. Keunikan 

Amazing Race yang membuat 
kelompok peserta harus berjibaku 
memutar otak dan beradu fisik dalam 
memecahkan pertanyaan maupun 
tantangan yang berhubungan dengan 
keanekaragaman hutan Indonesia 
membuat peserta bertambah ilmu 
maupun rasa kekeluargaan satu sama 
lain. Pada salah satu pos misalnya, 
peserta diminta memeragakan 
pose-pose andalan Pop!Hotel yang 
menunjukkan citra enerjik dan jiwa 
muda peserta. Sementara di pos lain, 
pendamping dari WRI mengetes 
pengetahuan peserta dengan kuis 
kilat tentang hutan Indonesia. 
Keikutsertaan peserta yang berasal 
dari berbagai komunitas seperti 

sukarelawan HII, Kemangteer, 
change.org, FGIDKI, CRU, WWF, 
FIM, World Cleanup Day dan kampus 
Universitas Negeri Jakarta membuat 
acara ini semakin berkesan.

Dari 10 kelompok terpilih 3 pemenang 
dan 1 juara favorit. Juara pertama 
mendapatkan hadiah paket wisata 
ke Desa Adat Kasepuhan Karang, 
Banten. Juara kedua mendapatkan 
hadiah paket wisata ke Desa Ciwaluh, 
Bogor. Juara ketiga dan juara favorit 
mendapatkan paket hadiah hasil 
hutan. Tak ketinggalan doorprize 
hasil hutan untuk pemenang individu 
dan hadiah khusus untuk kelompok 
dengan foto terbaik dari POP! Hotels.
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Hutan Itu Indonesia mengadakan 
Kelas Suka Hutan secara rutin setiap 
tahun untuk memberikan pelatihan 
kepada calon sukarelawan Hutan Itu 
Indonesia. Kelas Suka Hutan 2018 
bertema “Pengembangan Kapasitas 
Diri dalam Organisasi dengan 
Pendekatan Asset-based Thinking” 
yang difasilitasi oleh Inspirit. Adapun 
pelatihan yang diberikan adalah 
tes kepribadian & pembahasan, 
refleksi diri & pemetaan kekuatan 
pribadi, visualisasi motivasi dan cita-
cita (refleksi personal dan diskusi 
kelompok), dan memahami asset-
based thinking sebagai cara berpikir 

positif dalam mengapresiasi hutan 
Indonesia dan mulai menggali 
potensi kampanye untuk hutan yang 
bisa dikembangkan.

52 calon sukarelawan yang terdiri 
dari siswa, mahasiswa, ibu rumah 
tangga, dan komunitas lainnya 
mengikuti kelas selama 2 hari yaitu 
24 dan 25 Maret 2018. Kelas Suka 
Hutan ini bernuansa hutan dengan 
kegiatan menarik yang diisi oleh 
workshop kecil tentang kopi oleh 
Kedai Jatam, cerita-cerita mengenai 
kesukarelawan dan model-model 
kampanye positif yang menginspirasi 

dari Aksi Indonesia, campaign.com 
dan kitabisa.com

Di akhir kelas semua sukarelawan 
dan panitia menyanyikan sebuah 
lagu yang diciptakan saat itu juga 
oleh teman dari Inspirit. Kemudian 
sukarelawan diberikan tantangan 
#30daysproject, selama 30 hari 
berturut-turut relawan, beberapa tim 
harian serta tim inti menceritakan 
tentang hutan dari perspektif 
masing-masing dengan cara kreatif 
dan nilai yang positif lewat akun 
media sosialnya.

Kelas Suka Hutan 2.0
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Trip Ciwaluh 
Hutan itu Indonesia 
Setiap kegiatan Hutan itu Indonesia bisa berjalan 

dengan baik dan sukses berkat dari dukungan dan 
kekompakan sukarelawan yang mau bekerjasama dan 
menganggap Hutan itu Indonesia adalah bagian dari 
keluarganya.  Sabtu, 28 April 2018 Hutan itu Indonesia 
berwisata ke Desa Adat Ciwaluh di Bogor bersama 
sukarelawan. Desa Adat Ciwaluh dipilih karena selama 
beberapa tahun belakangan desa ini mulai menerapkan 
pengelolaan hutan yang lestari dengan menjaga tegakan 
hutan, mengelola sungainya dan berkebun kopi hutan. 

Perjalanan wisata ini merupakan apresiasi dari Hutan itu 
Indonesia terhadap sukarelawan yang selama ini telah 
meluangkan waktu dan tenaga yang penuh dengan 
semangat secara sukarela. Perjalanan satu hari ini di Desa 
Ciwaluh dipandu oleh komunitas Halimun Adventure yang 
merupakan komunitas anak muda di Bogor yang ingin 
memperkenalkan Desa Ciwaluh ke publik. Perjalanan ini 
memberikan kesan tersendiri dan menumbuhkan cinta 
Hutan Indonesia bagi sukarelawan.
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Pada tanggal 2 dan 3 Mei, Didi Diah N (Koordinator 
Jejaringan dan Sukarelawan) dan Vitri Sekar Sari 

(Koordinator Program) berkesempatan untuk bertandang 
ke kelompok dan jaringan sukarelawan Hutan itu 
Indonesia di Surabaya. Pada pertemuan tersebut, 
banyak ide dan rencana kegiatan kampanye yang 
disampaikan oleh teman-teman Youth4Youth Surabaya. 
Youth4Youth Surabaya menyampaikan semangatnya 

untuk mengembangkan kampanye Hutan itu Indonesia 
yang sesuai dengan nafas kota dan pemuda Surabaya. 
Kegiatan terdekat yang akan dilakukan adalah rekrutmen 
sukarelawan Youth4Youth dan kompetisi foto di media 
sosial. Bagi yang di Surabaya, yuk merapat! 

Kontak Youth4Youth Surabaya : 
Naufal (087854312111)

Road Show 
Youth for Youth Surabaya 
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Kick Andy : 
Hutan itu Indonesia 
Kick Andy episode 11 Mei 2018 

mengundang Hutan itu Indonesia 
yang diwakili oleh Leony Aurora, Riry 
Silalahi dan Vitri Sekar Sari untuk 
menceritakan gerakan Hutan itu 
Indonesia yang mengangkat cerita 
tentang aksi kampanye dan kontribusi 
pemuda untuk melindungi hutan 
Indonesia sehingga pesan positif 
cinta hutan semakin menyebar.

Di episode Hutan itu Indonesia Kick 
Andy juga mengundang fotografer 
satwa liar Riza Marlon yang bercerita 
tentang ketertarikannya dengan 

keunikan satwa di Indonesia dan 
perjuangannya menangkap foto 
satwa liar di alam bebas. Kemudian 
ada juga Balqis Sabita Khalila 
Presiden Direktur Entrepezo Nature 
Indonesia, sebuah perusahaan 
anak sekolah menengah atas yang 
terinspirasi oleh Hutan itu Indonesia 
untuk menjual produk dari limbah 
kayu yang ramah lingkungan.

Di akhir acara semua penonton 
diberikan kejutan dengan hadirnya 
Ibu Siti Nurbaya Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

Leony Aurora, Riry Silalahi dan 
Vitri Sekar Sari berkesempatan 
ngobrol langsung dengan Ibu Siti 
Nurbaya mengenai Penetapan 
Hari Hutan Nasional di acara ini. 
Dalam pertemuan tersebut Ibu Siti 
Nurbaya menyambut baik gagasan 
ditetapkannya Hari Hutan Indonesia 
karena menurut beliau dengan 
adanya Hari Hutan Indonesia 
yang diperingati bersama, akan 
mewujudkan kesadaran bersama, 
tekad dan arah untuk menetapkan 
ciri identitas kita sebagai bangsa 
Indonesia.
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Mengajak artis ke hutan adalah cara yang dilakukan 
Hutan itu Indonesia untuk mengenalkan hutan 

dan menumbuhkan cinta mengenai hutan kepada 
artis tersebut. Salah satunya artis yang diajak ke Hutan 
adalah Astrid Sartiasari. Sepulang dari Hutan Nagari, 
Sungai Buluh, Sumatera Barat Astrid menciptakan lagu 

Kompetisi blog dan fotografi “Cerita dari Hutan”

“Hanya Untukmu”, lagu ini bercerita tentang hutan 
dengan sentuhan cinta yang dibalut sesuai karakter 
anak muda saat ini dan dinyanyikan oleh Astrid Sartiasari 
sendiri. Kamis, 10 Mei 2018 lagu Astrid Sartiasari – Hanya 
Untukmu resmi diluncurkan dan disebarkan ke 189 radio 
di Indonesia.

Pada rangkaian acara “Rayakan Hutan Indonesia” 
tanggal 11 dan 13 Mei 2018 di Atma Jaya, 

Hutan itu Indonesia meluncurkan kompetisi blog 
dan fotografi “Cerita dari Hutan” yang merupakan 
kompetisi publik dan terbuka yang digagas oleh 
Hutan itu Indonesia untuk menandai berawalnya 
program Cerita Dari Hutan. Kompetisi ini mengajak 
publik untuk mengunjungi lokasi hutan di Indonesia 
dan menceritakan perjalanannya dalam bentuk 
artikel dan foto atau video. 

Pemenangnya akan mendapat hadiah petualangan 
ke salah satu taman nasional yang memiliki spesies 
kunci dan berinteraksi dengan masyarakat adat 
secara langsung selama 4 hari. 

Tertarik untuk mengikuti kompetisi ini ? Ayo buka 
situs hutanitu.id/ceritahutan.
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Jika kamu menyukai pesan ini, yuk 
sebarkan pesan positif Hutan Itu Indonesia 

ke jejaringmu! 

Sampai jumpa lagi, Sahabat Hutan!

Salam, Hutan Itu Indonesia

Jangan lupa tanda tangan petisi di http://
www.change.org/jagahutan


