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SEKAPUR SIRIH

Sebagai bagian dari segenap komponen masyarakat Bali, CI Indonesia Program Bali senantiasa 
bergerak untuk mewujudkan Bali yang menjaga taksunya yaitu alam dan budaya Bali. De ngan 
pendekatan “Nyegara Gunung” kami berdialektika menuju keharmonisan alam dan budaya 
yang nyata bisa dirasakan dan memberikan kesejahteraan jiwa dan raga. Tidak hanya untuk 
rakyat Bali tapi juga secara nasional hingga internasional. Sebuah niat dan visi besar yang se-
cara rutin akan dituangkan ke dalam sebuah catatan dan dokumentasi proses sehingga mampu 
memberikan gambaran dengan siapa kami bekerja, karena visi kami adalah cita-cita bersama 
dan harus dipikul bersama pula dalam ikatan persaudaraan dan sosial (gotong royong).

Banyak kegiatan kami lakukan terutama dalam lingkup kerjasama antar lembaga namun tidak 
semua terdokumentasikan seperti serial pertemuan dengan Pemkab. Buleleng dalam rangka 
penyelamatan Danau Buyan-Tamblingan yang difasilitasi oleh Pusat Pengendalian Pembangu-
nan Ekoregion (P3E) Bali Nusa Tenggara. Kegiatan programatik masih berfokus di Kabupaten 
Karangasem sebagai lokasi percontohan penerapan tata kelola lingkungan berbasis Nyegara-
Gunung.

Akhir kata, semoga Buletin Edisi Terakhir di tahun 2017 ini menarik untuk disingkap dan 

 mampu menjaga semangat yang akan terus terjalin. Merdeka!!!

Salam,

I Made Iwan Dewantama
Manajer Program Bali, CI Indonesia

Daftar Isi
Find Us : 

Untuk saran/pertanyaan 
silakan menghubungi :

CI Indonesia 
Kantor Bali
Jl. Dr. Muwardi No. 17
Denpasar
Telp : +62361 237245
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Besarnya kekayaan alam dan budaya yang dimiliki Bali menjadikan sektor pariwisata 

sebagai sumber perekonomian mayoritas masyarakatnya. Namun, wilayah pesisir telah 

tumbuh dengan cepat tanpa kegiatan konservasi yang seimbang. Program konservasi 

berbasis nilai dan konteks budaya lokal dengan pendekatan “Ridge to Reef” atau 

“Nyegara Gunung” dilakukan sebagai upaya dalam membangun model pe ngelolaan 

yang terintegrasi antara jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) laut dan KKP darat 

(seperti danau). Konsep “Nyegara Gunung” adalah satu pijakan awal dalam manajemen 

sumber daya alam yang bertujuan untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan 

termasuk pula meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Sehingga diharapkan 

eksploitasi dapat dikurangi dan pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir dapat diatur 

dengan baik bagi generasi yang akan datang dan kesejahteraan masyarakat 

©CI Indonesia/Nyoman Suastika
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Luas Zona Inti
KKP Karangasem adalah 7,3% 
dari luas total KKP 5.856,31 ha
Setelah melalui proses yang cukup panjang sejak ta-
hun 2015 dan melalui rangkaian pertemuan de ngan 
para pihak terkait telah dihasilkan ke sepakatan zonasi 
KKP Karangasem. Zona-zona ini terbagi dalam zona 
perikanan berkelanjutan, zona pariwisata berkelan-
jutan, zona inti dan zona lainnya yaitu zona rehabili-
tasi karang, donor karang dan zona tambat jukung. 

Adapun luas zona inti KKP Karangasem adalah 7,3% 
dari luas total KKP 5.856,31 ha. Guna memantapkan 
informasi tentang zona inti yang akan memegang pe-
ranan sangat penting, maka CI Indonesia Program Bali 
melakukan survei di 2 calon lokasi zona inti. Kedua 
lokasi ini yaitu Takedan (masuk wilayah Desa Bugbug) 
dan Gili Selang (masuk wilayah Desa Seraya Timur). 

Survei dilakukan atas kerjasama Dinas Kelautan dan 
Perikanan Provinsi Bali, Fakultas Kelautan dan Peri-
kanan Universitas Udayana (FKP Unud), Universi-
tas Warmadewa, Universitas Pendidikan Ganesha, 
masyarakat lokal dan CI Indonesia. Dilakukan dua kali 
penyelaman dalam survei sehari di perairan dengan 
arus yang cukup deras, proses penyelaman pun harus 
disesuaikan de ngan tabel pasang surut dan rata-rata 
hanya mendapatkan jeda waktu 2 jam untuk penyelaman.

Hasil survei di Takedan menunjukkan hasil yang cukup 
memuaskan. Dalam dua kali penyelaman, ditemukan 
hamparan terumbu karang yang luas dan menjadi habi-
tat ikan-ikan ekonomis penting serta biota laut lainnya. 
Menurut masyarakat setempat, lokasi ini masih se ring 

didatangi nelayan dari Lombok yang mengguna-
kan bom ikan terutama saat Nyepi. Keanekaraga-
man biota laut juga ditemukan diantaranya ikan 
Napoleon, lobster, hiu, moray dan ikan-ikan ke-
cil. Dilakukan pula pengambilan data kualitas 
air, plankton dan penggunaan CTD (Conductiv-
ity Temperature Depth) oleh FKP Unud untuk me-
ngukur sifat fisik penting dari air laut seperti dis-
tribusi dan variasi suhu, salinitas dan densitas.
Di lokasi survei berikutnya yaitu di Gili Selang, di-

jumpai banyak masyarakat lokal yang sedang me-
mancing di tepian Gili Selang. Kondisi ini menjadi 
catatan perlunya sosialisasi ke masyarakat lokal 
mengenai status zona inti di Gili Selang. Kondisi 
terumbu karang disini jauh lebih beragam dan 
lebih baik dari lokasi Takedan. Hal ini dikarena-
kan jaraknya cukup jauh dari daerah pariwisata 
sehingga jarang dikunjungi. Selain itu ditemu-
kan hiu jenis white tip, penyu sisik dan pari jenis 
black spotted ray yang berukuran cukup besar.

Untuk kedepannya akan dilakukan perbaikan atas 
bentuk dan luasan zona inti KKP  Karangasem. 
Sosialisasi juga penting untuk dilakukan de ngan 
kelompok nelayan, masyarakat lokal, dive o perator, 
pengelola wisata dan para pihak terkait zonasi KKP 
Karangasem dan aturannya. Jika pe ngelolaan 
zona inti berjalan baik kedepannya, maka ke-
kayaan biota laut di zona inti KKP  Karangasem da-
pat  menyamai keindahan Raja Ampat.   

Survei Lokasi
Calon Zona Inti
Takedan dan 
Gili Selang

Menggunakan jukung menuju lokasi penyelaman

Lokasi zona inti di Gili Selang

Menyelam di zona inti

©CI Indonesia/Nyoman Suastika

©CI Indonesia/Nyoman Suastika

©CI Indonesia/Nyoman Suastika

©CI Indonesia/Nyoman Suastika

©CI Indonesia/Nyoman Suastika



8
9

KKPD Karangasem sebagai tindak lanjut penca
dangan KKP Karangasem. Kegiatan berlangsung 
di Taman Ujung Resort & Spa pada 14 Juni 2017. 

Sejumlah pihak terkait hadir dalam konsultasi  pu blik 
ini, baik pemerintah tingkat kabupaten, tingkat 
desa dan kelompok masyarakat. Peserta yang hadir 
memberikan pandangan mereka dalam sesi diskusi. 

Komitmen untuk membangun pengelolaan KKP 
Karangasem mulai dijalankan lagi setelah Un
dang Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerin
tahan Daerah yang memberikan arahan baru 
dalam pengelolaan wilayah laut. Kabupaten seka
rang tidak memiliki kewenangan secara lang
sung untuk mengurus perairan 0 – 4 mil me
lainkan dilimpahkan ke Pemerintahan Provinsi.

Konsultasi Publik 
Penyusunan Rencana Pengelolaan 
dan Zonasi KKPD Karangasem

Pencadangan Kawasan Konservasi Perai
ran (KKP) Karangasem telah disahkan oleh 

 Gubernur Bali pada 19 Januari 2017 lalu. De ngan 
luas total adalah 5.856, 31 ha, sembilan desa pesi
sir masuk dalam kategori desa penyangga KKP Ka
rangasem yaitu Blok Tulamben (Desa Tulamben), 

Blok Amed (Desa Purwakerti, Bunutan dan Seraya 
Timur), dan Blok PadangbaiCandidasa (Desa 
 Bugbug, Nyuh Tebel, Sengkidu, Antiga, Padangbai).
Satuan Kerja (Satker) Dinas Kelautan dan Peri
kanan Provinsi Bali menggelar Konsultasi Pu blik 
Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Zonasi 

©CI Indonesia/Ary Pratiwi
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jang ikan yang lebih dominan dari beratnya.

Fakta lain yang terungkap dalam FGD ini ada-
lah ikan-ikan tongkol yang masih berada pada 
masa juvenile atau disebut sebagai “ikan 
rokok” oleh nelayan sekitar sangat diminati 
para pengepul. Ikan juvenile ini digunakan se-
bagai bahan baku untuk tepung ikan di wilayah 
Jawa Timur dan sebagai um pan memancing 
tuna. Kedepannya dibutuhkan solusi yang 
tepat untuk tidak menangkap ikan juvenile. 

Harga ikan yang fluktuatif di pasaran mem-
buat nelayan harus berpikir kreatif. Pengo-
lahan hasil perikanan dapat memberi nilai 
tambah kepada produk hasil tangkapan ne-
layan. Upaya pengolahan ikan dapat beru-
pa pembuatan abon ikan dan kerupuk ikan. 

Kegiatan pengolahan ikan akan menjadi 
peluang bisnis alternatif bagi nelayan se-
hingga dapat meningkatkan perekono-
mian. Namun sejauh ini masih terkendala 
pemasaran olahan hasil perikanan. Masih 
sulitnya menemukan pembeli yang kon-
sisten membeli produk hasil olahan nelayan. 

Hasil FGD ini diharapkan dapat men-
jadi bahan observasi dalam mening-
katkan perekonomian nelayan serta 
berkontribusi dalam pe ngelolaan KKP 
Karangasem. Berupa pengaturan sistem zo-
nasi dalam KKP yang tidak mengabaikan hak-
hak bagi masyarakat lokal, khususnya nelayan. 

TAHUKAH KAMU?

Ikan juvenile ( juwana) merupakan 
anakan ikan yang belum mengala-

mi matang gonad namun organ 
tubuh mereka  sudah sempurna 

seperti ikan dewasa. 

Gonad adalah organ reproduksi  
yang berfungsi menghasilkan sel 
kelamin (gamet) untuk memijah 

(kawin)

Ikan tongkol secara umum dika-
takan dewasa dan siap kawin jika 

panjang tubuhnya lebih dari 30 
cm. Penangkapan di bawah ukuran 

tersebut  dapat mengakibatkan 
penurunan jumlah tangkapan dari 

waktu ke waktu

©CI Indonesia/Subandi

Ikan tongkol hasil tangkapan nelayan di perairan sekitar 
wilayah Kubu yang berukuran kurang dari 30 cm

FGD Potensi Lestari 
Perikanan Karangasem 

di Kubu

Kegiatan ini dihadiri oleh Pokmaswas, ne-
layan di Kecamatan Kubu dan Tim Penyusun 
Rencana Pengelolaan dan Zonasi KKP Karan-
gasem. FGD diawali dengan presentasi hasil 
penelitian dari FKP Unud mengenai status peri-
kanan tangkap di Kabupaten Karangasem. 

Sektor perikanan merupakan sumber uta-
ma penghasilan masyarakat  di Kecamatan 
Kubu, Karangasem. Dalam diskusi terungkap 
bahwa terdapat dua jenis ikan yang ditang-
kap nelayan di Kecamatan Kubu yaitu spesies 
Ikan Tongkol Komo (Euthynnus affinis) dan Ikan 
Tongkol Biasa. Ikan tongkol yang tertangkap 

adalah juvenile yang belum me ngalami ma-
tang gonad. Secara umum, kemata ngan go-
nad ikan tongkol adalah pada ukuran 30 cm. 

Nelayan Kubu melaut 2 kali dalam sehari 
yaitu saat pagi dan sore hari. Sebagai alat 
tangkap, nelayan di Kecamatan Kubu tidak 
menggunakan jaring insang (gill net) karena 
dirasa tidak menguntungkan. Mereka meng-
gunakan pan cing tonda dengan 200-300 
mata pancing. Jumlah tersebut merupakan 
jumlah maksimal ikan yang bisa didapat-
kan. Bentuk tubuh ikan tongkol yang ditang-
kap pun cenderung langsing, de ngan pan-

©CI Indonesia/Ayu Pratiwi
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Bekerjasama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana 
(FKP Unud), CI Indonesia melakukan Focus Group Discussion (FGD) bertema 
“Potensi Lestari Perikanan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem” 
pada 02 Juni 2017 lalu di Kecamatan Kubu, Karangasem
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Pada 19 Januari 2017, Pencadangan Kawasan Konservasi 
Perairan (KKP) Karangasem telah disahkan oleh Gubernur 

Bali. Dengan luas total adalah 5.856, 31 ha, sembilan desa pe
sisir masuk dalam kategori desa penyangga KKP Karangasem.

Usaha untuk meningkatkan kesadaran akan pengelolaan 
KKP dilakukan terus menerus. Salah satu yang menjadi 
prioritas utama adalah dukungan terhadap pengemba
ngan sumber penghasilan alternatif atau pengolahan hasil 
perikanan yang berkualitas dari hasil tangkapan di KKP. 
Hasil observasi nilai jual ikan ekonomis penting yaitu ikan tong
kol yang telah dilakukan pada masyarakat nelayan di Blok KKP 
Amed yaitu Kelompok Nelayan Batu Kori (Seraya Timur) dan 
Lean (Bunutan) me nunjukkan bahwa harga ikan ratarata bera
da pada kisaran harga Rp. 1.500/ ekor dan bisa mencapai harga 
 Rp. 500/ ekor jika terjadi peningkatan jumlah hasil tangkapan. 
Untuk mengantisipasi penurunan harga, biasanya ne
layan menggunakan freezer kecil di rumah masing
masing untuk menyimpan hasil tangkapan. Hal ini 
dilakukan sampai harga kembali normal atau dijual de
ngan harga yang menyesuaikan harga dari pengepul. 

Dari hasil tersebut sebe
narnya menunjukkan bahwa 
ikan ekonomis penting, akan berarti “penting” jika men
dapatkan penanganan dan pengelolaan yang tepat. Se
hingga diperlukan inovasi kreatif untuk mengolah ikan 
tongkol sehingga memiliki nilai jual lebih dan menjadi 
sumber pendapatan usaha baru selain dijual langsung.

Sebagai salah satu respon dan langkah kerja yang sudah 
direncanakan, CI Indonesia melakukan pelatihan pengola
han hasil perikanan di Dusun Batu Kori, Desa Seraya Timur. 
Maka pengembangan kapasitas kepada masyarakat ne
layan, terkait dengan pelatihan pengolahan hasil peri
kanan tangkap sangat penting untuk dilaksanakan. 

Kegiatan pelatihan berlangsung selama 2 hari pada tanggal 
3031 Mei. Dibuka oleh Gede Parwata selaku Ketua Kope

rasi Mina Sari Dewata. Pelatihan 
diikuti oleh 9 orang yang merupa
kan ibuibu anggota koperasi dan 
2 mahasiswa Universitas Udayana. 

Materi pelatihan disampaikan oleh 
A.A. Gede Putra dan Sri Wahyu Ning
sih dari Balai Pendidikan dan Pelati
han Perikanan (BPPP) Banyuwangi 
dengan difasilitasi oleh Hanggar Pra
setio dari CI Indonesia. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk mengem
bangkan sumber penghasilan alter
natif bagi nelayan. Terutama untuk 
meningkatkan perekonomian ne
layan di sekitar KKP Karangasem.

Selama dua hari 
pelatihan, ibuibu 
nampak antusias 
membuat ola
han ikan terse
but. Mereka me
ngakui belum 

pernah mendapat pelatihan olahan ikan seperti ini. Ada
pun olahan yang dibuat dalam pelatihan ini adalah olahan 

skala rumah tangga seperti abon ikan, spring roll ikan,  nugget 
tongkol, tahu isi tongkol dan kaki naga. Ibuibu peserta 
pelatihan diberikan wawasan baru untuk berinovasi dalam 
pengembangan pengolahan hasil tangkapan. Terutama me
lalui peralatan dapur rumah tangga yang sering digunakan. 
  

Mengolah Hasil 
PERIKANAN,
Mengembangkan 
Ekonomi 
NELAYAN

©CI Indonesia/Ary Pratiwi



14
15

MONITORING HASIL 
RESTORASI KIMA 
DI LABUAN AMUK

Monitoring hasil relokasi kima dilakukan oleh 
Pokmaswas Tirta Segara bekerjasama dengan CI 
Indonesia di Labuan Amuk, Desa Antiga. Sesuai 
hasil monitoring, kima yang didapatkan ada
lah jenis kima kecil (Tridacna maxima). Berukuran 
kurang dari 30 cm berjumlah 7 ekor yang dida
patkan dari masyarakat. Kima ini kemudian dire

Kima (Giant Clam) merupakan kelompok moluska bercangkang 
ganda yang hidup di perairan. Kima dari jenis Tridacna maxima 
umumnya ditemukan di sekitar karang mati atau substrat terum-
bu karang.

lokasi ke tempat yang lebih aman dan setidak
nya merupakan habitat alami dari kima tersebut 
yaitu berada pada terumbu karang (coral reef).
 
Fakta lain yang terungkap adalah tiga dari tu
juh kima hidup sehat dan berkembang. Ditandai 
dengan reflek pergerakan cangkang cepat ke
tika diberikan stimulus (rangsangan) dan byssus 
(semacam rambut atau organ untuk melekatkan 
diri pada substrat berbatu) telah menancap sem
purna pada substrat. Hal tersebut ditandai dengan 
tidak adanya pergerakan yang dapat membuat 
kima tersebut lepas dari rubble coral. Sedangkan 
untuk ke 4 kima lainnya belum dapat ditemukan, 
mengingat kondisi arus dan gelombang sedang 
tidak kondusif. Nampak juga karangkarang hancur 
karena terhantam gelombang di daerah tersebut.

©Conservation International

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa (Ranper

des) Kewenangan Desa Tulamben dihadiri se

banyak 15 orang yang berasal dari unsur BPD, 

kepala dusun banjar dinas, perangkat desa, Babinsa 

dan CI Indonesia pada 19 September 2017 lalu. 

Pertemuan diadakan di Kantor Desa Tulamben 

dan dibuka oleh Kepala Desa Tulamben, I Nyoman 

 Ardika. Dimulai dengan pembacaan draft Ranper

des yang telah disusun kemudian dilanjutkan den

gan masukan dan tanggapan dari peserta yang hadir. 

I Gede Sarta, Ketua BPD Tulamben mengusulkan bah

wa perlu ada waktu kembali untuk membahas dan so

sialisasi Ranperdes karena perwakilan dari desa adat 

tidak hadir. “Nantinya agar tidak terjadi polemik sete

lah Perdes disahkan,” ujarnya. 

Sarta menambahkan pengelolaan aset desa dan pu

ngutan desa perlu dibahas lebih rinci dan hatihati 

agar  tidak menimbulkan masalah baru atau tum pang 

tindih dengan pemerintah daerah dan desa adat. 

Terkait lingkungan, I Nyoman Suastika, Kepala Du

sun Tulamben menyinggung tentang perlindu ngan 

terumbu karang dan pengelolaan sampah yang 

perlu dipertegas. Hal ini disebabkan karena sela

ma ini kesadaran masyarakat rendah dan perlu in

sentif untuk perbaikan pengelolaan TPST Tulamben. 

Sementara itu menurut I Gede Widiana, Babinsa Tu

lamben menyarankan perlu segera dibuatkan Perdes 

zonasi yang mengatur aktivitas pariwisata di Tulamben. 

“Beberapa kali saya menerima laporan adanya orang 

yang memancing di sekitar kawasan penyelaman. Se

lain itu ada juga penyelam yang menyelam melalui 

daerah yang dilarang yaitu tempat suci,” ungkapnya. 

Widiana menambahkan bahwa dirinya tidak bisa 

menindak langsung karena dasar hu kumnya belum 

ada. Menurutnya perlu dilakukan sosia lisasi yang baik 

terhadap Perdes yang dibuat. “Agar nantinya setelah 

diterapkan tidak me nimbulkan konflik di masyarakat. 

Misalnya de ngan alat bantu seperti papan pengumuman 

dan ramburambu di tempat strategis,” tambahnya. 

PEMBAHASAN 
RANPERDES KEWENANGAN 
DESA TULAMBEN

©CI Indonesia/Hanggar Prasetio
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PERINGATAN 
WORLD OCEAN DAY DAN CORAL TRIANGLE DAY 
DI PADANGBAI

Peringatan diisi dengan kegiatan underwater clean 
up di Padang Bai yang diselenggarakan oleh Balai 
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) 

Denpasar pada 09 Juni 2017 lalu. Dihadiri oleh Asisten II 
Bupati Karangasem dan instansi terkait di lingkup Pem-
kab Karangasem, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Provinsi Bali, UPT Kemen KP di Bali (Balai Produksi Induk 
Udang Unggul dan Kekerangan/BPIUUK Karanga sem, 
Satker PSDKP Benoa), Kepala pelabuhan  Padangbai, 
Universitas Pendidikan Ganesha, serta NGO/LSM. 

Kegiatan diorganisir oleh Perkumpulan Penyelam Pro-
fesional Bali (P3B) yang menjadi mitra BPSPL sekali-
gus pendukung kegiatan, sehingga sangat membantu 
dalam mendapatkan dukungan sponsor dari berbagai 
perusahaan selam maupun produsen alat-alat selam. 
Sebelum kegiatan penyelaman, dilakukan penanda-
tanganan plakat kesepakatan “Deklarasi Stop Buang 
Sampah Ke Laut” para pihak untuk tidak mencemari lau-
tan. Hanya ada dua NGO yang tercantum dalam dekla-
rasi yaitu CI Indonesia dan Nusa Dua Reef Foundation.

Underwater clean up dilakukan di 4 lokasi seki-
tar Pelabuhan Padang Bai. Berhasil mengum-
pulkan sampah anorganik sebanyak 69 kg yang 
sebagian besar berupa tali dan bekas jaring. 

Dalam kesempatan tersebut, CI Indonesia melaku-
kan sosialisasi informal mengenai KKP Karangasem 
dan rancangan zonasi yang sudah dibuat kepada 
operator selam yang terlibat pada kegiatan ini. Saat 
bersih laut di Labuhan Amuk, tidak ditemukan ba-
nyak sampah. Padahal banyak kegiatan masyarakat 
pesisir setempat seperti nelayan, pariwisata dan 
pelabuhan di Labuan Amuk. Labuhan Amuk merupa-
kan bagian dari KKP Karangasem dan ada 2 kelom-
pok nelayan dan 1 Pokmaswas yang secara rutin 
melakukan kegiatan bersih pantai bersama anak-
anak sekolah dasar di Desa Antiga dan kelompok-
kelompok tersebut adalah dampingan CI Indonesia.

Peringatan World Ocean Day dan Coral Triangle 
Day diharapkan dapat dilakukan secara rutin untuk 
mempererat sinergi para pihak juga untuk memas-
tikan peran aktif para pihak dalam mengurangi jum-
lah sampah dari luar serta Kabupaten Karangasem 
dengan tagline “Karangasem The Spirit of Bali”. 
 Kerjasama para pihak sangat penting dalam menjaga 
kebersihan pantai dan laut sehingga akan menjadi 
destinasi pariwisata yang semakin diminati. Selain 
itu potensial untuk lokasi pusat edukasi dan pem-
belajaran ‘Ridge to Reef’ (Nyegara Gunung) dimana 
sampah di laut kebanyakan datang dari daratan.

©CI Indonesia/Made Sudana

Indonesia adalah negara maritim yang besar 
dari sisi wilayah perairan dan komitmen peme
rintah semakin kuat untuk menjadikan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara 
maritim besar dunia. Komitmen tersebut harus 
didukung dengan penyiapan dan kesiapan sum
ber daya manusia (SDM) yang handal dalam 
pengelolaan perairan Indonesia yang sangat 

luas dengan berbagai potensi di dalamnya.

Conservation International (CI) Indonesia Program 
Bali telah melakukan berbagai kegiatan pelatihan 
dalam rangka pengelolaan Kawasan Konservasi Pe
rairan (KKP) dengan capaian 265 orang yang te
lah dilatih dalam kurun waktu 4 tahun (20112015).

Guna mewujudkan ketersediaan SDM yang berkom
peten, maka pelatihan harus ditindaklanjuti dengan 
kegiatan uji kompetensi. Uji Kompetensi Kerja Pe

©CI Indonesia/Ary Pratiwi

SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
Perencanaan Pengelolaan 
Kawasan Konservasi Perairan 

rencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan 
(KKP) telah dilaksanakan pada 06 Juni, 21 Agustus dan 
22 Agustus 2017 lalu. Bertempat di Hotel Praja Renon, 
Denpasar uji kompetensi ini diikuti oleh 30 orang pe
serta yang berasal dari 5 kabupaten/kota di Bali. 
Latar belakang peserta meliputi kelompok pokmaswas, or
ganisasi pemandu selam, LSM lingkungan, instansi peme
rintahan, universitas, mahasiswa hingga Komunitas Delta 
Api. Pelaksanaan uji kompetensi dengan kombinasi me
tode uji seperti tes tertulis, demonstrasi dan wawancara. 

Peserta uji kompetensi yang dinyatakan kompeten, ber
hak mendapatkan sertifikat kompetensi tergantung level 
yang diikuti. Dalam uji kompetensi ini, terdapat dua level 
yang diujikan yaitu tingkat pelaksana dan tingkat teknisi. 
Sertifikasi Kelautan akan menunjukkan bahwa para pro
fesional memiliki pengetahuan dan kompetensi. Dalam 
dunia konservasi, nilai sertifikasi ini untuk peningka
tan kinerja lembaga pengelolaan kawasan konservasi.
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Pembangunan tidak lagi menempatkan sumber-
daya alam sebagai modal, tetapi sumberdaya alam 
ditempatkan sebagai satu kesatuan ekosistem yang 
di dalamnya berisi manusia, lingkungan alam dan/
atau lingkungan buatan. 

Hal ini yang membentuk kesatuan fungsional, saling 
terkait dan saling tergantung dalam keteraturan 
yang bersifat spesifik, berbeda dari satu tipe eko-
sistem ke tipe ekosistem yang lain. Diantara norma 
pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah 
adalah bahwa aktivitas pembangunan yang dilaku-
kan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung 
dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH), 
serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Se-
hingga dapat mewujudkan keberlanjutan sumber 
daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan 
hidup. Semua upaya yang dilakukan oleh Pemerin-
tah (Pusat/Daerah) dan pihak-pihak lain dalam pe-
manfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 
harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, 
sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan 
prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desen-
tralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terha-
dap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Pembangunan nasional dan daerah selalu dikait-
kan dengan kepentingan pelestarian fungsi ling-
kungan hidup dan pengembangan tata ruang. 
Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang 
yang pada hakekatnya dimaksudkan untuk menca-
pai pemanfaatan sumber daya alam yang optimal 
sedapat mungkin dilakukan dengan menghindari 
konflik pemanfaatan sumber daya alam, mencegah 
timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan 
hidup, serta meningkatkan keselarasan dan ke-
sejahteraan masyarakat. Dalam lingkup tata ruang 
itulah, pemanfaatan dan alokasi lahan menjadi ba-
gian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang 
dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat 
dari pembangunan maupun sebagai arahan atau 
rencana pembangunan yang dikehendaki. 

Oleh karena itu, secara umum isu-isu terkait pe-
nataan ruang dan lingkungan hidup antara lain (1) 
konflik antar-sektor dan antar-wilayah; (2) degradasi 

lingkungan akibat invaliditas penetapan tata ruang 
atau penyimpangan pelaksanaan tata ruang, baik 
di darat, laut dan udara; serta (3) belum optimalnya 
dukungan terhadap pengembangan wilayah, yang 
diantaranya diindikasikan dari minimnya duku ngan 
kebijakan sektor terhadap pengembangan ka-
wasan-kawasan strategis dalam Rencana Tata Ru-
ang Wilayah Nasional/Daerah.

Ditinjau dari potensinya, Provinsi Bali tidak memi-
liki sumber daya alam yang melimpah. Keunggulan 
yang dimiliki Provinsi Bali bersifat komparatif dari sisi 
keunikan budaya dan keindahan alam. Pembangu-
nan Provinsi Bali ditumpukan pada sektor pertanian, 
pariwisata dan industri kecil-menengah. De ngan 
luas 563.666 ha, kepadatan penduduk Provinsi Bali 
(proyeksi) tahun 2016 adalah 745 jiwa/km2 dengan 
total jumlah penduduk 4,2 juta jiwa. Kepadatan ter-
tinggi berada di wilayah selatan, yaitu Kota Denpasar 
(7.022 jiwa/km2), disusul Kab. Badung (1.505 jiwa/
km2) dan Kab. Gianyar (1.358 jiwa/km2). Ditambah 
dengan 4,9 juta wisatawan mancanegara, beban 
Provinsi Bali semakin berat dalam hal penyediaan 
ruang dan sumber daya alam, serta menampung 
akumulasi sampah dan limbah dari aktivitas manu-
sia. Bali harus dipandang sebagai satu kesatuan 
ruang dan ekosistem pulau kecil, dimana dampak 
yang terjadi di satu tempat akan sangat berpen-
garuh dengan tempat lain. Perencanaan tata ruang 
wilayah Provinsi Bali harus benar-benar memper-
timbangkan DDDTLH yang terintegrasi wilayah hu-
lu-hilir (bukan batas administratif kabupaten/kota), 
tanpa meninggalkan kepentingan ekonominya.

Membangun Bali dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang Berbasis 
Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Oleh : I Made Iwan Dewantama, Bali Program Manager CI Indonesia

Perspektif

Foto bersama para tokoh di Bali saat Talkshow Penerapan Rencana Pengelo-
laan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPSDALH)

©Conservation International

“Bali harus dipandang sebagai satu 
kesatuan ruang dan ekosistem 

pulau kecil, dimana dampak yang 
terjadi di satu tempat akan sangat 

berpengaruh terhadap tempat lain”
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Sejak pelaksanaan pertemuan dunia tentang Perubahan 
Iklim yang disebut United Nations Framework Conven-

tion on Climate Change (UNFCCC) ke 21 di Paris tahun 
2015 dan menghasilkan yang disebut Kesepakatan Paris 
(Paris Agreement), komitmen negara Indonesia semakin 
kuat dengan disusunnya komitmen Indonesia yang pertama 
(First Nationally Determined Contribution/NDC) dan di-
serahkan ke UNFCCC di bulan November 2016. Kemudian 
ditindaklanjuti dengan keluarnya UU No. 16 tahun 2016 
tentang Pengesahan Paris Agreement. Selanjutnya dalam 
UNFCCC ke 23 di Bonn, Jerman pada November 2017 Ne-
gara Indonesia menunjukkan komitmen, aksi  nyata, serta 
penggalangan kerja sama dengan berbagai pihak untuk 
mengurangi emisi karbon. Indonesia memiliki posisi dan 
kontribusi penting dalam mitigasi perubahan iklim karena 
selain memiliki hutan tropis yang luas juga memiliki ekosis-
tem mangrove/hutan bakau terbesar di dunia yaitu sebesar 
3,1 juta hektar atau 23% dari total mangrove di dunia.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJP-
PI) Kemen LHK ditunjuk sebagai National Focal Point-
UNFCCC sehingga kemudian menunjuk semua lembaga 
dibawahnya termasuk BPPIKHL untuk mensosialisasikan 
komitmen negara dan membangun jejaring di wilayah ma-
sing-masing sebagai bentuk dukungan dan komitmen para 
pihak terkait dalam penanganan perubahan iklim sehingga 

dilakukanlah lokakarya yang kemudian menghasilkan ke-
sepakatan sebagai berikut:

“Dengan senantiasa memohon petunjuk Tuhan Yang 
Maha Esa, setelah mencermati meningkatnya kejadian 
ekstrim akibat perubahan iklim yang dampaknya tidak 
hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan 
kesehatan manusia, mengganggu ketersediaan bahan 
pangan, kegiatan pembangunan ekonomi, pengelo
laan sumberdaya alam, dan infrastruktur, maka kami 
berkomitmen bersama untuk mendukung upaya miti
gasi dan adaptasi perubahan iklim serta pencegahan dan 
pengendalian kebakaran hutan /lahan di wilayah Jawa 
Bali Nusa Tenggara. 

Kami bersepakat untuk menjalin sinergitas dalam imple
mentasi NDC (National Determined Contribution) un
tuk mencapai target Nasional penurunan emisi. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kami 
dalam membangun sinergitas agar upaya aksi mitigasi 
dan adaptasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan bersama dalam pengendalian 
perubahan iklim dan kebakaran hutan/lahan di wilayah 
Jawa Bali Nusa Tenggara menahan laju pemanasan glo
bal dibawah 2°C”.

Lokakarya Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran 
Hutan dan Lahan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

©CI Indonesia/BPPIKHL

©CI Indonesia

Kegiatan Seminar Penyusunan Kajian Akademis Pengemba
ngan Desa Wisata dan RIPPARKAB Karangasem dilaksanakan 
di Wantilan Kantor Bupati Karangasem. Diawali dengan sambu
tan dari Kepala Dinas Pariwisata Karangasem dan Wakil Bupati 
Karangasem yang mewakili Bupati yang tidak bisa hadir.  
 
Kadis Pariwisata mengapresiasi CI Indonesia yang memulai ini
siatif kerja ini yang kemudian menjadi dasar pijakan selanjutnya 
dalam Penyusunan Kajian Akademis Pengembangan Desa 
Wisata dan RIPPARKAB Karangasem. Jangka waktu penelitian 
ini selama 90 hari kerja dari Agustus 2017 yang dilakukan di Ka
rangasem oleh tim penyusun dari Universitas Udayana. 

Saat membacakan sambutan bupati oleh wakil bupati, beliau 
menekankan fokus pengembangan pariwisata secara umum 
cen derung menitikberatkan pada nilai kuantitas seperti pe
ningkatan kunjungan wisatawan. Namun hal lain yang harus 
menjadi pertimbangan adalah tidak selamanya kunju ngan wisa
tawan berdampak positif bagi destinasi wisata tanpa memperha
tikan daya dukung dalam upaya pengembangan kualitas. 
 
Pariwisata budaya berlandaskan agama dan spiritual menjadi 
pengembangan pariwisata di Karangasem. Tri Hita Karana 
menjadi landasan kuat dalam pariwisata Bali yang menekankan 
pada hubungan selaras, serasi dan seimbang antara manusia 
dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan 
alam semesta. 

Bupati menyambut gembira atas terselenggaranya seminar ini 
karena sebagai upaya menyiapkan diri untuk kemajuan wisata 
di masa mendatang dan pengembangan wisata di Karangasem 
yang terarah. Melalui kajian akademis ini untuk kepentingan 
masyarakat dan harus masuk ke arsip daerah untuk pengem
bangan daerah. 

Dalam pemaparan oleh Sukma Arida, tim penyusun yang me
rupakan dosen pariwisata Unud bahwa pariwisata Karangasem 
dengan memperhatikan keberlanjutan, konservasi, partisipatif 
dan solidaritas. Dimana visi Pariwisata Karangasem: Spirit of 
Bali dengan membagi kluster pesisir/laut dan kluster gunung. 

Kajian Potensi Sumber Daya Unggulan Daerah melalui destina
tion branding Karangasem pada prinsipnya menjadi guideline 
terhadap pengembangan potensi unggulan  salah satunya terkait 
pengembangan pariwisata juga sedang disusun. Menekankan 
pada Bali otentik di Karangasem ketika pariwisata lain di Bali 
telah dipoles sedemikian rupa. Bagaimana pola pengembangan 
pariwisata Karangasem menuju visi The Spirit of Bali.

Selain itu ditekankan pula dalam diskusi adalah konsistensi 
penamaan destinasi, segmentasi asset, pariwisata yang berori
entasi responsible tourism, pengembangan produk/jasa, mem
berikan nilai manfaat baik internal maupun eksternal. Setelah 
seminar ini, saran dan pendapat yang masuk akan dicermati dan 
dimasukkan ke dalam laporan akhir.  

Seminar RIPPARKAB Karangasem

©CI Indonesia/Ary Pratiwi
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DIRGAHAYU NEGERIKU!
Merayakan Kemerdekaan 
dari Pesisir

Beragam kegiatan biasanya digelar untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI 
ke-72. Mulai dari lomba panjat pinang, upacara bendera hingga pentas 17an.

Di desa pesisir Tulamben pun menggelar acara khusus un-
tuk kemerdekaan RI. Sekaligus pe rayaan HUT Organisasi Pe-
mandu Selam Tulamben (OPST). Rangkaian kegiatan digelar 
diantaranya workshop transplantasi karang, aneka perlom-
baan, dan pengibaran bendera merah putih bawah laut.

Workshop transplantasi terumbu karang 

Bertempat di sekitar pantai Coral Garden, workshop di-
hadiri oleh Perbekel Tulamben, anggota OPST, Mahasiswa 
KKN Universitas Warmadewa, CI Indonesia, CORAL, Yayasan 
Reefcheck dan para penyelam dari dive operator di sekitar 
Tulamben. Acara dibuka oleh ketua panitia, I Nyoman Suas-
tika dan dilanjutkan de ngan sambutan oleh Perbekel Tulam-
ben, I Nyoman Ardika. Rahmadi Prasetyo, Dosen Universitas 
Dhyana Pura memaparkan tentang pentingnya transplantasi 
terumbu karang. Tidak hanya workshop saja, kegiatan dilan-
jutkan dengan tranplantasi karang di spot penyelaman Coral 
Garden oleh para peserta workshop. Transplantasi karang 
menjadi upaya menjaga lokasi titik selam yang sudah ada 
juga dapat menciptakan lokasi titik selam baru yang dapat 
menjadi daya tarik wisatawan. 

Refresh EFR 

Emergency First Respond (EFR) penting untuk dipelajari un-
tuk pertolongan pertama pada kecelakaan yang mungkin 
terjadi. Refresh ilmu EFR diberikan pada para penyelam ang-

gota OPST untuk memperbarui keahlian jika terjadi sesuatu 
yang tidak diharapkan ketika di darat maupun saat me-
nyelam di laut. Kegiatan diadakan di Balai Banjar Tulamben 
dengan materi oleh Jaka Ajiputra, seorang instruktur selam. 

Upacara Bendera Bawah Laut

Puncak perayaan Kemerdekaan RI ke-72 adalah upacara ben-
dera bawah laut. Berlokasi di wisata selam terkenal, dekat 
USAT Li berty Shipwreck, upacara berlangsung sekitar 30 
menit. Dipimpin oleh OPST dan diikuti oleh anggota OPST, 
CI Indonesia, CORAL, Reefcheck, mahasiswa, TNI, POLRI serta 
beberapa wisatawan.  

Aneka perlombaan untuk anak-anak

Balai Banjar Tulamben nampak ramai pada siang hari. Anak-
anak dan orang dewasa berkumpul untuk meramaikan 
a neka perlombaan yang digelar. Mulai dari lomba mewarnai 
TK, balap karung, makan kerupuk, mewarnai tong sampah 
dan balap balon. Lomba mewarnai bertema alam yang di-
ikuti anak-anak tersebut, diharapkan dapat me numbuhkan 
kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 
Lomba-lomba yang lain digelar untuk membangun kekom-
pakan antar anak-anak di lingkungan Tulamben. 

Perayaan di Bunutan 

Selain di Tulamben, CI Indonesia juga berpartisipasi dalam 
ke giatan perayaan kemerdekaan di Bunutan. Bekerjasama 
de ngan Sekaa Lawak Krisna Duta Muda Banjar Bunutan, 
kegiatan diadakan di SD Negeri 4 Bunutan. Siswa-siswi 
berkumpul di aula sekolah dan melakukan pembersihan 
sebelum kegiatan dimulai. Tim CI Indonesia memberikan 
edukasi lingkungan “Nyegara Gunung”. Pihak sekolah pu n 
menyambut baik kegiatan ini dan sebagai bentuk kampanye 
peduli lingkungan di kalangan anak-anak. 
 
Tidak hanya edukasi, perayaaan kemerdekaan dimeriahkan 
dengan lomba mewarnai tema lingku ngan bawah laut ke-
pada siswa kelas satu. Lomba mewarnai dimaksudkan untuk 
memberikan gambaran kepada anak-anak bahwa penting 
menjaga alam untuk masa depan.
 
Sementara itu di lapangan sekolah, lomba-lomba digelar ya-
itu lomba balap karung, lomba minum air dari dot bayi dan 
lomba pancing botol. Lomba ini digelar untuk menumbuh-
kan kekompakan antara siswa-siswi SD Negeri 4 Bunutan. 

Sebagai akhir kegiatan adalah pengumuman pemenang 
lomba dan penyerahan hadiah kepada para pemenang. Di-
tutup oleh tanggapan dari pihak sekolah dan berharap ke-
giatan ini bisa berlanjut ke depannya terkait edukasi lingku-
ngan bagi anak-anak. 

©CI Indonesia/Ary Pratiwi
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Conservation International (CI) Indonesia sejak awal menjalankan program lingkungan 

di Bali menggunakan pendekatan “Nyegara Gunung” yang mengedepankan keter-

paduan tata kelola bentang alam darat (landscapes) dan bentang laut (seascapes). 

Sebagai satu ekosistem pulau kecil, Bali memerlukan pendekatan pengelolaan pem-

bangunan yang memperhatikan keterhubungan ekologi darat-laut. Bali membutuhkan 

hutan yang lestari untuk menjamin laut yang sehat dan produktif, maka dari itu CI 

Indonesia bekerjasama dengan para pihak dalam program Reforestasi Bentang Alam 

Gunung Agung. Hutan sebagai sistem penopang kehidupan yang perlu dilestari-

kan dan dikelola secara berwawasan lingkungan dan seimbang antara konservasi 

dan ekonomi. Selain untuk mengelola KKP secara berkelanjutan, kegiatan bersama 

masyarakat tersebut akan memberikan pembelajaran dan contoh nyata bagaimana 

masyarakat mengelola hubungan antara darat dan laut, Nyegara Gunung.

24 25
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“Kehidupan di darat dan di laut terikat kuat dengan cara 
yang tidak terduga”- Carl Zimmer, Science Writer

Pendekatan berbasis ekosistem “Ridge to 
Reef” atau istilah lokal Bali dikenal dengan 
“Nyegara Gunung” merupakan langkah pe

ngelolaan Bali sebagai satu kesatuan, segara dan 
gunung. Selama 13 tahun bekerja di Bali dengan 
fokus pada program kelautan, tahun ini CI Indo
nesia akan memulai program ke ‘arah’ gunung 
yaitu pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan 
bertambahnya tutupan hutan sehingga memberi
kan manfaat secara ekologis dan ekonomi kepada 
masyarakat. Program Nyegara Gunung ini dilaku
kan di kawasan hutan Gunung Agung.

Sosialisasi Program Nyegara Gunung dilaksana
kan bersama Kelompok Tani Hutan (KTH) Legundi 

Lestari Indah di Desa Dukuh pada 7 September 
lalu. Pertemuan ini dihadiri oleh 23 orang ang
gota KTH yang diawali dengan pembukaan dari 
I Nengah Arka, Ketua KTH dan I Made Iwan De
wantama selaku Manajer Program Bali CI Indone
sia. 

Hal yang ditekankan adalah pentingnya tutupan 
hutan di Desa Dukuh yang berada di lereng Gu
nung Agung dan kaitannya dengan laut (Nyega
ra Gunung). Pohonpohon terutama pohonpo
hon besar bisa menahan air sehingga tidak terjadi 
erosi dan berdampak ke hilir (laut) dan bagaimana 
penanaman pohon bisa memberikan manfaat se
cara ekologi dan ekonomi kepada masyarakat 

©CI Indonesia/Ary Pratiwi

sekitar hutan. Jadi pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat misalnya pembuatan Kebun Bibit 
Rakyat (KBR) menjadi hal yang penting. 

Selain itu pertemuan juga membahas tentang ta
naman yang cocok ditanam di wilayah Desa Dukuh 
dan pengelolaan hutan desa. Anggota KTH mem
berikan masukan tentang harapan mereka akan 
program ini ke depannya, tanaman yang bisa di
tanam dan bermanfaat secara ekonomi sekaligus 
ekologi. Diharapkan kedepannya pendampingan 
KTH ini dapat membantu pengelolaan hutan atau 
sumber daya alam dengan memperhatikan kondi
si sumber daya hutan, kondisi sosial, ekonomi dan 
budidaya Kelompok Tani Hutan setempat.

Mengenalkan Program 
Nyegara Gunung
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Program Mount Agung Reforestation merupakan pro
gram baru di Bali yang sa ngat penting dalam mewu
judkan komitmen CI Indonesia dalam menerapkan pen
dekatan “Ridge to Reef” di Bali. 

CI Indonesia telah berdiskusi dengan tiga lembaga kunci 
yaitu Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Ling
kungan (BPSKL) region Jawa Bali dan Nusra, Kepala Ba
lai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 
(BPDASHL) Unda Anyar, dan Kepala Seksi dan Staf Dinas 
Kehutanan Provinsi Bali sebagai bentuk sinergisitas pro
gram ini dengan program pemerintah terutama program 
Perhutanan Sosial serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Kunjungan lapangan ke Desa Dukuh dan Tulamben ber
sama staf Dinas Kehutanan guna mendapatkan gam
baran yang lebih detail mengenai refo restasi. Kunju
ngan juga mencakup pertemuan dengan Sekdes Dukuh, 
kelompok masyarakat tani ternak dan mengunjungi 
langsung kawasan hutan lindung yang berbatasan lang
sung dengan Desa Dukuh.

Dalam diskusi terungkap bahwa komoditi masyarakat 
di sektor perkebunan dan kehutanan masih sangat ter
batas pada komoditi utama yaitu jambu mete dimana 
masyarakat memanen biji mete dan langsung men

jualnya ke pengepul dengan harga sekitar Rp. 22.000 
per kilogram. Di balai kelompok tani terdapat usaha pe
ngupasan biji mete dari kulitnya untuk mendapatkan biji 
utuh yang bernilai ekonomi tinggi. Namun masyarakat 
masih kesulitan mendapatkan hasil pengupasan yang 
bagus karena mempunyai tingkat kesulitan yang cukup 
tinggi.

Pohon jambu mete sudah kurang produktif dengan pe
nurunan jumlah buah yang dihasilkan serta banyak yang 
tumbang di usia produktif karena top soil yang kurang 
untuk sistem perakaran. Beberapa komoditi yang dite
mui dan dimanfaatkan dalam skala kecil oleh masyarakat 
adalah nangka, gamelina, pisang, pepaya, dan jati be
landa. 

Desa Dukuh dan Tulamben akan didorong dan difasili
tasi untuk mengajukan hak pengelolaan kawasan hu
tan lin dung sebagai hutan desa sebagai wadah program 
perhutanan sosial. Selanjutnya akan dibuat Kebun Bibit 
Rakyat (KBR) yang didukung oleh BPDASHL untuk pe
nyediaan bibit. Hasil diskusi program ini diharapkan da
pat dilakukan pertemuan de ngan perbekel di kedua desa 
untuk sosialisasi dan me nyusun rencana program secara 
detail untuk mendapatkan gambaran tahapan program 
dan peran dari masingmasing pihak terkait.

Kunjungan Lapangan 
bersama Staf Dinas Kehutanan Provinsi Bali

Pertemuan dengan 
Kelompok Tani Ternak Darma Kerti

Pertemuan dengan Kelompok Tani Ternak Dar-
ma Kerti dilakukan untuk menindaklanjuti ko-

munikasi yang sudah dibangun sebelumnya terkait 
kerjasama penanaman gebang. Gebang ditanam 
guna meningkatkan ekonomi masyarakat sekali-
gus menjaga Daerah Aliran Sungai (DAS) di Desa 
Dukuh dan Tulamben dalam menurun kan run-
off yang membawa sedimentasi dari hulu ke laut. 

Dalam pertemuan juga dibahas mengenai kerjasama CI 
Indonesia dengan Kelompok Tani Ternak Darma Kerti 
terkait program reforestasi   ‘Nyegara Gunung’. Masyarakat 
dan kelompok harus memahami pentingnya tanaman 
hutan untuk memegang tanah dalam jangka waktu pan-
jang sehingga tanah permukaan (top soil) tidak ha nyut 
di saat musim hujan dan terus memberikan kesuburan.

Penanaman gebang sudah selesai dilakukan oleh kelom-
pok dan menunggu saat yang tepat untuk pemupukan. 
Gebang dipupuk dengan pupuk kandang yang dibeli 
dari anggota kelompok tani sehingga ada pemasukan 
untuk anggota kelompok serta dana untuk kelompok.

Selain pertemuan dengan kelompok, dilakukan pula survei
lokasi program reforestasi di kawasan hutan lin dung 

lereng Gunung Agung yang berbatasan langsung de ngan 
Desa Dukuh. Saat survei bersama I  Nyoman  Darma, 
Ketua Kelompok Tani Ternak Darma Kerti, kondisi hutan 
masih relatif terjaga dengan baik. Namun cukup ba nyak 
ditemukan penebangan dahan Pohon Sonokeling dan 
pohon lainnya untuk kebutuhan kayu bakar dan pe-
nanaman rumput gajah oleh masyarakat sekitar hutan. 

“Pertemuan membahas kerjasa
ma CI Indonesia dengan Kelom

pok Tani Ternak Darma Kerti 
terkait program reforestasi”
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Conservation International (CI) Indonesia dan 
 Nissan Global mengukuhkan kerjasama jangka 
panjang program reforestasi bentang alam Gu-
nung Agung, Bali.  Program reforestasi ini meru-
pakan bagian integral dari program CI di Bali yang 
memfokuskan pelestarian alam secara “Nyegara 
Gunung” (ridge to reef conservation) dimana su-
dah dimulai dengan pembangunan jejaring ka-
wasan konservasi laut seluruh Bali sejak 10 tahun 
terakhir. 

Kegiatan reforestasi bertujuan memperbaiki dan menjaga 
kelestarian ekosistem darat serta kelestarian ekosistem 
pesisir di Kawasan  Konservasi Perairan (KKP) Karanga-
sem, termasuk menjaga kelestarian salah satu situs tujuan 
pariwisata di Desa Tulamben: Kapal Karam USAT Liberty 
Wreck. Program konservasi Nyegara Gunung adalah pen-
erjemahan filosofi masyarakat Bali dalam melestarikan 
alam dan budaya, yang pada hakekatnya mencerminkan 
model tata kelola darat dan laut pulau Bali yang terinte-
grasi. 

Pulau Bali dikelilingi laut, dan memiliki hutan seluas 
130.686,01 hektar (BPS, 2017). Sekitar 12,5% (16.323.68 
hektar) luas lahan kritis di Bali pada tahun 2013 (BPDASHL 
Unda Anyar, 2017) yang berada dalam kawasan hutan 
sangat membutuhkan pendekatan hulu ke hilir dalam 
memelihara kelestarian alam, dan sekalian mendukung 
 kehidupan masyarakat lokal. Pelaksanaan program saat 
ini berfokus di Kabupaten Karangasem dimana bentang 
alam gunung dan laut merupakan satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan, dan berharap diperluas ke seluruh Bali.  

Vice President CI Indonesia, Ketut Sarjana Putra 
 me nyampaikan bahwa reforestasi bentang alam Bali 
 sangat urgent dilakukan untuk mengurangi dampak sedi-
mentasi yang lebih parah terhadap ekosistem terumbu 

karang, aset pariwisata Bali,  serta menjaga ketersediaan 
air pulau Bali.  Sebagai satu ekosistem pulau kecil, Bali 
memerlukan pendekatan pengelolaan pembangunan 
yang memperhatikan keterhubungan ekologi darat-laut. 
Bali membutuhkan hutan yang lestari untuk menjamin laut 
yang sehat dan produktif. 

“Sebagai tujuan pariwisata internasional, alam dan budaya 
Bali merupakan dua aset penting yang perlu dil estarikan. 
Melalui inisiatif reforestasi bentang alam ini kami menga-
jak private sector untuk berinvestasi merestorasi alam 
sebagai aset pariwisata di Bali, yang pada akhirnya akan 
memberi nilai tambah bagi Bali itu sendiri. Kami harapkan 
program reforestasi ini menjadi pendekatan kelola ekosis-
tem darat yang melengkapi dukungan inisiatif pembentu-
kan jejaring KKP Bali sebagai dasar pe ngelolaan ekosis-
tem laut,” Ketut menjelaskan.

Selanjutnya beliau menjelaskan konsep one island ma
nagement yang menekankan pada penyeimbangan 
ke lestarian sumber daya laut dan darat sebagai satu 
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam upaya 
konservasi perairan, pembentukan kawasan konservasi 
pe rairan mendapat sambutan penuh dari Pemerintah 
dengan pencadangan 3 KKP di Kabupaten Jembrana, 
Buleleng dan Karangasem dengan total luas 23.429,66 
hektar. Khusus KKP Nusa Penida, telah mendapatkan 
penetapan Menteri (Surat Keputusan Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan No. 24 tahun 2014) dengan luas area 
20.057,2 hektar. 

Selama lima dekade turisme telah menjadi salah satu 
sumber ekonomi utama Provinsi Bali. Namun, potensi ini 
tidak diimbangi dengan kondisi lingkungan yang kondusif. 
Sampai saat ini permasalahan sampah, kekurangan air, 
dan perubahan fungsi lahan menjadi masalah lingkungan 
yang perlu diatasi segera untuk kelestarian wilayah ini. 
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Kerjasama CI Indonesia dan Nissan Global untuk 
Pelestarian Ekosistem Nyegara Gunung di Karangasem

Dalam upaya mengatasi kompleksitas tersebut, CI 
 Indonesia melaksanakan inisiatif program reforestasi mel-
alui penda naan  Nissan Global di lokasi seluas 100 hektar 
meliputi kawasan hutan lindung dan lahan masyarakat di 
 Tulamben serta Desa Dukuh. Nissan juga memberikan 
satu unit mobil project untuk menunjang kegiatan refor-
estasi di Bali.

Eiichi Koito, President Director Nissan Motor  Indonesia 
menyatakan, “Kita selalu bertanya, bagaimana cara 
 membantu membangun masa depan yang cerah un-
tuk lingku ngan yang kita tinggali. Hari ini kita sadar 
akan komitmen kita dengan mendukung Conservation 
 International Indonesia sebagai mitra Nissan Global, mela-
lui donasi mobil Navara, untuk memelihara dan melestari-
kan kawasan Gunung Agung yang merupakan kawasan 
 penting penyediaan air bersih untuk banyak area di Bali,” 
ucap Koito.

Dalam memastikan tercapainya tujuan program, ker-
jasama dari awal dibangun dengan seluruh pemangku 
kepentingan, termasuk masyarakat dan kelompok Tani. 
“Dukungan dari semua pihak sangat penting dalam mem-
bantu kelompok masyarakat untuk mengelola lahan kritis 
di Desa Dukuh agar hutan lestari,” ungkap I Nengah Arka 
selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Legundi Lestari Indah.

Program reforestasi di kawasan hulu Desa Dukuh dan Tu-
lamben, selain meningkatkan ekonomi masyarakat juga 
memberi dampak positif secara ekologi. “Kegiatan kami 
sekaligus menjaga DAS (Daerah Aliran Sungai) di Desa 
Dukuh dan Tulamben dalam menurunkan runoff yang 

membawa sedimentasi lumpur dari daerah hulu ke laut 
(red - KKP Tulamben),” ujar I Made Iwan Dewantama, Bali 
Program Manager, CI Indonesia. 

Baik CI Indonesia maupun Nissan Global memegang 
prinsip bahwa konservasi yang berhasil adalah yang 
 me ningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka pendeka-
tan yang holistik, salah satunya melalui budaya lokal, ada-
lah aset ekonomi yang memiliki peranan penting dalam 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Ir. Suyatno Sukandar. M.Sc. Direktur Ka-
wasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi  Sum ber 
Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan menyampaikan apresiasi atas inisiatif re-
forestasi hutan di bentang alam Gunung Agung, sebagai 
sistem penopang kehidupan yang perlu di lestarikan dan 
dikelola secara berwawasan lingkungan dan seimbang 
antara konservasi dan ekonomi. 

Beliau mengapresiasi aktivitas perhutanan sosial yang 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam 
dan sekitar hutan, serta mengapresiasi atas model kelola 
darat-laut terintegrasi pada program CI Indonesia di Bali. 
“Wawasan lingkungan atas keterkaitan ekologi darat-laut 
perlu menjadi perhatian semua pihak dalam tata kelola 
pembangunan”. Ir. Suyatno Sukandar juga mengajak CI, 
Nissan, dan mitra serta swasta lainnya terlibat dalam ke-
giatan Pemulihan Ekosistem Kawasan Konservasi di selu-
ruh Indonesia untuk memenuhi target pemulihan ekosis-
tem kawasan konservasi yang tercantum di dalam Renstra 
Ditjen KSDAE, seluas 100.000 ha sampai 2019.

©CI Indonesia/Rudi Waisnawa

Penyerahan simbolis kunci Nissan Navara oleh Eiichi Koito, President Director Nissan Motor Indonesia kepada Ketut Sarjana Putra, Vice President CI Indonesia
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Juli 2017 lalu, tim Pewarta Warga Nyegara Gu-
nung berdialog interaktif di Pro 1 RRI Denpasar 
(88,6 FM) dalam acara Pesona Perempuan. Ada-
pun topik yang diangkat adalah Pewarta Warga 
Nyegara Gunung, Mewartakan dari Desa un-
tuk Sinergi KKP Karangasem. Dialog interak-
tif menghadirkan Ni Luh Linda Wati (Pewarta 
 Nyuhtebel), Ni Ketut Sukersi (Pewarta Sengkidu) 
dan Ni Putu Ary Pratiwi (CI Indonesia). Sebagai 
pewarta warga, Linda, Kersi dan Pewarta Warga 
Nyegara Gunung lainnya menuliskan dan me-
ngabarkan informasi tentang desa mereka. Tulisan 
mereka bisa dilihat di www.nyegaragunung.net.

Selain di Pro 1 RRI Denpasar, tim Pewarta Warga 
juga melakukan dialog interaktif dan menampil-
kan bakat mereka di Pro 2 RRI Denpasar (95,3 
FM) dalam acara Kepo Indonesia. Adi Waskita 
dan Arya Wjaksana dari Nyuhtebel menampil-
kan keterampilan bermusik alat musik tradisional 
Bali, Penting dan Suling yang memainkan lagu 
Merah Putih dan Don Dapdape. Melalui penampi-
lan di Kepo Indonesia, Pewarta Warga Nyegara 
Gunung ingin memberikan motivasi untuk cinta 
tanah air yang bisa dimulai dari desa sendiri.

Program CI Indonesia yang juga ditampilkan dalam 
dialog interaktif Pesona Perempuan adalah ten-
tang SIDESI (Sistem Informasi Desa Konservasi) 
oleh Agus Sumberdana dan Hanggar Prasetio 
dari CI Indonesia Program Bali. Koordinator KKP 
dan Teknis KKP Karangasem ini berbagi manfaat 
SIDESI yang kedepannya desa penyangga KKP 
Karangasem memiliki sistem informasi desa yang 
baik dalam menunjang proses perencanaan dan 
pembangunan desa agar selaras dengan pen-
gelolaan KKP Karangasem. Selain SIDESI, dialog 
interaktif tentang filosofi Nyegara Gunung dan 
Yayasan Pe lestarian Alam dan Budaya (YPAB) Bali 
disiarkan dari Pro 1 RRI Denpasar. Dengan nara-
sumber I Made Iwan Dewantama selaku Manager 
Program Bali CI Indonesia dan Ngakan Made Giri-
yasa dari YPAB. Pembentukan YPAB pada 5 Juni 
2016 yang didirikan dan dikawal oleh tokoh-tokoh 
Bali baik dari kalangan pariwisata, mantan pejabat 
pemerintah, akademisi, seniman hingga aktivis 
akan menjadi embrio Bali Conservation Trust 
Fund yang akan mengelola dana untuk konservasi 
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SIDESI (Sistem Informasi Desa Konservasi) dalam Dialog 
Interaktif Pro 1 RRI Dennpasar

Pewarta Warga Nyuhtebel dalam acara Kepo Indonesia 
di Pro 2 RRI Denpasar

CI Indonesia Program Bali Berdialog Interaktif di RRI Denpasar

Tm Pewarta Warga dalam Dialog Interaktif 
Pesona Perempuan

alam dan budaya Bali secara berkelanjutan. YPAB 
Bali mengambil prioritas untuk membangun me-
kanisme pelaksanaan program pelestarian alam 
dan budaya Bali secara transparan dan akunta-
bel sehingga terbangun kepercayaan publik.

Upaya inovasi untuk penanggulangan sampah 
di mangrove juga menjadi fokus perhatian CI In-
donesia. Permasalahan sampah menjadi salah 
satu isu penting dalam kehidupan sehari-hari. 
Masalah sampah rumah tangga menjadi masalah 
serius bagi warga yang tinggal di wilayah Sungai 
Ijo Gading, Jembrana. Mangrove Bin menjadi ino-
vasi penangkap sampah mangrove yang menjadi 
bagian dari program Mangrove Innovation Lab 
Conservation International yang hadir sebagai 
narasumber dalam dialog adalah Hanggar Pra-
setio (CI Indonesia) dan Nuryani Widagti (BROL 
Perancak, Jembrana).  Alat berupa penangkap 
sampah mangrove ini diharapkan bisa menjadi 
solusi bagi penanganan sampah Sungai Ijo Ga-
ding khususnya sampah rumah tangga. KMPDAS 
Ijo Gading yang menjadi representasi kelompok 
masyarakat sekitar daerah aliran sungai yang di-
berikan kesempatan mengelola Mangrove bin .

Sebagai penutup tahun 2017, dialog interaktif 
bulan Desember diisi dengan tema Penyelama-
tan Sumber Air di Bali. Air di Bali sebagai sarana 
persembahyangan sekaligus simbol kehidu-
pan, ternyata tengah menghadapi masalah be-
sar terkait dengan pengelolaan sumber daya air. 
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion 
(P3E) Bali Nusa Tenggara sudah melakukan ka-
jian daya dukung dan daya tampung Bali dari sisi 
ketersediaan sumber daya air yang menunjukkan 
8 kabupaten/kota sedang mengalami defisit air. 
Hasil kajian ini sangat penting untuk menjadi per-
hatian semua pihak dan perlunya disiapkan kam-
panye dan edukasi untuk penyelamatan air Bali. 
CI Indonesia sejak awal menjalankan program 
menggunakan pendekatan “Nyegara Gunung” 
mendorong Bali agar mampu me ningkatkan 
efektivitas pengelolaan kawasan konservasi 
di Bali termasuk dalam penyelamatan sumber 
daya air di Bali. Dengan dialog interaktif diha-
rapkan  publik bisa merespon dan berperan 
serta dalam penyelamatan lingkungan di Bali. 
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Dialog interaktif tentang Nyegara Gunung dan YPAB Bali 

Dialog interaktif Mangrove Bin dalam Pro 1 RRI Denpasar 

Dialog Penyelamatan Sumber Daya Air di Bali  
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PELATIHAN 
PEWARTA 
WARGA
Sengkidu dan 
Nyuhtebel

CI Indonesia mengadakan 
Pelatihan Pewarta Warga 
Nyegara Gunung Sengkidu- 
Nyuhtebel selama 2 hari. Ke-
giatan diadakan di Aula Kantor 
Desa Sengkidu pada tanggal 24 
dan 25 Mei 2017 lalu.

Pelatihan diawali dengan sambutan dari Perbekel Seng-
kidu, I Wayan Darpi, SH, Perbekel Nyuhtebel, Ir. I Ketut 
Mudra, SH, M.Si dan CI Indonesia, Hanggar Prasetio. 

Perbekel Sengkidu menyampaikan dalam sambutannya 
dengan memberi semangat motivasi kepada peserta untuk 

mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari pelatihan 
yang dilaksanakan dan berharap kepada seluruh peser-
ta agar mampu me nerapkan hasil-hasil pelatihan untuk 
pembangunan desa.

Peserta pelatihan berasal dari Desa Sengkidu dan Desa 
Nyuh Tebel. Latar belakang peserta beragam antara lain 
dari unsur perangkat desa, unsur pariwisata, unsur ma-
hasiswa. Dalam sesi perkenalan, peserta bermain untuk 
mengenal satu sama lain dan menambah keakraban. 
Dilanjutkan dengan penyampaian materi “Pengenalan 
Kawasan Konservasi Perairan dan Nyegara Gunung” 
oleh Hanggar Prasetio. Hanggar menjelaskan betapa 
pentingnya menjaga keanekaragaman hayati yang ter-
kandung di dalam perairan Nyuh Tebel-Sengkidu.

Tujuan dari pelatihan ini adalah mendorong warga un-
tuk bisa menulis dan menyampaikan informasi yang 
ada di desa. Selain itu agar peserta mampu menambah 

ke trampilan di bidang pewarta warga. Sehingga warga 
bisa membantu pentingnya menjaga kelestarian alam 
semesta, salah satunya pantai yang memberikan kebu-
tuhan ekonomi bagi warga seperti ikan, garam dan lain-
lain.

Pada hari pertama pelaksanaan pelatihan, peserta sa-
ngat antusias dan semangat. Dalam pelatihan pe warta, 
peserta juga dapat teman baru dan saling me ngenal 
walaupun beda desa. Pewarta warga merupakan penu-
lis yang berada di tingkat desa yang berkeinginan un-
tuk mengembangkan potensi yang ada di desa terse-
but. Tujuannya adalah untuk melestarikan budaya lokal 
maupun kondisi alam terutama yang berkaitan dengan 
konservasi perairan.

Pemaparan tentang jurnalisme warga disampaikan oleh 
Luh De Suriyani dan difasilitasi oleh tim CI Indonesia. 
Peserta diperkenalkan dasar-dasar menulis berita dan 

teknik menulis berita. Dalam teknik penulisan berita, 
peserta membaca berita di koran untuk membeda-
kan jenis-jenis berita, unsur dalam berita, nilai berita, 
dan contoh publikasi oleh desa Nyuh Tebel yang telah 
mempunyai website desa nyuhtebel.desa.id. Selain itu 
diperkenalkan juga tentang portal informasi mengenai 
Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Bali,   www.nyega-
ragunung.net. 

Hari kedua pelatihan diawali dengan berbagi pe-
ngalaman oleh Tirta Noviyanti, Pewarta Warga Amed. 
Kemudian peserta membuat tulisan dan foto sesuai 
dengan topik yang didapatkan. Tulisan dan foto-foto 
hasil karya peserta dikumpulkan kemudian dilanjutkan 
dengan presentasi hasil karya oleh masing-masing pe-
serta. Peserta dengan tulisan terbaik dipilih oleh pe-
serta lain dan mendapatkan apresiasi. Adapun tulisan 
yang terpilih adalah tentang Sate Mendira yang ditulis 
oleh Niky.

©CI Indonesia/Ary Pratiwi
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Mari bagi informasi tentang 
lingkungan darat, laut dan desamu :

  www.nyegaragunung.net

36
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PELATIHAN 
PENGELOLAAN 
WEBSITE DAN 
PEWARTA WARGA
Bunutan 

CI Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah 
Desa Bunutan mengadakan kegiatan Pelatihan 
Pengelolaan Website Desa dan Pewarta Warga 
Nyegara Gunung. Kegiatan dilaksanakan di Aula 
Kantor Desa Bunutan pada 29 dan 30 Mei 2017. 
Peserta merupakan Tim SIDESI dan perwa kilan 
masing-masing banjar yang ada di Desa Bunutan. 

Materi tentang jurnalisme warga dan penulisan berita di-
sampaikan oleh Tim CI Indonesia. Kemudian peserta me-
nganalisis unsur-unsur berita melalui koran yang dibagikan. 
Sebagai topik tulisan, para peserta menuliskan topik terkait 
isu dan potensi desa. Tulisan para peserta diantaranya ten-
tang pemetaan partisipatif di Bunutan, pariwisata bahari, 
kegiatan bersih-bersih pantai dan bukit yang ada di Desa Bu-
nutan. Selain menulis, para peserta diajarkan memasukkan 
tulisan mereka ke dalam website desa dan www.nyegaragu-
nung.net. Masing-masing peserta juga mempresentasikan 
hasil tulisannya dan diberikan masukan. 

Untuk kedepannya, Agus Sumberdana dari CI Indonesia me-
nyampaikan bahwa pengelolaan website desa akan meng-
gunakan basis CMS (Content Management System) yang 
sama dengan Nyegara Gunung dan akan ada dua orang staf 
desa yang fokus pada pengelolaan website Desa Bunutan. 
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Conservation International (CI) Indonesia 
bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bug-

bug melaksanakan kegiatan Pelatihan Pewarta 
Warga di Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, 
Kabupaten Karangasem.

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 6 November 
2017 di Kantor Perbekel Desa Bugbug yang dibuka 
oleh Perbekel Bugbug, I Gede Suteja. Peserta pelati-
han adalah perwakilan dari siswa SMA Jagadhita 
Amlapura dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 
Desa Bugbug dengan total peserta 12 orang.

Tujuan dari pelatihan ini adalah melatih siswa-siswa 
ataupun warga yang ada di Desa Bugbug dalam 
membuat berita dan menggali lebih dalam peristiwa 
maupun kejadian yang ada di sekitar desa. Selain itu 
Pewarta Warga Bugbug bisa mengelola informasi 
desa secara berkesinambungan melalui website 
desa dan nyegaragunung.net. Pemaparan materi 
jurnalistik disampaikan oleh Ni Putu Ary Pratiwi dari 
CI Indonesia yang memper kenalkan tentang jurnal-

isme warga dan teknis penulisan berita. 

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan men-
cari berita di koran yang sudah di bagikan, kemudian 
peserta ditugaskan untuk mencari 5W+1H dalam 
berita yang dipilih. Selanjutnya peserta ditugaskan 
untuk berlatih menulis dengan topik peristiwa atau 
kejadian yang ada di sekitar Desa Bugbug.

Pelatihan pewarta warga ini menjadi bagian dari 
program SIDESI (Sistem Informasi Desa Konservasi) 
dan diharapkan desa penyangga KKP Karangasem 
salah satunya Desa Bugbug memiliki sistem informa-
si desa yang baik dalam menunjang proses perenca-
naan dan pembangunan desa agar selaras dengan 
pengelolaan KKP Karangasem.
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PELATIHAN PEWARTA  WARGA
Bugbug
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Berbagi dan Bercerita 
di Pengungsian

Sebagai rangkaian kegiatan Anugerah Jurnalisme 
Warga 2017, kelas jurnalisme warga diadakan di 
Posko Pengungsian Desa Nyuhtebel dan Bungaya, 
Karangasem. Kegiatan diadakan oleh Balebengong 
yang berkolaborasi dengan Nyegara Gunung dan 
media jaringan jurnalisme warga pada 22 Oktober 
lalu.

Tim Nyegara Gunung berkesempatan untuk ber-
partisipasi dalam kegiatan kelas jurnalisme warga 
di Posko Pengungsian Nyuhtebel, tepatnya di Ban-
jar Karanganyar. Pesertanya adalah anak-anak pe-
ngungsi yang berasal dari Bukit Kepaon, Karanga-
sem. Diawali dengan mendongeng oleh Devy dari 
Tatkala.co dan peserta memperkenalkan diri satu 
persatu.
 
Kelas Jurnalisme Warga dibagi menjadi 4 kegiatan 
yaitu menggambar, catat curhat, foto ponsel, dan 
reportase. Peserta dibagi menjadi 4 bagian menurut 
pilihan masing-masing. Kemudian didampingi oleh 
para fasilitator.

Antusiasme peserta untuk menulis sangat baik. 
Walaupun ceritanya sama, tapi cerita yang disam-
paikan sangat rinci. Untuk kelas foto ponsel, panitia 
dan beberapa relawan remaja di lokasi meminjam-
kan ponsel untuk membuat esai foto dan video di 
sekitar lokasi pengungsian.

Metode penyampaian materi dalam kelas adalah 
pengenalan menulis dalam kelompok-kelompok ke-
cil, peserta membuat karya dalam kelompok kecil 
dan dipandu fasilitator, terakhir adalah presentasi 
hasil dan penghargaan untuk peserta.
 
Usai membuat tulisan, menggambar serta mendo-
kumentasi cerita di pengungsian melalui foto pon-
sel dan video reportase, karya peserta kemudian 
ditampilkan  serta menceritakan karya yang dibuat. 
Karya terbaik kemudian diberikan apresiasi.
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Rangkaian kegiatan “Edukasi Lingku ngan” dan 
menyerahkan donasi dilaksanakan pada tang-
gal 19 Oktober 2017 di Pos Pengungsian Setra 

Pura Dalem Culik dan Desa Bunutan, Karangasem. Tem-
pat yang dituju pertama yaitu di Pos Pengungsian Pura 
Dalem Setra Culik, dan dilanjutkan ke Pos Pengungsian 
di Desa Bunutan Karangasem. Kegiatan pertama yang 
dilakukan yaitu menyerahkan bantuan dari hasil sumba-
ngan para donatur kepada warga pengungsi dan dilan-
jutkan dengan bermain bersama dengan anak-anak yang 
ada di pos pengungsi. Permainan yang akan diberikan 
yaitu permainan Ular Tangga Nyegara Gunung.

Anak-anak di Pos Pengungsian Culik sangat antusias 
dengan kehadiran tim CII dan sangat bersemangat un-
tuk bermain Ular Tangga Nyegara Gunung. Peserta yang 
ikut bermain sebanyak 5 orang yang terdiri dari siswa 
kelas 4 SD hingga 1 SMP. Perjalanan selanjutnya ada-
lah menuju Pos Pengungsian di Balai Banjar Bunutan. 
Anak-anak pengungsi disini cukup antusias dan Pe-
warta Warga Nyegara Gunung Sudhi dan Novi mem-

bantu peserta bermain Ular Tangga Nyegara Gunung ini. 
Permainan dilakukan sebanyak 2 sesi permainan. Sesi 
pertama dimainkan oleh anak-anak TK sampai SD kelas 
1 sebanyak 3 orang peserta, dan sesi kedua dimainkan 
oleh anak-anak SD kelas 3 sampai kelas 1 SMP seba-
nyak 3 orang.
 
Permainan Ular Tangga Nyegara Gunung bertema ling-
kungan. Dalam permainan ini terdapat banyak gambar-
gambar yang memiliki arti tersendiri. Peserta melempar 
dadu kemudian menjawab pertanyaan dari seputar isu 

“Upaya menyelamatkan lingkungan 
haruslah dimulai sejak dini. Mulai dengan 
mengenal, mengetahui kemudian beraksi. 
Karena manusia butuh alam untuk hidup. 
Maka pengetahuan tentang Nyegara Gu-
nung lebih baik diperkenalkan sejak dini 

kepada anak-anak”

Bermain sambil 
Belajar Nyegara Gunung
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lingkungan. Selain gambar yang bertema lingkungan gu-
nung dan laut, terdapat juga gambar aksi yang memberi-
kan kesempatan peserta permainan untuk melakukan 
aksi nyata dalam penyelamatan lingkungan. Peserta juga 
diminta bernyanyi lagu tentang alam, lingkungan maupun 
lagu-lagu wajib.

Tim CII melakukan edukasi lingkungan ini bertujuan 
agar anak-anak di pos pengungsian mengetahui kondisi 
lingkungan di gunung  dan di laut/segara secara umum, 
manfaat gunung dan laut bagi mereka, kerusakan yang 
terjadi jika kita merusak lingkungan tersebut, dan cara 
menanggulangi bencana yang terjadi di lingkungan terse-
but serta cara menjaga lingkungan gunung maupun laut.
 
Upaya menyelamatkan lingkungan haruslah dimulai se-
jak dini. Mulai dengan mengenal, mengetahui kemudian 
beraksi. Karena manusia butuh alam untuk hidup. Maka 
pengetahuan tentang Nyegara Gunung lebih baik diper-
kenalkan sejak dini kepada anak-anak.

Selain di Culik dan Bunutan, edukasi Nyegara Gunung 
juga dilakukan di Desa Nyuhtebel. Bersama Pewarta 
Warga  Nyuhtebel, Tim Nyegara Gunung memberikan 
edukasi Nyegara Gunung bagi anak-anak pengungsi di 
Posko Pengungsian Desa Nyuhtebel. Terdapat tiga jenis 
permainan yang dibawakan bagi anak-anak di pos pe-
ngungsian yaitu permainan ular tangga, puzzle dan me-
lengkapi bentuk-bentuk yang kosong.

Permainan puzzle dilakukan dengan mencocokan poto-
ngan gambar yang bertema lingkungan Gunung dan 
Laut, sehingga menjadi gambar yang sesuai bentuknya.  
Setelah menata puzzle, peserta menceritakan gambar 
puzzle tersebut. Fasilitator yang mendampingi pada 
permainan tersebut akan mendengarkan serta memberi 
arahan lebih lengkap mengenai gambar puzzle tersebut. 
Permainan ini diikuti oleh anak-anak SMP sebanyak 3 
tim.

Dalam permainan Ular Tangga Nyegara Gunung terdapat 
banyak gambar-gambar yang memiliki arti tersendiri. Tim 
Nyegara Gunung melakukan edukasi lingkungan dengan 
tujuan agar anak-anak di pos pengungsian mengetahui 
kondisi lingkungan di gunung dan laut secara umum, 
manfaat Gunung dan Laut bagi mereka, kerusakan yang 
terjadi jika kita merusak lingkungan tersebut, dan cara 
menanggulagi bencama yang terjadi di lingkungan terse-
but serta cara untuk menjaga lingkungan gunung mau-
pun laut. Selain itu untuk menghibur anak-anak dengan 
kegiatan yang bermanfaat. Permainan dilakukan seba-
nyak 2 sesi, diikuti sebanyak 3 peserta di setiap sesinya 
mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP.

Erupsi Gunung Agung membuat para warga di yang 
berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) diharuskan 
mengungsi oleh pemerintah. Warga harus meninggalkan 
rumah mereka dan mengungsi di zona aman. Aktivitas 
interaktif berupa edukasi Nyegara Gunung ini dilakukan 
untuk menghibur dan mengembalikan keceriaan beserta 
semangat anak-anak di pengungsian. 
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Pemantauan limbah yang dilakukan 
di Sungai Ijo Gading kini memasuki 
tahap ketiga. 

April 2017 lalu telah dilakukan penandata-
nganan perjanjian kerjasama monitoring 
sampah dan pelepasan alat pengumpul sampah 
“ Mangrove-Bin” di Sungai Ijo Gading. Kesepaka-
tan tersebut telah ditandatangani oleh CI Indone-
sia, Balai Riset dan Observasi Laut – Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (BROL-KKP), Kelompok 
Masyarakat Peduli Sumber Daya Air (KMPSDA) 
disaksikan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabu-
paten Jembrana. Jangka waktu perjanjian ker-
jasama adalah sampai 19 Agustus 2017. 

Sampah yang masuk ke Mangrove-Bin dipilah 
menurut kategori jenis limbah. Kategori terse-
but yaitu limbah alam, limbah manusia, rumah 
tangga, industri dan lainnya. Limbah alam be-
rasal dari proses alam seperti kayu dan bambu. 
Sementara limbah manusia terdiri dari kotoran. 
Limbah rumah tangga dihasilkan dari kegiatan 
rumah tangga yaitu kantong plastik, popok bayi 
atau pembalut wanita. Terdapat limbah industri 
seperti kampil dan hasil pengolahan beras. Ba-
rang keperluan rumah sakit seperti suntikan dan 
kantong infus masuk dalam kategori limbah lain-
nya. Sampah yang terkumpul dibedakan apakah 
bisa digunakan kembali (daur ulang) atau tidak 
dan ditimbang berat basah dan keringnya.

Pasca penandatanganan kerjasama tersebut, pe-
mantauan sampah dilakukan untuk mendapatkan 

informasi terkait dengan kemampuan Mangrove-
Bin untuk menangkap sampah dimana dapat 
berpotensi mempengaruhi kesehatan mangrove 
di sekitara kawasan Sungai Ijo Gading. Hasil 
pemantauan selama 3 bulan, sampah yang ter-
kumpul dari Mangrove-Bin sebanyak 555.3 kg. 
83,2% dari sampah tersebut umumnya berasal 
dari limbah alami, dan sisanya adalah dari rumah 
tangga, dan lainnya. 

Salah satu tantangan dari implementasi 
 Mangrove-Bin adalah Tim KMPSDA yang mem-
bantu bekerja sebagai enumerator sampah 
menyatakan bahwa pengangkutan sampah dari 
Mangrove-Bin masih manual. Dimana pada ta-
hap ini, mereka harus turun langsung ke lum-
pur untuk mengangkut sampah. Selain itu juga, 
pengangkutan sampah yang tidak dapat didaur 
ulang menjadi kendala dalam implementasi ini, 
karena tidak adanya mobil pengangkut sampah, 
namun sudah dapat diantisipasi berkat koor-
dinasi dari Kepala BROL dan Dinas Lingkungan 
Hidup Kebersihan dan Pertamanan terkait di ka-
bupaten Jembrana yang kemudian memberikan 
solusi dalam membantu pengangkutan sampah 
tersebut setiap 2 minggu sekali dari hasil yang 
dikumpulkan KMPSDA.

Mangrove-Bin, 
Bagaimana Tindak 

Lanjutnya?
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Pengambilan sampah yang didapatkan dari Mangrove Bin 
oleh anggota Tim KMPSDA
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Workshop Millenium Innovation Lab yang diselenggara-
kan di Arlington, Amerika Serikat bertujuan untuk mem-
bantu generasi “milenial” dalam menciptakan inovasi baru 
dalam bidang konservasi sumberdaya alam. Salah satu di-
antaranya adalah diusung oleh CI Indonesia dalam men-
ingkatkan kualitas hidup mangrove melalui ide besar alat 
pengumpul sampah ”Mangrove-Bin”. 

CI Indonesia sejak tahun 2012 menjalankan Program di 
Bali yang bekerja di wilayah Kabupaten Jembrana, khu-
susnya di kawasan mangrove bersama komunitas dan 
pemerintah setempat yang memiliki misi sama yaitu untuk 
meningkatkan kualitas hidup mangrove. Mangrove-Bin 
Maret lalu telah dipasang di Sungai Ijo Gading, dan se-

lama beberapa bulan akan dipantau hasil sampah yang 
didapatkan, kemudian dipilah, sehingga dapat mengiden-
tifikasi jenis-jenis limbah apa saja yang didapatkan dari 
Sungai tersebut.

Workshop ini juga memberikan kesempatan bagi inovasi-
inovasi terpilih untuk melakukan presentasi. Diantaranya 
Mountain Tracking Information dari CI Brazil, Database 
Management System untuk pengolahan hasil survey ling-
kungan di wilayah Fiji dan Afrika Selatan oleh CI Fiji dan CI 
Afrika Selatan. Kedepannya inovasi-inovasi terbaru untuk 
meningkatkan performa Mangrove-Bin akan dilakukan 
dan rencana program dengan pemerintah “No Trash for 
Mangrove” di Sungai Ijo Gading.

Workshop Millenium Innovation 
Lab di Arlington
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