


Profil Saya «úăøÞĆĂ	

Ø  Lahir di desa Tanjung Harapan¢ Kalimantan Tengah, yang berbatasan langsung 
dengan Taman Nasional Tanjung Puting. 	
	
1985;¬�.ãāüĄìĄ8ìĄéÿĄąóĀõĄUĈìĄéÿĄąúîÞĄ
${�%È)rÜK¾ÙUĉpÑÚ	

	
Ø  Kerja sebagai staff FNPF (Friends of the National Parks Foundation) yang 

bertugas di bidang reforestasi, pertanian organik, dan program volunteer.	
	
FNPFÌêìíøÈ½Æ¬XW�p¬P_�Z¬¿½ÆûĀĄîÞÝąúăå
ĀþÜE?	

	
Ø  FNPF adalah organisasi nirlaba konservasi Indonesia yang berdiri pada tahun 

1997 dengan fokus bekerja untuk melindungi satwa liar dan habitatnya, 
sekaligus mendukung pengembangan terhadap komunitas lokal.	
	
FNPFÍ1997;Ë�{½¬ßĄðòèÝÇ�p�lÈ¿Ìp�'(Ì��¬«
´ÖÎæýÿñîÞNLÜ�²¥GO	



Desa Tanjung Harapan« 
ìĄéÿĄąóĀõĄU�



Pengalaman Saya dengan Penebangan liar & Penanbangan emas«	
	
�e�IÈ�e�IHÌ}��



Bekerja di FNPF  FNPFÇ�·0ÓÙ�



¤egiatan Reforestasi #1 Pencarian bibit di dalam hutan �
XW�pÌ	�©«XÌ�Ç�SJ½	



¤egiatan Reforestasi #2 Perawatan bibit di persemaian �
XW�pÌ	�ª«�<ÇÌ�S�Æ	



Kebakaran besar di TNTP merusak hutan & ¦enghabiskan persemaian  
ìĄéÿĄąúîÞĄ${�%ÇÌ-�^XWhiËÖØ¬XÈÈÔË�<Ô/ÛÚÀ	



Sekat bakar dan embung untuk pemadaman api 
ghÌÀÓÌ�h:È�bcĊ�b\�



Sekat bakar dan embung untuk pemadaman api 
ghÌÀÓÌ�h:È�bcĊ�b\�



Cara pemadaman api dengan Jetshooter, parang dan cangkul	
ghf�Ì[1Ĉ��=gh"¬�ÊÉÌ��ÜÃÆĉ�



-  121.000 hektar hutan kawasan TNTP (1/4 dari semua luasan) tidak bisa 
diselamatkan dari kebakaran. Dan lebih dari 99,9% kebakaran terjadi 
karena akibat ulah manusia. 	
ìĄéÿĄąúîÞĄ${�%ÇÍhiËÖØ121,000haĈ�%�zč�ÌČĉÌX¶g/
hiÌ�#Í99.9%¶�ju	

	
-  Batas wajar emisi CO2 di dunia: 480 ppvb, pada kebakaran 2015 CO2 di 

Kalteng mencapai 2.237 ppvb = 4,6 kali lipat batas wajar emisi dunia	
2015;Ì�.ãāüĄìĄ8Ë´ºÙCO2G�Í¬�rG��v]Ì4.6�ËÌÐÙ	

	
- Tahun 2014 jumlah wisatawan ke TNTP: 16.689 orang, pada kebakaran 

tahun 2015: 0 (null). Dan menyebabkan kerugian sekitar 6 milyar rupiah	
2014;¬ìĄéÿĄąúîÞĄ${�%ÏÌ��4Í16,689�ÁÃÀ¶¬2015;ÌXWhi«
R��ÍċĈëăĉ¿ÚËÖÙM5Í60�Ă÷ÝĈ|Ď���ĉ	

	
-  Butuh ratusan tahun untuk mengembalikan hutan yang terbakar agar 

menjadi hijau kembali	
hiÇ/ÛÚÀXWÜ ØD¾ÀÓËÍ¬�t;ÔµµÙ	

Dampak dari kebakaran 2015 di TNTP	
ìĄéÿĄąúîÞĄ${�%ÇÌhiËÖÙ@��



No.	 LOKASI	 SUDAH DITANAM	 TARGET	

1	 Beguruh	 80.000	 100.000	

2	 Suaka Margasatwa Lamandau	 -	 10.000	

3	 Sungai Buluh Besar	 150.000	 1.500.000	

4	 Arut Tebal	 2.000	 300.000	

5	 Natai Kapuk	 15.500	 50.000	

6	 Jerumbun	 330	 1.000	

7	 Padang 9	 -	 5.000	

8	 Pesalat	 2.200	 10.000	

9	 Kawasan Lain	 -	 5.000	

TOTAL	 234.530	 1.981.000	

Total yang akan kami tanam di tahun 2018 adalah hampir 2 juta 
pohon dan akan terus bertambah pada tahun-tahun berikutnya	
	
2018;ÌYWv]Í|200�T�AÔ*Õ¾�3	

Lokasi ¡ Target Reforestasi FNPF« 
FNPFÌYWçßï´ÖÎv]YWTO	



Reforestasi lahan terbakar «hi�'ÇÌYWf�	



Strategi restorasi lahan terbakar#1£ Cabut tanam / Jumlah banyak 
hi�'�pÌÀÓÌCs©«�SÜXµ×¿ÌÑÑyY¬-�YW	



Strategi restorasi lahan terbakar#2£ Membuka akses kontrol api 
hi�'�pÌÀÓÌCsª«g�f�qÌ�ÜÄ¹Ù	



Harapan saya«xÌ9Q 

Saya pribadi menyadari bahwa dengan latar belakang saya dulu sebagai 
illegal logger adalah sebuah “kesalahan besar”, karena hutan yang rusak 
membuat harapan kehidupan juga ikut rusak. 	
xÌ��Ì�e�IÌ}�Í®�Ø¯ÁÃÀÈBÃÆ±Ù�e�IÍ¬XÈÈÔË9QÔw+½
Æ½Ñ²µ×	
	
Saat ini saya hanya berpikir untuk menebus kesalahan tersebut dengan 
bergabung dengan FNPF untuk terus melakukan upaya reforestasi agar 
hutan kembali asri, membuat banyak orang tetap mendapat harapan 
kehidupan, anak cucu masih bisa melihat alam dengan indah, dan alam 
kembali berjalan seimbang. Hutan lestari, alam lestari, kehidupan lestari ! 	
n&¬¿Ì~Ü´¸Ê²ÀÓËXW�pÌ	�Ü½Æ±ÙÔÈÌXÜ ØD½¬¿ÚËÖØ12
Ü!Ò,¹Ì�ÀÂ¶9QÜFÆÙÖ²Ë½À±ÑÀ¬�kÌ�½¼ÕôĀĄêÜ�ÄÀÓËÔ
-�ÁÈ�³Ù	



Saya lahir di desa Tanjung Harapan¢ Kalimantan Tengah, yang berbatasan langsung dengan 
Taman Nasional Tanjung Puting. Sebelum bekerja di bidang konservasi, saya merupakan 
penebang hutan ilegal. Hingga akhirnya saya sadar bahwa menjaga hutan adalah penting demi 
masa depan kehidupan kami. 	
1985;¬�.ãāüĄìĄ8ìĄéÿĄąóĀõĄUĈìĄéÿĄąúîÞĄ${�%Ì�ĉpÑÚo)��Ì	�ËÄ¹�
Í�e�IÜ½Æ±À¶¬¿ÌA¬6VÌÀÓËÍXW��¶��Ç°Ù»ÈËaÅ¹	

Ø  2004 – 2008 ( Friends of The National Parks Foundation )	
Bekerja untuk merehabilitasi Orangutan yang diselamatkan dari penyerahan warga dan juga 
hasil sitaan dari hasil perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. 	
2004-2008;ďFNPF��âĀĄàĆìĄÌ��ćāóöāÌ	�	

Ø  2008 – 2011 ( Orangutan Foundation United Kingdom)	
Bekerja untuk merefosrestasi lahan di Suaka Margasatwa Lamandau.	
2008-2011;ďOFUK��XW�púăéáäïE?	

Ø  2011 – now (Friends of The National Parks Foundation)	
Kembali bekerja di FNPF sebagai Staff yang bertugas di Jerumbun  dimana FNPF punnya 
kegiatan reforestasi dan §ertanian organik. Jerumbun adalah area hutan yang berbatasan 
langsung dengan Taman Nasional Tanjung Puting yang juga sebagai area penting untuk 
diselamatkan dan dijaga kelestariannya.	
2011;
�ďFNPFË���${�%Ì�Ë°ÙéÿĂĄùĄÈ±²X¶`Ù'(ÌE?ÈÊÙ	











Taman Nasional Tanjung Puting & 
Desa Tanjung Harapan 
ìĄéÿĄąúîÞĄ${�%ćìĄéÿĄąóĀõĄU�



Kegiatan/Faktor yang merusak hutan di Borneo«	
ûĂòâ7ÇÌXWw+Ü>·�»½Æ±Ùf�Ċ�#�



Kondisi Hutan Kalimantan«ãāüĄìĄÌXWmd	

Tahun kelahiran 
saya ¨	
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