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HORE HUTAN RUTIN KEMBALI!  
#HoreHutan merupakan wadah 

untuk mempererat hubungan 

antara sukarelawan dan mitra 

HII, sekaligus membuka 

kesempatan bagi siapa saja 

yang ingin bergabung dan 

berkolaborasi dengan Hutan Itu 

Indonesia. Dengan konsep 

acara yang ringan dan 

menyenangkan. Pada acara ini 

para sukarelawan dan mitra 

Hutan Itu Indonesia saling 

sharing dan berjejaring. Ke 

depan kegiatan ini akan 

berlangsung setiap bulannya. 

Pada hari Sabtu, 14 Juli 2018 

lalu diadakan kembali 

kegiatan #HoreHutan di Eat & 

Eat FX Sudirman, Jakarta. Tema 

materi kali ini adalah Public 

Speaking. 

 

Keterampilan tersebut 

harapannya dimiliki oleh setiap 

Sukarelawan HII supaya dapat 

menyampaikan kampanye 

Hutan Itu Indonesia kepada 

khalayak yang lebih luas 

dengan lebih efektif dan efisien.  

Narasumbernya adalah Wini 

Rizkiningayu yang merupakan 

juara pertama Kompetisi Public 

Speaking JCI Asia Pasifik 2017. 

Beliau juga menyampaikan tips 

& trick berbicara di depan 

umum. Peserta Hore Hutan kali 

ini berjumlah 23 orang. 

Nantikan Hore Hutan 

selanjutnya di bulan Agustus ya! 

Info lebih lanjut dapat 

mengubungi lewat surel ke: 

didie@hutanitu.id. (HII) 

APAKAH KAMU 
TERMASUK ENAM 
PEMENANG INI?  

Kompetisi Media Sosial 

#CeritadariHutan telah 

ditutup 13 Juli kemarin, 

berikut pemenangnya: 

KATEGORI BLOG 

1. Sofian Noor, Sumatera 
Utara, http://www.iain-

padangsidimpuan.ac.id/artikel/
hutan-tidak-butuh-kita-tetapi-
kita-butuh-hutan-save-
batangtoru-forest/ 

2. Rizki Darmai, Jawa 
Timur, http://rizkidarmadi58.blo

gspot.com/2018/07/kisah-
wanasadi-penjaga-kehidupan-
di.html 

3. Fifi Nurhafifah, 
Lampung, https://fifinurhafifa

h.blogspot.com/2018/07/cula-
yang-tersembunyi-di-balik-
hutan_3.html 

KATEGORI VIDEO/FOTO 

1. Muhammad Sulman, 
Sulsel, https://www.instagram.

com/p/BlLNaJ7Av7b/?utm_sourc
e=ig_share_sheet&igshid=1bljger
54bjho 

2. Lusia Febria A, 
Bekasi, https://www.instagram.

com/p/BlLa5B5gpV0/?taken-
by=lusiatya 

3. A Rony Anwari, 
Jakarta,https://www.instagra

m.com/p/BlJtxYEn-
WN/?utm_source=ig_share_shee
t&igshid=xv2xn5o0ebf4  
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YOUTH4YOUTH PALANGKA RAYA 
Hutan itu Indonesia tumbuh dan berkembang karena sukarelawan, yang 

menjadi tulang belakang gerakan ini. Sukarelawan dapat berasal dari 

berbagai komunitas, lembaga, dan latar belakang profesi yang saling 

melengkapi dan membuat kampanye cinta hutan dan pesan-pesannya bisa 

tersebar dengan luas. Salah satu jaringan sukarelawan adalah Youth4Youth. 

 

Pada tanggal 23 dan 24 Juni 

2018 lalu, Didie Diah sebagai 
Koordinator Sukarelawan dan 

Jaringan HII berkesempatan 
untuk berkunjung ke Palangka 

Raya untuk bertemu dengan 
teman-teman Youth4Youth 
(Y4Y) Palangka Raya. 

Semangat Y4Y Palangka Raya 
untuk mengembangkan 

kampanye Hutan Itu Indonesia 
di Palangka Raya disambut 

baik oleh 6 komunitas lain yang 
hadir pada pertemuan ini, yaitu 
Mapala Sylva Raya – Universitas 

Palangka Raya, Green 
Generation, Palangka Raya 

Clean Action, Betang Muda, 
Huma Betang, dan Betang 
Muda Peduli.  

 

Y4Y Palangka Raya sudah 

mempunyai beberapa ide 
dan rencana kegiatan di 

tahun 2018 ini, antara lain 
rekrutmen Sukarelawan, 

Forest Camp, Kompetisi dari 
Hutan, Sosialisasi Y4Y 
Palangka Raya, dan 

pengelolaan di media sosial. 
Untuk menyukseskan 

kegiatan-kegiatan Y4Y 
Palangka Raya, tentunya 

perlu adanya kolaborasi 
dengan berbagai pihak. 
Untuk rekan-rekan yang ada 

di Palangka Raya yuk 
bergabung dan 

berkolaborasi dengan Y4Y 
Palangka Raya. (HII) 

 

 

Ikuti media sosial 
teman-teman di 

Palangkaraya ya:  
@youth4youth_pky 
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Yennifer Minchellah atau biasa disapa Yen 

Min, adalah seorang ibu rumah tangga. Dia 

menjadi Sukarelawan Hutan Itu Indonesia 
sejak mengikuti Kelas Suka Hutan pada 

Maret 2018 lalu. Anak-anaknya adalah 
motivasinya. Yen Min hanya ingin anak-
anaknya tahu kalau ibunya turut aktif 

dalam memperjuangkan Alam tetap lestari 
dan indah agar generasi berikutnya tetap 

bisa melihat satwa, terutama kupu-kupu 
yang merupakan kesukaan Samantha 

anaknya. 

Yen Min juga aktif berkegiatan di panti 
asuhan dan sekolah-sekolah untuk kegiatan 

sosial sekaligus aktif mensosialisasikan Hutan 
Itu Indonesia dan mengajak orang-orang di 

sekitarnya untuk mendukung petisi Hari 
Hutan Indoneisa. Selama menjadi 

Sukarelawan HII, Yen Min mengaku telah 
mendapatkan persahabatan, 
kekeluargaan, wawasan tentang 

lingkungan, berbagai keterampilan, dan 
masih banyak lagi. Beberapa kegiatan 

Hutan Itu Indonesia yang sudah Yen Min 
ikuti antara lain: Kelas Suka Hutan, Hore 
Hutan, dan masih banyak lagi. (HII) 

 

Ferjoko atau biasa disapa Koko adalah 

seorang wiraswasta pemilik Davu Tour. Koko 
telah lama ingin bergabung menjadi 

Sukarelawan Hutan Itu Indonesia sejak 

melihat acara Kick Andy episode Hutan Itu 
Indonesia. Namun Koko baru berkesempatan 

mengikuti kegiatan Hutan Itu Indonesia pada 
kegiatan Hore Hutan. Menurut Koko, HII 

memiliki tujuan yang mulia untuk menjaga 

hutan Indonesia. Motivasi Koko menjadi 
Sukarelawan HII adalah ingin berkontribusi 

untuk hutan Indonesia dengan apa yang ia 
bisa dan dengan apa yang ia miliki.   

 
Koko memiliki banyak ide untuk mendukung 
kampanye HII, antara lain Koko berencana 

mendonasikan sebagian keuntungan dari 
usaha travel yang dimilikinya untuk 

mendukung kampanye Hutan, dan ingin 
menyebarluaskan gerakan ini kepada 

pelanggan travel yang dimilikinya, bersama 
Sukarelawan Hutan Itu Indonesia lainnya 
ingin melakukan ekowisata ke hutan dan 

akan menceritakan pengalaman mereka 
agar semakin banyak orang yang akan 

mencintai hutan. (HII) 

 

Tahukah kamu? Selain Instagram, Twitter, atau Facebook Fanpage, HII juga 

memiliki media sosial Flickr lho, sebagai portal publikasi foto-foto setiap kegiatan. Coba  

lihat mungkin ada foto kamu di sini: https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/. 

MARI LEBIH DEKAT 

DENGAN 

SUKARELAWAN 

TERPILIH BULAN  

JULI INI

Kamu bisa merekomendasikan 
sukarelawan HII lainnya untuk bulan 

depan dengan mengirimkan nama 
beserta alasannya ke e-mail: 

didie@hutanitu.id.

https://www.flickr.com/photos/hutanituindonesia/albums
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INFO KEGIATAN BULAN AGUSTUS?  
3  | Wanitrail - Kulari ke Hutan  

10-12 | Kunjungan ke Youth4Youth Ambon 

18-19 | Festival Orangutan bersama Y4Y Medan 

16-20 | Perjalanan Pemenang Kompetisi CDH ke TN Leuser dan Hutan Adat Baduy 

18-22 | Perjalanan Pemenang Kompetisi CDH ke TN Ujung Kulon 

Ada juga Diskusi Publik Hari Hutan #OpenMic di bulan Agustus lho, nantikan tanggalnya! 

 

Liputan Kegiatan: Pasar Murah untuk Adopsi Pohon (PMAP), 28 – 29 Juli 2018 

Pasar Murah untuk Adopsi Pohon (PMAP) merupakan kegiatan yang digagas oleh beberapa 

Sukarelawan HII yang berada di Jabodetabek. Dengan konsep menjual pakaian bekas layak 
pakai dan peralatan ramah lingkungan yang sebagian atau seluruh keuntungannya untuk 
adopsi pohon. Pada kegiatan ini juga Sukarelawan HII mengajak pengunjung untuk mendukung 

petisi #JagaHutan, sekaligus sosialisasi HII kepada para pengunjung. 

PMAP kali ini digelar pada acara Universitas Indonesia – Individu Berkebutuhan Khusus – 

Gathering (UI – IBK – Gath) 2018 dengan tema “Community Gathering for Spesial Needs and 
Family” yang diadakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kegiatan ini merupakan 

festival yang diadakan untuk meningkatan kesadaran, pengetahuan, dan keterbukaan 
masyarakat untuk berinteraksi dan melibatkan IBK sebagai anggota masyarakat. 

Sukarelawan yang terlibat dalam acara ini berjumlah 8 orang, yaitu Yen Min (ketua pelaksana), 

Azhar, Dona, Ferjoko, Hanny, Sherly, Rahmawati, dan Mustika. Pengunjung Kegiatan ini antara 
lain merupakan Dosen dan Mahasiswa Fakultas Psikologi UI, Komunitas peduli disabilitas, serta 

masyarakat umum. Dari kegiatan yang dilaksanakan 2 hari ini telah berhasil mengumpulkan 
donasi sebesar Rp605.000. Itu artinya telah berhasil mengadopsi pohon sebanyak 3 pohon.  

Kegiatan PMAP ini rencananya tidak hanya berhenti sampai di sini saja, mereka bertekad 
menggelar PMAP-PMAP selanjutnya. Jadi bila kamu tertarik membuat kegiatan seperti ini, 

jangan sungkan hubungi kami (e-mail ke admin@hutanitu.id). Yuk, kolaborasi! (HII) 
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