
Cerita dan Panduan
Hari Hutan Indonesia

Kita Jaga Hutan, Hutan Jaga Kita



Terinspirasi dari hutan Indonesia dan keanekaragaman hayati di dalamnya.

Logo Hari Hutan Indonesia merepresentasikan kekayaan hutan Indonesia mulai dari 

flora, fauna, hingga masyarakat adat sekitar hutan. Unsur di dalam logo mewakilkan 

masing-masing elemen hutan dari pulau-pulau besar di Indonesia. 

Panduan ini disusun oleh para anggota Konsorsium Hari Hutan Indonesia 2021 yang dapat dilihat 

di halaman belakang. Silakan disebarluaskan demi pelestarian hutan Indonesia dan segala isi 

keanekaragaman hayati yang perlu kita jaga bersama. Karena kita perlu jaga hutan, di kala hutan 

sudah lebih dulu menjaga kita.

Burung Cendrawasih mewakili hewan 
endemik dari hutan Papua.

Burung Cendrawasih (Papua)

Elemen manusia diwakilkan oleh Suku Dayak 
yang terkenal sebagai salah satu suku di 
Indonesia yang sangat menjaga hutannya. 
Elemen ini menggambarkan betapa manusia 
dan hutan memiliki hubungan yang saling 
memberikan keuntungan.

Suku Dayak (Kalimantan)

Padma raksasa atau rafflesia arnoldii mewakili 
tumbuhan khas dari hutan Sumatra.

Padma Raksasa (Sumatra)

Gunung dipilih sebagai representasi hutan di 
Pulau Jawa karena umumnya jenis hutan di 
Jawa adalah hutan pegunungan.

Pegunungan (Jawa)

Salah satu yang menjadi daya tarik Sulawesi 
adalah kerajaan kupu-kupu yang terdapat di 
Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. 

Kupu-kupu (Sulawesi)

Kayu putih termasuk Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) yang memiliki banyak manfaat. 
Maluku dikenal sebagai penghasil kayu putih 
dengan kualitas terbaik. 

Kayu Putih (Maluku)

Daun sebagai bentuk pertama yang terlihat 
ketika melihat logo. Sehelai daun adalah 
organ penting dari tumbuhan. Daun menjadi 
dapur makanan untuk kelangsungan hidup 
sebuah pohon.

Daun

Air merupakan unsur yang sangat penting 
dalam kehidupan. Hutan merupakan 
lingkungan yang menjaga ketersediaan air 
untuk kebutuhan makhluk hidup.

Air
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Apa itu Hutan?
Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya 

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, 

yang satu dan lainnya tidak dapat dipisahkan.
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Sumber foto: © INFIS / RIFKY



Manfaat Hutan

Indonesia diberkahi dengan hutan-hutan tropis terluas dan beragam 

hayati di dunia. Puluhan juta rakyat Indonesia secara langsung bergantung 

pada hutan-hutan ini untuk kehidupan mereka, entah itu mengumpulkan 

hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari atau bekerja di sektor pengolahan 

kayu. Manfaat langsung hutan adalah penghasil kayu dan non-kayu, 

sedangkan manfaat tidak langsung adalah sebagai pengatur iklim mikro, 

pengatur tata air dan kesuburan tanah, serta sumber plasma nutfah yang  

sangat penting bagi kehidupan manusia saat ini dan di masa yang akan 

datang. Hutan juga berperan penting dalam perubahan iklim. Dalam 

konteks perubahan iklim, hutan dapat  berperan sebagai 

penyerap/penyimpan karbon (sink) maupun pengemisi karbon (source of 

emission). 
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Foto Panen Madu Hutan_Nanang Sudjana
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Kondisi 

Hutan Indonesia?
Sebagian dari hutan tropis terbesar di dunia terdapat di Indonesia. Dalam hal luasnya, 

hutan tropis Indonesia menempati urutan ketiga setelah Brasil dan Republik Demokrasi 

Kongo (dulunya Zaire).

Namun selama tahun 2001-2019, Indonesia telah kehilangan hampir 27 juta hektar 

tutupan hutan (lebih besar dari luas negara Britania Raya). Keadaan ini telah 

menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi keanekaragaman hayati di 

Indonesia, hak-hak dan kesejahteraan penduduk setempat dan masyarakat adat, serta 

iklim global. 

Hutan Masigit Kareumbi_2019_Christian Natalie
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Tekanan terhadap sumber daya hutan di Indonesia selalu terjadi dari masa ke masa. 

Deforestasi dan degradasi hutan merupakan penyebab utama kerusakan sumber daya 

hutan di Indonesia. 

Deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia 
antara lain disebabkan oleh: 

Kebakaran dan perambahan hutan.

Illegal loging dan illegal trading yang 

didorong oleh permintaan yang tinggi 

terhadap kayu dan hasil hutan lainya di 

pasar lokal, nasional dan global.

B

konversi kawasan hutan secara permanen 

untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, 

dan keperluan lain.

C

Tantangan 
Pelestarian Hutan

A

B

C



Kenapa perlu merayakan 

Hari Hutan Indonesia?

Indonesia telah memiliki Hari Nasional Menanam Pohon untuk ajak masyarakat giat 

menanam. Ada pula Hari Cinta Puspa dan Satwa agar peduli flora dan fauna. Bahkan ada Hari 

Rimbawan untuk mengapresiasi para penjaga hutan. Namun ternyata Indonesia belum 

punya hari khusus untuk merayakan kekayaan hutan Indonesia dan pentingnya menjaga 

hutan padahal Indonesia adalah negara yang memiliki hutan hujan tropis ketiga terluas di 

dunia dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia.

Memang telah ada Hari Hutan Internasional yang diperingati di seluruh dunia tiap 21 Maret. 

Namun dengan ditetapkannya Hari Hutan Indonesia, berarti ada satu hari khusus dalam 

setahun di mana semua mata, pikiran, dan usaha masyarakat Indonesia ditujukan untuk 

menjaga hutan agar tetap kaya dan bermanfaat bagi semua.

Apalagi lebih dari 70 juta penduduk Indonesia hidup bergantung dari hutan untuk sumber 

makanan dan penghidupan. Hutan menyokong kebutuhan air untuk jutaan hektare lahan 

pertanian. Hutan juga menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana banjir 

dan longsor. Hutan pun erat dengan beragam budaya Indonesia. Tanpa hutan, Indonesia 

tidak akan sekaya dan seberagam yang kita kenal sekarang.

5
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Selain itu, kita perlu diingatkan selalu bahwa hutan kita terancam. Tahun 2017, kita 

kehilangan 479.000 hektare hutan, baik karena pembukaan lahan yang terencana untuk 

industri maupun yang tidak terencana karena kegiatan ilegal atau kebakaran hutan. Usaha 

penghijauan dengan menanam pohon memang telah dilakukan, tapi hasilnya jauh dari luas 

hutan yang hilang, juga perlu waktu lama untuk pulih.

Tanggal 7 Agustus 2020 untuk pertama kalinya dirayakan sebagai Hari Hutan Indonesia. 

Tanggal tersebut dipilih sebagai momen refleksi disahkannya Instruksi Presiden Nomor 5 

Tahun 2019 mengenai Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola 

Hutan Primer dan Lahan Gambut. Sehingga setiap tanggal 7 Agustus dipilih sebagai 

momen refleksi bersama masyarakat Indonesia.

Keanekaragaman Hayati_Hutan itu Indonesia
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Jenis-Jenis Hutan

Hutan Hujan Tropis

Hutan Gambut

Hutan Mangrove

Hutan Taman Wisata1

Hutan Cagar Alam2

Taman Nasional3

Hutan Taman Raya4

Hutan Lindung5

Hutan Produksi Terbatas6

Hutan Produksi Tetap7

Hutan Produksi 
yang dapat dikonversi8

Fungsi 
Kawasan 
Hutan 
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Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma 

berupa hutan yang selalu basah atau lembap, yang dapat ditemui di wilayah sekitar 

khatulistiwa; yakni kurang lebih pada lintang 0°–10° ke utara dan ke selatan garis 

khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah 

tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Maka dari itu, disebut hutan hujan tropis.

Hutan Hujan Tropis
Hutan hujan tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembap, yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa; yakni kurang lebih 
pada lintang 0°–10° ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Maka dari itu, disebut 
Hutan Hujan Tropis.

Ilustrasi Hutan Hujan Tropis Indonesia. (KLHK)

Sumber foto: www.emaze.com Sumber foto: Wikipedia Hutan Soraya Leuser Aceh_Junaidi Hanafiah_FKL



Gambut adalah jenis lahan basah yang kaya akan material organik karena terbentuk dari 

akumulasi pembusukan bahan-bahan organik selama ribuan tahun. Negara kita 

Indonesia, adalah rumah untuk lahan gambut tropis terluas kedua di dunia. Gambut 

bersifat seperti spons yang dapat menampung air di musim hujan dan melepaskan air 

untuk keseimbangan ekosistem di musim kemarau.

Pada umumnya, gambut ditemukan di area genangan air, seperti rawa, cekungan antar 

sungai, maupun daerah pesisir. Terdapat lahan gambut yang didominasi semak-semak 

maupun ditumbuhi pepohonan yang membentuk hutan gambut.

Lahan gambut mengandung dua kali lebih banyak karbon dari hutan tanah mineral 

yang ada di seluruh dunia. Sehingga, ketika lahan gambut dikeringkan dan 

dialihfungsikan, karbon yang tersimpan di dalamnya dapat terlepas ke udara dan 

menjadi sumber utama emisi gas rumah kaca. 

Hutan Gambut
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Lahan gabut. Sumber foto: April Group 



TN Gunung Palung Kalbar_2020_Ahmad Zamroni_HKV untuk Pantau Gambut_Pantau Gambut

TN Berbak Jambi_2020_Ahmad Zamroni_HKV untuk Pantau Gambut_Pantau Gambut
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Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. 

Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. 

Tanaman mangrove tidak dilindungi/dilarang untuk memanfaatkan bagian-bagian 

tanaman tersebut, misalnya dimanfaatkan untuk dijadikan bahan baku kosmetik/farmasi 

atau bahan tambahan tekstil (Dirjen P2HP, 2015).

10 Tempat Wisata Hutan Mangrove di Indonesia 
yang Indah dan Menyejukkan

Taman Wisata Alam Angke Kapuk,

Jakarta 
1 Hutan Mangrove Ujungpangkah, 

Gresik
2

Hutan Mangrove
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Sumber foto: kmarius dari Pixabay



Hutan Mangrove Kulon Progo, 

Yogyakarta.
3 Ekowisata Mangrove Wonorejo, 

Surabaya
4

Kebun Raya Mangrove 

Gunung Anyar
9 Hutan Mangrove Margomulyo, 

Balikpapan
10

Hutan Mangrove Muara Gembong, 

Bekasi
7 Hutan Mangrove Karimunjawa8

Hutan Mangrove Bedul, 

Banyuwangi
5 Hutan Mangrove Tarakan6

12
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Hutan Kota



Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang 

kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah 

hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang. 

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk kelestarian, keserasian dan 

keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan 

budaya. 

Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh lima 

per seratus) hektar. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) 

dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

Fungsi hutan kota adalah untuk :

Memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika

Meresapkan air

Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota

Mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia

14

Sumber foto: https://rimbakita.com/hutan-kota/



di Kota-kota Besar Indonesia

Hutan Kota

1. Hutan Kota Srengseng (Jakarta)

2. Hutan Kota Kemayoran (Jakarta)

15



3. Hutan Kota Babakan Siliwangi (Bandung)

4. Hutan Kota Pakal Benowo (Surabaya)

5. Hutan Kota Tinjomoyo (Semarang)

16
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Sumatra

Kalimantan

Jawa

Sulawesi

Bali

Nusa Tenggara

Maluku

Papua dan Papua Barat

Indonesia
Hutan di Pulau-pulau Besar



Hutan hujan tropis Sumatra telah lama dielu-elukan dunia sebagai surga di khatulistiwa. 

keanekaragaman hayati hutan hujan tropis ini bukan main, baik dari segi jumlah spesies 

maupun keunikan spesies. Hutan Tropis Sumatra merupakan rumah bagi kurang lebih 

10,000 spesies tumbuhan, termasuk di dalamnya 17 genus endemik; 200 spesies mamalia 

dimana 22 spesies diantaranya adalah mamalia asia yang tidak ditemukan di pulau lain di 

Indonesia, dan 15 spesies lainnya hanya ditemukan di wilayah Indonesia, termasuk hewan 

eksotis endemik orang utan Sumatra.

Wilayah hutan hujan tropis ini juga menyimpan bukti biogeografis evolusi Pulau 

Sumatra. Karena keunikannya ini, pada tahun 2004 United Nation Educational, Scientific, 

and Cultural Organization (UNESCO) menetapkan hutan hujan tropis Sumatra sebagai 

situs alam warisan dunia yang terdiri dari 3 (tiga) taman nasional, yaitu Taman Nasional 

Gunung Leuser (TNGL), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Taman 

Nasional Kerinci Seblat (TNKS).

Hutan di Sumatra

Hutan Nagari Sungai Buluh_2019_Hutan itu Indonesia

Gajah Sumatra. Sumber foto: www.wwf.id/spesies/gajah Orang utan Sumatra. Sumver foto: Wikipedia
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Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 

40,8 juta hektar. Sayangnya laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya. Menurut 

data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 

tahun 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya sekitar 673 

hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya pada periode 

tersebut. Luas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 

juta hektare. Sementara itu menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 

25,5 juta di tahun 2010.

Hutan di Kalimantan

Pengrajin Purun Bararawa Kalsel_2018_Raras Cahyafitri_Pantau Gambut.

Hutan Kalimantan. Sumber: www.petraborneo.com

Rainforest in Central Kalimantan, near the Indonesia-Malaysia border. Photo by Rhett A. Butler.
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Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) merupakan perwakilan ekosistem hutan hujan 

tropis dataran rendah yang tersisa dan terluas di Jawa bagian barat. Di sinilah habitat 

ideal bagi kelangsungan hidup satwa langka badak jawa (Rhinoceros sondaicus). 

Terdapat tiga tipe ekosistem di taman nasional ini yaitu ekosistem perairan laut, 

ekosistem rawa, dan ekosistem daratan.

Keanekaragaman tumbuhan dan satwa di TNUK mulai menarik minat para peneliti dan 

pakar botani Belanda dan Inggris sejak tahun 1820. Kurang lebih 700 jenis tumbuhan 

terlindungi dengan baik dan 57 jenis diantaranya langka seperti merbau (Intsia bijuga), 

palahlar (Dipterocarpus haseltii), bungur (Lagerstroemia speciosa), cerlang 

(Pterospermum diversifolium), ki hujan (Engelhardia serrata) dan berbagai macam 

jenis anggrek.

Hutan di Jawa

Taman Nasional Ujung Kulon. Sumber: Wikipedia

Badak Jawa. Sumber foto: tic.wonderin.id Owa Jawa. sumber foto: Kanenoni Pixabay
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Collin et al. (1991) menyatakan bahwa tipe hutan di Sulawesi didominasi oleh hutan 

pegunungan.  Hal ini dikarenakan daratan Sulawesi memiliki gunung-gunung sebagai 

dampak tumbukan lempeng bumi pada masa lalu.  Gunung api di Sulawesi juga tercatat 

yang paling banyak di Indonesia.  Wilayah ini umumnya rentan terhadap gempa karena 

aktivitas vulkanik.

Sulawesi memiliki hutan hujan tropis dataran rendah yang luas, kecuali di semenanjung 

barat daya.  Dibandingkan dengan wilayah di bagian barat, Sulawesi memiliki kekayaan 

jenis flora yang lebih sedikit.   Pohon dari jenis Dipterocarpaceae tercatat hanya 6 spesies.  

Sementara spesies pohon yang mendominasi adalah Agathis dammara dan Diospyros spp.

Hutan di Sulawesi

Hutan Sulawesi © Marco Schmitt / University of Ulm
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Povinsi Bali mempunyai sebaran topografi dari dataran rendah sampai dataran tinggi 

serta memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna). Berbagai jenis flora dan fauna 

dijumpai dalam sebaran tipe ekosistem (tipe hutan dataran rendah, hutan hujan tropis 

pegunungan dan hutan pegunungan). Keanekaragaman flora dan fauna juga ditemukan 

pada berbagai kawasan konservasi seperti cagar alam, hutan lindung, taman wisata alam, 

taman hutan raya (mangrove), kebun raya, dan taman satwa.

Hutan di Bali

Jalak Bali. Sumber foto: Vinson Tan ( 楊 祖 武 ) dari Pixabay Bunga majegau, flora khas Bali. Sumber foto: IMSW’15

Sumber: www.ubudbalitrekking.com/bali-jungle-trekking/
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Savana adalah tipe habitat dominan di Taman Nasional Komodo (TNK) selain hutan gugur 

terbuka, hutan mangrove dan hutan lebat tertutup. Dua habitat kunci bagi keberadaan 

satwa komodo adalah hutan gugur terbuka dan savana. Taman Nasional Komodo 

merupakan taman nasional pertama di wilayah Nusa Tenggara dengan tujuan utama untuk 

perlindungan dan pelestarian satwa endemik komodo (Varanus omodoensis) yang 

sebarannya kini terbatas di beberapa pulau dalam kawasan TNK dan beberapa kawasan 

yang terisolasi di pesisir Barat dan Utara pulau Flores (Auffenberg, 1981; Ciofi & de Boer, 

2004). Taman Nasional Komodo dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada 

tahun 1980. Wilayah TNK juga ditetapkan sebagai Cagar Biosfer dan Situs Warisan Dunia 

oleh UNESCO karena keunikan ekosistem baik di darat maupun di wilayah perairan.  

TN Komodo termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Manggarai Barat, terletak 

antara Pulau Sumbawa (NTB) dan Pulau Flores (NTT). Kawasan ini terdiri dari tiga pulau 

besar yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca dan Pulau Padar dan puluhan pulau‐pulau kecil. 

Dua pulau kecil penting yaitu Gili Motang dan Nusa Kode juga merupakan habitat satwa 

komodo. Tipe ekosistem utama kawasan TN Komodo adalah savana dan hutan gugur 

terbuka. Namun tipe ekosistem lain dengan luasan yang lebih kecil yang dijumpai di dalam 

kawasan TNK adalah hutan mangrove, hutan lebat tertutup dan hutan kuasi awan.

Hutan di Nusa Tenggara

Sumber foto: © INFIS / RIFKY
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Wilayah Indonesia Timur terkenal memiliki sebaran luasan hutan sagu terutama di 

wilayah Maluku dan Tanah Papua yang mencapai 96%, sisanya tersebar di daerah lain 

seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Barat, Jambi, dan Riau. Sagu adalah salah satu jenis tumbuhan palem hutan 

tropis yang banyak di jumpai di Indonesia khususnya wilayah tropika basah, jenis ini 

tumbuh baik pada daerah rawa air tawar, rawa bergambut, daerah sepanjang aliran 

sungai, sekitar sumber air, atau hutan-hutan rawa. Sagu di Maluku memegang peranan 

multifungsi yang sangat penting, dikarenakan tanaman sagu selain berfungsi sebagai 

sumber kehidupan juga dapat berfungsi menahan banjir dan mencegah rembesan 

(intruisi) air laut ke darat.

Disisi lain, Maluku juga memiliki kekayaan hutan mangrove yang luasnya diperkirakan 

100.000 hektar dan tersebar hampir di seluruh pulau-pulau Kepulauan Maluku. Hutan ini 

oleh masyarakat Maluku dikenal sebagai hutan "Mangi-mangi" atau "Sogi-sogi" atau 

"Waikat" dan dapat dijumpai di daerah teluk, daerah pantai yang terlindung, maupun di 

daerah muara sungai. Ekosistem hutan mangrove mampu menopang populasi 

kehidupan biota yang hidup di perairan sekitar ekosistem tersebut. 

Hutan di Maluku

Hutan Maluku. Sumber foto: Shutterstock/Stephane Bidouze Bidadari Halmahera betina. Sumber foto: ebird.org/Andy Walker 
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Hutan tropis Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) memiliki posisi penting karena 

tingkat keanekaragaman hayati endemik yang  tertinggi di Indonesia. Luas tutupan hutan 

Papua (38,72%) merupakan yang terbesar dibanding total  luas tutupan hutan Indonesia 

(46,33 %), dan luas tutupan hutan terhadap luas daratan Provinsi Papua  dan Papua Barat 

mencapai 79,62 % (FWI, 2009). 

Hutan alam Papua memiliki bentang ekosistem hutan tropis alami terlengkap dan unik, 

tersebar dari ekosistem hutan tropis pantai sampai ekosistem hutan tropis alpin. Bentang 

hutan alam Papua bukan saja menyediakan manfaat langsung seperti kayu, kulit kayu, 

daun, akar, buah, bunga dan lain-lain, tetapi juga memasok beragam manfaat tidak 

langsung seperti menjadi bank genetik dan gudang keanekaragaman hayati (flora dan 

fauna khas) endemik.  Pulau Papua membentuk bioregion Papua, sebagai bank 

lingkungan regional dan global yang berfungsi sebagai pengatur iklim, penyerap karbon 

dioksida (CO2 ) dan penghasil oksigen (O2 ); menjadi pengatur tata hidrologi bagi 

kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati; dan menjadi lokasi ekowisata. Ekosistem 

hutan tropis alam Papua juga menjadi rumah dan pasar alami transaksi sosial dan 

ekonomi bagi penduduk asli Papua, serta menjadi apotek hijau alamiah yang menyimpan 

berbagai bahan dan jenis tumbuhan obat-obatan tradisional bagi 250 lebih etnis asli 

Papua yang tersebar di tujuh wilayah adat.

Hutan Papua dan Papua Barat

Sumber foto: © INFIS / RIFKY
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Tanah Papua adalah “the last frontier”, hampir sebagian besar masyarakat adat yang 

merupakan masyarakat asli Papua masih menggantungkan hidup mereka dari hutan 

sebagai sumber bahan makanan dan penghidupan sehari-hari. Hak dan 

sumber-sumber penghidupan masyarakat adat menjadi krusial untuk dipertahankan. 

Di awal tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 gelombang kedua mulai melanda 

Indonesia, lima Bupati di Provinsi Papua Barat mencabut izin 14 konsesi kelapa sawit 

dengan total luasan ± 312.977 Ha. Hal ini menjadi capaian besar dalam upaya 

perlindungan hutan Papua, tetapi juga pekerjaan rumah yang besar untuk 

mengawalnya. Upaya menciptakan kegiatan produktif untuk pengelolaan hutan masih 

sangat terbatas. Di satu sisi masyarakat adat perlu mendapatkan manfaat ekonomi 

nyata dari hutan mereka. Komoditi adat yang melimpah harus dicarikan jalan keluar 

untuk pengelolaan dan pemasaran yang berkelanjutan. Membangun pusat 

pengolahan komoditi lokal berkelanjutan dan jaringan pasar yang langsung tanpa 

rantai pasok yang panjang menjadi penting. Selain untuk membangun kembali 

kepercayaan para pihak, juga meningkatkan kepercayaan masyarakat adat sendiri 

bahwa hutan memberikan manfaat langsung dan dapat dijadikan sandaran untuk 

menopang penghidupan berkelanjutan tanpa harus “diserahkan” ke “pihak lain”.

Sagu Sentani Papua_2018_Raras Cahyafitri_Pantau Gambut
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Hari Hutan Indonesia
Konsorsium

Konsorsium Hari Hutan Indonesia (HHI) merupakan kolaborasi lintas organisasi dengan 

membawa pesan penting terkait kampanye Hari Hutan Indonesia ke ruang lingkup lebih 

luas dan berkelanjutan. Konsorsium HHI merupakan bagian dari tindak lanjut perayaan 

Hari Hutan Indonesia yang untuk pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 

2020. 

Tujuan Konsorsium HHI adalah untuk membuka jaringan dan potensi kolaborasi yang 

berdampak strategis dengan organisasi yang mempunyai visi misi yang sama, dan juga 

memiliki komitmen penuh untuk menjadi penggerak pelestarian hutan Indonesia.  

Melalui konsorsium HHI diharapakan muncul aksi konkrit yang berdampak langsung baik 

terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah maupun dampak bagi masyarakat.



Hari Hutan Indonesia
Anggota Konsorsium

AYO KE TAMAN

Platform kampanye ruang terbuka publik dan keanekaragaman 

hayati perkotaan.

#AyoTanamPohonLokal

Bogor Ngariung

Mengenalkan apa itu hari hutan Indonesia kepada komunitas 

yang ada di Bogor.

#DariBogorUntukHutan

Change.org Indonesia

Wadah petisi online yang terbuka, bagi siapa saja dan di mana 

saja yang ingin memulai kampanye sosial demi perubahan 

positif. 

Coaction Indonesia

sebuah organisasi nirlaba yang berperan sebagai simpul jejaring 

dan simpul pembelajaran ide-ide inovatif untuk berkontribusi 

pada program-program pembangunan berkelanjutan di seluruh 

nusantara. Organisasi ini bekerja sama dengan multi-pihak, dari 

pemerintah, sektor swasta, lembaga riset dan pendidikan, 

organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan para penggerak 

muda untuk memberikan solusi dan aksi konkrit dalam rangka 

percepatan pengembangan energi terbarukan. Nantinya sektor 

ini akan menjadi pendorong inisiatif perubahan di sektor-sektor 

lain, seperti transportasi berkelanjutan dan pangan.
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#GoRenewable



Earth Hour Indonesia

Earth Hour adalah sebuah kegiatan global pada Sabtu terakhir 

bulan Maret setiap tahunnya, yang digerakkan oleh 2.000 

relawan muda yang tersebar di 33 kota di Indonesia.

#IniAksiku

Hutan Itu Indonesia

Gerakan kolaborasi untuk kampanye pelestarian hutan lewat 

pesan positif khususnya ke anak muda urban.

#JagaHutan #PesonaHutan #SegaladalamJiwa

Coaction Indonesia

Indorelawan

Organisasi non-profit yang fokus pada manajemen & penyediaan 

marketplace relawan, serta berperan menghubungkan relawan 

dengan beragam organisasi/inisiatif sosial di skala lokal ataupun 

nasional. 

#ubahniatbaikjadiaksibaik

Forum Konservasi Leuser

Organisasi yang fokus pada upaya perlindungan dan pelestarian 

Kawasan Ekosistem Leuser.

#TheLeuserEcosystem

KKI Warsi

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi adalah lembaga 

nirlaba yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di 

dalam dan sekitar hutan.

Kemitraan

Kemitraan adalah asosiasi hukum sipil nirlaba yang didirikan dan 

dipimpin oleh sejumlah pemimpin terkemuka Indonesia dari 

pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk 

mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. 
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Lindungi Hutan

Platform penggalangan dana online untuk konservasi hutan 

dan lingkungan.

#LindungiHutan

Perkumpulan Kaoem Telapak

Kampanye berfokus kepada isu-isu kehutanan, pertanian, 

komunitas/masyarakat adat, dan kelautan yang secara spesifik 

menargetkan kepada 3 konstituen utama, yaitu petani, nelayan, 

dan masyarakat adat.

Katingan Mentaya Project

#BirukanLangit

Proyek restorasi dan konservasi untuk melindungi dan 

memulihkan hutan rawa gambut di Kalimantan Tengah, yang 

dikelola oleh PT Rimba Makmur Utama, dengan ijin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Restorasi Ekosistem.

Pantau Gambut

Koalisi organisasi masyarakat sipil yang memantau 

perkembangan kegiatan dan komitmen restorasi ekosistem 

gambut di Indonesia.

#KenapaBuruBuru #PeatlandisnotWasteland

Perkumpulan Bentara Papua

Pendampingan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dini 

dalam hal isu lingkungan, dan mencetak pemimpin-pemimpin 

muda untuk pembangunan berkelanjutan di Papua.
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Rekam Nusantara Foundation

Melalui produksi film, riset, komunikasi, kampanye dan edukasi, 

Rekam Nusantara ingin menyebarkan informasi untuk 

menggugah kesadaran masyarakat tentang keanekaragaman 

hayati dan potensinya. 

Terasmitra

Platform layanan yang memberikan dukungan efektif untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan sosial 

komunitas demi kesejahteraan warga dan keselamatan 

lingkungan yang berkelanjutan.

World Cleanup Day Indonesia

World Cleanup Day Indonesia adalah organisasi aksi bersih-bersih 

secara serentak di seluruh Indonesia bersama 180 negara lainnya.

WeCare.id

Situs web yang dibangun khusus untuk menggalang dana 

bantuan kesehatan dan donasi secara online.

World Resources Institute (WRI)  

Lembaga kajian independen yang fokus pada pembangunan 

sosio-ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

Thirst Project Indonesia (Watery Nation)

#BackToLerak

Kampanye kreatif ala anak muda untuk keberlangsungan air 

bersih.
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#worldcleanupday #kami13juta



Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI)

Organisasi yang bergerak di bidang Planeray Health, kami 

mengintegrasikan layanan kesehatan untuk masyarakat dengan 

program konservasi hutan, termasuk kegiatan yang meningkatkan 

reforestasi dan menurunkan deforestasi.

#ASRI #AlamSehatLestari #KadountukBumi 

#JejakHijaumu #AdopsiBibit #TheGuardianTree

Yayasan HAkA

#LoveTheLeuser

Lembaga konservasi Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Aceh 

melalui peningkatan kapasitas, edukasi masyarakat, dan 

advokasi kebijakan.

Yayasan KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI). 

Visi: Alam lestari untuk manusia kini dan masa depan anak negeri. 

Yayasan Madani Berkelanjutan

Yayasan Madani Berkelanjutan adalah lembaga nirlaba yang 

bertujuan untuk memperkuat berbagai inisatif lokal dan nasional 

dalam menyelamatkan hutan Indonesia dengan strategi 

menjembatani hubungan berbagai pemangku kepentingan 

untuk mencapai solusi inovatif dalam masalah tata kelola hutan 

dan lahan.

Zona Bening

Komunitas pendidikan lingkungan berbasis di Batu - Malang 

yang melakukan aksi dan usaha kecil untuk membuat bumi 

kembali tersenyum. 

#PerpanjangMoratoriumSawit #Temenanlagi 

#selamatkanhutan #IndonesiaTangguh
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Bermanfaat
Silakan berikan dukungan/kritik/saran/pengembangan untuk 

pembuatan materi e-book Hari Hutan Indonesia kedepannya. 

Hubungi kami di harihutan.id@gmail.com
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