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I. Latar Belakang 

Indonesia merupakan rumah bagi hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia. Dengan hanya 1% dari 
luas daratan bumi, hutan hujan kita mengandung 10% dari spesies tanaman yang dikenal di dunia, 12% 
spesies mamalia, termasuk harimau Sumatera yang eksotis dan saat ini  terancam punah, serta 17% 
dari semua spesies burung yang ada di dunia.  Lebih menariknya, keanekaragaman satwa yang ada di 
Indonesia saat ini jumlahnya baru setengah yang telah ditemukan dan dicatat, meninggalkan lebih 
banyak lagi kekayaan alam untuk terus ditemukan.  Hutan sendiri berperan penting untuk siklus air 
dan  mencegah banjir serta kekeringan, dan mengurangi risiko erosi tanah dan longsor, belum lagi 
fungsinya dalam menghasilkan oksigen dan menyimpan karbon. Hutan juga berkontribusi vital  pada 
mata pencaharian puluhan juta orang yang tinggal di sekitarnya di Indonesia. Lebih dari itu, hutan 
merupakan bagian tak terpisahkan dari banyaknya budaya masyarakat adat, yang membuat hutan 
layak disebut sebagai  bagian dari identitas Indonesia. 
Namun, bahkan dengan kekayaan seperti itu, hutan berada di tempat terakhir  di hati maupun pikiran 
masyarakat  urban di indonesia yang telah tumbuh dengan pesatnya dan lebih dari separuhnya tinggal 
di Pulau jawa, di mana hanya hutan sangat sedikit yang tersisa. Sebuah penelitian pada tahun 2015 
menemukan bahwa meskipun 57% dari konsumen perkotaan memahami bahwa banyak hutan yang 
dialihfungsikan menjadi perkebunan, kurang dari 5% dari responden menganggap hilangnya hutan 
sebagai konsekuensi negatif dari pengembangan kelapa sawit. Beberapa responden bahkan 
menyarankan bahwa salah satu dampak positif dari perkebunan kelapa sawit adalah  berhasil 
“menghijaukan-kembali” hutan". Hal ini menunjukkan bahwa konsumen tidak memiliki pemahaman 
penuh tentang manfaat lingkungan dan sosial yang disediakan oleh hutan dan menganggap setiap 
daerah dengan pepohonan seperti perkebunan, mempunyai nilai yang sama dengan hutan meskipun 
minus keanekaragaman hayati, karbon, fungsi hidrologis, dan warisan budaya di perkebunan 
monokultur tersebut. Tampaklah bahwa istilah “jauh di mata, jauh di hati” tepat untuk 
menggambarkan kondisi ini.  
Gerakan Hutan Itu Indonesia adalah gerakan terbuka yang bertujuan untuk membangun kolaborasi 
antara individu dan organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang peran kunci hutan dalam 
kehidupan seluruh rakyat Indonesia melalui pesan positif dan menciptakan rasa kepemilikan dan 
keterikatan hutan Indonesia. Tujuan keseluruhan dari gerakan ini adalah menjadikan hutan sebagai 
bagian dari identitas Indonesia; sebuah bangsa yang hidup dalam harmoni dengan hutannya. Sejak 
diluncurkan pada bulan April 2016, gerakan ini telah menciptakan momentum kampanye melalui 
beberapa kegiatan awal, yang berhasil menunjukkan bagaimana kekuatan kolaborasi dapat membuat 
- tidak hanya kesadaran atas isu-tetapi juga partisipasi nyata untuk membuat dampak nyata di 
lapangan.  

II. Musika Foresta 
 
Pada tahun 2017, Gerakan Hutan Itu Indonesia (HII) telah menyelenggarakan beberapa kegiatan 
kampanye yang bersifat kolaboratif, kreatif dan berusaha menembus sekat-sekat sektor. Salah satu 
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kampanye besar HII yang berlangsung selama paruh awal tahun 2017 adalah Musika Foresta. Musika 
Foresta mengajak masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda yang hidup di perkotaan untuk 
menyadari kekayaan yang dimiliki Indonesia melalui hutan, tempat di mana terdapat kehidupan, bukan 
semata-mata bagi flora dan fauna, namun juga penduduk, rakyat Indonesia.  Musika Foresta  
memperdengarkan kisah dari dalam hutan melalui lagu-lagu pop yang dibawakan beberapa musisi 
papan atas Indonesia. Melalui musik dan lagu, para musisi  menceritakan kekayaaan budaya, tradisi, 
selain alam tempat masyarakat yang hidup di area hutan.  
Musika Foresta mengajak musisi Glenn Fredly, Achi Hardjakusumah, Astrid dan Alam Urbach untuk 
melihat, mengalami, dan merasakan kehidupan di hutan dan sekitarnya selama beberapa hari. Setelah 
masing-masing melakukan perjalanan ke hutan Indonesia seperti ke TN Manusela, Pulau Seram (Glenn 
Fredly), Hutan Adat Sungai Uti ( Alam Urbach), Hutan Nagari Sungai Buluh dan Gamaran (Astrid) serta 
Hutan Adat Kemenyan di Tapanuli Utara (Achi H), para musisi tersebut kemudian kembali ke ibukota 
dan menuangkan pengalaman mereka dalam bentuk lagu. Terdapat 4 lagu yang diciptakan dan 
kemudian diperdengarkan dalam konser Musika Foresta pada bulan Mei 2017. Konser tersebut sendiri 
di hadiri oleh 1,100 penonton, dan menghasilkan 240 pohon teradopsi dari penjualan tiketnya. Selain 
itu, bekerja sama dengan Kompas TV, kisah perjalanan Musika Foresta tersebut diangkat ke dalam web 
series di Kompas TV sebanyak 22 seri, serta dikembangkan menjadi 7 serial TV. Selama kampanyenya 
dari bulan Maret – Mei 2017, sebanyak lebih dari 13 juta pengguna media sosial ter-engage.  Sebagai 
kelanjutannya, 4 lagu Musika Foresta akan terus diperdengarkan kepada jutaan pemuda di seluruh 
Indonesia melalui peluncuran mini album Musika Foresta. Penjualan mini album Musika Foresta sendiri 
dilakukan melalui platform distribusi musik Spotify, Itunes, Jook, dan Deezer. Seluruh penjualan lagu 
dalam mini album Musika Foresta yang berisi 4 lagu akan dialokasikan untuk adopsi pohon di berbagai 
lokasi hutan di nusantara.  
Di bawah ini adalah tautan web series Musika Foresta  
1. Web series Glenn Fredly : Air Mata Glenn di Tengah Hutan 
2. Web series Achi Hardjakusumah: Emas dari Hutan Kemenyan 
3. Web series Astrid : “Adopsi Pohon di Hutan Nagari” 
4. Web series Alam Urbach : Hatiku Tertinggal di Sungai Uti 

 
Sementara, untuk mini album, saat ini lagu yang sudah ada adalah:  
 
1. “Sebelum Terbenam” oleh Achi Hardjakusumah dan Asido Manullang (video terlampir pada link). 
2. “Hanya Untukmu” oleh Astrid. 
3. “Cintailah Aku” oleh Alam Urbach feat Artis Musika Foresta. 
 
Saat ini, program Musika Foresta sedang melakukan promo untuk lagu “Sebelum Terbenam” yang 
mana lagu tersebut didistribusikan melalui platform digital Itunes, Spotify, Jook dan Deezer. Nantinya 
pada Musika Foresta on the Go, agenda acara bisa dikombinasikan dengan promo lagu maupun 
wawancara di radio setempat untuk lagu-lagu yang sudah rilis pada waktu pelaksanaanya.  
 
 
 
 
 

https://www.kompas.tv/content/article/2915/video/musika-foresta/air-mata-glenn-di-tengah-hutan-musika-foresta
https://www.kompas.tv/content/article/4121/video/musika-foresta/emas-dari-hutan-kemenyan-musika-foresta-bag-1
https://www.kompas.tv/content/article/3428/video/musika-foresta/astrid-adopsi-pohon-di-hutan-nagari-musika-foresta-bag-2
https://www.kompas.tv/content/article/3717/video/musika-foresta/hatiku-tertinggal-di-sungai-utik-musika-foresta-bag-5
https://www.youtube.com/watch?v=yTAecpM75SI
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III. Musika Foresta on The Go 
 
Konsep Acara 
“Musika Foresta on The Go”merupakan kelanjutan dari kampanye Musika Foresta. Musika Foresta on 
The Go diselenggarakan dengan konsep road show yang meliputi talk show interaktif dengan tim Hutan 
Itu Indonesia dan -jika memungkinkan secara jadwal- bersama dengan musisi Musika Foresta. Dalam 
talk show interaktif tersebut, narasumber yang berasal dari HII atau dari narasumber lokal dapat 
membagikan pengalamannya masuk ke hutan dan berinteraksi dengan budaya dan penduduk yang 
hidup di sekitar hutan,acara kemudian diramu dengan pemutaran video cerita perjalanan Musika 
Foresta dan ditutup dengan sajian musik lagu dari mini album Musika Foresta yang ditampilkan oleh 
musisi Musika Foresta dan/atau musisi lokal daerah tersebut.  
 
Tujuan Acara  
Memperkenalkan dan meggugah rasa cinta masyarakat Indonesia, terutama anak muda di perkotaan, 
kepada hutan dan penghidupan di dalamnya melalui media cerita visual dan musik. 
 
Lokasi Acara 
 
“Musika Foresta on the Go” direncanakan untuk dilaksanakan di Jakarta dan di empat kota besar yaitu 
di Surabaya, Ambon, Palangkaraya dan Medan sebagai bagian dari kegiatan awal kampanye 
Youth4Youth di empat kota tersebut. Untuk tempat acaranya, diharapkan acara dilakukan di ruangan 
indoor di aula kampus ataupun community center  yang bisa menampung target jumlah peserta.  
 
Skala Acara 
 
“Musika Foresta on The Go” ditargetkan untuk dihadiri 100-150 peserta dengan usia antara 15-25 
tahun, terdiri dari demografi pelajar, mahasiswa, komunitas-komunitas lingkungan, seni, sosial, 
maupun budaya.  

 
Alur Acara 
Secara umum, pelaksanaan Musika Foresta on The Go harus memenuhi beberapa komponen acara 
sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini:  
 

No Alur Acara Durasi Indikatif 
(Menit) 

1 Perkenalan oleh panitia ataupun MC ’10  

2 Pengantar video “Musika Foresta: the 
Experience” oleh narasumber dari HII  

‘15 

3 Pemutaran video “Musika Foresta: The 
Experience” (penonton diberi tahu aka nada 
kuis/ games terkait isi video) 

‘30 

4 Diskusi Interaktif Musika Foresta dengan 
narasumber HII atau narasumber lokal. 

‘45 
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5 Sajian musik Musika Foresta 15-30 menit  ’15-30 

 TOTAL DURASI ‘120 ( 2 jam) 

 
Setiap kota penyelenggara dapat menambahkan komponen acara lain selama komponen utama di 
bawah terpenuhi.  Komponen acara yang ditambahkan diharapkan bersifat sebagai pelengkap, 
durasinya sesuai dan tidak membebani pendanaan maupun alur acara utama, serta tidak mengalihkan 
fokus peserta dari acara utama.  
 
Panduan Persiapan Acara 

1. Pendanaan  

Untuk pelaksanaan Musika Foresta on the Go roadshow di luar kota Jakarta, Hutan itu Indonesia 

akan membantu pendanaan untuk setiap kota, sesuai dengan rencana keuangan yang diajukan 

oleh panitia. Rencana keuangan pelaksanaan acara sendiri harus realistis dan sesuai dengan 

standar pagu yang ditetapkan.  Dana tersebut akan dialokasikan dari dana kampanye Hutan itu 

Indonesia, dan dikelola oleh pihak sekretariat Tim Harian Hutan Itu Indonesia. Penyelenggara di 

masing-masing kota didorong untuk dapat mencari kerjasama ataupun kemitraan untuk 

membantu pelaksananaan acara dengan memperluas jaringan sehingga terjaring sukarelawan 

maupun mitra yang dapat bersama-sama menyelenggarakan acara,  

 

Berikut adalah penjabaran kemungkinan pembiayaan yang akan muncul untuk penyelenggaraan 

Musika Foresta on the Go:  

No Jenis Pembiayaan Spesifikasi Pagu Biaya (Rp) 

1. Sewa tempat acara +kursi Aula kapasitas 100-
150 orang 

500.000 – 1.000.000 

2. Sewa soundsystem Standar soundsystem 
indoor 4.000 watt, 
mixer channel 12 
(untuk minus1) + 3 
wireless microphone 
 

1.000.000 – 2.000.000 

3. Sewa LCD Projector  4000 ANSI lumens ( 
untuk 100-150 
penonton)  

750.000 – 1.000.000 

4. Sewa screen projector Fastfold 3x4 M 500.000 – 750.000 

5. Konsumsi peserta  Snack (termasuk 
minuman) 

15.000 – 20.000/ orang  

6. Print banner/ 
backdrop/poster 

Backdrop acara 1 pax 
Banner acara 1 pax 
Poster kampanye di 
lokasi acara 4-5 pax 

800.000 – 1.200.000 

7. Biaya kesekretariatan  Pengiriman 
undangan, 

500.000 
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persuratan, ATK, 
rapat koordinasi 
panitia, konsumsi 
panitia 

8.   Sewa mobil  Avanza 2 hari  300.000 – 600.000/ 
hari 

10 Transportasi panitia (saat 
acara) 

Menggunakan 
standar SOP 
keuangan HII 

50.000 – 
100.000/orang 

11 Sewa alat music akustik Gitar, perkusi 500.000 – 1.000.000 

 

Catatan :  

i) Pendanaan untuk perwakilan Hutan Itu Indonesia (mentor/ tim harian/ musisi Musika Foresta) 

yang hadir akan dialokasikan tersendiri oleh Hutan itu Indonesia.  

ii) HII tidak dapat menjamin pada setiap pelaksanaan Musika Foresta akan ada artis Musika 

Foresta yang hadir.  

iii)  Jika ada musisi Musika Foresta yang hadir, HII tidak dapat menjamin bahwa setiap artis 

Musika Foresta yang berbeda akan hadir di setiap kota. Ada kemungkinan artis yang sama akan 

hadir di beberapa kota, sementara ada juga artis yang tidak dapat hadir sama sekali karena 

jadwal yang tidak memungkinkan.  

2. Kepanitiaan  

Untuk pelaksanaan Musika Foresta On the Go, komposisi panitia yang dibutuhkan minimal  

adalah:  

 

No Posisi  Jumlah 
orang 
(minimal) 

Deskripsi Tugas 

1 Koordinator 
Utama 

1 a. Mengatur dan memastikan konsep acara dan alur 
persiapan maupun pelaksanaannya sesuai dengan 
target waktu dan target capaian.  

b. mengkoordinasi setiap divisi kepanitiaan bekerja 
dengan efektif dan saling bersinergi.  

2 Sekretaris & 
Admin 

1 a. Berkoordinasi dengan setiap divisi untuk 
memproses kebutuhan persuratan , perijinan 
maupun autorisasi kepanitiaan.  

b. melakukan autorisasi pemesanan fasilitas maupun 
penyewaan perlengkapan dan kebutuhan acara. 
 

3 Bendahara 1 a. Berkoordinasi dengan Tim Harian Hutan Itu 
Indonesia terkait kebutuhan dana dan  proses 
distribusinya.  

b. Mengatur alokasi dana. 
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c.  melakukan pencatatan pengeluaran maupun 
pemasukan 
 

4 Divisi Acara & 
Kreatif 

2 (acara)  
1(desainer 
grafis) 

a. Memastikan agenda dan merealisasikan konsep 
acara 

b. Mengatur persiapan acara dan alur acara pada saat 
kegiatan berlangsung. 

c. Mempersiapkan pengisi acara, MC, maupun 
kebutuhan pendukung acara terpenuhi. 

d. Memastikan pesan kampanye yang ada 
tersampaikan dengan efektif dan pesan yang 
tersampaikan sesuai dengan nilai-nilai kampanye 
Hutan Itu Indonesia.  

e. Bekerja sama dengan desain grafis dan tim kreatif 
untuk memproduksi materi promo acara yang 
menarik 

Sie Desain Grafis 
a. Membuat daftar kebutuhan desain yang 

diperlukan  
b. Membuat draft desain produk komunikasi yang 

diperlukan dan mengkonsultasikannya dengan sie 
Acara.  

c. Menyiapkan file hasil akhir desain grafis untuk 
diproduksi ke vendor. 

5 Divisi 
perlengkapan  

2 a. menginventarisir kebutuhan perlengkapan  
b. memproses pengadaan perlengkapan  
c. mengatur teknis pemasangan  

6  Divisi 
Operasional & 
(termasuk 
perlengkapan, 
konsumsi, 
dokumentasi 

3 a. Melakukan koordinasi teknis dengan vendor-
vendor atau penyedia jasa yang dibutuhkan 

b. Melakukan pemesanan barang/ jasa untuk 
kebutuhan acara  

Sie perlengkapan 
a. menginventarisir kebutuhan perlengkapan  
b. memproses pengadaan perlengkapan  
c. mengatur teknis pemasangan perlengkapan  

Sie Konsumsi  
a. Mengatur kebutuhan konsumsi  
b. Memproses pengadaan konsumsi  
c. Mengatur teknis distribusi konsumsi pada hari H 

Sie dokumentasi 
a. Menginventarisir kebutuhan dokumentasi 
b. Mengambil kebutuhan gambar foto/video 

dokumentasi acara. 
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7 Divisi Pelibatan 
Jaringan & 
Promo Acara 

2 a. Memastikan keterlibatan dan kolaborasi dengan 
jejaring komunitas yang strategis. 

b. Memastikan promosi acara maupun pesan 
kampanye tersampaikan ke jejaring secara tatap 
muka maupun melalui kampanye sosial media  

 TOTAL 12  

 

 

3. Checklist Persiapan Acara  

 

No Item Check List Waktu 

1. Pembentukan kepanitiaan 4 minggu sebelum acara 

2. Penyusunan Konsep Acara, agenda, daftar 
materi kampanye (dikoordinasikan dengan 
sekretariat HII) 

3 Minggu sebelum acara 

3. Pembuatan materi promosi acara sebagai 
bahan pelibatan jejaring 

3 minggu sebelum acara 

4. Roadshow pelibatan jejaring dan sponsor serta 
sukarelawan 

3 Minggu sebelum acara 

5 Penetapan lokasi acara  3-2  minggu sebelum acara 

6 Pembuatan daftar produksi,  perlengkapan, 
dokumentasi, konsumsi & survey harga 

3 minggu sebelum acara 

7. Pengajuan budget acara ke tim harian HII 3-2 minggu sebelum acara 

8 Proses pengadaan kebutuhan produksi 
(perlengkapan, printing, konsumsi, sewa hotel, 
sewa mobil, sewa ruangan) 

2-1 minggu sebelum acara 

9 Pengiriman undangan peserta dan komunitas 2 minggu sebelum acara 

10 Penyusunan rundown acara 1 minggu sebelum acara 

11 Proses promo di sosial emdia 2 minggu- hari H- setelah acara 

12 Pelaporan kegiatan 1 minggu setelah acara 

13 Pelaporan keuangan  1 minggu setelah acara 

 

 

4. Rekomendasi Set Up Acara 

Diharapkan untuk kegiatan Musika Foresta beebrapa komponen set up berikut tersedia  

a. Area talkshow untuk  pembicara, pemutaran film dan penampilan music yang berisi 

kursi/sofa, layar LCD + LCD projector,  

b. Area peserta dengan settingan duduk melingkar atau teater dan beratmosfir santai  

c. Area registrasi peserta ( di bagian depan tempat acara)  

d. Area Kampanye hutan Itu Indonesia bisa berupa instalasi poster kampanye atau booth 

kecil yang berisi informasi kampanye Hutan itu Indonesia, foto-foto Musika Foresta dan 

keanekaragaman hutan Indonesia 
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5. Aspek Ramah Lingkungan dalam Acara 

Sebagai gerakan yang bekerja di sektor lingkungan, pelaksanaan acara didorong untuk sehijau 

mungkin. Ada beberapa langkah yang harus diambil :  

a. Memastikan tempat sampah tersedia di area acara dan jumlahnya sesuai dengan rasio jumlah 

peserta.  

b. Terkait poin a, panitia dapat bekerja sama dengan organisasi/ komunitas sampah yang 

menyalurkan sampah ke fasilitas daur ulang sehingga semua sampah hasil acara dapat diolah 

dengan bertanggung jawab.  

c. Tempat snack untuk konsumsi harus menghindari Styrofoam maupun plastik, penyajiannya 

dapat diganti dengan menggunakan nampan, dan disediakan piring kertas ataupun piring 

daun untuk masing-masing peserta.  

d. Air minum sebisa mungkin menghindari kemasan botol plastik, sebagai gantinya bisa meminta 

peserta untuk membawa tumbler dan air minum disediakan dengan gallon pompa/ dispenser. 

Panitia juga bisa menyediakan gelas kaca sebagai ganti gelas plastik.  

e. Produksi materi kampanye maupun materi printing acara sedapat mungkin menghindari 

penggunaan Styrofoam, sebagai penggantinya dapat menggunakan infra board (yang lebih 

tahan lama) atau art paper dan kertas karton.  

f. Pengemasan barang-barang acara sebisa mungkin menghindari kemasan tas plastic dan 

diganti dengan tas kain ataupun di bawa di dalam kotak-kotak kontainer. 

 

*** 


