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Ada apa
bulan ini?

Forest in Motion

Youth4Youth

Siapa yang lebih suka ada
di belakang kamera dan
jago bikin video?........

Youth4Youth memanggil
perwakilan putra-putri
terbaik dari kota medan.....

Ku lari ke Hutan 2

Thanks to Forest

Masih ingat keseruan Ku Lari
ke Hutan yang pertama kali
diadakan pada 2016?........

Dalam rangka merayakan hari
Thanksgiving, Hutan Itu Indonesia
bekerja sama dengan.........

Kolaborasi
Hutan Itu Indonesia
Tahun 2017, Hutan Itu Indonesia
banyak bekerja sama dengan.....
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Rayakan
Kayanya Hutan Kita
Hai Sahabat Hutan Indonesia!
Selamat Tahun Baru 2018! Semoga di tahun yang baru ini semangat kita dalam
menjaga hutan Indonesia dan mengembalikan identitas Zamrud Khatulistiwa semakin
kuat. Tahun 2017 telah usai tapi kami punya banyak cerita untuk dibagi.
Di tahun 2017, banyak kerja istimewa dan luar biasa muncul dari kolaborasi gerakan
Hutan itu Indonesia. Setiap simpul-simpul aksi dan kegiatan yang berjalan merupakan
bentuk perayaan atas kayanya dan vitalnya hutan Indonesia. Gerakan ini membesar
dan meluas karena banyak individu dan komunitas yang mau dengan sukarela
menerjemahkan cintanya akan hutan Indonesia melalui berbagai medium. Mulai dari Ku
Lari ke Hutan 2, yang melibatkan lebih banyak banyak peserta untuk mengadopsi lebih
banyak pohon (Artikel 1), Forest in Motion yang mengajak anak-anak muda berlombalomba membuat video musik untuk perlindungan hutan (Artikel 2), dan jamuan yang
menyampaikan terima kasih untuk hutan Indonesia lewat Thanks to Forest (Artikel 3).
Tidak lupa kami juga mengajak putra-putri terbaik dari Medan, Palangkaraya, Surabaya,
Ambon dan Jakarta untuk mengikuti Workshop Belajar Kampanye Kreatif di Jakarta
(Artikel 4). Kolaborasi yang baru dan menarik juga kami jalin dengan Entrepezo dan
Pop Hotel (Artikel 5).
Pada akhirnya, tak lupa kami dari Gerakan Hutan itu Indonesia mengucapkan Selamat
Hari Natal 2017 dan Selamat Tahun Baru 2018. Semoga di tahun yang baru semakin
mengukuhkan komitmen kita bersama dalam mensyukuri dan merayakan kayanya
hutan Indonesia dengan terus menjaga hutan dan memberdayakan manusianya.
Salam Lestari
Hutan Itu Indonesia
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Menyelamatkan Hutan
Lewat Derap Lari
M

asih ingat keseruan Ku Lari
ke
Hutan
yang
pertama
kali diadakan pada 2016? Fun
run yang mengajak orang untuk
menyelamatkan hutan dengan cara
mengadopsi pohon dengan berlari
sejauh 5 kilometer ini diadakan
lagi lho di tahun 2017! Mengulang
kesuksesan dan keseruan tahun
lalu, Ku Lari ke Hutan 2 diadakan

pada 22 Oktober 2017 di Kampus
Unika
Atmajaya.
Selain
dapat
menyelamatkan hutan, peserta juga
berkontribusi pada akses layanan
kesehatan dan modal usaha bagi
masyarakat yang tinggal di kawasan
hutan lho! Jadi penasaran yaa? Mulai
dari anak kecil, remaja, dewasa sampai
orangtua, tidak ingin melewatkan
kesempatan berpartisipasi dalam

menjaga hutan Indonesia dengan
cara yang menyenangkan. Dengan
biaya registrasi sebesar Rp 100.000,
seluruh peserta mendapatkan jersey,
refreshment, gelang adopsi pohon,
dan dihibur oleh Kikan Namara, DJ
KLAPR, Sinnikal One, RnZ Duo, dan
Dave Slick yang tentunya menambah
semangat peserta.

Bagaimana caranya berlari sambil menyelamatkan hutan Indonesia?
Setiap 5 kilometer yang dilalui para
peserta kemudian dikonversi menjadi
adopsi satu pohon yang ditandai
dengan pemberian gelang adopsi
pohon. Adopsi pohon ini juga berlaku
kelipatannya lho, jadi jika peserta
berlari 10 km maka sama dengan
mengadopsi 2 pohon dan begitu

seterusnya. Para peserta mulai berlari
dari pukul 06.00 sampai pukul 08.00
dan terlihat banyak yang berhasil
menempuh jarak 15 atau 20 km,
terlihat dari 3-4 gelang adospi pohon
yang didapat. Keren banget ya
semangatnya! Setelah memasuki garis
finish, peserta menikmati refreshment

sambil menikmati penampilan DJ
KLAPR, Ric Slim, Zeo, Dave Slick,
Sinnikal One, dan Kikan Namara. Dari
total 600 pelari yang ikut, total jarak
yang ditempuh berhasil dikonversi
menjadi dana untuk mengadopsi
1.024 pohon.

Tunggu, apa itu adopsi pohon?
Adopsi pohon artinya mendonasikan
sejumlah uang untuk mendukung
usaha mandiri masyarakat di kawasan
hutan untuk menjaga hutan. Dana
tersebut akan disalurkan dalam
setahun untuk membiayai patroli
jaga hutan, mendukung usaha non
kayu, pengaduan listrik, layanan
kesehatan, dan layanan pendidikan.
Di Ku Lari ke Hutan 2 ini, kami
bekerja sama dengan Yayasan Alam
Sehat Lestari (Yayasan ASRI) yang
mengelola program adopsi pohon.

Total 1.024 pohon yang diadopsi ini
adalah pohon-pohon yang menjadi
koridor perlintasan orangutan di
wilayah Taman Nasional Gunung
Palung, Kalimantan Barat. Peserta
akan mendapat sertifikat adopsi
pohon yang dilengkapi dengan
informasi nama pohon serta koordinat
lokasinya. Peserta dapat memantau
pohon adopsinya lewat situs Yayasan
ASRI. Selain Yayasan ASRI, Ku Lari
ke Hutan 2 juga terselenggara atas
dukungan komunitas lari deBrads,

Sunpride, Suunto, Penaraya, Idoep,
Trijee Sportswear, maXYmum,
dan Sumber Ria. Tentunya juga
atas dukungan beberapa mitra
komunitas lari seperti Bogor
Runners, Run for Indonesia, dan
Rungrapher.
Tak
ketinggalan
juga dukungan penuh dari 110
sukarelawan
yang
membantu
pelaksanaan acara. Dokumentasi
keseruannya dapat dilihat di
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Forest In Motion
S

iapa yang lebih suka ada di
belakang kamera dan jago bikin
video? Tanggal 16 September 2017
kami mengadakan workshop untuk
membuat video musik dengan
mengundang
para
narasumber
kece yang langsung berbagi tips
and triknya, yaitu Arlan Djoewarsa
(fotografer dan vlogger), Andre
Christian (visual creative idoep), dan
Astrid Basjar (penyanyi). Kami juga
mengundang 5 SMA/SMK yang ada
di Jakarta, khususnya yang memiliki
ekskul/klub film, untuk datang ke @
america dan mengikuti workshop ini.

Kelima SMA/SMK itu adalah SMA 42,
SMA Pembangunan Jaya, SMK 45,
SMK 6 dan SMA 48. Lebih serunya
lagi, para peserta menyaksikan
langsung penampilan Astrid yang
membawakan lagu Hanya Untukmu,
lagu yang tercipta karena terinspirasi
dari perjalanan Astrid ke hutan
Indonesia. Setelah itu, para peserta
diberi waktu 15 menit dan ditantang
untuk mempresentasikan ide video
musik setelah mendengar lagu yang
dibawakan Astrid. Ternyata ide yang
dipresentasikan keren-keren dan
out of the box lho! Di akhir acara,

kami
mengumumkan
kompetisi
video musik “Hanya Untukmu”
resmi dimulai. Selama sebulan kami
membuka pendaftaran kompetisi dan
menerima 8 submisi video. Peserta
kompetisi video tidak hanya berasal
dari Jakarta, tapi juga berasal dari
luar kota. Setelah melewati proses
penjurian, terpilih 2 video terbaik
yang diumumkan pada acara Thanks
to Forest. Mereka berasal dari SMAN
1 Magelang dan SMA 42 Jakarta.
Kedua pemenang ini mendapatkan
action camera dari @america.
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Thanks to Forest
D

alam rangka merayakan hari
Thanksgiving,
Hutan
Itu
Indonesia bekerja sama dengan
@america, The Good Life, Kedai
Jatam, dan juga Kadin Indonesia,
menyelenggarakan Thanks to Forest
yang diadakan pada 25 November
2017 di @america. Acara Thanks
to Forest diadakan sebagai bentuk
terima kasih pada hutan Indonesia.
Tamu undangan yang berasal

dari berbagai organisasi, institusi
pemerintah, kedutaan Amerika,
dan juga teman-teman komunitas
disuguhkan berbagai jamuan hasil
racikan tangan kreatif Chef Asih dari
The Good Life dan juga dihidangkan
minuman tradisional dan kopi khas
Indonesia oleh Kedai Jatam. Di sesi
talkshow bersama Riry Silalahi (praktisi
public relations), Andre Christian
(praktisi video), dan Chef Asih

(praktisi kuliner), mereka bercerita
bahwa siapapun dan dari latar
belakang apapun dapat melakukan
berbagai kampanye kreatif untuk
perlindungan hutan bersama Hutan
Itu Indonesia. Di penghujung
acara, kami juga mengumumkan
pemenang kompetisi video musik
Forest in Motion “Hanya Untukmu”
yaitu SMAN 1 Magelang dan SMA 42
Jakarta.

EDISI 2 NEWSLETTER HUTAN ITU INDONESIA

Youth4Youth
D

iadakan pada 26-27 September
2017, Youth4Youth memanggil
perwakilan
putra-putri
terbaik
dari
kota
Medan,
Surabaya,
Palangkaraya, Ambon dan juga
Jakarta untuk mengikuti Workshop
Belajar Kampanye kreatif di Jakarta.
Sebelumnya, perwakilan terpilih dari
setiap kota harus membuat essay
mengenai zamrud khatulistiwa dan
juga mengirimkan CV-nya. Setelah
melewati proses seleksi, terpilih
5 perwakilan dari masing-masing

kota yang siap diberangkatkan ke
Jakarta untuk mengikuti pelatihan.
Sesi workshop belajar kampanye ini
difasilitasi oleh Inspirit. Selama 2 hari,
para peserta dilatih untuk menggali
potensi diri untuk menyusun strategi
kampanye
perlindungan
hutan
yang kreatif dan efektif. Kami juga
mengundang Usman Hamid (aktivis),
Marsya (Indorelawan), dan Desma
(change.org) untuk berbagi cerita
bagaimana membuat kampanye
kreatif
yang
dapat
mengajak

banyak
orang
untuk
terlibat.
Setelah selesai mengikuti workshop,
para peserta dari masing-masing
kota harus membuat kampanye
hutan di kotanya masing-masing.
Diawali dengan menyelenggarakan
Musika Foresta on The Go yang
sudah dilaksanakan di 4 kota yaitu
Palangkaraya, Surabaya, Medan dan
Ambon dengan dukungan dari Achi
Hardjakusumah, Melanie Subono,
dan Glenn Fredly.
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Kolaborasi Hutan Itu Indonesia
(Entrepezo Nature dan Pop Hotel)
T

`ahun 2017, Hutan Itu Indonesia
banyak bekerja sama dengan
mitra-mitra baru untuk membangun
kampanye
kreatif
dan
juga
memperluas jangkauan kampanye
HII. Di antaranya, HII menjalin
kerjasama
dengan
Entrepezo.
Entrepezo adalah student company
SMA Pembangunan Jaya yang
membuat produk-produk rumah
tangga ramah lingkungan. Setiap
penjualan merchandise “Semerbak

Nusantara”,
Entrepezo
akan
menyumbangkan Rp 1.000 untuk
pengembangan kampanye hutan
oleh Hutan Itu Indonesia. Dalam
setiap kesempatan pameran, HII juga
mempromosikan produk Enterprezo.
Selain itu, HII juga menjalin kerja sama
dengan POP Hotel. Sebagai hotel
yang fokus terhadap lingkungan,
POP Hotel sadar bahwa tantangan
terbesar yang mereka hadapi

adalah untuk mengajak konsumen
menerapkan gaya hidup ramah
lingkungan. Speak for Forest adalah
kampanye hutan yang diusung oleh
POP Hotel dan HII. Lewat ajakan
hemat tisu, hemat air, dan hemat
listrik yang didesain menarik dan
ditempatkan di berbagai tempat
strategis seperti lift, kamar, dan kamar
mandi, akan menyadarkan konsumen
pentingnya mengubah gaya hidup
yang lebih ramah lingkungan.

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

