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KATA PENGANTAR

Program Hutan dan Iklim modul kerjasama 
finansial (FORCLIME FC) merupakan salah 
satu program yang berkontribusi pada Kebijakan 
Perubahan Iklim Indonesia dalam pengurangan 
emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan 
(REDD+). Program FORCLIME dibangun 
berdasarkam kerjasama atara pemerintah 
Indonesia dengan Pemerintah Federasi 
Jerman yang bertujuan untuk melaksanakan 
strategi konservasi hutan dan pengelolaan 
hutan berkelanjutan (lestari) sehingga dicapai 
target penurunan emisi serta meningkatkan 
kondisi ekonomi, sosial masyarakat. 

Kegiatan investasi FORCLIME FC telah mulai 
dilaksanakan sejak tahun 2015 dan akan 
dilanjutkan hingga tahun 2021. Kegiatan 
investasi yang telah dilakukan di 78 Desa 
melalui fasilitasi pengelolaan hutan lestari dan 
upaya mengurangi deforestasi serta degradasi 
hutan melalui Participatory Land Use Planning 
(PLUP), pembangunan persemaian masyarakat, 
penanaman dengan pola agroforestry, patroli hutan 
berbasis masyarakat dan pengembangan HHBK. 
Kegiatan pendampingan perhutanan sosial 
telah memfasilitasi 17 desa dalam skema 
Hutan Desa dan Kemitraan. Implementasi 
progam FORCLIME FC dirancang pada tingkat 
tapak dan menjadi bagian serta mendukung 
kegiatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Buku ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
mengenai kemajuan kegiatan investasi program 
FORCLIME FC yang dilaksanakan oleh National 
Programme Management Unit (NPMU) dan  3  
District Programme Management Unit (DPMU). 

Kami berharap buku ini dapat bermanfaat untuk  
berbagai pihak  dan menjadi  sarana untuk 
berbagi informasi dan share learning dalam upaya 
mitigasi perubahan iklim melalui pemberdayaan 
masyarakat sekitar kawasan hutan.

Jakarta, Desember 2020
Kepala Biro Perencanaan KLHK Selaku 
Programme Executing Agency 

Dr.Ir.Ayu Dewi Utari, M.Si NIP. 
NIP.19690522 1993032 002 
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SPESIFIKASI HIBAH FOREST PROGRAMME 1
( SUPPORT FOR THE MINISTRY OF FORESTY )
 FORCLIME FC MODULE

SEPARATE AGREEMENT, TANGGAL 19-10-2010

FINANCING AGREEMENT, TANGGAL 19-10-2010

NOMOR PERJANJIAN GRANT BMZ 2007 66 089

NOMOR REGISTRASI 71227101

NO. REKENING KHUSUS 602.002991980

DONOR  -K FW Kreditanstalt für Wiederau u

EXECUTING AGENCY : BIRO PERENCANAAN

PROJECT PERIOD 2010 -2 017, PERPANJANGAN PROGRAM 
SAMPAI TAHUN 2022

Project Profile
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FOREST AND CLIMATE CHANGE
PROGRAMME (FORCLIME)

Forest and Climate Change Programme (FORCLIME) merupakan  program kerja sama 
antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman yang dilaksanakan 
berdasarkan persetujuan pada Summary Record of Negotiation antara Bappenas dengan 
BMZ tanggal 2 Oktober 2007. Pemerintah Republik Federal Jerman memberikan pendanaan 
pelaksanaan Program FORCLIME FC sebesar EUR 20 juta. Kontribusi tersebut merupakan 
hibah yang dikelola dengan mekanisme terencana. Sedangkan Pemerintah Indonesia 
menyediakan kontribusi minimal EUR 2 juta (10% dari hibah), dalam bentuk in-cash dan in-kind.

Program ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan percontohan 
(Demonstration Activities/DA) REDD+ di tiga Kabupaten di Kalimantan yaitu Kapuas Hulu 
(DA#1, DA#2, DA#8), Malinau (DA#3, DA#4 dan DA#5) dan Berau (DA#7, DA#6 dan 
DA#10). Kegiatan utama program ini adalah penurunan emisi (300.000-400.000 tCO2e), 
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan hutan melalui participatory land 
use planning (PLUP), agroforestry, patroli  perlindungan hutan dan demonstration plot.

Berdasarkan progress kegiatan hasil investasi FORCLIME FC yang tercatat hingga tahun 2020 pada 
kegiatan PLUP tata batas DPMU Kapuas Hulu mendapatkan SK Bupati pada 16 desa, Malinau 6 
desa dan Berau 13 desa. Kegiatan patroli hutan bersama masyarakat yang dilakukan pada ketiga 
DPMU setidaknya telah mencakup 30.773,08 ha area terpatroli di Berau, 16.263,06 ha area 
terpatroli di Malinau dan 10.346.57 ha di Kapuas Hulu. Sejak tahun 2015 hingga 2020 pada kegiatan 
investasi penanaman untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan telah berhasil melakukan

penanaman sebanyak 2.154.792 pohon. Fasilitasi program perhutanan hingga tahun 2020 telah 
mendukung 16 hutan desa dan 1 Kemitraan dengan legalitas melalui SK Menteri serta 3 proses 
pengajuan hutan desa. Kegiatan investasi demonstration plot yang ditujukan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat telah memberikan manfaat sebesar 13 milyar Rupiah sebagai tambahan 
pendapatan bagi kelompok tani di DPMU Kapuas Hulu dan 2.8 milyar Rupiah pada DPMU 
Berau khususnya pada UMKM dan hortikultura. Kontribusi kegiatan FORCLIME FC pada upaya 
penurunan emisi hampir mencapai target (300.000-400.000 tCO2e) pada DA#3 DPMU Malinau. 
Perhitungan penyerapan karbon yang didukung dari investasi kegiatan FORCLIME FC seperti 
penanaman, patroli hutan dan demplot meningkat secara signifikan selama 2015 hingga 2020. 
Realisasi anggaran dari dana hibah dengan hingga tahun 2020 telah mencapai 89.56%. Kegiatan 
FORCLIME FC pada tahun 2021 yang akan datang difokuskan untuk mendukung kegiatan 
perhutanan sosial, peningkatan bisnis pemanfaatan HHBK dan rencana penyusunan exit strategy. 
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PETA LOKASI PROGRAM FORCLIME FC

Project Profile
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EXCECUTING AGENCY FORCLIME FC BIRO PERENCANAAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si

Drs. Teguh Prio Adi Sulistyo, M.Si
(Kepala Bagian Penyusunan Anggaran/ PPK FORCLIME FC)

(Kepala Biro Perencanaan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Programme
Executing Agency FORCLIME FC)  



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta 11

NATIONAL PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (NPMU)
TECHNICAL EXPERTS/SPECIALIST

Project Profile
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KONSULTAN PROYEK

GFA Consulting Group, Perusahaan yang berkedudukan di Jerman 
merupakan konsultan proyek Program FORCLIME FC Module
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STRUKTUR ORGANISASI NPMU DAN DPMU
FORCLIME FC MODULE

Project Profile
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KEGIATAN KOORDINASI FORCLIME FC TC
JAKARTA, 13 JANUARI 2020 

Program FORCLIME merupakan kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dengan pemerintah Jerman yang dilaksanakan dalam mendukung program pengurangan emisi. 
FORCLIME dibagi menjadi dua yatu FC (Financial Cooporation) dan TC (Technical Cooporation). 
Berdasarkan output pencapaian dua program ini memiliki perbedaan yaitu program FORCLIME FC 
melakukan usaha pengurangan emisi melalui kegiatan investasi kepada masyarakat untuk peningkatan 
kesejahteraan, pengelolaan hutan lestari dan kontribusi terhadap penurunan emisi. Sedangkan 
program FORCLIME TC mengawal penyusunan kebijakan penurunan emisi di level pusat maupun 
daerah, peningkatan sumberdaya manusia, mendampingi kapasitas unit pengelolaan KPH. Beberapa 
lokasi pelaksanaan FC dan TC berada pada lokasi yang sama antara lain di Kabupaten Kapuas Hulu, 
Malinau dan Berau. Pada lokasi pelaksanaan keduanya kegiatan FC dan TC dapat saling mendukung 
satu sama lain seperti pendampingan penjualan karet bokar bersih di Kabupaten Kapuas Hulu yang 
didampingi oleh FC dalam proses pemasarannya kedepannya akan difasilitasi oleh TC melalui program 
SASCI (Sustainable Agriculture Suppy Chain Indonesia). Pada kegiatan koordinasi FORCLIME FC 
dan TC merupakan kegiatan yang rutin dilakukan. Kegiatan koordinasi pada 13 Januari tersebut 
dihadiri oleh FORCLIME FC dan TC, PPK FORCLIME, Kepala Bagian KDNH dan GFA Konsultan.
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PEMBAHASAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
JAKARTA, 14 JANUARI 2020

Sefeguard merupakan salah satu kriteria yang dibangun dalam kebijakan nasional maupun 
internasional untuk mengetahui apakah suatu program akan memberikan dampak pada lingkungan 
dan perikehidupan sosial yang dilakukan sebagai upaya mitigasi. Peraturan Menteri LHK mengatur 
pengelolaan lingkungan  tertuang dalam P.25/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang pedoman 
penetapan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan 
hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan 
dan pemantauan lingkungan hidup. Pada 13 Januari 2020, FORCLIME-FC dan Biro Perencanaan  
mengadakan kegiatan pembahasan implementasi peraturan tersebut dengan mengundang 
konsultan GFA, KfW, GIZ dan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 
Lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui demonstration activity DPMU Kapuas Hulu 
apakah memerlukan kelengkapan dokumen AMDAL, UKL-UPL atau SPPL yang disyaratkan. 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, Permen P.25/MenLHK /SETJEN/KUM.1/7/2018 
adalah pedoman untuk pemerintah daerah dalam  menentukan pembatasan kegiatan yang wajib 
melakukan UKL/UPL maupun SPPL, sedangkan peraturan AMDAL telah diatur kedalam P.38/
MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. Berdasarkan peraturan tersebut demonstration activity yang telah 
dilakukan di Kapuas Hulu tidak memerlukan dokumen AMDAL karena lokasi implementasi diluar 
area kawasan hutan dan hanya diperlukan dokumen SPPL dari pemerintah kecamatan setempat.
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KUNJUNGAN DUTA BESAR JERMAN DI KABUPATEN BERAU 
BERAU, 17-19 FEBRUARI 2020

Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan program kerjasama bilateral dari pemerintah 
Jerman dan Indonesia melalui kegiatan FORCLIME. Pada tanggal 17-19 Februari 2020 wakil duta 
besar Jerman untuk Indonesia Hendrik Barkeling mengunjungi lokasi kerja FORCLIME di Kabupaten 
Berau, Kalimantan Timur. Pada kunjungan tersebut turut ikut serta konselor kerjasama pembangunan 
kedutaan besar Jerman untuk Indonesia David Tantow, Direktur GIZ Indonesia Martin Hansen, PTL 
FORCLIME FC dan TC. Dalam kunjungan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Berau Bapak Agus 
Tamtomo dan juga beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah. Beberapa lokasi dampingan 
FORCLIMEyang menjadi agenda kunjunga ke Kampung Pulau Besing dan Tepian Buah. Kunjungan 
di Kampung Pulau Besing dilakukan pada kawasan wisata mangrove, pembuatan kerupuk ikan dan 
budidaya kepiting bakau. Agenda kunjungan di Tepian Buah dilakukan untuk meninjau pengembangan 
desa ekowisata air terjun Tembalan yang dikelola oleh masyarakat setempat bersama dampingan dari 
FORCLIME TC. FORCLIME telah mendukung masyarakat kampung Tepian Buah sejak persiapan dan 
pengajuan hingga diterbitkannya kemitraan kehutanan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
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RAPAT RENCANA KEGIATAN SELAMA PANDEMI COvID-19
JAKARTA, 29 MEI 2020

Kegiatan pelaksanaan FORCLIME FC terhambat akibat adanya pandemi Covid-19 sejak bulan 
Maret 2020. Pada awal bulan Agustus 2020 akan disosialisasikan aktivitas baru atau disebut 
New Normal sehingga FORCLIME FC akan melakukan rencana kegiatan yang memungkinkan 
untuk tetap dilaksanakan selama pandemi. Hal ini dibahas pada rapat rencana kegiatan selama 
pandemi pada tanggal 29 Mei 2020 melalui virtual meeting. Rapat pembahasan ini dihadiri oleh 
masing-masing DPMU, PPK FORCLIME FC, PTL dan konsultan GFA. Selama kondisi pandemi 
ini desa-desa dampingan FORCLIME FC menutup akses orang luar untuk masuk ke wilayahnya. 
Beberapa kegiatan yang terdampak selama pandemi ini antara lain kegiatan di lapangan masih 
harus terhenti karena akses yang ditutup dan kegiatan demplot keramba kepiting, hortikultura 
dan UKM di DPMU Berau terhambat dalam hal pemasaran. Pada DPMU Malinau kegiatan 
musyawarah desa belum dapat dilakukan karena kondisi desa yang menutup akses orang 
luar. Pada DPMU Kapuas Hulu telah dilaksanakan fasilitasi pembuatan proposal, rekrutmen 
fasilitasi desa, security dan TA/TK, harga komoditi karet menurun.produksi madu menurun dan  

Beberapa kegiatan yang masih dapat dilakukan selama pandemi ini antara lain demplot 
hortikultura dan pemanfaatan HHBK daun puri dan daun gaharu memberikan pendapatan 
bagi masyarakat selama pandemi, hasil kegiatan PLUP tata guna lahan dapat digunakan 
untuk membantu program pemerintah daerah dalam persiapan lahan ketahanan pangan. 

PEMBAHASAN DRAFT AWP 2021
JAKARTA, 7 JULI 2020

Setelah mendapatkan persetujuan KfW untuk melakukan perpanjangan pelaksanaan program hingga 
2021 maka masing-masing DPMU menyiapkan rencana alokasi anggaran melalui Annual Work 
Plan 2021. Pembahasan kegiatan AWP tersebut dilakukan secara virtual pada 7 Juli 2020 bersama 
masing-masing DPMU, PTL, PPK FORCLIME FC dan GFA konsultan. Rencana alokasi pagu untuk 
DPMU Malinau pada tahun 2021 lebih banyak pada kegiatan investasi demplot HHBK seperti kayu 
manis dan madu kelulut, training, dokumentasi dan pengadaan alat-alat seperti alat pengolahan kopi. 
Pada beberapa kegiatan seperti demplot persemaian kayu manis, pelatihan kopi dan penjualan produk-
produk HHBK akan dilakukan bersama stakeholder terkait yaitu KPH, Taman Nasional dan APKIMAL. 

Rencana alokasi anggaran DPMU Berau akan dilakukan untuk kegiatan pengembangan HHBK, kegiatan 
UMKM dan ekowisata di wiayah mangrove DA#10. Selain itu akan dilakukan kegiatan investasi di 
wilayah perhutanan sosial dan energi terbarikan berupa pembangunan sistem gasifier. DPMU Kapuas 
Hulu pada rencana anggaran lebih mempertimbangkan penguatan kelembagaan pada LPHD karena 
kegiatan pada tahun 2021 akan lebih terfokus pada Hutan Desa. Selain itu, penguatan kelembagaan 
akan membuat kegiatan-kegiatan investasi dapat berkelanjutan meskipun program telah selesai. DPMU 
Kapuas Hulu dalam pelaksanaannya akan bersinergi dengan KPH yang wilayahnya berada di wilayah DA.  
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PENDAHULUAN INvENTARIASSI KARBON
JAKARTA, 23 JULI 2020

Kegiatan carbon inventory dilaksanakan untuk mengetahui progress capaian emisi pada 
kegiatan investasi yang telah dilakukan oleh FORCLIME-FC. Pada akhir program penurun emisi 
diharapkan dapat mencapai 300.000-400.000 tCO2e sehingga dilakukan lelang oleh pihak ketiga 
untuk melakukan perhitungan iventasriasai karbon di lokasi 3 DPMU. Konsultan Forest Carbon 
merupakan pemenang tender dari proses lelang proyek tersebut, sehingga pada 23 Juli 2020 
dilaksanakan pertemuan secara virtual yang dihadiri oleh masing-masing DPMU, PTL, PPK 
dan konsulatan GFA untuk membahas laporan pendahuluan yang telah disusun oleh konsultan 
pihak ketiga. Pada kesempatan itu disampaikan oleh konsultan tentang laporan pendahuluan. 
Masing-masing DPMU juga memamparkan kondisi lokasi demonstration activity. Diharapkan 
pada hasil kegiatan ini dapat menekankan pada standar FREL dengan menghitung karbon dan 
kegiatan yang telah dilakukan oleh FORCLIME-FC. Ketepatan waktu pelaksanaan juga sangat 
diperlukan karena apabila tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan maka harus mengajukan 
dispensasi perpanjangan waktu kepada KPPN. Dalam pelaksanaan inventariasi karbon sebelumnya 
FORCLIME FC telah memiliki plot perhitungan karbon yang dapat dilanjutkan pada pelaksanaannya.
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RAPAT EvALUASI KEGIATAN BERAU
JAKARTA, 18 AGUSTUS 2020

Kegiatan investasi pengembangan demplot merupakan salah satu kegiatan yang didukung oleh 
program FORCLIME-FC untuk meningkatkan perikehidupan masyarakat di wilayah DA REDD+. 
Selain memberikan manfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat investasi kegiatan demplot 
juga diharapkan dapat menjadi modal bergulir bagi keberlanjutan usaha masyarakat. Monitoring 
dan evaluasi kegiatan investasi wajib dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan. 

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan di DPMU Berau untuk kegiatan investasi 
dan disampaikan melalui Rapat Evaluasi Kegiatan Berau pada 18 Agustus 2020. Kegiatan investasi 
keramba kepiting di Kampung Suaran diidentifikasi telah gagal karena hasil dari penebaran benih 
kepiting kabur karena kondisi keramba dan arus air. Selain itu demplot tanaman di pondok belajar 
Kampung Long Ayap diketahui tidak berhasil tumbuh akibat dari ketidaksesuaian tempat tumbuh 
dan tidak dilakukan perawatan secara intensif akibat lokasi yang terlalu susah dijangkau. Tingginya 
kegagalan pada kegiatan investasi di 2 (dua) lokasi kampung tersebut tidak layak untuk mendapatkan 
dukungan dana lebih lanjut. Beberapa catatan yang harus diperhatikan dalam keberhasilan kegiatan 
investasi demplot antara lain pemeliharaan secara rutin pada area demplot investasi harus dilakukan, 
koordinasi antar petugas dilapangan seperti pendamping lapang dan fasilitator kampung, pelaporan 
harus dilakukan secara rutin untuk melihat kesesuaian kondisi fisik dilapangan dan adanya pertanggung 
jawaban secara administrasi yang harus dilakukan kepada donor. Kedepannya anggaran monitoring dan 
evaluasi rutin akan dibesarkan agar tinjauan kegiatan investasi demplot dapat dilaksanakan secara rutin.
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RAPAT PEMBAHASAN ANGGARAN DPMU FORCLIME FC
2021-2022
JAKARTA, 28 AGUSTUS 2020

PEMBAHASAN CUT OFF ANGGARAN
JAKARTA, 2 SEPTEMBER 2020

Berdasarkan prediksi pemerintah Indonesia memasuki era pemulihan pasca COVID hingga 2-3 tahun. 
Berdasarkan gambaran kondisi selama pandemi kegiatan FORCLIME-FC tidak dapat dilaksanakan 
sesuai rencana sehingga kegiatan tahun 2021 harus dicarry-over ke tahun 2022. Beberapa kegiatan 
dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain monitoring evaluasi wilayah DA dan carbon inventory. Pada 
tanggal 28 Agustus 2020 dilaksanakan rapat pembahasan anggaran DPMU FORCLIME -FC 2021-2022.

Beberapa hal yang dibahas pada kegiatan tersebut antara lain estimasi realisasi anggaran pada 
tahun 2021 tidak dapat terealisasi 100%, DPMU Berau 90%, Kapuas Hulu 94%, Malinau 100% 
karena anggarannya kecil sedangkan NPMU 70%. Anggaran 2021 sudah sesuai alokasi DIPA 
dan anggaran 2022 direalokasikan dari anggaran 2019 dengan focus kegiatan  patroli hutan, 
fasilitasi pemasaran NTFP, penanaman native species, fokus kegiatan perhutanan sosial lainnya, 
penanaman agroforestry dan pemanfaatan jasa lingkungan karbon yang inline dengan perhitungan 
karbon wilayah DA. Pada rencana kegiatan exit strategy untuk penutupan program akan didorong 
sinergitas antar stakeholder di wilayah DA, 6 desa akan didorong pada kemitraan zona konservasi, 
pengembangan desa wisata wilayah Malinau seperti Desa Long Alango dan pemasaran produk. 

Pembahasan cut off anggaran dilakukan karena dampak beberapa kegiatan yang harus dialihkan pada 
tahun 2021 dan 2022. Pembahasan ini diikuti oleh PTL, PPK FORCLIME FC dan masing-masing DPMU. 
Hingga 28 Agustus 2020 realisasi program FORCLIME FC baru mencapai 24,4% dan pemotongan 
anggaran yang dilakukan sudah mendekati ekspektasi dari pihak KfW. Beberapa kegiatan yang 
akan dilakukan budget cut off antara lain pembayaran konsulatan, kegiatan monitoring dan evaluasi 
yang pelaksanaannya pada tahun 2022 dan kegiatan investasi maisng-masing DPMU. Pada akhir 
tahun 2022 diprediksi realisasi anggaran akan mencapai 95-96%. Kegiatan diakhir program seperti 
monitoring dan evaluasi di DPMU bisa lebih sering dilaksanakan, program exit strategy dan penyusunan 
laporan akhir untuk segera dipersiapkan. Selain itu, pada akhir tahun pelaksanaan program dapat 
dilakukan penyiapan laporan best practice program FORCLIME FC yang dapat dijadikan pedoman 
oleh KPH. Kegiatan pelatihan bisa menjadi bahan manual guideline untuk mitra FORCLIME FC.
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PRESENTASI TENAGA AHLI 
8 DAN 10 SEPTEMBER 2020

Pada pelaksanaan program FROCLIME-FC melibatkan masing-masing tenaga ahli yang terdiri 
dari tenaga teknis kehutanan, tenaga teknis GIS dan tenaga khusus pelaporan. Salah satu tugas 
tenaga ahli adalah untuk mengkoordinir pengumpulan data di lapangan yang kemudian dilaporkan. 
Pada tanggal 8 dan 10 September 2020 diadakan presentasi tenaga khusus pelaporan dan tenaga 
teknis kehutanan yang bertujuan untuk mengetahui update capaian kegiatan dilapangan dan data-
data yang telah dikumpulkan oleh masing-masing DPMU. Beberapa capaian yang disampaiakan 
pada kegiatan tersebut antara lain kegiatan investasi yang masih bergulir selama masa pandemi 
seperti di Kapuas Hulu untuk penjualan kratom meningkat 100% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya, demplot hortikultura tetap memberikan pemasukan bagi kelompok tani dan teh 
gaharu DPMU Berau yang semakin diminati sebagai immune booster. Kegiatan monitoring dan 
evaluasi dari hasil investasi telah dilakukan selama Semester I oleh DPMU Kapuas Hulu dan Berau. 

Selain itu, beberapa kendala yang sering dihadapi oleh tenaga ahli antara lain data set dilapangan 
yang tidak terekam dengan baik membuat pelaporan kurang lengkap. Komunikasi deng fasililator 
desa ataupun kampung yang berlokasi di remote area menjadi terhambat. Beberapa kasus data awal 
investasi hilang seperti DPMU Malinau dan DPMU Berau menjadi kendala dalam penyusunan database. 
Hasil diskusi tersebut pada kegiatan patroli hutan khususnya perlu dilakukan pembahasan ulang untuk 
mengetahui metode yang tepat dalam perhitungan luasan area terpatroli yang dilakukan oleh 3 DPMU.
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RAPAT PEMBAHASAN APIP
JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2020

Pembatasan sekala besar selama masa pandemic Covid-19 menjadi salah satu kendala untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan di lapangan maupun kegiatan operasional harian. Kegiatan-kegiatan 
yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini akan di carry-over pada tahun yang akan datang seperti 
kegiatan monitoring dan evaluasi wilayah DA, investasi di wilayah demonstration activities, kegiatan 
perjalanan dilapangan maupun kegiatan yang terkait dengan konsultansi. Sehingga Biro Perencanaan 
dalam pelaksanaan program FORCLIME FC melakukan revisi pangu anggaran HLN tahun 2020. 
Salah satu prosedur dalam pengajuan tersebut adalah pencermatan kegiatan dan dokumen-dokumen 
pendukung oleh tim APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Inspektorat Jenderal KLHK.  
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 30 September 2020 bertempat di Hotel Salak Heritage dihadiri oleh 
tim APIP, NPMU FORCLIME FC, KDNH Biro Perencanaan. Selain itu, rapat juga dihadiri melalui zoom 
oleh PPK FORCLIME FC dan konsultan GFA. Pada kegiatan tersebut tim APIP mengkritisi beberapa 
kelengkapan dokumen RKAKL, output yang dilaksanakan oleh konsultan GFA dan kemungkinan 
tetap dilaksanakannya kegiatan seperti monev dalam waktu yang tersisa sebelum akhir tahun.

RAPAT BAPPENAS
JAKARTA, 12 OKTOBER 2020

Pada 8 Juni 2020 Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas telah menyetujui perpanjangan 
program FORCLIME FC sampai dengan Desember 2021. Pandemi Covid-19 menghambat 
kegiatan di tingkat DPMU maupun NPMU hingga enam bulan sejak diberlakukannya pembatasan 
sosial berskala besar di wilayah kerja FORCLIME FC, hingga pada 14 September 2020 Biro 
Perencanaan melalui penyampaian surat dari Sekretariat Jenderal KLHK kepada Bappenas kembali 
mengajukan perpanjangan kegiatan FORCLIME FC sampai dengan Desember 2022. Kemudian 
pada tanggal 12 Oktober 2020 Bappenas melalui Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber 
Daya mengadakan pembahasan capaian target proyek tahun 2020 dan rencana kerja tahun 2022. 
Pembahasan tersebut diadakan secara virtual melalui zoom yang dihadiri oleh PTL FORCLIME 
FC, Biro Perencanaan KLHK, GFA konsultan dan dipimpin oleh Direktur KKSDA Bappenas. 
Beberapa poin penting dalam rapat tersebut membahas tentang capaian-capaian FORCLIME 
FC hingga tahun 2022, realokasi anggaran untuk pelakasanaan tahun 2021 detail kegiatan yang 
akan dilaksanakan di setiap lokasi DA khususnya yang memiliki skema perhutanan sosial dan 
kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi untuk data pendukung dalam proses perpanjangan.
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RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENYAMPAIAN HASIL 
KEGIATAN DAN RENCANA  PERPANJANGAN
PROGRAM FORCLIME FC
TANJUNG REDEB, 22 OKTOBER 2020

Rencana perpanjangan program FORCLIME FC pada tahun 2022 maka dilakukan koordinasi dengan 
pemerintah kabupaten setempat untuk mendapatkan dukungan dan dapat bersinergi dengan kegiatan 
Pemda setempat. Pada tanggal 22 Oktober telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat kabupaten 
bersama Pemda Kabupaten Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati berau yang diwakili oleh PLT 
Asisten II bidang Pembangunan dan Ekonomi dan dipimpin oleh Kepala Bapelitbang. Rakor dihadiri 
oleh Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan, yang mewakili 
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Kampung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
dan Kebersihan, Kepala KPH Berau Barat, Kepala KPH Berau Tengah, Kepala KPH Berau Utara, 
Kepala Bidang Ekonomi Bapelitbang, Kepala Bagian Penataan Wilayah, DPMU Berau dan NPMU. 

Kesimpulan hasil rapat koordinasi tersebut telah menyepakati dukungan terhadap perpanjangan 
program FORCLIME FC sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Berau. Beberapa rekomendasi 
yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Berau antara lain diharapkan dapat bersinergi dengan 
kegiatan Pemda Kabupaten Berau, diharapkan FORCLIME FC dapat memberikan dukungan 
terhadap UKM termasuk pemasaran dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku usaha, 
dukungan terhadap kapasitas kelompok generasi muda dan kegiatan pertanian serta peternakan. 
Selain itu Pemda berharap FORCLIME FC dapat melakukan sharing data dengan dinas terkait 
termasuk pada kegiatan patroli hutan, dapat berkontribusi dalam program karbon Hutan Berau 
dan memfasilitasi penyusungan pengelolaan mangrove sebagai implementasi Perda Mangrove. 

Sebagai tindak lanjut rapat koordinasi tersebut, tim DPMU didampingi oleh NPMU melakukan 
rapat internal di kantor DPMU pada 23 Oktober 2020. Rapat dihadiri oleh DTL, Tenaga Ahli GIS, 
TA Sosek, TK Pelaporan dan Dokumentasi, DF, pendamping lapang DPMU Berau, PTL Program 
Forclime FC, dan Tenaga Teknis Kehutanan NPMU. Rapat ini membahas dan mensinkronkan 
masukan-masukan dari peserta rakor dengan rencana kerja DPMU pada tahun 2021 dan 2022. 
Selain itu, rapat membahas draft surat rekomendasi perpanjangan program Forclime FC di 
Kabupaten Berau yang akan di tanda tangani oleh PJ Bupati Berau. Draft surat disusun oleh 
DTL Berau dan akan dikoordinasikan ke pihak Kabupaten oleh DF dan tim DPMU lainnya.
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RAPAT EvALUASI AKHIR TAHUN 2020
JAKARTA, 26 OKTOBER 2020

RAPAT REvISI ANGGARAN FORCLIME FC
JAKARTA, 9 NOvEMBER 2020

Terhitung kurang lebih dua bulan sebelum tutup tahun anggaran untuk kegiatan 2020 sehingga 
beberapa realisasi kegiatan harus segera diselesaikan begitu juga kelengkapan dokumen 
administrasinya. Pada 26 Oktober 2020 dilaksanakan rapat evaluasi persiapan akhir tahun untuk 
menyusun strategi percepatan realisasi anggaran 2020. Rapat ini merupakan rapat internal yang 
diikuti oleh masing-masing DPMU dan NPMU. Berdasarkan hasil perhitungan oleh tim keuangan 
FORCLIME FC, apabila semua kegiatan pada proposal yang diajukan dapat terealisasi tepat 
waktu maka realisasi anggaran dapat mencapai 87.87% dengan pelaksanaan terakhir kegiatan di 
lapangan 31 November 2020. Realisasi anggaran sementara pada akhir Oktober baru mencapai 
58%. Selain realisasi kegiatan dilapangan beberapa kegiatan  ahir tahun yang harus dilaksanakan 
antara lain evaluasi kinerja pegawai, penyusunan laporan akhir tahun dan album tahunan.

Setelah pembahasan dan review kelengkapan dokumen oleh tim APIP pada bulan September lalu maka 
proses dilanjutkan ke tahap pembahasan bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu pada 9 
November 2020. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh DJA pengajuan pengurangan pagu 
HLN paling lambat disampaikan pada 18 Desember 2020 yang kemudian akan ditelah. Kelengkapan 
dokumen selain kronologois kegiatan FORCLIME FC juga diperlukan surat No Objection Letter (NOL) 
dari donor. Perpanjangan FORCLIME FC yang tercatat di DJA masih tertulis tahun 2020 sedangakan 
proses perpanjangan hingga tahun 2021 sedang diproses di Bappenas. Pengajuan pemotongan 
anggaran yang dibiayai dana HLN ini terjadi karena faktor eksternal seperti lockdown di beberapa 
desa wilayah DA yang mengakibatkan fasilitator desa/kampung tidak dapat melakukan kegiatan, 
pengadaan monitoring dan evaluasi yang gagal lelang karena tidak adanya penyedia jasa konsultan 
yang memberikan penawaran, beberapa proposal usulan masyarakat ditolak karena direvisi nilaunya 
dan ditunda pelaksanaannya, final payment konsultan yang digeser pembayarannya hingga tahun 2022. 
Tercatat beberapa kegiatan FORCLIME FC yang ditiadakan karena pandemi Covid-19 seperti kegiatan 
publikasi dan rakor ditingkat nasional; provinsi maupun kabupaten, capacity building dan studi banding, 
perjalanan dinas bulan April hingga September tidak dilakukan. Pengajuan pemotongan anggaran HLN 
2020 ini sebelumnya telah disetujui KfW sebagai donor dengan dikeluarkan NOL pada 30 September 2020.
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PENGAMBILAN DOKUMENTASI DI DPMU MALINAU
MALINAU, 27 OKTOBER-17 NOvEMBER 2020

Penyusunan bahan pubikasi 
dan dokumentasi pelaksanaan 
kegiatan program Forclime-FC 
yang diperlukan bertujuan untuk 
diseminasi kegiatan melalui 
publikasi, sosialisasi, pengalaman 
proses pembelajaran dalam 
bentuk share learning, persiapan 
exit strategy dan sebagai 
bukti pelaksanaan kegiatan 
program Forclime-FC di tingkat 
tapak. Kegiatan ini dilakukan 
oleh DPMU Malinau bersama 
pihak ketiga penyedia jasa 
dokumentasi berlokasi di Desa 
Long Alango, Long Kemuat, 
Long Berini dan Desa Apau 
Ping. Beberapa pengambilan 
dokumentasi video maupun foto 
masing-masing antara lain Desa 
Long Alango tema yang akan 
ditonjolkan antara lain areal 
konservasi masyarakat, patroli 
hutan, resolusi konflik batas 
desa melalui kegiatan PLUP 
dan kegiatan tata guna lahan. 

Desa Long Kemuat yang 
didokumentasikan antara lain 
pemanfaatan HHBK kopi dan 
rotan, potensi ekowisata situs 
kuburan batu megalitikum 
wisata arum jeram, pemanfaatan 
jasa lingkungan air bersih dan 
perikanan air tawar. Pada 
lokasi Desa Long Berini telah 
didokumentasikan HHBK 
kayu manis, madu kelulut dan 
madu hutan, potensi ekowisata 
situs kuburan batu dan 
pemanfaatan jasa lingkungan 
air bersih dan pembangkit listrik 
tenaga mikro hidro (PLTMH).
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KEGIATAN MONITORING DAN EvALUASI DPMU BERAU
BERAU, 11-22 NOvEMBER 2020

Kegiatan monev dilakukan 
oleh tim NPMU di DPMU 
Berau meliputi kampung 
Buyung-Buyung, Pesayan, 
Pilanjau, Semanting, 
Suaran dan Sukan Tengah. 
Berdasarkan hasil monev 
pada Kampung Sukan 
Tengah sebanyak 1.000 
bibit durian yang dibeli untuk 
dilakukan penanaman dan 
demplot hortikultura sayur-
sayuran dilakukan melalui 
dana bergulir kelompok. 
Kampung Buyung-Buyung 
pada kegiatan penanaman 
mangrove berdasarkan hasi 
monev diketahui hanya 169 
rhizopora hasil penanaman 
yang dapat bertahan hidup 
dan bantuan UMKM terasi 
melalui penyediaan alat 
produksi telah digunakan 
untuk memproduksi terasi 
bubuk serta kegiatan ini 
telah mengahasilkan dana 
bergulir untuk kelompok. 
Pemasaran UMKM terasi 
masih dilakukan disekitar 
lokasi produksi dan akan 
dipasarkan disekitar lokasi 
wisata mangrove. Kampung 
Suaran pada kegiatan 
keramba kepiting ditemukan 
bahwa dua keramba hancur 
diakibatkan akar pohon 
mangrove karena lokasinya 
berada disela-sela 
pohon dan satu keramba 
telah disebar benih 
kepiting sebanyak 15kg. 
Sedangkan di Kampung 
Kasai telah mendapatkan 
bantuan alat pembuat 
abon dan petis udang.
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KEGIATAN MONEv DEMONSTRATION PLOT  DI DPMU 
KAPUAS HULU
KAPUAS HULU, 20-22 NOvEMBER 2020

Kegiatan monev tidak hanya dilakukan secara rutin oleh masing-masing DPMU tetapi juga 
melibatkan NPMU untuk memberikan masukan dan saran untuk pengembangan kegiatan. 
Kegiatan monev demplot dilakukan oleh tim NPMU yang terdiri dari tenaga teknis kehutanan dan 
administrasi bersama dengan tim Biro Perencanaan yang dilaksanakan di Kapuas Hulu pada 20-
22 November 2020. Kegiatan yang ditinjau antara lain demplot sereh wangi, usaha pemafaatan 
jasa lingkungan air bersih, kegiatan pembibitan, sylvofishery, pengembangan madu kelulut, 
kegiatan pondok belajar, sentra karet, sentra benih, kegiatan biorganik dan pakan organik.

Fasilitasi pengembangan HHBK di desa dampingan yang telah mendapatkan SK HD dari Menteri 
LHK merupakan salah satu bentuk dukungan program FORCLIME FC terhadap pengelolaan 
HD. Investasi pengembangan HHBK yang telah dilakukan oleh program FORCLIME FC 
dalam pengelolaan HD di desa dampingan diantaranya adalah demplot budidaya tanaman 
penghasil minyak atsiri (demplot budidaya serai wangi) di DPMU Kapuas Hulu dan kopi di 
DPMU Malinau. Investasi demplot serai wangi telah dilakukan mulai dari tahun 2019 di HD 
Tamao dan Sungai Abau. Varietas serai wangi yang ditanam adalah varietas Seraiwangi 1. 

Kondisi tanaman serai wangi saat ini sudah siap panen. Pada tanggal 20 November 2020 
dilakukan pelatihan singkat oleh TA Kehutanan NPMU tentang teknik pemanenan daun serai wangi 
yang berlokasi di HD Tamao dan dihadiri oleh LPHD Tamao. Pelatihan singkat cara pemanenan 
daun serai wangi dipandu oleh Tenaga Teknis Kehutanan dan REDD+ NPMU dan tim DPMU 
Kapuas Hulu. Pembangunan demplot budidaya tanaman minyak atsiri juga dilakukan di HD 
Mensiau pada investasi tahun 2020. Tanaman penghasil minyak atsiri yang ditanam yaitu serai 
wangi (varietas Seraiwangi 1) dan akar wangi (varietas Verina 1). Harapannya ketiga hutan desa 
tersebut dapat menjadi penghasil minyak atsiri serta penghasil bibit serai wangi dan akar wangi 
mengingat di Kalimantan Barat belum ada kebun bibit serai wangi dan akar wangi hasil pemuliaan.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air bersih yang dilakukan di desa Tamao dan Lanjak Deras 
telah dilaksanakan. Pada desa Lanjak Deras dan Tamao hasil dari kunjungan Dinas Kesehatan 
setempat menyatakan bahwa standar kebersihan lokasi usaha perlu ditingkat sehingga pada tahun 
2020 kegiatan tersebut akan dikembangkan melalui proposal kegiatan yang diajukan oleh LPHD 
Lanjak Deras dan dibantu oleh dana desa untuk desa Tamao. Sementara kunjungan sentra karet 
yang ada di desa Tamao telah berhasil melakukan penjualan dan akan digulirkan lagi tahun depan. 
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KEGIATAN RAPAT PTC FORCLIME FC-TC
BOGOR, 30 NOvEMBER 2020

Kegiatan rapat PTC merupakan agenda yang dilakukan untuk melakukan persiapan pertemuan 
Programme Steering Committee yang wajib dilakukan paling tidak satu tahun  sekali berdasarkan 
ketentuan Separate Agreement. Selain persiapan untuk PSC Meeting kegiatan ini juga membahas 
evaluasi program FORCLIME FC-TC dan pembahasan Institutional Agreemant (IA). Rapat 
ini memgundang kurang lebih 10 steering committee yang berhubungan dengan program 
FORCLIME FC dan TC, tim BAPPENAS dan donor. Pada kegiatan tersebut disampaikan beberapa 
masukkan untuk FORCLIME FC dan TC sebagaiamana proyek keduanya akan tetap berlanjut pada 
tahun 2021. Beberapa masukkan yang didapatkan untuk FORCLIME FC dari steering committee 
antara lain pengembangan usaha masyarakat seharusnya di hubungkan dengan kementerian 
terkait dalam hal ini adalah Kemendes yang memiliki program BUMDES Mart, kegiatan exit strategy 
diharapkan dapat menjadi lesson learned dengan membuat strategi kegiatan yang dapat diacu 
oleh program lainnya dan diharapkan hasil analisis tidak hanya mencakup best practices tetapi 
kesesuaian kegiatan terhadap lokasi wilayah. Peran FORCLIME FC dalam mitigasi penurunan 
emisi dapat bergabung pada kelembagaan MRV dan safeguard REDD+ ditingkat provinsi.
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PSC MEETING 2020
JAKARTA, 3 DESEMBER 2020

Kegiatan PSC Meeting merupakan kegiatan evaluasi terhadap program FORCLIME yang telah 
berjalan. Kegiatan itu dihadiri oleh beberapa satker terkait di lingkup KLHK antara lain Ditjen 
PPI, PKTL, PHPL, PSKL, Biro KLN, Direktorat KPHP, Bappenas, Dubes Jerman, KfW Office dan 
pemerintah daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Beberapa catatan 
hasil kegiatan tersebut untuk FORCLIME FC anrara lain kegiatan perhitungan karbon dan investasi 
kegiatan untuk mendukung penurunan emisi dapat mendapatkan pengakuan ditingkat daerah dan 
internasional melalui publikasi capaian. Selain itu, kegiatan yang berkontribusi didalam penurunan 
emisi ini dapat dimasukkan kedalam skema jual beli karbon. Selain itu, menurut Direktorat Perhutanan 
Sosial dan Kemintraan Lingkungan program FORCLIME FC telah membantu dalam pencapaian 
target perhutanan sosial melalui fasilitasi masyarakat ditingkat tapak, kedepannya dapat dilakukan 
sinkronisasi pelaporan karena kegiatan tersebut saling beririsan dengan proyek Forest Investment 
Program I dibawah Ditjen PSKL. Kedepannya kelompok tani dampingan FORCLIME FC dapat 
dimasukkan melalui pengelolaan data PSKL (go KUPS) dan informasi untuk memantau capaian 
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Kedepannya diharapkan exit strategy FORCLIME FC 
dapat menciptakan kemandirian kelompok tani untuk mendapatkan dampingan setelah program berakhir 
karena target PSKL satu kelompok penerima izin perhutanan sosial mendapatkan satu pendampingan.
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KABUPATEN KAPUAS HULU
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Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan Barat memilikil luas 29842 km2. Sebagian besar 
wilayahnya adalah kawasan hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi. 
Sejak tahun 2013, program FORCLIME FC telah menyelenggarakan berbagai kegiatan di Kabupaten 
ini dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Aktivitas 
tersebut dilaksanakan pada dua areal DemonstrationActivity(DA) dengan berfokus pada masyarakat 
desa di sekitar hutan. Saat ini sebanyak 32 desa dari 7 kecamatan telah bergabung dalam program 
FORCLIME FC; 16 desa dari 3 kecamatan di DA#2 dan 16 desa dari 4 kecamatan di DA#8. 
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DISTRICT PROGRAM MANAGEMENT UNIT KAPUAS HULU
TENAGA AHLI, TENAGA KHUSUS, DAN STAF PENDUKUNG

SALMAN ARIB ROZAN
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PEMANDU LAPANGAN (PL) DAN FASILITATOR DESA (FD)
DA REDD+ PUTARAN PERTAMA (DA#2)
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PEMANDU LAPANGAN (PL) DAN FASILITATOR DESA (FD)
DA REDD+ PUTARAN KEDUA (DA#8)
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PENDAMPINGAN AUDITOR INDEPENDEN DALAM RANGKA AUDIT 
PROGRAM FORCLIME FC PADA DA#2 DAN DA#8 DI KABUPATEN 
KAPUAS HULU, PROvINSI KALBAR 
7-8 FEBRUARI 2020

Pada tanggal 7-8 Februari dilaksanakan audit program FORCLIME-FC oleh auditor independen. 
Auditor independen yang datang melakukan kegiatan audit adalah Kristianty LS didampingi oleh 
Ninik Anggraeni dari Biro Umum Sektretariat Jenderal KLHK.

Auditor independen mengunjungi sentra pemasaran 
karet Desa Tamao

Kunjungan Tim Audit Independen ke lokasi Demplot 
Hortikultura Hutan Desa Lanjak Deras

Audit investasi Silvopastura Bebrasis Kambing di Desa 
Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir (DA#8)

Audit Investasi Silvopastura Berbasis Ayam di Desa 
Nanga Embaloh, Kecamatan Embaloh Hilir (DA#8)

Kunjungan auditor independen di Depot Air Minum
Lanjak Deras

Pemeriksaan Aset BMN Kecamatan Bunut Hilir 
dilaksanakan di Desa Bunut Hulu (DA#8)
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PENDAMPINGAN vERIFIKASI TEKNIS (vERTEK) SERTIFIKASI LAyAK 
HIGENIS SANITASI DEPOT AIR MINUM HUTAN DESA TAMAO DAN 
HUTAN DESA LANjAK DERAS OLEH DINAS KESEHATAN 
KABUPATEN KAPUAS HULU.
17-18 FEBRUARI 2020

Kegiatan ini diselenggarakan untuk membantu sertifikasi layak higenis depot air minum Hutan Desa 
Tamao dan Lanjak deras agar lebih layak untuk dipasarkan karena sudah memenuhi persyaratan 
higenitas. Setelah itu dilanjutkan kegiatan musyawarah untuk pengaturan pembagian keuntungan 
depot air minum.

Pengambilan sampel air Depot Air Minum Hutan Desa 
Lanjak Deras oleh Dinas Kesehatan

 Kabupaten Kapuas Hulu

Pengecekan infrastruktur Depot Air Minum Hutan Desa Tamao 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu

Musyawarah mengenai pembagian hasil pendapatan dari 
Depot Air Minum Hutan Desa Lanjak Deras

Musyawarah pembagian hasil pendapatan dari 
Depot Air Minum Hutan Desa Tamao di Balai Desa
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RAPAT KOORDINASI PENyUSUNAN PROPOSAL INvESTASI 
PENGEMBANGAN DA REDD+ KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROvINSI KALIMANTAN BARAT
27 - 29 FEBRUARI 2020

Kegiatan ini adalah bentuk fasilitasi 
FORCLIME-FC dalam mendampingi 
penyusunan proposal investasi yang 
akan diajukan agar sesuai dengan apa 
yang dibutuhkan masyarakat. Apabila 
ada yang perlu dipertanyakan, akan 
langsung didampingi oleh Tenaga Ahli 
atau Tenaga Khusus yang bersangkutan, 
sehingga dapat melatih kemandirian 
masyarakat dalam penyusunan proposal 
untuk membangun desanya. Kegiatan 
ini dihadiri oleh District Team Leader 
DPMU Kapuas Hulu Pak Sutedja, 
GFA DPMU Kapuas Hulu Pak Andi 
Erman, Perwakilan POLNEP M. Nasir, 
Sekretaris Bappeda Kapuas Hulu Pak 
Indra Kumara, KPH wilayah Kapuas 
Hulu Utara Pak Sugianli, seluruh 
Fasilitator Desa dan Pemandu Lapang 
DPMU Kapuas Hulu.

Pemberian arahan dari District Team Leader FORCLIME-FC 
DPMU Kapuas Hulu

Para  narasumber yang hadir,  dari kiri ke kanan Sutedja (DTL DPMU 
Kapuas Hulu), Indra Kumara (Sekretaris BAPPEDA Kapuas Hulu), 

M. Nasir (Perwakilan POLNEP), Sugianli 
(Perwakilan KPH Kapuas Hulu Utara)

Pandangan dari M. Nasir (Perwakilan POLNEP)
 mengenai beberapa hal yang perlu

 dikembangkan di Kapuas Hulu

Foto Bersama di akhir kegiatan
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RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI ASOSIASI PERIAU
DANAU SENTARUM
10 - 12 MARET 2020

Disampaikan oleh Kepala Bidang 
Wilayah 3 TNBKDS Bapak 
Gunawan Budi, dipaparkan bahwa 
kepengurusan APDS ini pada 2019 
vakum dan pada saat ini harus 
menentukan pemilihan pengurus 
baru untuk mengganti pengurus 
yang sudah tidak aktif lagi, 
permasalah stok madu yang ada 
digudang dan tidak terbayarkan 
kepada anggota juga harus 
diselesaikan. APDS juga punya 
kewajiban untuk memperpanjang 
sertifikasi halal dan sertifikasi 
organic agar produk madu yang 
dihasilkan bisa diserap pelaku 
pasar untuk di ekspor. Maka dari 
itu perlu dilakukan rapat untuk 
mengatur alur pemasaran dan 
pemilihan kepengurusan baru.

Focus Group Discussion yang dilakukan selama rapat 
memilih pengurus periode 2020 - 2024.

Pengurus Terpilih 2020 – 2024

Pemaparan oleh Bapak Gunawan Budi,
selaku Kepala Bidang Wilayah 3 TNBKDS. 

Stok madu yang belum terjual
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vERIFIKASI TEKNIS PENyUSUNAN HPHD NANGA PALIN
9 AGUSTUS 2020

Hasil Verifikasi di lapangan, maka permohonan HPHD di Desa Nanga Palin seluas 2.249 Ha, yang 
memenuhi syarat dan dapat dilanjutkan prosesnya seluas 2.234 Ha pada kawasan Hutan Lindung 
(HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) karena ada pengurangan seluas 15 Ha yang berada pada 
Areal Penggunaan Lainnya (APL).

Perumusan rencana groundcheck

Perumusan rencana groundcheck

Penyusunan HPHD Nanga Palin di Aula DesaGroundcheck ke wilayah Hutan Desa Nanga Palin
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PELATIHAN PENGEMBANGAN KERAjINAN BERBAHAN DASAR KAIN 
TENUN IKAT TRADISIONAL DAN PEMASARANNyA
11-17 AGUSTUS 2020

Pengembangan kerajinan tenun di 
Desa Mensiau, Menua Sadap, Labian, 
LabianIra’ang dan Melemba merupakan 
program yang dikembangkan oleh 
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di 
bawah Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. 
Kegiatan dihadiri  H. Ilhamsyah Ugen 
selaku Camat Batang Lupar, Silvester 
Berasap selaku Pembina Bumdes Nibung 
Beraya yang mengembangkan kerajinan 
tenun ikat, Iwan Setiawan selaku Kepala 
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian 
dan Transmigrasi(DISNAKERTRANS) 
Kabupaten Kapuas Hulu, Hasnul Sabri  selaku 
Kabid Perindustrian DISNAKERTRANS, 
Lucia Acun seorang Perancang Busana 
di Putussibau, dan  Andi Erman selaku 
DistrictFacilitator DPMU Kapuas Hulu, 20 
orang peserta dari desa melemba, mensiau, 
menua sadap.Labian dan LabianIra’ang. 
Kegiatan dibuka oleh bapak Iwan Setiawan 
dan dilanjutkan pelatihan menjahit oleh 
Bu Lucia Acun, praktik yang dilaksanakan 
diawali dengan materi teori selanjutnya 
praktik pembuatan baju dengan variasi 4 
macam kerah (kerah shiller, kemeja, lever 
dan tegak), selanjutnya diakhiri dengan 
fashion show dengan baju yang sudah jadi.

Foto bersama di awal kegiatan setelah acara dibuka oleh 
Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Iwan Setiawan selaku Kepala Dinas Perindustrian, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Pemberian teori dasar mengenai menjahit 
oleh Bu Lucia Acun selaku Trainer.

Praktik pengambilan ukuran untuk 
membuat sketsa baju
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Proses membuat sketsa skala kecil

Pembuatan sketsa baju skala besar menggunakan 
kertas koran.

Foto bersama mengenakan baju yang telah jadi

Proses pemotongan kain sesuai sketsa 
skala besar yang dibuat

Proses menjahit baju dari kain yang sudah dipotong
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PELATIHAN PEMANFAATAN LESTARI HASIL HUTAN BUKAN KAyU 
(HHBK) GULA AREN
19-20 AGUSTUS 2020

Pelatihan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan kepada KMPH pengolahan gula aren untuk 
memperhatikan faktor – faktor apa saja yang dapat menurunkan kualitas gula aren, memberikan 
informasi mengenai penyimpanan yang baik dan benar, cara mengukur keasaman dan tingkat 
kemanisan nira aren, juga praktik cara membuat gula semut. Pelatihan dihadiri Iwan Setiawan selaku 
Kepala DISNAKERTRANS, Andi Mangkurat selaku Staff CU Keling Kumang Kabupaten Sintang, 
Benediktus Hendra Dosen Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan selaku perwakilan 
POLNEP, Perangkat Desa Saujung Giling Manik, 11 peserta dari Desa Saujung Giling Manik, Banua 
Ujung, Labian Ira’ang.

Foto bersama setelah kegiatan dibuka oleh Pak Sutedja 
selaku DTL DPMU Kapuas Hulu.

Praktik mengukur kadar gula / kemanisan dari nira aren

Proses memasak nira aren

Proses Pembuatan Gula Semut dari aren yang sudah dimasak

Pemberian materi dari Pak Andi Mangkurat staf CU
Keling Kumang Kabupaten Sintang 

Pemberian materi dari Benediktus Hendra Dosen Program 
Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan.

Penyerahan hasil pengolahan gula aren 
(gula aren batang dan gula semut) dari DTL 

kepada Kepala DISNAKERTRANS 
Kabupaten Kapuas Hulu
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FASILITASI PERENCANAAN PENGELOLAAN HUTAN DESA DAN 
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL HUTAN 
DESA MELEMBA DAN jONGKONG MANDAy
23 SEPTEMBER 2020 DI DESA MELEMBA

28 SEPTEMBER 2020 DI DESA 
jONGKONG MANDAy

Dalam kegiatan penyusunan RPHD 
dan KUPS Hutan Desa di desa Melemba 
Kecamatan Batang Lupar Kabupaten 
Kapuas Hulu di hadiri 17 orang dari unsur 
perangkat desa (kepala desa + Kaur), 
tokoh masyarakat, Pengurus LPHD, dan 
masyarakat Desa.

Dalam kegiatan penyusunan RPHD dan 
KUPS Hutan Desa di desa Jongkong 
Manday Kecamatan Bika Kapuas Hulu di 
hadiri 20 orang dari unsur perangkat desa 
(kepala desa + Kaur), tokoh masyarakat, 
Pengurus LPHD, dan masyarakat Desa.

Pemaparan oleh DTL DPMU Kapuas Hulu 
di Aula Desa Jongkong Manday

Proses penyusunan RPHD dan KUPS Hutan Desa 
Jongkong Manday

Serah terima SK Hutan Desa Melemba oleh DTL DPMU 
Kapuas Hulu.

Proses penyusunan RPHD Melemba 
bersama LPHD  dan LPM
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PENyULUHAN KESEHATAN HEwAN DAN PERIKANAN DALAM 
RANGKA PENGEMBANGAN BUDIDAyA SILvOPASTURAL DAN 
SILvOFISHERy.

Pelaksanaan kegiatan ini dilatarbelakangi oleh keluhan dari KMPH mengenai ternak dan 
ikan-ikan yang dipelihara mengalami sakit bahkan ada yang mati. Mereka mengaku kurang 
memiliki ilmu tentang pemeliharaan ternak dan ikan. Selain itu kegiatan ini merupakan tidak lanjut 
dari saran auditor independen yang disampaikan pada saat melakukan audit ke beberapa desa 
yang ternak dan ikanya bermasalah. Penyuluhan dilakukan di 3 desa pada waktu yang berbeda.
Penyuluhan kesehatan hewan dan perikanan di Desa Labian dilaksanakan pada tanggal 23-24 
September 2020, materi dan praktik mengenai perikanan disampaikan oleh Abah Muhammad selaku 
Dosen Budidaya Perairan di POLNEP dan materi dan praktik mengenai peternakan disampaikan 
oleh Franciscus Bujang Bali selaku penyuluh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
Selanjutnya penyuluhan dilakukan di Desa Nanga Boyan pada tanggal 26-27 September 2020, 
materi dan praktik mengenai perikanan disampaikan oleh Muhammad Nasir selaku Dosen 
Budidaya Perairan di POLNEP sedangkan materi dan praktik mengenai peternakan disampaikan 
oleh  Franciscus Bujang Bali selaku penyuluh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Terakhir, penyuluhan dilaksanakan di Desa Nanga Embaloh pada tanggal 29-30 September 2020, 
materi dan praktik mengenai perikanan disampaikan oleh Wahyu Wira Pratama selaku Dosen 
Budidaya Perairan di POLNEP sedangkan materi dan praktik mengenai peternakan disampaikan 
oleh  Franciscus Bujang Bali selaku penyuluh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.

Praktik pembersihan kandang bebek di Labian

Praktik benih aklimatisasi ikan sebelum dipindah ke kolam 
oleh Abah Muhammad

Praktik aklimatisasi benih ikan di kolam 
salah satu anggota KMPH Nanga Boyan dipandu 
oleh Muhammad Nasir selaku Dosen POLNEP

Praktik pemberian vitamin pada ayam 
di Desa Nanga Boyan
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Pemberian obat cacing pada kambing di Nanga Boyan dengan suntik di bagian intraperitoneal oleh penyuluh.

Praktik memberikan obat cacing secara oral kepada kambing di Desa Nanga Embaloh

Praktik penanganan penyakit ikan di Desa Nanga Embaloh 
dipandu  oleh Wahyu Wira Pratama selaku Dosen POLNEP
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PENCAIRAN DANA INvESTASI

Kegiatan ini merupakan pemberian 
dana terhadap kegiatan investasi 
dalam mengimplementasikan program 
FORCLIME FC untuk masyarakat 
pada tahun 2020. Pencairan untuk 
investasi yang diajukan masyarakat 
sebanyak 105 kegiatan dilaksanakan 
pada tanggal 5 Oktober 2020.
Pencairan anggaran investasi 
tersebut dilaksanakan di Putussibau 
oleh LPHD dan LPM dari 32 desa 
dengan didampingi oleh Fasilitator 
Desa dan Pemandu Lapangan 
kegiatan resminya bertempat di Aula 
BAPPEDA Kapuas Hulu.

Pengarahan dari Tenaga Ahli Agroforestry pada pencairan tahap pertama

Penyampaian progres, lessonlearned dan best practices kegiatan FORCLIME-FC hingga oktobber 2020

Proses melengkapi administrasi pencairan
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PELATIHAN PENGOLAHAN HASIL SILvOFISHERy DI DANAU PONTU 
DESA BUNUT TENGAH KAwASAN HUTAN DESA BUNUT HULU.
6 - 8 OKTOBER 2020

Training pengolahan hasil investasi silvofishery (pengolahan hasil perikanan) merupakan gerakan untuk 
meningkatkan ketahanan pangan dan mendorong usaha kecil menengah (UKM) pada saat pendemicovid 
19 seperti ini. Untuk keperluan tersebut, sebagai langkah awal, perlu dibuat percontohan Pengolahan Hasil 
Investasi Silvofishery sebagai wahana pengembangan kapasitas para petani nelayan pada DA REDD+ 
untuk belajar dalam teknik pengembangan produk perikanan dan pemasarannya, mulai dari pengolahan, 
pengemasan, labeling dan pemasaran. Narasumber yang hadir yaitu, Nadia Ningrum dari Dinas Perikanan, 
Neneng Supiyati dan Pujawati Arisandi dari Seksi Farmasi Makanan dan Minuman Dinas Kesehatan. 

Penyampaian materi mengenai higenitas oleh 
Neneng Supiyati selaku Seksi Farmasi Makanan 

dan Minuman Dinas Kesehatan.

Persiapan tempat seperti pemasangan lampu, pembuatan 
rak, pemasangan terpal, di sentra pengolahan hasil 

silvofishery danau pontu.

Penyampaian lessonlearned dan bestpractices program 
FORCLIME-FC oleh DTL DPMU Kapuas Hulu

Penyampaian materi mengenai kemasan dan labeling 
oleh Pujawati Arisandi selaku Seksi Farmasi Makanan dan 

Minuman Dinas Kesehatan.

Praktik pembuatan abon ikan dipandu oleh Nadia Ningrum 
selaku staff Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Foto bersama di akhir kegiatan
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 MONITORING PELAKSANAAN INvESTASI DI DA#2 DAN DA#8

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan investasi 
perlu dilakukan untuk melihat perkembangan 
dan kendala yang terjadi selama tahun 2020.
Kegiatan monitoring rutin dilaksanakan oleh 
fasilitator desa, pemandu lapangan, serta 
tenaga ahli dan khusus DPMU Kapuas Hulu 
dan NPMU. Beberapa kegiatannya, yaitu:

a.  Monitoring, evaluasi dan pelaporan kemajuan 
pelaksanaan investasi tahun 2019 pada tanggal 
17 - 20 Maret 2020 untuk memastikan seluruh 
investasi tahun 2019 mengalami kemajuan dan 
memberikan solusi atas kendala yang terjadi.

b. Monitoring Progres Pelaksanaan Investasi 
dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pelaksana DPMU 
Kapuas Hulu Semester I Program 
FORCLIME-FC pada DA REDD+ Kabupaten 
Kapuas Hulu tanggal 25 Juni 2020 - 07 Juli 2020

c.  Monitoring dan pendokumentasian investasi 
FORCLIME-FC hingga 2020 pada saat musim 
penghujan pada tanggal 26 - 29 September 
2020.

d. Monitoring pelaksanaan investasi tahun 
2020 pasca pencairan dana investasi dan 
keberlanjutan investasi FORCLIME-FC hingga 
tahun 2020 pada tanggal 2 - 9 November 2020

Monev di Desa Melemba Monev di Desa Mensiau

Desa Saujung Giling Manik

Pengambilan video monev di Desa Pala Pintas
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Desa Ulak Pauk

Monev di Desa Labian Ira’ang

Desa Nanga Palin

Desa Entibab

Desa Jongkong Manday

Desa Keliling Semulung Desa Teluk Geruguk
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PENDAMPINGAN TIM NPMU MELAKUKAN MONITORING PROGRESS 
PELAKSANAAN INvESTASI PENGEMBANGAN DA REDD+
12 - 15 NOvEMBER 2020

Sehubungan dengan dilaksanakannya Monitoring 
Progress Pelaksanaan Investasi Pengembangan 
DA REDD+ Program FORCLIME - FC Kabupaten 
Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat oleh Tim 
NPMU, dilakukanlah pendampingan oleh Tenaga 
Pelaksana DPMU Kapuas Hulu.

Tim NPMU bersama tenaga pelaksana DPMU Kapuas Hulu 
berfoto bersama di demplot serai wangi Desa Tamao

Berdiskusi di ruang kantor sentra pemasaran karet rakyat 
di Desa Tamao

Mengunjungi pondok belajar hutan desa di Desa Mensiau

DTL DPMU Kapuas Hulu sedang menjelaskan mengenai 
madu kelulut kepada tim NPMU

Berfoto bersama di depot air minum Desa Tamao

Mengunjungi sentra pengolahan madu yang sedang 
dibangun di Desa Sepandan
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KUNjUNGAN KERjA wAKIL MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN (ALUE DOHONG, PH.D).
17 NOvEMBER 2020

Salah satu kegiatan investasi pengebangan DA REDD+ dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi 
dan degradasi hutan di Kabupaten Kapuas Hulu adalah melalui penanaman dengan menggunakan pola 
agroforestry, silvofishery  dan  silvopastural. Salah satu tanaman pokok adalah kratom (Mitragynaspeciosa). 
Hingga saat ini pendapatan utama masyarakat dampingan yang diperoleh dari investasi program 
FORCLIME – FC berasal dari hasil panen daun kratom. Total pendapatan masyarakat pada periode 
1 Januari sampai dengan 31 September 2020 mencapai Rp 8.146.251.383,-. Pada masa wabah 
COVID-19 yang telah melanda dunia, dimana banyak masyarakat yang kehilangan kesempatan kerja 
dan tidak memiliki alternative pendapatan lainnya, Kratom menjadi satu-satunya sumber pendapatan 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkembangnya isu kontrofersial oleh salah satu instansi 
pemerintah telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Untuk megetahui lebih dekat mengenai 
isu kratom, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Wakil Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (Alue Dohong, Ph.D) dan tim melakukan kunjungan kerja ke Kapuas Hulu
pada tanggal 17 November 2020. Dalam kunjungan kerja tersebut, DPMU Kapuas Hulu mengagendakan 
peninjauan ke industri pengolahan daun kratom dan berdiskusi dengan pihak-pihak terkait bertempat 
di Kalis. DTL Program FORCLIME-FC Kapuas Hulu telah memandu dan memberikan penjelasan 
mengenai investasi penanaman Kratom pada areal DA REDD+ di Kabupaten Kapuas Hulu

Penyampaian dokumen laporan oleh DTL Kapuas Hulu 
kepada Wakil Menteri LHK mengenai progres investasi 

penanaman Kratom pada areal DA REDD+ 
di Kabupaten Kapuas Hulu yang didukung 

oleh KLHK melalui program FORCLIME-FC.

Penjelasan DTL Kapuas Hulu kepada Wakil Menteri 
LHK yang didampingi oleh wakil bupati Kapuas Hulu dan 

pemilik industry pengolahan daun kratom mengenai proses 
penjemuran, penggilingan, pengemasan,

pengiriman dan pemasarannya.

Penyerahan produk kratom berupa tepung kratom dalam 
kemasan yang siap ekspor dari pemilik industri pengolahan 
kratom (Abdul Hamid) kepada direktur HHBK Kementerian 

LHK (Istanto).

Penjelasan DTL Kapuas Hulu kepada Wakil Menteri LHK 
mengenai jenis tanaman kratom sebagai HHBK 

unggulan masa depan.
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Penyerahan Contoh produk HHBK madu kelulut yang difasilitasi oleh program FORCLIME-FC di Kabupaten Kapuas Hulu 
oleh fasilitator desa Tanjung Intan kepada Wakil Menteri LHK.

Penyerahan produk hasil investasi pemanfaatan HHBK secara lestari berupa madu kelulut kepada Direktur HHBK 
Kementerian LHK. 
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PENDAMPINGAN TIM NPMU MELAKUKAN ASISTENSI DAN 
MONITORING PROGRES PENGELOLAAN HUTAN DESA PADA DA 
REDD+ DI KABUPATEN KAPUAS HULU
20 - 23 NOvEMBER 2020

Program FORCLIME-FC bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi 
hutan melalui perbaikan pengelolaan hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya mitigasi perubahan iklim yang dirancang untuk mencapai 
tujuan tersebut pada Areal DA REDD+ program FORCLIME-FC adalah pengelolaan hutan berbasis 
masyarakat (community based forest management/CBFM) melalui skema Hutan Desa di Kabupaten 
Kapuas Hulu.
Hingga saat ini Program FORCLIME-FC pada DPMU Kapuas Hulu telah berhasil memfasilitasi 
masyarakat melalui LPHD memperoleh ijin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) sebanyak 10 
Unit. Progres pengelolaan Hutan Desa masih belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu perlu 
dilakukan Asistensi oleh Tim NPMU didampingi oleh tim DPMU Kapuas Hulu dan sekaligus melakukan 
monitoring Progres kegiatan pengelolaan Hutan Desa dampingan Program FORCLIME-FC.

Foto bersama di depan sentra karet rakyat di Desa Tamao

Tenaga teknis kehutanan dan REDD NPMU FORCLIME-FC sedang 
memberikan training singkat mengenai budidaya serai wangi.
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Mengunjungi depot air minum di Desa Tamao Mengunjungi sentra pemasaran produk investasi 
di Desa Lanjak Deras

Mengunjungi demplot pemanfaatan HHBK madu kelulut 
di Desa Tamao

Mengunjungi depot air minum Desa Lanjak Deras Supervisi dan training singkat perlakuan aklimatisasi dan 
penanaman serai wangi dan akar wangi investasi tahun 

2020 di Desa Mensiau
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Pengukuran tinggi pohonPengukuran diameter pohon setinggi dada / 
diameter breast high (DBH)

INvENTARISASI TANAMAN INvESTASI AGROFORESTRI DI wILAyAH 
PENGEMBANGAN DA REDD+ PROGRAM FORCLIME-FC KABUPATEN 
KAPUAS HULU
DESEMBER 2020

Kegiatan utama program FORCLIME-FC dalam rangka pengurangan degradasi dan deforestasi 
hutan berupa kegiatan penanaman dengan pola agroforestri. Upaya yang telah dilakukan oleh program 
dimulai sejak tahun 2016 pada DA REDD+ Putaran Pertama (DA82) dan pada tahun 2017 di DA 
REDD+ Putaran Kedua (DA8) dimana semua Desa dampingan program melaksanakan penanaman 
agroforestri guna tercapainya tujuan program FORCLIME-FC dalam rangka mengurangi laju degradasi 
dan deforestasi hutan yang ada dalam wilayah Demontration Activity.
Program FORCLIME - FC melakukan inventarisasi tanaman investasi kegiatan agroforestri yang 
telah dimulai sejak tahun 2016 di areal pengembangan DA REDD+ Putaran Pertama (DA#2) dan 
Putaran Kedua (DA-8). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui serapan emisi yang merupakan 
salah satu Indikator keberhasilan program Fordime-FC dalam mengurangi Degradasi dan Deforestasi 
hutan. Inventarisasi ini melibatkan 32 Desa yang berada di areal pengembangan DA REDD+, dimana 
desa-desa dampingan melakukan penanaman melalui kegiatan agroforestri. Untuk memperoleh data 
terkait diameter dan tinggi batang dari kegiatan investasi penanaman agroforestri, perlu dilakukan 
inventarisasi berupa kegiatan pengukuran diameter dan tinggi tanaman di lapangan.
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Pelatihan singkat inventarisasi pohon menggunakan 
plot contoh

Fasilitator Desa Teluk Geruguk sedang melakukan 
penandaan posisi pohon dengan GPS
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KUNjUNGAN KERjA STAF AHLI MENTERI BIDANG HUBUNGAN 
ANTAR LEMBAGA PUSAT DAN DAERAH, KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
( PROF. DR. IR. wINARNI DIEN MONOARFA, MS )
18 DESEMBER 2020

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi 
Kalimantan Barat telah ditetapkan oleh 
UNESCO sebagai salah satu Situs Cagar 
Biosfer di Dunia. Penetapan ini diumumkan 
pada saat Sidang   Internasional UNESCO ke 
30 yang diselenggarakan di Palembang, dimana 
kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan 
Danau Sentarum sebagai zona inti dan kawasan 
di sekitarnya sebagai Zona Penyangga dan 
Zona Transisi. Untuk memastikan bahwa tujuan 
penetapan Situs Cagar Biosfer benar-benar 
bisa dicapai, maka pada tanggal 17 Desember 
2020 telahdiselenggarakan Rakor Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Lima Tahun Cagar 
Biosfer Kapuas Hulu difasilitasi oleh Balai Besar 
Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau 
Sentarum               (BBTNBKDS) yang dihadiri 
oleh Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hubungan 
Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
Republik Indonesia  (Prof. Dr. Ir. Winarni Dien 
Monoarfa, MS), Bupati Kapuas Hulu (H. A. M. 
Nasir, SH), dan para pihak terkait. 

Salah satu agenda dari rangkaian Rakor 
adalah kunjungan kerja ke Pondok Belajar 
Hutan Desa Mensiau, Kecamatan Batang 
Lupar pada areal DA REDD+ yang didukung 
oleh KLHK melaluiprogram Forest and Climate 
Change (FORCLIME-FC). Desa Mensiau 
merupakan salah satu wilayah penyangga 
TNBKDS dan wilayah kerja KPH Kapuas 
Hulu Utara. Kunjungan ke Pondok Belajar ini 
sangat cocok karena  4 pilar tujuan  strategis 
pengelolaan Cagar Biosfer, yaitu:Konservasi 
keanekaragamanhaya t i ,Pembangunan 
berkelanjutan, Pengembangan ilmu pengetahun 
dan sumber daya manusia, mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim telah dan sedang dipraktikkan 
oleh masyarakat melalui  kegiatan investasi 
pengembangan DA REDD+. Dalam kunjungan 
ini diserahkan pula Penghargaan ProKlim Tahun 
2020 oleh Kementerian LHK yang   diwakili oleh 
SAM Bidang  Hubungan Antar Lembaga Pusat 
dan Daerah.

Pernyerahan penghargaan trophy, sertifikat dan insentif 
ProKlim Utama Tahun 2020 oleh Kementerian LHK kepada 
Desa Mensiau. Sekaligus penyampaian dokumen Brosur 
Hutan Desa Mensiau oleh FORCLIME-FC Kapuas Hulu 
kepada Staf Ahli Menteri LHK mengenai pembangunan 
dan pengelolaan Hutan Desa Mensiau yang didukung oleh 
KLHK melalui program FORCLIME-FC

Pengarahan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar 
Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia  
(Prof. Dr. Ir. Winarni Dien Monoarfa, MS)
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Bupati Kapuas Hulu  (H. A. M Nasir, SH) saat kunjungannya 
ke Pondok Belajar Hutan Desa di    Mensiau, menyampaikan 
apresiasi dan bangga atas keberhasilan yang dicapai oleh 
Desa Mensiau yang telah membawa dan mengangkat 
nama baik Kabupaten Kapuas Hulu di Tingkat Nasional.

Suasana penyambutan Staf Ahli Menteri LHK bersama Bupati Kabupaten Kapuas Hulu dan tim di Pondok Belajar 
Hutan Desa Mensiau. Peserta penyambutan terdiri dari Perangkat Desa Mensiau, Perangkat Kecamatan Batang 
Lupar, dari pihak Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (TNBKDS), dari pihak Pemda Kabupaten 

Kapuas Hulu dan dari pihak FORCLIME-FC DPMU Kapuas Hulu.

Staf Ahli Menteri Bidang 
Hubungan Antar Lembaga 
Pusat dan Daerah KLHK (Dr. 
Ir. Winarni D Monoarfa MS), 
Bupati Kabupaten Kapuas 
Hulu (Abang Muhammad Nasir, 
SH), Istri Bupati Kapuas Hulu 
sekaligus Anggota Komite III 
DPD RI (Erlinawati Nasir, SH. 
MAP), Kepala Desa Mensiau 
(Sylvester Berasap) bersama 
dengan    Kelompok Masyarakat 
Pengelola Hutan (KMPH) 
berfoto di depan produk yang 
dibuat oleh KMPH

Sambutan Ibu Erlinawati,SH,M.AP,(Istri Bupati 
Kapuas Hulu ) Ketua Tim penggerak PKK  Kabupaten 
Kapuas Hulu sekaligus Anggota DPD RI Dapil 

Kalimantan Barat. 
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1. DESA MELEMBA

Desa Melemba adalah salah satu desa penyangga 
kawasan Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau 
Sentarum.Desa ini memiliki luas sekitar 2.618 Ha dan 
merupakan bagian dari Kecamatan Batang Lupar. 
Pembagian landuse dari wilayah kelola ini hampir 
separuh wilayah (40 persen) masuk ke dalam Taman 
Nasional Danau Sentarum.Pada tahun ini SK untuk 
Hutan Desa melemba telah keluar, dengan luas 
hutan desa 4.216 Ha. Sebanyak 471 jiwa (111 KK) 
penduduknya mendiami desa ini.Sebagian besar 
masyarakatnya bekerja sebagai petani nelayan. Desa 
ini masuk dalam kategori desa berkembang (data IDM 
tahun 2020).

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Sebagai desa 
penyangga kawasan TNBKDS, Desa Melemba 
memiliki keanekaragaman hayati yang cukup tinggi dan 
seringkali menjadi obyek tujuan wisata bagi pengunjung 
mancanegara. Kegiatan patroli hutan berbasis 
masyarakat menjadi kegiatan yang cukup penting untuk 
menjamin terpeliharanya keanekaragaman hayati 
tersebut, selain juga mengamankan wilayah hutannya. 
Tim patroli teridiri dari 10 orang yang terbagi menjadi 
2 tim. Tim patroli berhasil mendokumentasikan temuan 
satwa berupa orang utan betina, sarang madu kelulut, 
dan Kangkareng hitam (Anthracocerosmalayanus) 
yang masuk dalam kategori Vulnerable (VU) menurut 
IUCN.

b. Pengembangan HHBK Madu Hutan. Lokasi 
Melemba yang dikelilingi sungai dan rawa sangat baik 
untuk habitat lebah madu hutan, selain itu juga terdapat 
bermacam-macam bunga dari pepohonan hutan untuk 
sumber nektar mereka. Oleh karenanya, pada tahun 
2020 FORCLIME-FC memberikan investasi berupa 
peralatan dan 1600 bibit tembesu untuk mendukung 
pemanfaatan HHBK madu hutan yang akan dikelola 16 
anggota KMPH.

c. Pembangunan keramba apung pola silvofishery. 
Sebagian besar masyarakat Desa Melemba memiliki 
mata pencaharian Nelayan. Pembangunan Keramba 
Apung Pola Silvofishery di Desa Melemba ini dibangun 
untuk menyimpan hasil tangkapan ikan masyarakat yang 
banyak. Selain itu masyarakat dapat memanfaatkan 
Demplot ini sebagai wahana percontohan. Tahun 2020 
ini dibuat 5 keramba apung dengan ukuran 2x4 m serta 
penanaman 200 batang bibit tembesu.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa 
kegiatan investasi tahun-tahun sebelumnya 
yang berhasil dan masih digulirkan. Yaitu 
kegiatan investasi:

a.   Pembangunan silvofisheri yang dikelola 
oleh 7 anggota KMPH. Memelihara 7000 
ekor gurami dan menanam 700 pohon 
kratom di sekitar lokasi kolam dan keramba 
mereka.

b.  Penanaman agroforestri tahun 2019 
yang dilakukan oleh 21 anggota KMPH pada 
lahan seluas 10 hektar. Mereka menanam 
7836 pohon kratom, yang masih mereka 
rawat dengan baik hingga sekarang.

c.  Pengembangan Hasil Hutan Bukan 
Kayu (HHBK) Madu Tikung tahun 2019 
yang dikelola oleh 14 anggota KMPH, 
mereka mengelola 700 papan tikung yang 
dipasang di pohon sekitar sungai.

d. Pengembangan pemanfaatan HHBK 
pewarna alami yang dikelola oleh 7 anggota 
KMPH merawat 350 pohon penghasil 
pewarna alami seperti, engkerebai, 
mengkudu dan lain-lain. Hasil dari investasi 
ini ada yang berupa pewarna alami pasta 
dan juga ada yang berupa produk jadi 
seperti tenun ikat tradisional menggunakan 
pewarna alami.

Salah satu keramba investasi silvofishery 
tahun 2020 digunakan oleh anggota KMPH 

untuk membudidayakan ikan belida
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Pohon kratom yang tumbuh optimal di desa melemba dan 
pendapatan penjualan daun puri ini rata-rata 

enam juta rupiah per bulannya.

Produk kerajinan tenun ikat tradisional

Papan tikung bantuan FORCLIME-FC Daun kratom yang dijemur di pekarangan rumah warga

Oven untuk mengasap ikan sangat membantu masyarakat 
karena kebutuhan bahan bakar tidak harus 

sebanyak biasanya

Hasil panen pengelolaan HHBK secara lestari madu lalau 
sebanyak 289 kg di desa Melemba.
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Anggrek tebu (Grammatophyllumspeciosum)

Salah satu anggrek hutan yang sedang berbunga

Seekor labi-labi terperangkap di jebakan ikan milik warga

Sarang madu kelulut di batang pohon BurungKangkareng hitam ( Anthracocerosmalayanus )

Orang utan yang berhasil di dokumentasikan oleh tim patroli

Burung bubut besar (Centropussinensis)
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Sentra pengolahan HHBK madu hutan 
investasi tahun 2020

2. DESA SEPANDAN

Desa Sepandan berada di Kecamatan Batang 
Lupar dengan luas 22.577Ha. Status tata batas Desa 
Sepandan telah memasuki proses kesepakatan batas 
kecamatan, yaitu antara Kecamatan Batang Lupar 
dan Kecamatan Suhaid. Desa Sepandan memiliki 
hutan Desa seluas 4.174 Ha yang telah difasilitasi 
pembentukanya pada tahun 2019. Masyarakat Desa 
Sepandan sejumlah 1129 jiwa (341 KK) dan sebagian 
besar berprofesi sebagai  petani dan nelayan. Dalam 
Indeks Desa Membangun, Desa Sepandan masuk 
dalam kategori desa mandiri. Suku Dayak Iban dan 
Melayu tinggal harmonis di desa ini.

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Pelaksanaan 
patroli tahun 2020 dilakukan pada bulan oktober, 
oleh 3 tim (15 orang) pada 3 jalur transek sepanjang 
27.21km. Tim berhasil mendata beberapa jenis 
satwa, seperti orang utan, burung sikatan, kupu-kupu, 
kelelawar, dan ular. Di samping itu, tim juga menjumpai 
beberapa flora sepertibeberapajeniskeladihutan, 
sirihhutandanjamurhutan Beberapa ditemui secara 
langsung dan beberapa hanya terlihat tanda-tandanya 
saja.

b. Sentra pengolahan HHBK Madu Hutan. Dalam 
mendukung pemanfaatan lestari HHBK madu hutan 
di desa Sepandan, maka dibuatlah sentra pengolahan 
HHBK madu hutan dengan tujuan melestarikan 
ketersediaan dan kualitas madu hutan, serta untuk 
mengembangkan Home Industry tepat guna berbasis 
madu di Desa Sepandan. Lokasi sentra ini berada 
pada ruangan rumah salah satu kelompok KUPS 
Perlebahan yang dipinjam pakaikan untuk menjadi 
sentra pengolahan madu hutan, berukuran 4x6 yang 
dilengkapi dengan WC serta direnovasi beberapa 
bagian dalam ruangan tersebut.

c. Demplot silvopastural dalam rangka pengembangan 
sistem perladangan. Kegiatan ini dilakukan untuk 
memberikan inovasi dan pengembangan mata 
pencaharian masyarakat desa yang berimbas 
terhadap pengurangan deforestasi yang terjadi akibat 
perladangan. Kandang dibangun dengan ukuran 5x8 m 
untuk memelihara 10 ekor babi unggul. Selain itu juga 
dilakukan penanaman 150 batang bibit petai di sekitar 
lokasi kandang.

d. Pengayaan Jenis Tanaman Asli Hutan 
Desa. Kegiatan ini dilakukan untuk 
menambah tegakan pada areal hutan desa 
sekaligus untuk sikatanmendukung suplai 
sumber.

makanan lebah madu hutan agar pengelolaan 
HHBK. Terdapat masing- masing 2.320 bibit 
Putat dan Tembesu yang ditanam pada 
areal seluas 11, 60  Ha dengan melibatkan 
16 kepala keluarga (KK).
Selain kegiatan di atas, ada beberapa 
kegiatan investasi tahun-tahun sebelumnya 
yang berhasil dan masih digulirkan. Yaitu 
kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri  tahun 2018  yang 
dikelola oleh 67 anggota KMPH, menanam 
681 pohon kratom, 1483 pohon kakao 
dan 318 pohon karet. Kratom merupakan 
tanaman yang paling menghasilkan 
dibandingkan dengan kakao dan karet. 
Pendapatan dari kratom sendiri mencapai  
Rp 22.630.000,- periode Januari-Juni 2020.

b. Pembangunan silvofisheri tahun 2018 
yang dikelola oleh 8 anggota KMPH, 
memelihara 8000 ekor nila dan menanam 
800 pohon kratomdisekitar kolam. Investasi 
ini terus digulirkan hingga saat ini.
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Kondisi babi investasi silvopastural tahun 2020 Ikan patin yang dipelihara di kolam salah satu anggota 
KMPH memiliki bobot rata-rata 500 gram 

Kondisi kandang babii nvestasi silvopastural tahun 2020 Kolam yang dirawat secara rutin oleh KMPH terlihat bersih

Tanaman Kratom yang ditanam secara rapih dan dirawat 
secara rutin oleh KMPH tumbuh subur.



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202066

Beberapa jenis keladi yang ditemukan tim patroli Kupu-kupu yang ditemukan di jalur patroli

Ular cincin emas (BoigadendrophilaBoie) dalam bahasa 
inggris disebut Mangrove snake.

Tanaman bunga kupu-kupu (Bauhiniapurpurea)

Sirih hutan yang ditemukan tim patroli Burung sikatan

Orang utan betina yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli 

Jamur Cookeinatricholoma
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3. LANjAK DERAS

Desa Lanjak Deras di Kecamatan Batang Lupar 
memiliki wilayah administratif seluas 7161.03 Ha. Desa 
Lanjak Deras memiliki hutan desa seluas 3.216 Ha 
yang sudah ditetapkan dengan SK nomor 4657 tahun 
2018. Jumlah penduduk desa ini sebanyak 1196 jiwa 
(323 KK) yang sebagian besarnya berprofesi sebagai 
petani nelayan. Menurut data IDM 2020 Desa Lanjak 
Deras masuk dalam status desa mandiri.
Beberapa kegiatan investasi di Desa Lanjak Deras 
sepanjang tahun 2020 yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan patroli 
tahun ke-5 ini dilaksanakan oleh 2 tim patroli pada 
jalur transek sepanjang15,02Km.Ditemukan beberapa 
potensi gangguan hutan pembukaan jalan baru, 
perladangan, dan perburuan satwa. Tim patroli juga 
mencatat temuan flora berupa kantong semar dan 
jamur hutan, serta temuan fauna seperti sarang burung 
dan ular.

b. Pembangunan persemaian dan gudang sentra benih. 
Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan 
kebutuhan sumber benih baik itu benih silvofishery, 
benih tanaman agroforestry, hortikultura, silvopastura 
dan lainnya dalam rangka pengembangan Hutan Desa.  
Pembangunan persemaian dan gudang sentra benih 
bertempat di wilayah Dusun Sepan dengan luas areal 
sekitar 1,5 Ha. Selain pembangunan persemaian dan 
sentra benih juga dilakukan pengadaan peralatan dan 
tanaman untuk mendukung kegiatan ini.

c.Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air 
kemasan isi ulang. Kegiatan ini adalah salah satu 
upaya pengembangan depot air galon isi ulang yang 
telah dibangun pada tahun 2019. Kegiatan ini berupa 
penambahan fasilitas pada depot, rehabilitasi bangunan 
dan fasilitasi pengujian kualitas air.

d. Fasilitasi Pemasaran Produk HHBK, Agroforestry, 
Silvofishery, dan Holtikultura.Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengatasi permasalahan  nilai jual pemasaran 
hasil-hasil investasi program. Bangunan berukuran 
9x7 m pinjam pakai  dari salah satu anggota KUPS HD 
Lanjak Deras.

e. Pengayaan Jenis Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini dilakukan untuk menanggulangi deforastasi 
pada areal hutan desa sekaligus untuk mendukung 
kebutuhan masyarakat pada masa depan. 

Terdapat masing- masing 2.440 bibit Durian 
dan Tekam yang akan ditanam pada areal 
seluas 12,20 Ha dengan melibatkan 23 
kepala keluarga (KK).

f.  Reboisasi. Dilakukan reboisasi pada areal 
bekas kebakaran dalam areal Hutan Desa 
Lanjak Deras seluas 49,90 Ha yang terbagi 
dalam 3 areal, dengan menanam 10.340 
bibit tembesu dan 9.620 bibit putat.
Selain kegiatan di atas, ada beberapa 
kegiatan investasi tahun-tahun sebelumnya 
yang berhasil dan masih digulirkan. Yaitu 
kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2016. 
Pada investasi ini masyarakat terlebih 
dahulu membangun persemaian pohon 
karet, kakao dan gaharu pada tahun 2015, 
dan selanjutnya ditanam di tahun 2016. Pada 
tahun ini tanaman kakao sudah berbuah dan 
sudah dapat dipanen untuk diolah menjadi 
coklat. Tanaman karet nya juga sudah dapat 
disadap.

b. Pembangunan silvofisheri tahun 2018 
yang dikelola oleh 12 anggota KMPH, 
awalnya memelihara 1200 ekor patin dan 
menanam 600 pohon kratomdisekitar kolam. 
Sekarang sudah beberapa kali digulirkan 
dengan komoditas ikan patin dan ikan 
arwana brazil.

c. Pembangunan demplot hortikultura tahun 
2018 yang dikelola oleh 25 anggota KMPH. 
Mereka memelihara beberapa macam 
sayuran seperti terong, cabai dan timun.

d. Pemanfaatan jasa lingkungan air bersih 
berupa depot isi ulang air minum dikelola 
sejak 2019 hingga sekarang oleh 53 
anggota KMPH. Mereka tahun ini berhasil 
memenuhi 5000 galon lebih kebutuhan air 
minum masyarakat sekitar.
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Bangunan persemaian dan gudang sentra benih investasi 
tahun 2020.

Bangunan Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan air 
kemasan isi ulang investasi tahun 2020

Bangunan Fasilitasi Pemasaran Produk HHBK, Agroforestry, 
Silvofishery, dan Holtikultura.

Panen ikan patin seberat 1 kg lebih

Kegiatan Pengkayaan Jenis Tanaman Asli Hutan 
Desainvestasitahun 2020.



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu 69

Investasi hortikultura tanaman terong

Anggota KMPH sedang menyirami tanaman Tanaman kakao hasil investasi jangka pendek 
sedang berbuah
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Depot Air Minum yang menjadi penyedia air minum utama di 
Desa Lanjak Deras dan desa sekitarnya.

Tanaman karet investasi tahun 2016

Sarang burung temuan tim patroli

Beberapa kantong semar yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli.

Jamur hutan yang tumbuh di batang pohon

Ular yang lewat di jalur patroli
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4. DESA SUNGAI ABAU

Desa Sungai Abau di Kecamatan Batang Lupar 
memiliki luas wilayah sebesar 4.953 Ha. Sebagian 
wilayahnya masuk ke dalam Kawasan Hutan Lindung 
dan Produksi. Sungai Abau memiliki Hutan Desa 
seluas 1.570 Ha yang ditetapkan pada tahun 2018. 
Masyarakat Sungai Abau umumnya adalah anggota 
Suku Dayak Iban dan Tamambaloh, sebagian besar 
mata pencaharianya adalah bertani dan berkebun. 
Desa dengan penduduk sebanyak 419 jiwa ini masuk 
dalam kategori desa berkembang.
Selama tahun 2020, investasi FORCLIME-FC di Desa 
Sungai Abau yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh 3 tim patroli. 
Tim ini memantau jalur transek sepanjang 13,32 kmdan 
menemukan beberapa jenis flora seperti anggrek 
hutan,sirihhutan kantong semar, keladi hutan dan juga 
jamur hutan. Tim juga telah mendata temuan jejak 
satwa seperti bekas sarang orangutan, kubangan babi, 
dan bekas cakaran beruang.

b. Pengayaan Jenis Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
ini dilakukan untuk menanggulangi deforastasi yang 
disebabkan perladangan gilir balik yang dilakukan 
masyarakat pada areal hutan desa sekaligus untuk 
mendukung kebutuhan masyarakat pada masa depan. 
Terdapat masing- masing 2.360 bibit Durian dan Tekam 
yang akan ditanam pada areal seluas 11,80 Ha dengan 
melibatkan 20 kepala keluarga (KK).

c. Reboisasi. Dilakukan reboisasi pada areal bekas 
kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019 dalam 
areal Hutan Desa Sungai Abau seluas 51,70 Ha yang 
terbagi dalam 3 areal, dengan menanam 20.680 bibit 
jengkol.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2016 yang sebelumnya 
dilakukan persemaian terlebih dahulu pada tahun 2015. 
Masyarakat menanam pohon kratom, karet, kakao, 
keladan dan cerindak. Dilanjutkan penanaman pada 
tahun 2018 dengan jenis tanaman berupa karet, kakao, 
lada, lengkeng dan petai.

b. Pembangunan demplotsilvofisheri pada 
tahun 2017 dan dilanjutkan pada tahun  
2019 ketika sudah ada penetapan kawasan 
Hutan Desa Sungai Abau. Anggota KMPH 
sebanyak 16 orang memelihara ikan nila, 
bawal dan patin. Pengelolaannya masih 
dilakukan hingga sekarang, pendapatan 
dari hasil menjual benih ikan mereka 
gunakan untuk membeli pakan ikan.

c. Pengembangan HHBK lebah kelulut 
sebanyak 38 stup yang dikelola 54 anggota 
KMPH. Namun, sayangnya produksi madu 
yang didapat masih sedikit.

d. Pengembangan silvopastural berupa 
22 ekor babi, dipelihara oleh 20 anggota 
KMPH. Hingga sekarang masih digulirkan, 
bahkan sudah melakukan perluasan 
kandang.

Kegiatan pengayaan tanaman asli hutan desa 
investasi tahun 2020

Kegiatan reboisasi yang dianggarkan di tahun 2020
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Tanaman karet investasi tahun 2016 yang tumbuh optimal

Tanaman kratom di lahan agroforestry

Penjualan 300 benih ikan yang hasilnya dibelikan pakan 
ikan untuk keberlanjutan pemeliharaan

Demplotpemanfaatan HHBK madukelulut

Induk babi yang sudah melahirkan 3 anaknya 
Penanaman serai wangi 

Salah satu kolam anggota KMPH yang berisikan ikan nila 
dipelihara secara rutin
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Tanaman kantong semar yang ditemukan oleh tim patroli

Jamur hutan yang memiliki tudung berdiameter 
kurang lebih 20 cm

Bekas cakaran beruang di batang pohon Sirih hutan merambat di batang pohon
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Kandang babi investasi silvopastural tahun 2020

Kondisi babi unggul investasi tahun 2020 yang dipelihara 
oleh KMPH

5. DESA SUNGAI AjUNG

Desa Sungai Ajung adalah salah satu desa 
di Kecamatan Batang Lupar. Luas wilayah 
administrasinya sebesar 19.460 Ha dengan jumlah 
penduduk sebanyak 393 jiwa (121 KK). Masyarakat 
tersebut hampir semuanya berprofesi sebagai 
petani dan nelayan, serta berasal dari suku Dayak 
Iban, Dayak Tamambaloh, dan Melayu. Desa 
Sungai Ajung memiliki hutan desa seluas 3.325 Ha 
yang sudah disahkan pada tahun 2018. Desa ini 
masuk dalam kategori desa berkembang.
Investasi program FORCLIME FC di Desa ini 
antara lain:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Tim patroli 
Desa Sungai Ajung berjumlah 3 tim dengan 
masing-masing tim beranggotakan 5 orang. Mereka 
berpatroli pada jalur-jalur transek sepanjang total 
34,35km. Tidak ada potensi gangguan hutan yang 
mereka temui.Tim patrolimendatabeberapatemuan 
satwa dan tumbuhan yang berhasil mereka data, 
seperti bekas cakaran beruang, sarang orangutan, 
lubang trenggiling, beberapa macam anggrek 
hutan, pohon meranti, gaharu, kelansau, kantong 
semar, dan rotan.

b. Demplot Silvopastural Dalam Rangka                      
Pengembangan Perbaikan Sistem Perladangan. 
Dalam rangka mengurangi deforestasi yang 
disebabkan perladangan berpindah, maka dilakukan 
inovasi mata pencaharian masyarakat berupa 
demplotsilvopastural. Lokasinya pembangunan 
demplot berada di dusun Nanga Ngaung seluas 
0,02 Ha, dengan ukuran bangunan 4 x 8 m dengan 
tinggi tiang (panggung) 1,5 m. Bangunan kandang 
digunakan untuk memelihara 8 ekor babi, disekitar 
kandang juga ditanami 150 batang bibit petai.

c. Pengayaan tanaman Asli Hutan Desa. Areal 
penanaman pada lahan seluas 10,80  ha 
melibatkan 16 KK. Akan ditanami masing- masing 
2.160 batang tengkawang dan tekam.

d. Reboisasi. Reboisasi dilakukan di lokasi bekas 
kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2019, ± 
4 Km dari pemukiman. Luas areal yang ditanami 
sekitar 51,90 Ha dengan 20.760 bibit pohon jengkol 
siap tanam.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2016 yang 
sebelumnya dibangun persemaian dahulu 
pada tahun 2015. Masyarakat menanam pohon 
karet, kopi, kakao dan tekam. Selanjutnya pada 
tahun 2018 dan 2019 dilakukan penanaman lagi 
dengan jenis pohon kratom, kakao, karet, kopi 
dan tekam.

b. Pembangunan demplot hortikultura tahun 
2018 yang dikelola oleh 5 anggota KMPH. 
Sampai sekarang mereka berhasil menggulirkan 
komoditas kangkung, terong dan semangka.

c. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut tahun 
2018 dikelola oleh 10 anggota KMPH. Mereka 
memelihara 35 kotak stup. Tahun ini sedang 
kesulitan mendapatkan madu karena musim 
bunga sangat singkat.
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Panen kangkung di demplot hortikultura investasitahun 2018 
oleh Pemandu Lapang dan Fasilitator Desa

Terong ungu yang sudah siap panen

Semangka yang sudah siap panen. Hasil investasi 
hortikultura tahun 2018.

Lahan agroforestry yang berisi tanaman utama kratom 
dengan tanaman sela berupa pisang

Kotak stup madu kelulut

Tanaman kakao investasi tahun 2016
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Bekas cakaran beruang di batang pohon Anggrektebu (Grammatophyllumspeciosum)

Sarang burung tempuluk atau merbah cerukcuk (Pycnonotusgoiavier) 
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6. DESA LABIAN

Desa Labian terletak di Kecamatan Batang Lupar. 
Wilayah administrasinya seluas 4824 Ha dan 
dihuni oleh 783 jiwa (218 KK) mayoritas penduduk 
merupakan suku Dayak Tamambaloh dan Iban. 
Umumnya masyarakat Desa Labian bekerja sebagai 
petani. Dalam indeks desa membangun, desa ini 
masuk kategori desa maju.
Selama tahun 2020, investasi program FORCLIME 
FC di Desa Labian yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh 3 tim pada jalur transek sepanjang 16.28km. 
Dalam patrolinya, tim tersebut menjumpai beberapa 
gangguan hutan seperti bekas pembalakan liar dan 
aktivitas perburuan satwa. Tim juga menemukan 
jejak-jejak satwa berupa sarang orangutan, sarang 
burung, sarang lebah. Selain itu juga berhasil 
mencatat temuan flora seperti, kantong semar, 
jamur hutan, keladi hutan  dan beberapa macam 
anggrek hutan, 

b. Fasilitasi Pengembangan Produk Hortikultura. 
Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi 
permasalahan nilai pemasaran hasil kegiatan 
hortikultura investasi program FORCLIME-FC. 
Kegiatan ini dilakukan pada areal seluas 1 Ha 
dengan bangunan sentra pemasaran agroforestry 
yang sudah dibangun pada tahun 2019. Kegiatan 
Fasilitasi Pengembangan Produk Hortikultura ini 
diharapkan dapat mengoptimalkan keberlanjutan 
pengembangan hortikultura di Desa Labian ketika 
program sudah selesai. Kedepannya kegiatan ini 
dapat membuka peluang bagi kelompok masyarakat 
pengelolaan hutan ini dalam membuka kerjasama 
dengan lembaga keuangan, maupun Badan Layanan 
Umum (BLU) kementrian, yang bisa membantu 
permodalan masyarakat dalam pemasaran produk 
pertanian khususnya hortikultura. 

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pembangunan demplot hortikultura tahun 2017 
dan selanjutnya dikembangkan pada tahun 2018 
sudah beberapa kali digulirkan. Komoditas utamanya 
adalah cabai dan sawi.

b. Pembangunan demplotsilvopastural 
kambing tahun 2017. Dipelihara oleh 10 
anggota KMPH, pendapatannya tahun ini 
mencapai Rp 24.500.000,- 

c. Pemanfaatan HHBK Lebah Kelulut tahun 
2018 dikelola oleh 10 anggota KMPH. Jumlah 
stup yang dikelola sebanya 35 stup.

d. Demplotsilvopastural itik tahun 2019 
dikelola oleh 6 anggota KMPH. Awalnya 
memelihara 300 itik dan sekarang sisa sekitar 
20 an itik. Meskipun tinggal 20an ekor, itik 
tersebut masih rutin memproduksi telur.

e. Sentra karet rakyat yang dibangun tahun 
2019, dikelola oleh 11 anggota KMPH. Pada 
tahun ini mereka berhasil menjual karet 
yang sudah ditampung dari tahun 2019. 
Pendapatanya mencapai 63 juta rupiah.

Bangunan fasilitasi pengembangan produk hortikultura 
investasi tahun 2020.

Kandang itik petelur investasi silvopastura 
di Desa Labian
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Sawi dan cabai yang dipelihara di Demplot Hortikultura 

Lebah kelululut yang bersarang di kotak stuff Penjualan bahan karet olah rakyat (Bokar) yang sudah 
dikering udarakan di sentra karet rakyat investasi 

FORCLIME-FC

Kambing yang sudah melahirkan 2 anaknya 
dirawat secara intensif
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Kandang itik petelur investasi silvopastura 
di Desa Labian

Jamur hutan yang ada di jalur patroli Anggrek hutan yang didokumentasikan oleh tim patroli

Rotan yang tumbuh lebat di hutan didokumentasikan 
oleh tim patroli

Keladi hutan temuan tim patroli
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Sarang semut yang ditemukan tim patroli

Koloni madu hutan yang membuat sarang di batang pohon

Temuan gangguan hutan berupa pembalakan liar
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7. DESA MENSIAU

Desa Mensiau berpenduduk 407 jiwa (270 KK) dan 
menempati wilayah seluas 23.003 Ha. Masyarakatnya 
adalah anggota Suku Dayak Iban yang kesehariannya 
adalah bertani dan berladang. Desa ini masuk dalam 
kategori desa berkembang. Desa ini memiliki Hutan 
Desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 
tahun 2017 dengan luas sekitar  10.938 hektar.
Beberapa investasi di Desa Mensiau pada tahun 2020 
yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan patroli 
di Desa Mensiau telah dilaksanakan sejak tahun 2016 
oleh 3 tim. Jalur yang dipatroli sepanjang 22,04 km 
dengan frekuensi tiga kali dalam satu tahun. Sepanjang 
tahun 2019, tidak dijumpai adanya temuan gangguan 
hutan, sebaliknya mereka menjumpai cukup banyak 
temuan keanekaragaman hayati seperti perjumpaan 
langsung dengan orangutan, sarang kelulut, bekas 
cakaran beruang, anggrek, daun kasubak (penyedap 
rasa alami), pohon singkau, dan lain-lain.

b. DemplotSilvopastural dalam rangka pengembangan 
perbaikan sistem perladangan. Upaya penurunan 
tingkat deforestasi dan degradasi hutan dan 
perbaikan mata pencaharian masyarakat dilakukan 
melalui perbaikan sistem berladang, karena sistem 
perladangan gilir balik beresiko meningkatkan 
deforestasi. Oleh karena itu kegiatan ini dilaksanakan 
untuk memberikan variasi mata pencaharian selain 
berladang. Kandang yang dibangun berukuran 4x8 m 
di areal seluas 0,2 Ha, selain itu ditanami 150 batang 
tengkawang  dan 300 batang ubi kayu disekitar 
kandang.

c. Pengembangan DemplotSilvofishery Hutan Desa 
Mensiau. Demplot ini berfungsi sebagai tempat belajar 
masyarakat dibidang teknik silvofishery dan sekaligus 
berfungsi juga sebagai sumber benih ikan untuk 
memenuhi kegiatan silvofishery secara berkelanjutan 
pada desa-desa lainnya. Terdapat 30 indukan ikan 
arwana brazil yang dirawat di demplot ini.

d. Pengembangan Hutan Desa Melalui Sentra 
Pembenihan Tanaman Unggul Desa Mensiau.  Sentra 
ini memilikigreenhouse dengan ukuran (4 x 8) meter 
yang dibangun di lokasi dengan luas 200 m².

e. Pemanfaatan Jasa Lingkungan (air 
galon kemasan dan pipanisasi) Hutan 
Desa Mensiau. Telah dilakukan istalasi pipa
sepanjang 8.500 meter untuk menyalurkan 
air dari Hutan Desa ke bangunan depot air 
minum  dan juga ke pondok belajar hutan 
desa. Depot Air Bersih Isi Ulang berlokasi di 
wilayah Dusun Kelawik dengan luas areal 
sekitar  250 m2.

f. Budidaya dan Pengembangan Minyak 
Atsiri Tanaman Serai Wangi dan Akar Wangi 
Desa Mensiau. Ruangan penyimpanan 
peralatan budidaya serai wangi dan 
akar wangi masing-masing 4x3 m dalam 
bangunan 8x12 m. Di dalamnya disimpan 
peralatan penyulingan untuk 7500 tanaman 
akar wangi dan 7500 tanaman serai wangi 
yang ditanam.

g. Pembuatan Bio-Pestisida, Pupuk Bio-
Organik, dan Pakan Ternak Organik. 
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi 
kebutuhan bio-pestisida, pupuk organik 
dan pakan ternak dengan harga 
terjangkau sehingga dapat mendukung 
keberlanjutan kegiatan yang membutuhkan 
pupuk, pestisida dan pakan. Ruang 
penyimpanannya berada pada bangunan 
yang sama untuk pengembangan minyak 
atsiri dengan ukuran masing-masing 
ruangan 3x4 m.

h. Pengayaan Jenis Tanaman Asli 
Hutan Desa. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengurangi tekanan terhadap 
pemanfaatan hutan desa yang berada 
dalam areal DemonstartionActivity  
program  FORCLIME-FC di Desa Mensiau 
dalam rangka mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan. Masyarakat didorong 
untuk memanfaatkan tanaman budidaya 
jangka panjang dibandingkan dengan 
melakukan budidaya jangka pendek dengan 
cara ladang berpindah.
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Selain kegiatan di atas, ada beberapa 
kegiatan investasi tahun-tahun sebelumnya 
yang berhasil dan masih digulirkan. Yaitu 
kegiatan investasi:

a. Pengembangan pondok belajar 
Hutan Desa tahun 2018 terbagi atas 
beberapa proposal seperti, pembangunan 
pendopo dan MCK, dermaga dan kolam, 
demplothortikultur dan mikro hidro. Demplot 
hortikultura masih digulirkan hingga 
sekarang, komoditas utamanya adalah 
pare, gambas, labu siam, sawi, timun, 
terong dan jahe merah. Selain itu juga ada 
penanaman durian, lengkeng dan rambutan. 
Tanaman rambutan dan lengkeng sudah 
mulai berbuah, namun duriannya masih 
dalam tahap pertumbuhan.

b. Penanaman agroforestri tahun 2018 
dilakukan oleh 36 anggota KMPH menanam
1800 kratom, 400 buah naga, 50 jeruk, 
7200 karet. Semua tanaman masih terawat 
dengan baik.

c. Pengembangan budidaya lebah kelulut di 
Hutan Desa yang dikelola oleh 19 KMPH. 
Memelihara 60 stup lebah kelulut Bangunan sentra pembenihan tanaman unggul 

investasi tahun 2020

Kandang babi investasi silvopastural tahun 2020 Bangunan depot air minum pemanfaatan jasa lingkungan 
investasi tahun 2020
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Bangunan gabungan untuk investasi kegiatan pengolahan pakan 
ternak organik, pengolahan bio-pestisida, pupuk bio-organik, 

penyulingan minyak serai wangi dan akar wangi.

Foto tampak atas pembangunan investasi tahun 2020 di sekitar 
pondok belajar hutan desa

Pondok belajar Hutan Desa Mensiau 
sering digunakan masyarakat baik dari 

Desa Mensiau atau luar desa untuk 
mengadakan pertemuan.

Bu Kades sedang panen sayuran di 
demplot hortikultura
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Kerjasama antar desa dampingan FORCLIME, bibit jahe merah 
dari Desa Mensiau dibeli oleh Desa Labian untuk dibudidayakan

Pare yang dibudidayakan di Demplot Hortikultura

Labu yang sudah mulai dapat dipanen

Salah satu komoditas sayuran disini adalah gambas

Kelengkeng yang sudah mulai berbuah
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Tanaman Buah Naga yang dirawat oleh KMPH

Salah satu stuff madu kelulut di demplot pengelolaan secara 
lestari HHBK lebah kelulut

Cucak hitam (Pycnonotusmelanoleucos) Orang utan (Pongopygmaeus) temuan tim patroli

Katak yang sedang ada di atas batu berlumut.
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Peralatan investasi pengembangan produk HHBK 
gula aren tahun 2020 sudah digunakan 

untuk memproduksi gula semut, 
dan hasilnya memuaskan.

8.DESA LABIAN IRA’ANG

Wilayah administratif Desa LabianIra’ang seluas 
2372 Ha. Di wilayah tersebut, sejumlah 462 jiwa (127 
KK) penduduk tinggal, sekitar 70%nya adalah anggota 
dari Suku Dayak Tamambaloh dan sisanya dari Suku 
Dayak Iban. Masyarakat tersebut dominan berprofesi 
sebagai petani, pedagang, karyawan swasta, dan 
PNS. Dalam IDM, desa ini masuk dalam kategori 
desa berkembang. Selama tahun 2020, investasi dari 
program FORCLIME FC, yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh 3 tim pada jalur transek sepanjang 15,97km tahun 
ini mereka melakukan patroli sebanyak 3 kali. Temuan 
keanekaragaman hayati selama patroli seperti bekas 
cakaran trenggiling, kubangan babi, cakaran beruang, 
kura-kura, anggrek, jamur tudung pengantin, kantong 
semar, sarang kelulut, sarang semut, dan sarang 
orang utan.

b. Pengembangan produk HHBK Gula Aren. Kegiatan 
ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu 
produk HHBK Gula Aren yang telah dikembangkan 
pada tahun 2019, sehingga dapat terbentuk Home 
Industry tepat guna berbasis gula aren di desa ini. 

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama kali dilakukan pada 
tahun 2016 dengan pembangunan persemaian pada 
tahun 2015 terlebih dahulu. Masyarakat menanam 
kopi, kakao, tekam dan kelansau. Selanjutnya 
penanaman dilakukan lagi pada tahun 2018 oleh 
40 anggota KMPH, mereka menanam 2979 pohon 
kratom, 150 kakao, 1050 kopi, 200 mangga, 200 petai 
dan 200 rambutan. Pada tahun 2019 dan tahun ini 
kakao dan kopi sudah dapat dipanen.

b. Demplot hortikultura dilakukan pada tahul 2017 
dan dilanjutkan lagi pada tahun 2018 oleh 4 anggota 
KMPH dengan komoditas utama bayam, mentimun, 
kacang panjang, terong, labu, kangkung dan sawi.

c. Demplotsilvofishery pertama-tama 
dibangun pada tahun 2017 dan selanjutnya 
dilakukan lagi pada tahun 2018 oleh 10 
anggota KMPH, memelihara ikan nila 
dan bawal. Selain itu juga melakukan 
penanaman pohon kratom di sekitar kolam.

d. Pemanfaatan HHBK gula aren pada tahun 
2019 dikelola oleh 6 anggota KMPH. Mereka 
mengolah nira aren menjadi gula aren, 
selain itu juga menanam 300 pohon aren 
untuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan 
HHBK gula aren ini.

e. Pemanfaatan jasa lingkungan air bersih 
disalurkan ke pemukiman menggunakan 
sistem pipanisasi sepanjang 5,3 km dikelola 
oleh 127 anggota KMPH.
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Lahan agroforestry berbasis kratom yang dirawat oleh KMPH

Tanaman kopi yang sedang berbuah dan kemungkinan akhir 
tahun 2020 dapat dipanen.

Salah satu petani kratom yang mengaku tumpuan hidupnya 
sebagian besar dari kratom

Tanaman kakao sudah berbuah dan siap dipanen
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Salah satu anggota KMPH sukses mengelola investasi 
hortikultura yang hasilnya dapat dibelikan mobil 

untuk mengirim serbuk kratom ke pengepul.

Anggota KMPH Pengelolaan secara lestari HHBK 
gula aren sedang mengambil nira aren

Produk gula aren batang hasil olahan KMPHPanen ikan oleh anggota KMPH silvofishery

Tanaman kangkung di demplot hortikultura dapat dipanen setiap 
saat untuk memenuhi kebutuhan sayur

Sumber air yang digunakan warga untuk 
menyalurkan air bersih
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Beberapa jenis anggrek hutan temuan tim patroli

Jamur  yang menempel di batang pohon

Rotan jernang yang ditemukan di jalur patroli
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Kantong semar (Nephentesampullaria)

Sarang orang utan yang terlihat masih baru, 
kira – kira berumur 2 bulan.

Sarang semut hutan

Jamur tudung pengantin (Phallusindusiatus)

Kura – kura yang ditemukan tim patroli tengah berjalan 
di genangan air
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Jerat babi  hutan yang dipasang warga sekitar

Sarang lebah kelulut di batang pohon

Bekas cakaran beruang
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Gubuk singgah yang dibangun di demplot 
hortikultura investasi tahun 2020.

9. DESA MENUA SADAP

Desa Menua sadap memiliki luas wilayah administrasi 
sebesar 270.953 Ha. Desa ini masuk ke dalam wilayah 
Kecamatan Embaloh Hulu dan dihuni oleh sekitar 519 
jiwa (148 KK) penduduk. Masyarakat tersebut adalah 
anggota Suku Dayak Iban yang kesehariannya dilalui 
dengan mengolah hasil hutan dan berladang. Desa 
ini memiliki Hutan Desa seluas ± 1383Ha yang telah 
disahkan pada tahun 2017. Menua Sadap masuk dalam 
kategori desa berkembang.
Selama tahun 2020, investasi program FORCLIME FC 
di desa ini yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh 3 tim pada jalur transek sepanjang 36,28km.
Beberapa temuan yang dicatat seperti burung luntur 
kasumba, sarang orangutan, kura-kura, tanaman rotan, 
jamur hutan, keladi hutan dan anggrek hutan. 

b.Demplot Hortikultural. Budidaya sayuran ini diterapkan 
oleh masyarakat Desa Menua Sadap tahun ini sebagai 
contoh dan terobosan baru masyarakat untuk lebih 
meningkatkan perekonomian sehingga ketergantungan 
terhadap pembukaan dan perambahan hutan dengan 
alasan ekonomi dapat dikurangi. Kegiatan Budidaya 
Tanaman sayuran  ini menggunakan pola kombinasi 
tanaman Palawija seperti Jagung dan Ubi kayu dengan 
tanaman hortikultura berupa timun, kacang panjang, 
pare, sawi, tomat, cabe, gambas, labu dan kangkung.

c. Pengayaan Jenis Tanaman Asli Hutan Desa. Dalam 
rangka mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan 
hutan yang berada dalam areal Hutan Desa Menua 
Sadap dalam rangka mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan serta meningkatkan produktivitas lahan 
Hutan Desa dilakukan kegiatan ini dengan melakukan 
penanaman 2000 bibit petai, dan masingmasing 1300 
bibit durian dan tengkawang.
Selain beberapa kegiatan diatas, ada beberapa 
investasi pada tahun sebelumnya yang masih berjalan 
dan berhasil digulirkan.

a. Demplotsilvofisheri pada tahun 2017 dikelola oleh 
5 anggota KMPH. Mereka memelihara komoditas 
ikan bawal, patin dan mas, selain itu juga melakukan 
penanaman pohon kratom di sekitar kolam.

b. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut pada 
tahun 2018 dikelola oleh 39 anggota 
KMPH. Mereka merawat 60 kotak stup 
lebah kelulut.

c. Demplot Hortikultura yang dibangun pada 
tahun 2018 yang dikelola oleh 7 anggota 
KMPH. Mereka merawat beberapa sayuran 
dengan komoditas utamanya berupa 
terong, pare, semangka dan mentimun.

d. Pemanfaatan HHBK pewarna alami 
pada tahun 2018, dikelola oleh 55 anggota 
KMPH. Mereka memelihara 2200 tanaman 
penghasil pewarna alami untuk selanjutnya 
dimanfaatkan untuk mewarna kain tenun 
ikat yang mereka produksi.

e. Pemanfaatan HHBK Rotan yang 
dikelola oleh 40 anggota KMPH. Mereka 
memproduksirak pakaian, rak buku, lemari 
sudut, kursi teras, meja bulat, dan keranjang 
rotan mini. Namun, pada tahun ini fokus 
pada produksi keranjang rotan.
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Pengayaan tanaman asli hutan desa investasi tahun 2020

Stuff lebah kelulut di lokasi investasi pemanfaatan 
lestari HHBK lebah kelulut

Demplot Hortikultura Desa Menua Sadap

Salah satu KMPH pewarna alami sedang membuat 
kain tenun ikat tradisional

Produk madu kelulut dalam kemasan botol ukuran 460 ml

Kolam ikan yang berisikan ikan 700 ikan bawal 
yang baru ditambah pada bulan september tahun 2020
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Produk hasil kerajinan rotan Temuan sarang orang utan

Burung luntur kasumba (Harpacteskasumba) 
yang dijumpai tim patroli

Kura-kura yang dijumpai di sungai oleh tim patroli

Anggrek hutan yang tumbuh secara epifit di batang pohon 
didokumentasikan oleh tim patroli

Buah ? yang ditemui di jalur patroli
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10. DESA TAMAO

Desa Tamao di Kecamatan Embaloh Hulu memiliki 
luas wilayah 10522 Ha. Pada areal tersebut, sebanyak 
468 jiwa (140 KK).Desa ini memiliki Hutan Desa 
seluas 6.305 Ha yang ditetapkan pada tahun 2017. 
Masyarakat di sini memilikimata pencaharian dominan 
sebagai petani. Desa yang dihuni oleh anggota Suku 
Dayak Tamambaloh ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.
Investasi program FORCLIME FC di tahun 2020 yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur transek 
sepanjang 69.2 km. Patroli ini dilaksanakan oleh 3 tim. 
Mereka menjumpai adanya gangguan hutan seperti 
pembalakan liar. Selain itu, dijumpai pula margasatwa 
seperti burung murai, ular kucing hijau, dan kura-kura.

b. Pengembangan Silvopastural dalam rangka 
Perbaikan Sistem Perladangan. Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan 
akibat perladangan gilir balik. Kegiatanya berupa 
pemeliharaan 500 ekor ayam broiler pada luas areal 
0,50 Hektar dengan luas kandang 3x6 m, sekeliling 
kandang ditanami pula 100 batang pohon petai.

c. Pengayaan Jenis Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
ini dilakukan untuk memperbaiki sistem pemanfaatan 
lahan dan mengurangi pembukaan ladang-ladang 
baru serta menambah tutupan hutan dan lahan dalam 
rangka mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam 
Kegiatan ini dilakukan penanaman dan pemeliharaan 
masing-masing 1000 bibit durian, jengkol,pekawai dan 
petai dan juga 800 batang bibit tanaman keranji.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama kali dilakukan pada 
tahun 2016, dengan pembangunan persemaian terlebih 
dahulu pada tahun 2015. Pada tahun tersebut, anggota 
KMPH sebanyak 62 orang menanam karet, kopi dan 
keladan. Penanaman dilakukan kembali pada tahun 
2018 dan 2019 dengan jenis tanaman kratom, durian, 
karet, mangga, kopi dan tekam.

b. Demplot serai wangi pada tahun 
2019 dikelola oleh 21 anggota KMPH pada lahan seluas 
2 hektar. Mereka menanam 2000

bibit serai wangi. Pada tahun ini serai wangi 
tersebut sudah dapat dipanen dan disuling.

c. Demplotsilvopastural babi unggul pada 
tahun 2019 dikelola oleh 6 anggota KMPH. 
Mereka memelihara 12 ekor babi unggul 
dan menanam kratom dan ubi kayu di 
sekitar kandang.

d. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut 
tahun 2018 dikelola oleh 21 anggota 
KMPH. Mereka merawat 60 stup kelulut. 
Pendapatan dari investasi ini mencapai
 7 juta rupiah.

e. Pemanfaatan jasa lingkungan air bersih 
untuk depot air minum tahun 2019 dikelola 
oleh 15 anggota KMPH. Produksi sedang 
dihentikan karena depot sedang direnovasi 
oleh desa agar lebih memenuhi kelayakan 
produksi.

Serai wangi yang tumbuh optimal di lahan 
tanpa naungan.

Kegiatan pengayaan jenis tanaman asli hutan 
desa investasi tahun 2020
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Kandang ayam investasi silvopastural tahun 2020

Tanaman kratom di lahan demplot agroforestri Babi unggul yang telah tumbuh besar dan sehat

Sarang madu kelulut sudah siap panen
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Depot air minum Hutan Desa Tamao sebelum renovasi

Kondisi depot air minum setelah di renovasi 
menggunakan dana desa.

Pengangkutan kayu untuk pembangunan demplot 
Silvopastura ayam broiler
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Karet yang ditampung sentra pemasaran karet rakyat sudah 
seluruhnya dijual ke PT. Hoktong

Burung murai bertengger di dahan pohon

Ular kucing hijau (Boigacyanea)

Bunglon sedang melompat ke ranting tanaman

Kura – kura yang ditemukan tim patroli sedang melintas
 di tepian sungai

Fasilitator Desa Tamao di kantor pemasaran PT. Hoktong

Gangguan hutan berupa penebangan liar.

Tanaman pasak bumi
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11. DESA BANUA MARTINUS

Banua Martinus terletak di Kecamatan Embaloh 
Hulu dan memiliki wilayah administratif seluas 
935 Ha. Masyarakatnya sejumlah 590 jiwa 
(301 KK) yang bekerja sebagai petani atau 
peladang, masyarakatnya didominasi Suku Dayak 
Tamambaloh. Desa ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.
Investasi program FORCLIME FC di Desa Banua 
Martinus di antaranya:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh 2 
tim patroli beranggotakan 10 orang masyarakat 
dilaksanakan 3 kali pada tahun ini. Patroli dilakukan 
di jalur sepanjang 8,22km. Tim patroli menemukan 
menjumpai flora seperti kantong semar dan bunga 
bangkai.

b. Demplot Silvopastural (ternak ayam lokal) 
dalam rangka pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan. Kegiatan ini dilakukan untuk 
memberikan variasi mata pencaharian masyarakat, 
sehingga dapat mengurangi deforestasi dan 
degradasi lahan akibat perladangan gilir balik. 
Ayam kampung sebanyak 50 ekor dipelihara oleh 4 
anggota KMPH dalam kandang seluas 3x10 m yang 
sekitarnya ditanami pohon petai dan jagung.

c. DemplotSilvopastural (ternak babi unggul) 
dalam rangka pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan. Kegiatan ini memiliki tujuan yang 
sama seperti demplotsilvopastural sebelumnya 
namun juga mempertimbangkan permintaan pasar 
daging babi yang dibutuhkan. Babi sebanyak 8 ekor 
dipelihara oleh 5 anggota KMPH pada kandang 
seluas 4x6 m yang sekitarnya ditanami 150  bibit 
petai.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama-tama dilakukan 
pada tahun 2016 dengan pembangunan persemaian 
pada tahun sebelumnya. KMPH beranggotakan 86 
orang menanam kratom,karet, keladan dan kopi. 
Penanaman dilanjutkan pada tahun 2018 melibatkan 
78 anggota KMPH menambahkan pohon kratom 
dan karet.

b. Demplot silvofishery pada tahun 2019 
dikelola oleh 15 orang anggota KMPH. Mereka 
memelihara ikan patin dan menanam kratom 
di sekitar kolam. Sebanyak 14 anggota masih 
aktif menggulirkan investasi ini hingga saat ini.

c. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut tahun 
2018 dikelola oleh 8 anggota KMPH. Mereka 
mengelola 35 stup lebah kelulut. Pada tahun 
ini pendapatan dari investasi ini mencapai 
Rp. 3.000.000,-.

Tanaman kratom di lahan agroforestry 
Desa Banua Martinus

Pohon keladan yang di tanam di lahan agroforestry 
sudah cukup besar
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Pohon karet yang ditanam pada tahun 2016

Madu kelulut yang dipanen dan dibeli oleh batalyon 
Kapuas Hulu untuk bantuan Covid-19 di Kapuas Hulu.

Kolam yang berisikan ikan patin dengan bobot 
rata – rata 1 kg per ekor

Stok madu kelulut sudah siap dipanen Stok madu kelulut sudah siap dipanen
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Bunga bangkai yang ditemukan oleh tim patroli 
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12. DESA PULAU MANAK

Luas wilayah Desa Pulau Manak sebesar 3602 Ha. 
Desa di Kecamatan Embaloh Hulu ini memiliki jumlah 
penduduk sebanyak 639 jiwa (177 KK).Masyarakat 
Desa Pulau Manak adalah mayoritas suku Dayak 
Tamambaloh, sebagian besar penduduk tersebut 
adalah petani. Desa Pulau Manak masuk dalam 
kategori desa berkembang.
Kegiatan investasi di tahun 2020 yang telah 
dilaksanakan, yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh dua tim patroli beranggotakan 
10 orang pada jalur transek sepanjang 8,23km, 
pada tahun ini dilakukan sebanyak 3 kali. Mereka 
menjumpai rotan, pohon tekam, dan keladi hutan.

b. Demplot Silvopastural dalam rangka 
pengembangan Perbaikan Sistem Perladangan. 
Tujuan kegiatan untuk meningkatkan perikehidupan 
masyarakat Desa Pulau Manak, mengurangi 
tekanan terhadap pemanfaatan hutan di Desa Pulau 
Manak dalam rangka mengurangi deforestasi dan 
degradasi hutan, sertameningkatkan produktivitas 
lahan-lahan hutan dan/atau ladang melalui budidaya 
ternak ayam Kampung dalam rangka meningkatkan 
pendapatan dan mata pencaharian masyarakat 
tingkat desa. Ayam kampung dewasa sebanyak 50 
ekor dipelihara pada areal seluas 1 hektar dalam 
kandang berukuran 3x10 m yang sekitarnya ditanami 
jagung dan petai.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pembangunan demplot sawah pertama kali 
dilakukan pada tahun 2017 yang dikelola oleh 10 
anggota. Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan 
kembali oleh 26 anggota KMPH pada luas areal 
5 hektar. Pengguliran demplot ini masih dilakukan 
sampai sekarang.

b. Demplot silvopastural ayam broiler tahun 2018 
dikelola oleh 8 anggota KMPH. Mereka pada 
awalnya memelihara 500 ekor ayam dan menanam 
pohon kratom di sekitar kandang. Hingga saat ini 
investasi ini sudah digulirkan hingga sekarang.

c. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut pada 
tahun 2018 dikelola oleh 14 anggota KMPH 
memelihara  35 stup lebah kelulut. Pada 
tahun ini tidak menghasilkan, karena musim 
bunga yang sangat singkat.

d. Demplot Hortikultura pada tahun 2017 
yang dikelola oleh 10 anggota KMPH 
menanam beberapa tanaman obat keluarga 
seperti kunyitdan jahe. Sehingga pada masa 
pandemi ini masyarakat memiliki stok bahan 
alam untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Demplot sawah investasi tahun 2018 sudah 
beberapa kali digulirkan
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Ayam broiler yang dipelihara oleh KMPH 

Pohon tekam yang ditemukan di jalur patroli

Tanaman empon – empon kunyit yang ditanam di lahan 
agroforestry dapat digunakan sebagai obat tradisional

Stuff lebah kelulut di Desa Pulau Manak disusun di bawah 
naungan sehingga tidak basah ketika hujan

Tanaman keladi hutan yang ditemukan oleh tim patroli

Tanaman rotan yang ditemukan oleh tim patroli
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Tanaman Kratom di lahan Agroforestry Desa Banua ujung

13. DESA BANUA UjUNG

Desa Banua Ujung berada di Kecamatan Embaloh 
Hulu dan memiliki luas wilayah sebesar 2.895 
Ha. Penduduknya bermatapencaharian sebagai 
petani dan merupakan bagian dari Suku Dayak 
Tamambaloh. Desa berpenduduk 815 jiwa (193 KK) 
ini masuk dalam kategori desa berkembang.
Investasi program FORCLIME FC di Desa Banua 
Ujung tahun 2020 yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh dua tim patroli beranggotakan 
10 orang pada jalur transek sepanjang 11,91km. 
Selama tahun 2020 telah dilaksanakan 3 kali patroli, 
mereka menemukan adanya bekas tebangan yang 
masih baru di jalur tersebut. Mereka menemukan 
pula ular viper hijau, bunglon, beberapa sarang 
kelulut, kantong semar, bunga bangkai, dan anggrek.

b. Demplot Silvopastural Dalam Rangka 
Pengembangan Perbaikan Sistem Perladangan 
(Ternak Babi Unggul Dusun Saligo dan Ulak 
Batu). Dalam rangka mengurangi deforestasi 
dan degradasi lahan yang disebabkan sistem 
perladangan gilir balik maka perlu dilakukan inovasi 
mata pencaharian selain berladang, salah satunya 
pengembangan demplot silvopastural ini. KMPH 
Silvopastural Desa Banua Ujung beranggotakan 5 
orang dari Dusun Saligo dan 5 orang dari Dusun 
Ulak Batu memelihara 8 ekor babi pada areal seluas 
0,2 hektar dalam kandang berukuran 4x6 m di dua 
dusun tersebut.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama kali dilakukan 
pada tahun 2016 oleh 84 anggota KMPH. Mereka 
menanam pohon jenis kratom, karet dan kopi yang 
sudah dibuat persemaiannya pada tahun 2015. 
Penanaman selanjutnya dilakukan pada tahun 2018 
oleh 17 anggota KMPH, mereka menanam 6430 
pohon kratom.

b. Demplot hortikultura pada tahun 2018 yang 
dikelola oleh 8 anggota KMPH. Komoditas utama 
yang digulirkan adalah timun dan terong.

c. Demplot silvofisheri pada tahun 2019 
dilakukan oleh 11 anggota KMPH. Mereka 
memelihara ikan nila dan jelawat, selain itujuga 
menanam pohon kratom di sekitar kolam.

d. Demplot silvopastural ayam pada tahun 
2018 dikelola oleh 8 anggota KMPH. Mereka 
awalnya memelihara 500 ekor ayam dan hingga 
sekarang sudah 5 kali digulirkan.

e. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut pada tahun 
2018 dikelo oleh 8 anggota KMPH. Mereka 
merawat 10 stup, namun sekarang tinggal 5 
stup yang aktif dikarenakan beberapa koloni 
kabur.
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Kondisi ikan di kolam investasi silvofishery tahun 2019

Tanaman labu dan terong di demplot hortikultura
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Ayam broiler demplotsilvopastura sudah lima kali digulirkan

Kondisi demplot pemanfaatan HHBK madu kelulut
 investasi tahun 2018

Kandang babi di dusun saligo dan ulak batu
investasi tahun 2020
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Gangguan hutan berupa pembalakan liar

Keladi hutan yang ditemukan di jalur patroli

Beberapa macam kantong semar yang ditemukan 
oleh tim patroli

Bunga bangkai yang ditemukan oleh tim patroli
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Bunglon yang sedang hinggap di ranting pohon.

Ular viper hijau (Trimeresurusalbolabris)

Sarang lebah kelulut di batang pohon
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14. DESA SAUjUNG GILING MANIK

Desa Saujung Giling Manik di Kecamatan 
Embaloh Hulu memiliki luas wilayah 5502 Ha. 
Masyarakatnya sebanyak 525 jiwa (150 KK) adalah 
anggota Suku Dayak Tamambaloh yang sebagian 
besarnya adalah petani. Desa ini masuk dalam 
kategori desa berkembang.
Kegiatan investasi di Desa Saujung Giling Manik 
yaitu:

a. Patroli Hutan Bersama Masyarakat. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada jalur sepanjang 9.40 km 
oleh 2 tim patroli dengan frekuensi tiga kali pada 
tahun ini. Pada tahun ini tim patroli berhasil 
mendokumentasikan orang utang yang sedang 
melintas di jalur patroli.

b. Pengembangan Produk HHBK Gula Aren. 
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas 
dan pengolahan produksi Gula Semut sebagai 
inovasi olahan nira aren. Penambahan beberapa 
peralatan pengolahan gula semut telah digunakan 
untuk memaksimalkan pengolahan gula aren. 
Selain fasilitas yang ditambahkan, 4 anggota 
KMPH juga menanam 150 batang tanaman aren 
disekitar bangunan sentra pengolahan gula aren 
seluas 0,5 hektar.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama kali dilakukan 
pada tahun 2016 oleh 75 anggota KMPH. Mereka 
menanam pohon jenis karet, gaharu dan cerindak 
yang sudah dibuat persemaiannya pada tahun 
2015. Penanaman selanjutnya dilakukan pada 
tahun 2018 oleh 23 anggota KMPH, mereka 
menanam 6048 pohon kratom.

b. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut pada tahun 
2018 dikelola oleh 10 anggota KMPH memelihara 
35 stup lebah kelulut.

c. Pemanfaatan HHBK gula aren pada tahun 2019 
oleh 3 anggota KMPH. Mereka mengolah nira 
aren menjadi gula aren di sentra pengolahan aren 
bantuan program FORCLIME-FC. Pendapatan dari 
investasi ini rata - rata 9 juta rupiah.

Peralatan untuk pengembangan produk HHBK gula aren 
investasi tahun 2020.

Lahan agroforestry di Desa Saujung Giling Manik

Beberapa pohon induk kratom yang ada di 
Desa Saujung Giling Manik
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Bunga pohon kratom yang digunakan untuk pembenihan Daun kratom yang sedang dikeringkan

Tanaman kakao investasi agroforestry yang ditanam 
ditahun 2016

Panen madu kelulut mematuhi protokol 
pencegahan COVID-19
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Produk madu kelulut yang sudah dikemas dalam botol

Produk gula aren Desa Saujung Giling Manik

Proses pembuatan gula semut Orang utan yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli.
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Peralatan untuk keperluan pengembangan demplot 
silvopastural investasi tahun 2020

15. DESA ULAK PAUK

Desa Ulak Pauk berada di Kecamatan Embaloh Hulu 
dan memiliki luas wilayah 11916 Ha. Di wilayah tersebut, 
sebanyak 717 jiwa (217 KK) masyarakatnya memiliki 
mata pencaharian dominan bertani dan berladang. Desa 
yang seluruh masyarakatnya adalah anggota Suku 
Dayak Tamambaloh ini masuk dalam kategori desa 
berkembang menurut data IDM 2020.
Kegiatan-kegiatan investasi FORCLIME FC di Desa 
Ulak Pauk selama tahun 2020 adalah:

a. Patroli Hutan Bersama Masyarakat yang dilakukan 
oleh 3 tim patroli masyarakat beranggotakan masing-
masing 5 orang. Mereka berpatroli pada jalur sepanjang 
16.12kmdan telah turun sebanyak 3 kali. 

b. Pengembangan Demplot Silvopastural (Ayam Broiler). 
Kegiatan ini untuk memfasilitasi tempat pemasaran hasil 
investasi kegiatan Silvopastural  (ternak ayam pedaging) 
juga untuk meningkatkan fasilitas pengolahanya. Fasilitas 
pengolahan pasca panen ayam pedaging disimpan  oleh 
6 anggota KMPH pada demplot silvopastural seluas 0,2 
hektar investasi FORCLIME-FC tahun 2018.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri yang pertama kali dilakukan 
pada tahun 2016 oleh 51 anggota KMPH, mereka 
menanam  pohon karet, kayu kotor, kopi dan kratom 
yang sudah ditanam di persemaian yang dibangun 
sebelumnya pada tahun 2015. Selanjutnya kegiatan 
penanaman dilakukan kembali pada tahun 2018 oleh 
61 anggota KMPH, mereka menanam karet, kopi dan 
kratom.

b. Demplot silvopastural ayam
c. Demplot silvofishery tahun 2018 
yang dikelola oleh 15 anggota KMPH, memelihara ikan 
jenis bawal dan patin. Hanya beberapa KMPH saja yang 
masih menggulirkan investasi ini dengan dana pribadi.

d. Pemanfaatan HHBK lebah kelulut tahun 2018 dikelola 
oleh 20 orang anggota KMPH. Mereka merawat 35 
stup lebah kelulut. Investasi masih berjalan digulirkan. 
Namun, kelompok yang aktif hanya ada 5 anggota saja 
dengan jumlah 29 stup yang masih aktif.
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Anggota KMPH sedan memanen kratom Pohon karet investasi agroforestry yang ditanam 
pada tahun 2015

Tanaman timun di demplot hortikultura desa Ulak Pauk 
yang sudah beberapa kali panen

Tanaman timun di demplot hortikultura desa Ulak Pauk 
yang sudah beberapa kali panen

Pohon kratom yang dipangkas batangnya akan menumbuhkan 
lagi daunnya dalam waktu dua bulan

Salah satu pohon kratom yang berbunga
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Anggota KMPH sedang memanen ikan di demplot silvofishery

Tanaman kopi di lahan agroforestry tahun 2015
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Demplotsilvopastural ayam broiler sudah tujuh kali 
digulirkan dan dapat memenuhi permintaan pasar

Demplot pengelolaan lestari HHBK madu kelulut telah berhasil 
memanen 39 botol berukuran 350ml sampai dengan saat ini

Madu lalau yang didokumentasikan oleh tim patroli
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16. DESA BELATUNG

Desa Belatung berada di Kecamatan Embaloh Hilir 
dan memiliki luas 8004 Ha. Penduduknya sejumlah 
524 jiwa (118 KK), adalah masyarakat Dayak Kantuk 
yang mayoritas bekerja sebagai petani. Dalam indeks 
desa membangun, Belatung masuk dalam kategori 
desa tertinggal. Program FORCLIME FC membantu 
Pemerintah Desa Belatung dalam mengembangkan 
desanya melalui berbagai kegiatan investasi, seperti:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Dilaksanakan 
oleh 3 tim patroli masing-masing beranggotakan 5 
orang pada jalur transek sepanjang 23.91km. Pada 
jalur tersebut, mereka menjumpai satwa kura-kura, 
babi hutan, sarang orangutan, cakaran beruang, serta 
mendata pohon kelansau dan mabang.

b. Pembangunan Demplot Silvofishery.  Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 3 kelompok terdiri dari 30 KK yang 
tersebar di 3 dusun yaitu dusun Belatung, Sengkuang 
Kuning,dan Pala Pintas. Ukuran kolam pada masing 
dusun tersebut 8x16 m, 6x10 m, 15x15 m, total 
ada 9000 benih patin yang dipelihara dalam kolam 
tersebut. Selain itu disekitar kolam ditanami 90 batang 
pohon tembesu.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pertama kali dilakukan 
pada tahun 2016 oleh 67 anggota KMPH. Mereka 
menanam pohon jenis karet, kopi dan kratom yang 
sudah dibuat persemaiannya pada tahun 2015. 
Penanaman selanjutnya dilakukan pada tahun 2017 
oleh 35 anggota KMPH dan pada tahun 2018 oleh 87 
anggota KMPH, mereka menanam jenis pohon kratom 
dan karet.

b. Demplotsilvofisheri tahun 2019 dikelola oleh 30 
anggota KMPH. Mereka pada awalnya memelihara 
9000 ikan patin dan menanam kratom di sekitar kolam. 

c. Demplot silvopastural ayam broiler tahun 2019 
dikelola oleh 20 anggota KMPH. Mereka pada awalnya 
memelihara 1000 ayam broiler  dan menanam 600 
pohon kratom di sekitar kandang. Tahun ini sudah 4 
kali digulirkan.

d. Demplot silvopastural babi unggul tahun 
2019 dikelola oleh 10 anggota KMPH. 
Mereka memelihara babi unggul sebanyak 
20 ekor dan menanam 200 pohon kratom di 
sekitar kandang. Tahun ini, pendapatan dari 
investasi ini mencapai Rp 6.150.000,-

Kratom yang ditanam di lahan agroforestry 
Desa Belatung

Anggota KMPH sedang menjemur daun kratom

Panen ikan patin di kolam demplot sivofishery
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Anggota KMPH sedang memberi makan ikan di demplot 
silvofishery

Mesin perontok padi yang dibeli menggunakan 
uang dari hasil penjualan anyaman tikar lampit

Tanaman rotan yang ditemukan di jalur patroli

Sirih hutan yang ditemukan oleh tim patroli

Demplot silvopastural ayam broiler, berat ayam rata-rata 3 kg

Babi unggul yang dipelihara di demplotsilvopastural Kura-kura temuan tim patroli



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020118

Kondisi ayam dan kandang ayam 
investasi tahun 2020

Tanaman kratom yang dipelihara oleh KMPH

17. DESA jONGKONG MANDAy

Desa Jongkong Manday berada di Kecamatan Bika, luas 
wilayahnya sebesar 8056 Ha. Penduduk desa ini sekitar 
425 jiwa (60 KK) dan sebagian besarnya adalah petani 
dan nelayan. Desa ini memiliki  Hutan Desa seluas ± 2.202 
Ha, yang pembentukanya difasilitasi oleh FORCLIME-FC. 
Dalam indeks desa membangun, desa ini tergolong desa 
tertinggal.
Fasilitasi program FORCLIME FC di Desa Jongkong Manday 
tahun 2020, yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan oleh 2 tim 
patroli pada jalur transek sepanjang 12kmdan dilaksanakan 
sebanyak 4 kali pada tahun ini. Tim ini menemukan tanaman 
kantong semar, pacing, jamur hutan, sarang lebah kelulut, 
bekas cakaran lebah pada pohon dan telur burung di atas 
pohon.

b. Pengembangan Silvopastural dalam rangka 
pengembangan Perbaikan Sistem Perladangan. Kegiatan 
ini bertujuan untuk mengupayakan perbaikan pengelolaan 
hutan dan peningkatan perikehidupan masyarakat, juga 
memenuhi kebutuhan pupuk organik untuk perawatan 
tanaman agroforestry yang telah dirawat. Ayam broiler 
berjumlah 300 ekor dirawat oleh 5 anggota KMPH dalam 
kandang berukuran 3x8 m yang di sekelilingnya ditanami 
150 pohon tembesu. 

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan masih digulirkan. 
Yaitu kegiatan investasi:

a. Silvofishery tahun 2017 yang melibatkan 19 anggota 
KMPH. Namun sekarang hanya tinggal 1 KMPH yang aktif, 
anggota tersebut menggulirkan hasil penjualan ikan patin 
untuk membeli bibit ikan nila dan dipelihara hingga sekarang.

b. Penanaman agroforestri tahun 2018 pada luasan area 
21,5 Ha dengan 47 anggota KMPH dengan komoditas yang 
ditanam kratom, karet dan kopi.

c. Pengembangan silvopastural tahun 2018 yang dikelola 
21 anggota KMPH memelihara 20 babi. Sekarang tersisa 
11 babi.

d. Pengembangan pemanfaatan HHBK Rotan yang 
beranggotakan 4 orang sampai sekarang masih membuat 
tikar lampit sesuai pesanan. Namun, dalam 3 tahun ini baru 
terjual 10 buah tikar lampit.
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Proses penjemuran daun kratom yang selanjutnya akan digiling 
menjadi remahan

Kondisi salah satu kandang babi di 
Desa Jongkong Manday investasi tahun 2018

Babi unggul ini merupakan investasi yang diajukan 
desa pada tahun 2018

Keadaan kolam demplot silvofishery yang disekitarnya 
ditanami tanaman kehutanan berupa pohon kratom
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Keadaan babi investasi tahun 2018

Pengolahan HHBK rotan menjadi tikar lampit

Bekas cakaran beruangAnak – anak babi hasil investai silvopastural tahun 2018
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Sarang burung beserta telurnya yang 
ditemukan tim patroli

Kantong semar

Sarang lebah kelulut di hutan

Jamur hutan Tanaman pacing hutan
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Kolam dan keramba yang digunakan untuk 
memelihara investasi silvofishery tahun 2020

Pakan ikan investasi tahun 2020 telah sampai di 
Desa Nanga Palin

18. DESA NANGA PALIN

Desa Nanga Palin merupakan bagian dari Kecamatan 
Embaloh Hilir yang memiliki luas wilayah 7371 Ha 
dengan jumlah penduduk 1011 jiwa (313 KK). Mata 
pencaharian utama masyarakat desa ini adalah 
pekebun dan nelayan.Dalam indeks desa membangun, 
Nanga Palin masuk kategori desa berkembang.

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh dua tim dengan jumlah anggota sebanyak 10 
orang. Mereka melaksanakannya sebanyak 4 kali 
pada tahun ini pada jalur transek sepanjang 16.61km. 
Ditemukan sarang orang utan yang berumur sekitar 6 
bulan, kura-kura matahari, tanaman kantong semar, 
anggrek hutan, keladi hutan, pohon meranti

b. Pengembangan pemanfaatan HHBK Madu Hutan  
(Dusun Piang Banang dan Sura Dilaga). Kegiatan ini 
dilakukan berdasarkan hasil Kajian kelayakantahun 
2020 teridentifikasi adanya potensi madu dengan 
teknik tikung.Pada Dusun Piang Banang 52 anggota 
KMPH mengelola 520 buah papan tikung dan Dusun 
Sura Dilaga dengan 50 anggota KMPH nya mengelola 
500 buah papan tikung untuk pemanfaatan HHBK 
madu tikung.

c. Pembangunan Pola Silvofishery (Dusun Piang 
Banang dan Sura Dilaga). Kegiatan ini dilakukan 
untuk mengurangi kelangkaan ikan yang disebabkan 
pemanfaatan ikan melalui perikanan tangkap, perlunya 
peralihan sistem menjadi perikanan budidaya. Pada 
Dusun Piang Banang, terdapat 27 anggota KMPH 
yang mengelola 14 keramba dan 13 kolam dengan 
jumlah total ikan yang dipelihara mencapai 22.800 
ekor, sedangkan pada Dusun Sura Dilaga 26 anggota 
KMPH mengelola 19 keramba dan 7 kolam untuk 
memelihara sekitar 20.300 ekor ikan terdiri dari ikan 
patin, lele dan nila.

d. Demplot Silvopastural dalam  Rangka  
Pengembangan Perbaikan Sistem Perladangan 
(Dusun Piang Banang dan Sura Dilaga). Masyarakat 
desa ini mayoritas adalah peladang yang 
menggunakan sistem perladangan gilir balik yang 
berpotensi meningkatkan deforestasi dan degradasi 
lahan, oleh karena itu dilaksanakan kegiatan ini 
untuk memberikan inovasi mata pencaharian yang 
ramah lingkungan dan dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat. Pada Dusun Piang Banang dan Sura 
Dilaga, masing-masing KMPH yang beranggotakan 

5 orang memelihara 8 ekor kambing pada 
luas areal 1 Ha dengan kandang berukuran 
3x6 m. Juga dilakukan penanaman pohon 
gamal di sekitar kandang untuk kebutuhan 
pangan dan kelestarian alam.

Pada tahun 2019 investasi agroforestry yang 
dikelola oleh 173 anggota KMPH menanam 
70320 pohon kratom,  dan sekarang sudah 
dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.
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Kratom investasi tahun 2019 sudah dapat dipanen dan hasil 
penjualan perbulanya rata-rata 7 juta rupiah.

Tim patroli sedang melakukan marking menggunakan 
GPS terhadap temuan pohon meranti

Investarisasi tanaman agroforestri
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Beberapa jenis kantong semar yang ditemukan di jalur patroli

Anggrek hutan yang ditemukan di jalur patroli
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Jamur Hutan

Kayu bekas ilegal logging yang sudah
 lama ditinggalkan

Sarang orang utan yang sudah ditinggalkan 
didokumentasikan oleh tim patroli

Keladi hutan yang kini sedang tren dipasaran 
berpotensi untuk dikembangbiakkan
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Pemasangan papan tikung investasi tahun 2020

19. DESA NANGA EMBALOH

Desa Nanga Embaloh di Kecamatan Embaloh Hilir 
memiliki luas wilayah 5114 Ha. Jumlah penduduknya 
1209 jiwa (359 KK) yang sebagian besarnya adalah 
pekebun dan nelayan. Desa ini memiliki status IDM desa 
mandiri. Beberapa investasi di Desa Nanga Embaloh 
diantaranya:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh 2 tim pada jalur 
sepanjang 29.45 km dengan frekuensi turun sebanyak 
4 kali. Temuan gangguan hutan yang ditemukan seperti 
adanya penebangan liar yang diperkirakan masih 2 
bulan yang lalu dilakukan; mereka juga telah mendata 
beberapa temuan di sepanjang jalur patroli seperti 
pohonulin, pohonmeranti, sarang orang utan, sarang 
lebah kelulut, sarang semut hutan, kaki seribu, kantong 
semar, keladi hutan dan beberapa jenis jamur hutan.

b. Pengembangan Pemanfaatan HHBK Madu Hutan.  
Kegiatan ini dilakukan untuk melestarikan ketersediaan 
madu hutan yang berimbas kepada lestarinya ekosistem 
hutan di tempat lebah madu tersebut berkembang biak, 
selain itu juga untuk mengembangkan Home Industry 
tepat guna berbasis madu hutan. KMPH beranggotakan 
22 orang mengelola 220 buah papan tikung serta 
peralatan penunjang lainya bantuan FORCLIME-FC 
tahun ini. 

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2018 menanam 42888 
pohon kratom dan dirawat oleh 121 anggota KMPH. 
Hasil panennya diambil oleh pengepul ke desa mereka.

b. Pembangunan demplot silvofishery tahun 2018 yang 
dikelola oleh 81 anggota KMPH dengan komoditas yang 
dipelihara adalah ikan nila, patin, lele dan jelawat. Serta 
melakukan penanaman pohon kratom di sekitar kolam.

c. Demplot silvopastural ayam tahun 2019 yang dikelola 
oleh 5 anggota KMPH sudah digulirkan sebanyak 4 kali.

d. Demplot silvopastural kambing masih berjalan hingga 
sekarang. Kambing sebanyak 10 ekor yang dirawat oleh 
16 anggota KMPH pada tahun 2019 kini tinggal 5 ekor 
karena perawatanya yang kurang intensif.
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Kondisi kambing demplot silvopastural 
yang dirawat oleh anggota KMPH

Kambing yang digembalakan oleh anggota KMPH

Kondisi ayam investasi tahun 2019

Panen ayam investasi tahun 2019 untuk 
memenuhi pesanan warga
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Tanaman Kratom yang tumbuh subur di lahan agroforestry

Inventarisasi tanaman agroforestri

Daun kratom yang sedang dikering anginkan tujuannya untuk 
mendapatkan hasil akhir gradegreenpowder.

Tanaman kratom yang sudah dipangkas, diperkirakan 
2 bulan sudah bisa dipanen lagi.

Daun kratom yang dikeringkan di bawah sinar matahari
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Kolam ikan investasi tahun 2018

Keramba terluas di Desa Nanga Embaloh

Sarang orang utan yang berumur kurang lebih 6 bulan

Ikan belida yang masuk kedalam status dilindungi masih 
sering ditangkap oleh warga

Ikan toman yang dipelihara di keramba investasi tahun 2018 Sarang lebah kelulut di pohon meranti
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Sarang semut hutan yang menggantung 
di pohon

Beberapa jenis jamur hutan

Kaki seribu yang sedang berjalan 
di batang pohon

Anggrek hutan yang menumpang di pohon

Kantong semar yang ditemukan di jalur patroli
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20. DESA PALA PINTAS

Desa Pala Pintas berada di Kecamatan Embaloh Hilir 
dengan wilayah seluas 3077 Ha. Wilayah tersebut dihuni 
oleh 359 jiwa (98 KK) masyarakat yang memiliki mata 
pencahariansebagai petani yang hingga kini masih 
memanfaatkan kawasan hutan. Desa ini memiliki status 
desa tertinggal menurut IDM tahun 2020.
Investasi di Desa Pala Pintas selama tahun 2020adalah:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat dilakukan oleh 2 tim 
berjumlah 10 orang sebanyak 4 kali pada tahun ini. Pada 
jalur transek patroli sepanjang 10,86km, tim tersebut 
menemukan sejumlah lokasi yang ditebang untuk 
dijadikan ladang masyarakat.Mereka juga menemukan 
sejumlah temuan keanekaragaman hayati seperti satwa 
kura-kura matahari, biawak, ular dan beberapa flora 
seperti anggrek hutan.

b. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi Areal Bekas 
Kebakaran Hutan. Pemeliharaan sebanyak 4620 
tanaman yang telah ditanam tahun 2019 oleh 10 
anggota KMPH pada lahan seluas 11 hektar. Kegiatan 
pemeliharaan meliputi, pembersihan gulma, pemupukan 
serta penanggulangan hama dan penyakit.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pengembangan pemanfaatan HHBK Rotan yang 
dikelola oleh 20 anggota KMPH hanya 3 orang saja yang 
aktif sampai sekarang. Kendala produksi disebabkan 
karena tidak ada permintaan/ pesanan.

b. Penanaman agroforestri tahun 2018 menanam 28500 
pohon kratom pada luasan area 28,5 Ha dan dirawat 
oleh 70 anggota KMPH. Sudah dipanen sejak tahun 
2019 hingga sekarang.

c. Pembangunan silvofishery tahun 2018 pada awalnya 
dikelola oleh 42 anggota KMPH merawat ikan nila, patin, 
lele dan jelawat. Namun, sampai sekarang hanya tinggal 
2 KMPH saja yang aktif menggulirkan hasil dari kolam 
mereka.

d. Demplot silvopastural babi unggul tahun 2019 yang 
dikelola oleh 20 anggota KMPH memelihara 10 ekor 
babi. Sekarang tersisa 8 ekor karena sudah terjual 2 
ekor.

e. Pengembangan pemanfaatan HHBK 
madu tikung dikelola oleh 16 anggota 
KMPH. Mengelola 480 papan tikung 
bantuan FORCLIME-FC, namun hanya 
sekitar 80 tikung saja yang dihinggapi 
lebah.

Tanaman reboisasi yang ditanam di tahun 2019 
dan dilakukan pemeliharaan di tahun 2020

Kondisi tanaman kratom di lahan agroforestry
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Anggota KMPH yang sedang memanen daun kratom

Daun kratom yang sedang dijemur di dekat sungai, 
di lahan kratom, dan di jalanan.

Keadaan kolam yang berisi ikan patin terlihat hijau karena 
mengandung gangang, bukti bahwa kolam dalam kondisi optimal

Babi unggul investasi tahun 2019 yang dipelihara oleh KMPH

Inventarisasi tanaman agroforestri
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Kondisi kandang kambing investasi tahun 2019. Biawak yang berhasil didokumentasikan sebelum 
masuk ke rawa

Tikung yang sedang dihinggapi lebah

Produk anyaman rotan Desa Pala Pintas

Kayu bekas illegal logging yang sudah lama ditinggalkan

Kura – kura  matahari yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Ular Gadung Luwuk yang ditemukan tim patroli
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Tanaman kratom yang terlihat rimbun tumbuk lebih 
optimal di lahan yang berair

Penjemuran daun kratom lebih optimal jika 
dilakukan diatas waring

 21. DESA KELILING SEMULUNG

Desa Keliling Semulung memiliki luas wilayah 3293 Ha 
dan terletak di Kecamatan Embaloh Hilir. Desa dengan 
penduduk sebanyak 616 jiwa (166 KK) ini masuk dalam 
kategori desa tertinggal menurut IDM tahun 2020. Mata 
pencaharian utama masyarakatnya adalah nelayan, 
sumber kehidupan masyarakat Desa Keliling Semulung 
berasal dari hasil hutan dan lahan.
Investasi program FORCLIME FC di Desa Keliling 
Semulung yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh dua tim patroli berjumlah 10 orang. Mereka 
melaksanakannya pada jalur transek sepanjang 
15,32km.Tim patroli masih menemukan kegiatan 
penebangan liar, ada yang terlihat sudah ditinggalkan 
sejak lama dan ada pula yang masih baru. Selain 
pelanggaran, tim patroli juga mencatat temuan fauna 
seperti biawak, bekas cakaran beruang, dan yang 
paling menarik ditemukannya orang utan. Temuan flora 
seperti keladi hutan, kantong semar, dan beberapa 
pohon langka juga dicatat oleh tim patroli.

b. Demplot Silvopastural dalam rangka pengembangan 
Perbaikan Sistem Perladangan, berupa ternak Ayam 
Pedaging yang lokasinya berada di Dusun Talas di 
Desa Keliling Semulung merupakan pendukung dari 
kegiatan demplotSilvopastural investasi tahun 2019 
dengan luas lahannya 1 Ha. KMPH beranggotakan 5 
orang memelihara 300 ekor ayam broiler pada demplot 
ini dalam kandang berukuran 3x8 m, selain itu juga 
melakukan penanaman 30 bibit pohon tembesu di 
sekitar lokasi kandang.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2018 yang melibatkan 
99 anggota KMPH untuk menanam 25500 pohon 
kratom. Hasil penjualan dari daun kratom ini sangat 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat di desa ini.

b. Pembangunan demplot silvofishery tahun 2018 
yang melibatkan 32 anggota KMPH yang memelihara 
komoditas ikan bawal, patin dan lele. Namun 
sayangnya, hanya 5 anggota saja yang menggulirkan 
hasil dari demplot tersebut dengan komoditas dominan 
ikan patin.
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Tumpukan stok daun kratom kering yang siap 
dijual ke pengepul

Tebangan kayu hasil illegal logging yang sudah lama 
ditinggalkan

Kegiatan illegal logging yang terlihat baru saja dilakukan

Ikan patin yang dipanen di salah satu kolam 
demplot silvofishery

Bekas cakaran beruang di batang pohon meranti
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Biawak yang sedang berusaha naik ke tunggul kayu

Keladi hutan yang ditemukan oleh tim patroli

Tanaman kantong semar yang sulurnya sering dimanfaatkan 
masyarakat sekitar untuk tali

Papan patroli yang baru saja dipasang untuk menghimbau 
agar masyarakat sekitar saling menjaga hutan

Sirih hutan yang berhasil didokumentasikan tim patroli

Sarang semut yang ada di kayu bekas tebangan
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22. DESA BUNUT HULU

Desa Bunut Hulu di Kecamatan Bunut Hilir memiliki wilayah seluas 17080 Ha dengan IDM dengan 
status desa berkembang. Masyarakatnya sebanyak 1124 jiwa (144 KK) memiliki mata pencaharian 
utama sebagai  petani. Desa ini memiliki Hutan Desa seluas ± 4.763 Ha. Investasi FORCLIME-FC di 
Desa Bunut Hulu sepanjang tahun 2020 yaitu:

a. Patroli hutan berbasis masyarakat, dilaksanakan pada jalur sepanjang 78,70km oleh 2 tim patroli 
dan dilakukan patroli sebanyak 4 kali. Tidak dijumpai gangguan hutan di jalur patroli. Tim mencatat 
temuan-temuan sepertisarang burung tekakak, perjumpaan langsung dengan burung bangau, burung 
tinggang, tokek hutan, monyet ekor panjang.

b. Pembangunan Silvopastural Dusun Kuala Bunut dan Dusun Peredah. Mayoritas masyarakat desa 
ini merupakan petani dengan sistem perladangan gilir balik yang dapat meningkatkan deforestasi 
dan degradasi lahan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan alternatif mata pencaharian untuk 
mencapai pengelolaan hutan yang lestari. Ayam broiler sebanyak 300 ekor dipelihara oleh masing-
masing KMPH (KMPH Dusun Kuala Bunut dan Peredah) yang beranggotakan 5 orang, dalam kandang 
berukuran 3x6 m dan di sekitarnya ditanami pohon tembesu.

c. Pemeliharaan Tanaman Reboisasi. LPHD Bunut Hulu beranggotakan 10 orang melakukan 
pemeliharaan terhadap 3780 tanaman reboisasi, kegiatan yang dilakukan berupa pembersihan gulma, 
pemberian pupuk serta penanggulangan hama dan penyakit. 

Investasi penanaman agroforestri pada tahun 2019 yang melibatkan 77 anggota KMPH untuk menanam 
35200 pohon kratom dapat dikatakan sangat berhasil. Pohon yang ditanam tumbuh subur dan sudah 
muncul bunga yang dapat digunakan untuk membuat pembenihan pohon kratom.

Kandang ayam yang telah jadi di Dusun Peredah

Kandang ayam yang telah jadi di Dusun Kuala Bunut Kondisi ayam investasi silvopastural tahun 2020 
Dusun Peredah
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Kondisi ayam investasi silvopastural 
tahun 2020 Dusun Kuala Bunut

Pohon kratom yang tumbuh di hutan, 
memiliki diameter 114 cm

Lebah yang hinggap di papan tikung

Bunga putat merupakan salah satu pakan lebah hutan

Investasi agroforestry tanaman Kratom yang 
ditanam tahun 2019

Tanaman kratom yang ditanam tahun 2019 sudah mulai 
berbunga dan dapat digunakan sebagai pembibitan
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Burung bangau yang berada di sekitar sungai jalur patroli Tokek yang bersarang di batang pohon

Sarang burung tekakak

Burung tinggang yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Monyet temuan tim patroli 
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Kandang kambing investasi tahun 2020 
yang sudah jadi.

Kondisi kambing investasi pengembangan 
silvopastural tahun 2020

23. DESA BUNUT TENGAH

Desa Bunut Tengah di Kecamatan Bunut Hilir 
memiliki luas 1170 Ha. Desa dengan penduduk 
sejumlah 649 jiwa (213 KK) ini memiliki status 
sebagai desa berkembang. Masyarakatnya 
adalah etnis Melayu yang bermatapencaharian 
sebagai pedagang dan nelayan. Program 
FORCLIME FC mendorong pelaksanaan 
beberapa kegiatan investasi kepada masyarakat 
Desa Bunut Tengah, yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, patroli 
dilakukan oleh 2 tim berjumlah 10 orang pada 
jalur transek sepanjang 22,74 Km dan dilakukan 
sebanyak 4 kali pada tahun ini. Tim patroli ini 
selain memantau area daratan yang berhutan, 
juga memonitoring ekosistem rawa dan danau.

b. Pengembangan Silvopastural Dalam Rangka 
Pengurangan Emisi, Perbaikan Pengelolaan 
Hutan Lestari Dan Peningkatan Kondisi 
Perekonomian Masyarakat. Kegiatan ini dapat 
mengurangi ketergantungan masyarakat dalam 
mengeksploitasi hutan dan menjadi alternatif 
masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan 
makanan, selain itu juga hasil sampingannya 
dapat digunakan sebagai pupuk organik. 
Luas areal yang dikelola sekitar 0,5 hektar, 
digunakan untuk memelihara 10 ekor kambing 
dalam kandang berukuran 4x6. Perawatannya 
dilakukan oleh 10 orang anggota KMPH.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pembangunan silvofisheri inovasi oven 
ikan asap tahun 2017 yang dikelola oleh 24 
anggota KMPH masih berjalan lancar hingga 
sekarang. Terbukti bahwa inovasi oven 
bantuan FORCLIME-FC ini dapat mengurangi 
penggunaan kayu bakar hingga 60%.

b. Penanaman agroforestri tahun 2018 yang 
melibatkan 25 anggota KMPH untuk menanam 
14112 pohon kratom. Meskipun terendam air 
dalam waktu yang lama, pohon kratom di desa 
ini tumbuh subur.

c. Pembangunan silvofishery pengolahan 
kerupuk ikan tahun 2018 yang dikelola oleh 25 
anggota KMPH berjalan lancar. Anggota KMPH 
mengaku sangat terbantu dengan bantuan mesin 
giling, mesin vaccumsealer dan handsealer untuk 
keperluan pengolahan dan pengemasan produk. 
Produk yang mereka hasilkan tidak hanya kerupuk 
ikan, namun juga kerupuk basah.

d. Pembangunan sentra pemasaran investasi 
silvofishery tahun 2019  berupa bangunan 
berukuran 6x8 meter dikelola oleh 41 anggota 
KMPH.
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Keadaan tanaman kratom di lahan agroforestry Kerupuk basah siap saji yang sudah dikukus

Olahan lain berupa kerupuk ikan yang sedang dijemur

Olahan ikan asin yang sedang dijemur

Proses penggilingan ikan untuk bahan 
pembuatan kerupuk basah

Adonan kerupuk basah yang akan dikukus
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Oven bantuan FORCLIME-FC digunakan untuk 
membuat ikan lais (ikan asap)

Salah satu warga sedang memotong ikan ikan
 kecil untuk diberikan ke ikan toman dalam keramba

Bangunan sentra pemasaran hasil investasi silvofishery 
Desa Bunut tengah di danau pontu

Anggrek tebu (GrammatophyllumSpeciosum)

Kantong semar yang ditemukan oleh tim patroli
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Jamur hutan yang menempel di batang pohon

Sarang lebah pada papan tikung yang dihinggapi banyak lebah

Sarang burung dengan telur yang ada di dalamnya

Papan tikung dengan sarang lebah yang sudah 
ditinggalkan koloninya

Sarang semut hutan di ranting pohon
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Tanaman kratom yang sudah dipangkas batangnya dapat 
dipanen lagi setelah 3 bulan kemudian

Anggota KMPH sedang memanen kratom meskipun 
kondisi sedang banjir

24. DESA KAPUAS RAyA

Desa Kapuas Raya memiliki luas wilayah 
2843 Ha termasuk dalam Kecamatan Bunut 
Hilir. Penduduknya sebanyak 402 jiwa (125 
KK) yang sebagian besarnya adalah nelayan. 
Berdasarkan data IDM tahun 2020 desa dengan 
masyarakat dominannya Suku Melayu tersebut 
berstatus sebagai desa berkembang. Tahun 
ini Desa Kapuas Raya Hanya Mengajukan 
kegiatan patroli, namun juga meraawat hasil 
investasi tahun sebelum-sebelumnya.Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat di desa ini telah 
memasuki tahun keempat. Kegiatannya 
dilaksanakan oleh 1 tim beranggotakan 5 
orang pada jalur transek sepanjang 8,19km  
yang telah dilakukan sebanyak 4 kali. Tim 
patroli mencatat beberapa temuan menarik, 
seperti burung, kura-kura baning, kumbang 
tanduk sarang lebah hutan, burung kuntul, 
dan berbagai satwa lainnya. Selain itu juga 
menemukan beberapa flora seperti rimpang 
pacing hutan, pohon kayu ara yang berbuah, 
kantong semar dan juga bunga putat.

Pada tahun - tahun sebelumnya ada beberapa 
investasi Desa Kapuas Raya yang sukses 
hingga sekarang, seperti kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pada tahun 2017 
yang melibatkan 27 anggota KMPH untuk 
menanam 7590 pohon kratom. Pada tahun 2018 
anggota KMPH sebanyak 27 orang menanam 
10832 pohon kratom. Kedua investasi ini dapat 
dikatakan berhasil. Karena, selain pohon 
yang ditanam tumbuh subur, pohon tersebut 
juga dapat memberikan penghasilan bagi 
masyarakat

b. Pembangunan demplot silvofishery tahun 
2017 yang dikelola oleh 20 anggota KMPH, 
kini hanya 2 KMPH saja yang tetap digulirkan 
hasilnya. 

c. Pengembangan silvopastural ayam broiler 
tahun 2019 yang dikelola oleh 5 anggota 
KMPH telah bergulir sebanyak 6 kali dan dapat 
memenuhi permintaan pasar.
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Ikan patin yang dipanen dari kolam demplot silvofishery

Kumbang tanduk yang ditemukan di jalur patroli merupakan 
hama yang dapat merusak tanaman sawit

Kura – kura baning cokelat (Manouriaemys)

Lebah lalau yang hinggap di pohon sudah siap panen

Bunga dan buah kayu ara yang biasanya dikonsumsi 
oleh orang utan

Burung kuntul kecil yang sedang mencari makan di tepian sungai

Burung sikatan melayu (Cyornisturcosus)
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Plang himbauan dengan bahasa lokal yang berarti “Masyarakat millenial yuk bersama menjaga danau/ hutan kita, tidak usah 
meracuni ikan sembarangan, karena danau ini sumber penghidupan kita untuk masa sekarang dan yang akan datang”

Masyarakat lokal menyebutnya buah akar silok

Masyarakat lokal menyebutnya buah akar riyang Bunga putat sumber nektar bagi lebah madu hutan

Kantong semar yang ditemukan tim 
patroli di jalur patroli.
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25. DESA TEMBANG

Desa Tembang seluas 2263 Ha adalah bagian 
dari Kecamatan Bunut Hilir. Penduduknya 
sebanyak 673 jiwa (202 KK) umumnya bekerja 
sebagai petani ataupun nelayan. Saat ini 
bertani kratom menjadi kegiatan mayoritas 
penduduk disini.
Investasi program FORCLIME FC di Desa 
Tembang yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. 
Tahun 2020 adalah tahun ketiga desa ini 
melaksanakan patroli. Pelaksananya sebanyak 
2 tim masing-masing terdiri dari 5 orang dan 
melakukan patroli pada jalur transek sepanjang 
37,75km.Masih terdapat penebangan liar yang 
ditemukan oleh tim patroli, dibuktikan dari 
adanya temuan beberapa papan kayu hasil 
penebangan ditinggalkan di hutan. Beberapa 
jenis flora dijumpai di lokasi patroli seperti  jamur 
hutan, kantong semar, sirih hutan, keladi hutan, 
dan pohon putat. Sementaratemuansatwanya 
seperti, kaki seribu, sarang orangutan dan 
burung enggang enggang.

b. Demplot Silvopastural dalam Rangka 
Pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan, berupa ternak Kambing 
yang merupakan pendukung dari kegiatan 
Perkebunan sayur milik warga untuk menyuplai 
pupuk organik dan juga memenuhi kebutuhan 
daging. KMPH sebanyak 10 orang memelihara  
10 ekor kambing dalam kandang berukuran 4x6 
m yang sekitarnya ditanami 100 bibit gamal.

Selain kegiatan di atas, ada beberpa kegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang 
berhasil dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan 
investasi:

a. Penanaman agroforestri pada tahun 2018 
yang melibatkan 114 anggota KMPH, menanam 
42600 pohon kratom. Selanjutnya pada 
tahun 2019 198 anggota KMPH melakukan 
penanaman lagi 101280 pohon kratom. Rata-
rata pendapatan per bulan dari penjualan daun 
kratom ini mencapai dua ratus juta rupiah.

b. Pembangunan silvofishery yang melibatkan 
57 anggota KMPH. Komoditas yang dipelihara 
adalah ikan nila, patin dan lele. Beberapa keramba 
ada yang digunakan untuk ikan toman hasil dari 
pengguliran hasil penjualan ikan sebelumnya.

Kandang kambing investasi tahun 2020

Kondisi kambing di dalam kandang investasi 
silvopastural tahun 2020

Keramba ikan investasi tahun 2019
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Tanaman kratom yang tumbuh sangat lebat 
di lahan agroforestry

Stok Kratom serbuk yang siap dijual ke tengkulak

Penebangan liar yang ditemukan di jalur patroli

Pohon putan yang sedang berbunga lebat menandakan 
sudah musim madu hutan

Mesin penggiling yang digunakan masyarakat
 Desa Tembang untuk mencacah daun kratom

Setelah digiling serbuknya disaring dan diayak
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Bermacam jenis jamur hutan yang ditemukan
tim patroli

Bermacam jenis kantong semar yang ditemukan tim patroli

Sirih hutan yang ditemukan tim patroli

Keladi hutan yang ditemukan tim patroli



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020150

Sarang orang utan yang diperkirakan berumur 6 bulan

Tiga ekor burung enggang yang sedangbertengger 
di ranting pohon

Papan himbauan untuk tidak mengekploitasi kayu secara masif, 
yang dipasang oleh tim patroli tahun 2020. 

Kaki seribu yang sedang melata
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26. DESA NANGA TUAN

Desa Nanga Tuan di Kecamatan Bunut Hilir memiliki 
luas wilayah 1610 Ha dengan jumlah penduduk 
sebanyak 821 jiwa (217 KK) yang didominasi oleh 
petani. Hampir seluruh masyrakatnya adalah anggota 
dari Suku Melayu. Dalam data IDM desa  ini memiliki 
status desa tertinggal. Investasi di Desa Nanga Tuan 
selama tahun 2020 yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur 
sepanjang 43,26km yang dilaksanakan oleh dua 
tim beranggotakan 10 orang. Beberapa temuan  tim 
patroli seperti bekas cakaran beruang, ular, kantong 
semar, keladi hutan, sirih hutan, kayumeranti, 
anggrek, danrotan. Selain itu, tahun ini fasilitator Desa 
Nanga Tuan berhasil menyerahkan macan dahan 
yang masuk ke pemukiman ke BKSDA Kalimantan 
Barat untuk dilepasliarkan.

b. Pembangunan Demplot Silvopastural dalam 
Rangka Pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk  
meningkatkan produktivitas lahan-lahan hutan 
dan/atau budidaya peternakan dalam rangka 
meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian. 
Anggota KMPH sebanyak 5 orang memelihara 
200 ekor bebek dalam kandang berukuran 3x6m, 
selain itu mereka juga menanami sekitar kandang 
dengan 150 bibit tembesu dan 200 batang ubi kayu.

c. Pemeliharaan Tanaman Rebosiasi. Perawatan 
tanaman dilakukan di areal bekas terbakar yang 
telah ditanami oleh Masyarakat Desa Nanga Tuan 
pada tahun 2019.Perawatan dilakukan oleh 10 orang 
anggota KMPH pada lahan seluas 25 Ha dengan 
10400 tanaman. Pemeliharaan yang dilakukan 
adalah pemupukan, penanggulangan hama dan 
penyakit, serta pembersihan lahan dari gulma. 

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan 
investasi tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan 
masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2017 dilakukan oleh 
14 anggota KMPH menanam 6972 pohon kratom. 
Selanjutnya pada tahun 2018, 85 anggota KMPH 
menanam 40216 pohon kratom lagi. Pada tahun 
2019 52 anggota KMPH menanam 42720 pohon 
kratom. Diameter pohon terbesar mencapi 10 cm.

b. Pengembangan pengelolaan HHBK lestari 
Madu Hutan tahun 2018 yang dikelola oleh 36 
anggota KMPH. Mengelola 1080 papan tikung, 
pendapatan panen madu dari tahun 2018 
hingga tahun ini mencapai Rp 126.570.000,-.

Kandang bebek petelur investasi silvopastural
 tahun 2020

Tanaman reboisasi yang terendam air sehingga 
menghambat kegiatan perawatan tanaman.
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Lahan agrooforestri yang ditanami kratom investasi 
tahun 2019

Tanaman kratom investasi agroforestri yang terendam banjir 
masih tumbuh optimal

Inventarisasi pohon kratom saat monev

Inventarisasi pohon kratom saat monevAnak – anak yang sedang libur sekolah ikut memanen daun 
kratom. Tanaman kratom terbukti membuka lapangan kerja 

bagi segala kelas umur.

Daun kratom yang sedang dikeringkan di pekarangan warga
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Macan dahan yang masuk ke pemukiman warga 
diamankan oleh Fasilitator Desa Nanga Tuan

Sarang lebah berisi madu yang dipanen 
oleh anggota KMPH

Penyerahan macan dahan ke BKSDA untuk dilepas liarkan
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Fasilitator Desa Nanga Tuan Ahmad Permandi 
mendapatkan piagam penghargaan dari BKSDA 

Kalimantan Barat atas penyerahan macan dahan.

Bermacam jenis kantong semar  yang ditemukan tim patroli

Anggrek tebu (GrammatophyllumSpeciosum) tumbuh epifit
 di batang pohon

Buah dari pohon putat (Barringtoniaacutangula)
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Resin damar yang dikeluarkan oleh pohon meranti Beberapa jenis keladi hutan yang ditemukan 
oleh tim patroli

Sirih hutan yang ditemukan di jalur patroli

Bekas cakaran beruang di batang pohon
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Beberapa sarang burung yang ditemukan oleh tim patroli

Ular yang sedang memangsa ikan di keramba milik masyarakat
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27. DESA ENTIBAB

Desa Entibab termasuk kedalam kecamatan Bunut 
Hilir, desa inimemiliki status desa tertinggal menurut IDM  
tahun 2020. Luas wilayahnya 11944 Ha dengan 1080 
jiwa (298 KK) penduduk bermukim di sana. Masyarakat 
tersebut didominasi oleh Orang Melayu yang memiliki 
mata pencaharian sebagai petani pekebun dan nelayan. 
Program FORCLIMEE FC di Desa Entibab pada tahun 
2020 adalah:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh 1 tim 
berjumlah 5 orang. Mereka  berpatroli pada jalur  transek 
sepanjang 8,63km dan dilakukan sebanyak 4 kali.Dalam 
patrolitersebut, cukupbanyakditemukanflora seperti 
anggrek tebu, sirih hutan, bunga putat, dll.

b. Pengembangan  Demplot  Hortikultura dalam 
Rangka Perbaikan Sistem Perlandangan. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan 
masyarakat terhadap hutan dan hasil hutan untuk 
pemenuhan kebutuhan papan dan pangan serta 
peningkatan pendapatan. Dengan mengembangkan 
demplot hortikultura ini masyarakat Desa Entibab dapat 
swasembada produk hortikultura tanpa harus bergantung 
penug pada hutan sehingga keseimbangan ekosistem akan 
terjaga. Anggota KMPH berjumlah 10 orang merawat 12 
macam sayuran dan buah yang terdiri dari; timun hercules, 
timun mercy, jagung scada, kacang panjang, pare, terong 
ungu, sawi, bayam putih, kangkung dan semangka.

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2018 dilakukan oleh 
112 anggota KMPH menanam 33560 pohon kratom. 
Selanjutnya pada tahun 2019, 104 anggota KMPH 
menanam 38320 pohon kratom lagi. Hasil panen daun 
kratom dari tahun 2018 hingga sekarang sudah mencapai 
Rp 546.492.000,-

b. Pengembangan budidaya lebah kelulut tahun 2018 yang 
dikelola oleh 10 anggota KMPH merawat 35 stuf. Hingga 
sekarang KMPH yang aktif sebanyak 5 orang, memelihara 
20 stuf. Kondisi 15 stuf lainya rusak karena terkena banjir.

c. Pembangunan silvopastural ayam tahun 2019 yang 
dikelola oleh 5 orang, memelihara 500 ayam. Sudah 4 kali 
bergulir dan masih berlanjut hingga sekarang.

Daun kratomhasil panen yang sedang dijemur 
dengan alas terpal

Beberapa pohon kratom telah berbunga sehingga 
dapat digunakan untuk pembenihan

Demplot pengelolaan lestari HHBK Lebah 
kelulut investasi tahun 2018, sekitarnya 

ditanami tanaman kratom, sehingga pendapatan 
masyarakat ketika belum musim madu bisa 

dari menjual daun kratom.
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Toko Bantuan Usaha Milik Desa Entibab yang bekerja  sama 
dalam penjualan hasil-hasil investasi FORCLIME-FC 

di Desa Entibab.
Bunga putat (Barringtoniaacutangula)

Sirih hutan yang menjalar di pohon

Paku sarang burung (Aspleniumnidus)

Kondisi ayam investasi silvopastural tahun 2019

Anggrek tebu (Grammatophyllumspeciosum) Anggrek hutan temuan tim patroli
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28. DELINTAS KARyA

Desa Delintas Karya adalah salah satu desa di 
Kecamatan Boyan Tanjung. Memiliki luas wilayah 
administratif  820 Ha, desa ini masuk dalam kategori 
desa berkembang. Penduduknya sebanyak 685 jiwa (201 
KK)  menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. 
Beberapa investasi FORCLIME FC di desa ini yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat dilakukan oleh 10 
orang yang dibagi menjadi 2 tim, menulusuri jalur transek 
sepanjang 11,73 km.Daerah yang dipatroli meliputi tepian 
sungai, rawa, dan dataran rendah. Kendala dalam patroli 
di Desa Delintas Karya adalah suara mesin penambang 
emas yang menggangu satwa disana. Sehingga tim 
jarang sekali menemui satwa.

b. Pembangunan Hortikultura dalam Rangka Perbaikan 
Sistem Perladangan. Kegiatan ini dilakukan untuk 
memperbaiki sistem perladangan, mengurangi 
pembukaan ladang-ladang baru dan menambah 
tutupan lahan hutan. KMPH beranggotakan 10 orang 
memelihara bermacam-macam sayuran seperti; timun 
hercules, timun mercy, jagung scada, kacang panjang, 
pare, terong ungu, sawi, bayam putih, kangkung, cabai 
dan semangka. Selain sayuran dan buah, ditanam pula 
50 bibit gaharu disekitar demplot hortikultura seluas 0,1 
hektar tersebut.

c. Demplot Silvopastural dalam Rangka  Pengembangan  
Perbaikan Sistem Perladangan. Kegiatan ini selain untuk 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui inovasi 
mata pencaharian juga sebagai media untuk memenuhi 
kebutuhan pupuk organik yang dapat digunakan untuk 
mendukung demplot hortikultura. Sebanyak 500 ekor 
ayam broiler dipelihara oleh 10 orang anggota KMPH 
dalam kandang berukuran 3x8 m, selain itu mereka juga 
menanam 100 bibit pohon gaharu di sekitar lahan seluas 
0,1 hektar ini.

d. Pengembangan Budidaya Lebah Kelulut. Dari hasil 
musyawarah dan survei mengenai potensi desa, 
diketahui ada potensi pemanfaatan lebah kelulut. KMPH 
beranggotakan 10 orang merawat 30 stuf yang berisikan 
koloni madu kelulut (Trigonasp.), serta menanam 100 
bibit pohon gaharu disekitarnya. Sejumlah 50 bunga 
pakan lebah yang ditanam dalam pot dirawat di sekitar 
lokasi untuk menyediakan pakan lebah terdekat selain 
dari hutan.

Selain kegiatan di atas, ada beberapa 
kegiatan investasi tahun-tahun sebelumnya 
yang sukses dan masih digulirkan. Yaitu 
kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2018 
dilakukan oleh 28 anggota KMPH 
menanam 12800 pohon kratom.  Hasil 
panen daun kratom dari tahun 2018 
hingga sekarang sudah mencapai Rp 
201.516.000,-

b. Kegiatan silvofisheri tahun 2018 
dikelola oleh 81 anggota KMPH 
memelihara komoditas nila, bawal dan 
patin, juga menanam 4050 pohon kratom. 
Pendapatan hasil panen ikan mencapai 
Rp. 61.170.000,-

Pohon kratom yang berusia 1,5 tahun memiliki 
diameter 16 cm dan tinggi 5 meter
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Tanaman kratom yang ditanam di tepian sungai 
dapat mencegah erosi dan abrasi yang disebabkan 

aliran air sungai 

Salah satu anggota KMPH sedang panen kratom

Investasi tanaman kratom ini tidah hanya membuka 
lapangan kerja untuk kaum muda dan dewasa tetapi juga 

untuk yang sudah lanjut usia karena cukup mudah.

Serbuk kratom yang siap dijual ke pengepul

Panen ikan nila di salah satu kolam demplot silvofishery
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29. DESA LANDAU MENTAIL

Luas wilayah administrasi Desa Landau Mentail adalah 
4679 Ha. Desa di Kecamatan Boyan Tanjung ini memiliki 
penduduk sebanyak 625 jiwa (147 KK) yang sebagian 
besarnya adalah petani atau pekebun. Desa yang 
seluruh masyrakatnya adalah anggota dari Suku Dayak 
Kantuk ini masih tergolong desa berkembang. 
Beberapa investasi FORCLIME-FC di Desa Landau 
Mentail yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur 
transekpatroli sepanjang 14,22km. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 2 timberjumlah 10 orang.
Tim patroli menemukan beberapa gangguan hutan 
seperti pembukaan lahan untuk pertambangan dan 
bekas penebangan pohon beserta jalur pengangkutanya. 
Temuan keanekaragaman hayatinya seperti meranti, 
tekam, kayu mabang, jenis tumbuhan kantong semar, 
anggrek, keladi hutan, sarang kelulut, damar, sarang 
semut, sarang lebah, dll.

b. Demplot Silvopastural (Ayam) Dalam Rangka  
Pengembangan  Perbaikan Sistem Perladangan.Karena 
ketergantungan masyarakat dengan hutan sangat 
tinggi, perlu diadakan kegiatan ini untuk memberikan 
alternatif penghasilan masyarakat serta meningkatkan 
produktivitas lahan pertanian dalam rangka menurunkan 
tingkat deforestasi dan degradasi lahan. Anggota KMPH 
sebanyak 5 orang memelihara 500 ekor ayam broiler 
pada kandang di luas areal 0,1 hektar yang sekitarnya 
ditanami 100 pohon gaharu.

c. Pengembangan Budidaya Lebah Kelulut (Trigonasp.). 
Sesuai dengan kajian potensi desa, kegiatan ini 
dapat mengoptimalkan potensi desa, meningkatkan 
pendapatan masyarakat desa, sekaligus dapat 
mengurangi laju deforestasi dan degradasi hutan. KMPH 
beranggotakan 5 orang merawat 30 stuff berisikan 
koloni lebah kelulut yang disekitarnya ditanami 100 bibit 
gaharu dan 50 pot bunga pakan lebah.

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) 
Rotan Jernang tahun 2018 dilakukan oleh 5 anggota 
KMPH, menanam 1200 rotan jernang dan sampai 
sekarang masih terawat dengan baik.

b. Penanaman agroforestri tahun 2018 
dilakukan oleh 50 anggota KMPH menanam 
18550 pohon kratom, 14750 pohon karet 
dan 2000 lada. Pohon yang masih tumbuh 
optimal hanya kratom saja, komoditas 
lainya mati ketika terendam banjir.

c. Demplot silvofishery tahun 2018 awalnya 
dikelola oleh 20 KMPH. Namun, sekarang 
hanya 2 anggota KMPH yang aktif merawat 
kolam dan  menggulirkan ikan karena 
kesulitan membeli pakan ikan.

d. Demplot hortikultura tahun 2019 yang 
dikelola oleh 10 orang anggota KMPH sudah 
3 kali digulirkan, namun pada pengguliran 
ketiga gagal panen karena terkena banjir. 
Lahan sering dibersikan dan penanaman 
sayurnya masih berlanjut hingga saat ini.

e. Demplot silvopastural ayam broiler 
tahun 2019 yang dikelola oleh 5 anggota 
KMPH memelihara 300 ayam sudah 2 kali 
digulirkan.

f. Demplot silvopastural kambing yang 
dikelola oleh 10 anggota KMPH, merawat 
22 ekor kambing. Karena kambing banyak 
yang mati (7 ekor) maka sisa kambing dijual 
dan digulirkan dengan komoditas lain, yaitu 
babi 3 ekor dan masih terawat hingga 
sekarang.

Kandang ayam investasi silvopastural tahun 2020
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Stuff kelulut investasi tahun 2020 berjumlah 30 stuff

Fasilitator Desa Landau Mentail sedang membantu 
anggota KMPH menjemur daun kratom

Demplot hortikultura Desa Landau Mentail

Tanaman kratom yang berumur 1 tahun

Daun kratom tampung dahulu setelah panen yang 
selanjutnya akan dijemur

Rotan jernang yang ditanam pada tahun 2018 telah 
tumbuh setinggi kurang lebih 50 cm

Tanaman kratom yang ditanam di tepian sungai. 
Selain menahan erosi, para penambang emas 

segan menggunakan lahan untuk menaruh mesin 
tambangnya jika ada tanaman yang 

dirawat di tepian sungai.
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Ayam yang dipelihara di demplot silvopastura 
investasi tahun 2019 berumur 2 minggu

Kondisi kolam investasi silvofishery tahun 2018

Bangunan sawmill yang melakukan penebangan ilegal

Ayam investasi tahun 2019 yang sudah berumur
 5 bulan dan siap dijual.

Kambing investasi silvopastural tahun 2019 dijual 
seluruhnya dan diganti dengan babi 3 ekor. Pengguliran 
diganti dengan komoditas babi dikarenakan lebih mudah 

dalam perawatan.

Pengangkut kayu menggunakan sepeda yang 
berhasil didokumentasikan oleh tim patroli
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Tanaman keladi hutan

Temuan bekas penebangan kayu oleh tim patroli
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Beberapa jenis jamur hutan yang ditemukan tim patroli Kantong semar temuan tim patroli

Bongkahan damar kayu meranti

Sarang burung yang ditemukan tim patroli Ikan peang (Channasentarum) yang ditemukan di genangan air

Sarang semut yang ditemukan di jalur patroli
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Pakan ikan investasi tahun 2020

Kondisi tanaman kratom di lahan agroforestri

Kambing yang dirawat di demplot silvopastural

30. DESA TELUK GERUGUK

Luas wilayah Desa Teluk Geruguk sebesar 2826 
Ha dan masuk dalam wilayah Kecamatan Boyan 
Tanjung. Desa ini memiliki status desa berkembang. 
Penduduknya sebanyak 576 jiwa (165 KK)yang 
sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. 
Pada tahun 2020, investasi program FORCLIME FC di 
desa ini yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, dilaksanakan 
oleh 2 tim beranggotakan 10 orang pada jalur 
transek sepanjang 10,06 km. Tim patroli  beberapa  
kali  menemukan  ladang masyarakat di sepanjang 
jalur transek. Mereka juga mencatat perjumpaan 
dengan tupai, beruanghutan, ular, babihutan, burung 
danmonyet. Baik perjumpaan langsung maupun tidak 
langsung.

b. Pembangunan demplot silvofishery. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menunjang pengolahan lahan ramah 
lingkungan yang mampu meningkatkan kondisi mata 
pencaharian dan mengurangi tekanan terhadap 
hutan (Deforetasi dan Degradasi Hutan). KMPH 
beranggotakan 15 orang memelihara 15.000 ikan patin 
dalam 2 kolam pada areak masing-masing seluas 1.5 
hektar. Selain itu  juga melakukan penanaman 150 bibit 
gaharu di sekitar kolam.

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri tahun 2018 dilakukan oleh 
50 anggota KMPH, menanam 8650 pohon kratom dan 
8650 pohon karet. Namun, banyak pohon karet yang 
mati karena terendam banjir. Tersisa pohon kratom 
yang masih dapat tumbuh secara optimal. Bahkan, 
sudah menghasilkan pendapatan Rp 166.430.000,- 
hingga sekarang.

b. Demplot silvopastural kambing pada tahun 2019 
yang dikelola oleh 5 anggota KMPH, memelihara 
10 kambing. Berhasil terjual 3 ekor kambing, 2 ekor 
dikonsumsi pribadi oleh anggota KMPH, 4 ekor 
kambing mati karena sakit. Tersisa 1 kambing yang 
masih dipelihara dengan baik hingga saat ini.
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Stuff lebah kelulut masih belum bisa dipanen 
dikarenakan belum musim berbunga

Sudah terbentuk sarang anakan pada salah satu stuff, 
sehingga koloni dapat dibagi dua.

Pacing hutan merupakan obat herbal yang dapat 
digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih

Buah senuak (nama lokal) makanan 
bekantan,beruk, lutung dan monyet

Sarang burung yang ditemukan oleh tim patroli

Sarang semut yang ditemukan di jalur patroli

Bekas cakaran beruang di pohon
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Panen daun kratom hingga bulan Mei berhasil 
menjual 6556kg kratom kering

Proses pengeringan daun kratom

31. DESA NANGA BOyAN

Desa Nanga Boyan memiliki luas 2329 Ha dan menjadi 
bagian dari Kecamatan Boyan Tanjung. Desa ini termasuk 
desa berkembang. Penduduknya sebanyak 906 jiwa (241 
KK) mayoritas berprofesi sebagai petani.
Selama tahun 2020, investasi program FORCLIME FC di 
Desa Nanga Boyan Yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, oleh 2 tim 
berjumlahkan 10 orang pada jalur transek sepanjang 
8,79km. Tim patroli mendata beberapa jenis flora seperti 
bulai, jelutung, rengas, meranti, beberapa jenis kantong 
semar dan jamur hutan. Mereka juga menemukan 
beberapa satwa dan jejaknya, diantaranya bekas cakaran 
beruang,suara berbagai jenis burung dan sarang lebah 
kelulut.

b. Pembangunan Silvofishery. Kegiatan ini untuk 
mengurangi tekanan terhadap pemanfaatan hutan melalui 
inovasi mata pencaharian, selain itu juga dapat memenuhi 
kebutuhan komoditas perikanan. KMPH beranggotakan 19 
orang memelihara 19.000 ekor patin yang terbagi dalam 
19 kolam berukuran 6x5 m hingga 10x13 m selain itu juga 
dilakukan penanaman  190 bibit gaharu yang tersebar di 
sekitar lokasi kolam.

c. Depot Pakan Ternak Organik Dalam Rangka 
Pengembangan Agrosilvopastural. Anggota KMPH 
berjumlah 4 orang merawat depot pada luas areal 0,3 Ha. 
Bangunan berukuran 4x4 m digunakan untuk menyimpan 
peralatan dan bahan untuk membuat pakan ternak organik. 
Selain itu juga dilakukan penanaman 150 bibit jengkol dan 
beberapa tanaman jagung di sekitar bangunan.

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Penanaman agroforestri pada tahun 2018 dilakukan 
oleh 40 anggota KMPH, menanam 10150 pohon kratom, 
9250 pohon karet dan 600 lada. Baru pohon kratom saja 
yang sudah menghasilkan pendapatan Rp. 294.795.000,- 
hingga sekarang.

b. Pengembangan budidaya lebah kelulut pada tahun 2018 
yang dikelola 10 anggota KMPH memelihara 35 kotak stuff 
lebah kelulut. Namun, hanya tersisa 16 stuff, banyak lebah 
yang kabur dari stuffnya dikarenakan gangguan serangga 
semut dan kumbang.

c. Demplotsilvopastural kambing pada 
tahun 2018 dikelola oleh 10 anggota 
KMPH merawat 10 ekor kambing. 
Empat ekor kambing berhasil dijual, dan 
beberapa kambing beranak hingga 4 ekor 
sehingga anggota KMPH memelihara 10 
ekor kambing. Kegiatan ini dilanjutkan 
pada tahun 2019 dengan pemeliharaan 
10 ekor kambing. Namun, ada 5 ekor 
kambing yang mati dan sisanya dijual.

d. Demplotsilvopastural ayam tahun 
2019 yang dikelola oleh 5 anggota 
KMPH pada awlnya memelihara 600 
ekor ayam pedaging dan sudah berhasil 
6 kali digulirkan.

e. Demplot silvopastural itik petelur tahun 
2019 dikelola oleh 5 anggota KMPH 
memelihara 300 itik yang setiap harinya 
menghasilkan 15-30 butir telur.
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Ayam yang dipelihara di demplot silvoppastural 
sudah 4 kali digulirkan

Anggota KMPH sedang memberi makan itik.

KMPH di Desa Nanga Boyan sudah beberapa kali 
memasarkan telur itik yang sangat dibutuhkan baik untuk 

konsumsi maupun untuk pakan ikan arwana.

Ternak kambing investasi silvopastura Desa Nanga 
Boyan dapat dikatakan sukses, dari 10 kambing bantuan 

FORCLIME-FC kini sudah beranak dan berjumlah 15 ekor.
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Demplot HHBK madu kelulut investasi tahun 2018

Pacing hutan yang ditemukan oleh tim patroli Anggrek hutan muda yang tumbuh epifit 
di batang pohon

Beberapa jenis jamur hutan yang ditemukan 
oleh tim patroli

Beberapa macam bunga yang ditemukan tim patroli
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Beberapa jenis kantong semar yang 
ditemukan tim patroli

Sarang lebah kelulut di batang pohon

Bekas cakaran beruang di batang pohon
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Pembangunan sentra pemasaran produk HHBK, 
Agroforestry, Silvofishery, dan Holtikultura.

32. DESA TANjUNG INTAN

Desa Tanjung Intan tergolong desa maju berdasarkan 
IDM tahun 2020. Desa initerletak di Kecamatan Mentebah 
dan memiliki luas 5895 Ha. Penduduknya sebanyak 1596 
jiwa (408 KK) dan mayoritasnya anggota Suku Melayu dan 
Dayak. Mata pencaharian masyarakat desa ini mayoritas 
adalah petani, pedagang, dan nelayan.
Sepanjang tahun 2020, investasi FORCLIME FC di Desa 
Tanjung Intan yaitu:

a. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur transek 
sepanjang 26,66 Ha. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 tim 
yang beranggotakan 15 orang.Tim patroli menemukan 
beberapa ancaman kelestarian hutan seperti jaring yang 
digunakan untuk menjerat burung dan jebakan yang 
dipasang di jalur patroli. Selain itu temuan satwanya 
berupa sarang semut, sarang burung, dan kura-kura. 
Temuan floranya berupa tanaman hias yang sedang viral 
di tahun 2020 ini yaitu tanaman keladi.

b. Kegiatan Fasilitasi Pemasaran Produk HHBK, 
Agroforestry, Silvofishery, dan Holtikultura. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk membantu pemasaran hasil investasi, 
tidak hanya untuk desa ini saja namun juga bisa digunakan 
untuk semua desa dampingan FORCLIME-FC. Bangunan 
sentra pemasaran menyatu dengan pondok belajar Hutan 
Desa Tanjung Intan investasi tahun 2019. Penambahan 
berupa ruangan display dan gudang penyimpanan untuk 
mendukung fasilitasi pemasaran. Selain itu juga dilakukan 
penanaman 100 bibit gaharu di sekitar bangunan.

Selain kegiatan di atas, ada beberapakegiatan investasi 
tahun-tahun sebelumnya yang sukses dan masih 
digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

a. Pengembangan HHBK budidaya lebah kelulut pada 
tahun 2017 di laksanakan pada lahan seluas 0,5 hektar 
dikelola oleh 10 anggota KMPH mengelola 30 stuff lebah 
kelulut. Memperoleh pendapatan Rp.15.180.000,-, stuff 
yang aktif berjumlah 20, masih berlanjut hingga sekarang.

b.Budidaya hortikultura tahun 2017 seluas 2 hektar dikelola 
oleh 20 anggota KMPH yang terbagi menjadi 2 kelompok, 
menanam dan merawat kangkung, sawi, terong, kacang 
tanah, timun, cabai dan semangka. Pendapatannya 
sekitar Rp. 26.155.000,-. Pernah panen 2,308 ton. KMPH 
terhenti di bulan April 2019. Dikarenakan lebih antusias 
mengelola kratom dan tanah kurang subur, padahal sudah 
4 kali digulirkan. 

c. Pembangunan silvofishery, tahun 
2018  dilakukan oleh 15 anggota KMPH 
yang memelihara 5000 bibit nila, 5000 
bawal dan 5000 patin serta menanam 
750 tanaman kratom sebagai pelengkap 
pola silvofishery. Pendapatannya 
mencapai Rp.31.480.000,-. Kratom 
ditanam di lahan agroforestry, 5 anggota 
KMPH dengan komoditas bawal dan nila 
masih bergulir hingga saat ini.

d. Penanaman agroforestri tahun 2018 
pada lahan seluas 23,2 Ha dengan 
anggota KMPH berjumlah 57 orang 
menanam 11750 bibit kratom, 5175 
bibit karet, 2000 bibit lada dan 4275 
bibit kopi dari hasil persemaian tahun 
2017. Pendapatannya mencapai 
Rp.720.126.000,-, tanaman lada mati 
semua, tersisa beberapa karet dan kopi, 
namun kratom tumbuh optimal.

e. Demplot silvopastural yang dikelola 
oleh 10 anggota KMPH, mereka 
memelihara 10 kambing pada kandang 
berukuran 4x6 m dan menanam 100 
gamal untuk memenuhi kebutuhan 
pakan lanjutan. Penghasilannya 
mencapai Rp.5.000.000,-. Kondisi 
sekarang 2 ekor kambing dijual, 3 ekor 
mati sakit, 5 ekor dikonsumsi sendiri 
oleh KMPH. Kendala tidak berlanjutan 
investasi ini dikarenakan orang yang 
dijadikan panutan meninggal dunia di 
tahun 2019.
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Salah satu anggota KMPH Argroforestri sedang 
memanen daun kratom

Penyadapan getah karet yang ditanam dalam rangka 
investasi jangka panjang

Tanaman kratom ditanam tumpang sari dengan padi

Kondisi kolam demplot silvofiisheri di Desa Tanjung 
Intan investasi tahun 2018

Salah satu anggota KMPH menyetor daun kratom 
basah ke pengepul
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Daun kratom yang dijemur sudah  cukup kering untuk 
selanjutnya akan digiling menjadi remahan

Madu kelulut dengan kandungan antioksidan tinggi 
dapat meningkatkan imun tubuh.

Tanaman timun investasi tahun 2017 yang 
sudah 4 kali digulirkan

Sayur kangkung yang ditanam di lahan hortikultura 
investasi tahun 2017

Fasilitator Desa Tanjung intang sedang menyaring 
hasil panen madu kelulut menggunakan masker untuk 

memenuhi protokol COVID-19

Ternak kambing di demplot silvopastural
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Beberapa jenis keladi hutan yang ditemukan 
oleh tim patroli

Orchid jewel atau anggrek permata 
(Anoectochillusreinwardtii)
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Bunga raflesia yang ditemukan oleh tim patroli Sarang burung di batang pohon

Sarang semut yang menggantung di ranting pohonKerangka babi hutan ditemukan di jalur patroli

Jebakan hewan yang ditemukan timpatroli di jalur patroli
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Apresiasi dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada rekan kerja dan keluarga DPMU 
Kapuas Hulu yang meninggal dunia saat menjalankan tugas. Semoga amal ibadahnya 

dapat diterima disisi Tuhan

Retno Mulyono, SE
Tenaga Khusus Keuangan FORCLIME-FC DPMU Kapuas Hulu

Welliam Frederik Jarau, SP
Tenaga Ahli Agroforestry FORCLIME-FC DPMU Kapuas Hulu
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DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (DPMU) 
KABUPATEN MALINAU
TENAGA KHUSUS DAN STAFF PENDUKUNG

PEMANDU LAPANGAN DAN FASILITATOR DESA

Adi, A.Md
Pemandu Lapangan

Irang Enjau
Fasilitator Desa Long Kemuat

Lasau Salu
Fasilitator Desa Long Berini

Ardhian Nur Rahman Wal Hamdir, S.Si.
Tenaga Khusus GIS

Sarti, SE.
Tenaga Khusus Keuangan

Martianus, ST.
Tenaga Khusus Logistik, Administrasi, 

Pelaporan dan Dokumentasi

Fredulin, S.IP
Tenaga Administrasi dan Keuangan

Gusti Anang Taruna
Tenaga Pramusaji dan Massenger
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LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM FORCLIME FC 
KABUPATEN MALINAU (DA#3)

196 District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

KUBURAN KUNO  
DESA LONG BERINI KEC. BAHAU
(DAERAH TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2019

LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM FORCLIME FC 
DI DPMU MALINAU

PETA LOKASI AREAL 
DA#3 MALINAU

Keterangan

Lokasi Desa

DA#3 Malinau

Long Berini

Long Kemuat

SKALA 1:1,300,000

Areal hutan Desa

0         10      20         40

Km

196
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RAPAT KOORDINASI KEGIATAN PROGRAM FORCLIME FC 
DI KABUPATEN MALINAU
MALINAU, 06 MARET 2020

Rapat koordinasi kegiatan program FORCLIME FC dilakukan di Kantor Balai Taman Nasional 
Kayan Mentarang pada tanggal 6 Maret 2020. Rapat ini dihadiri oleh NPMU, DPMU Malinau, District 
Fasilitator (GFA), Kepala Balai TNKM beserta Staff, KPH Unit X Malinau, dan WARSI.

Rapat Koordinasi Program FORCLIME FC di Kantor Balai Taman Nasional Kayan Mentarang

Foto Bersama Peserta Rapat Koordinasi Program FORCLIME FC
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MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN 
PENGELOLAAN HUTAN DESA
MALINAU, 29 JUNI 2020

Musyawarah desa dalam rangka 
penyusunan proposal Kegiatan 
Pengelolaan  Hutan  Desa dilaksanakan 
di desa Long Kemuat dan Long Berini 
pada tanggal 29 Juni 2020.Kegiatan 
musyawarah ini dihadiri oleh Kepala 
Desa, LPHD, BPD, Pengurus RT, 
masyarakat desa, tokoh adat dan 
tokoh agama. Hasil dari musyawarah 
telah disepakati sebanyak 16 
usulan proposal yang terdiri dari:

1. Kegiatan Penandaan Batas 
dan Pembagian Blok / Zonasi 
Hutan Desa sebanyak 2 proposal 
untuk desa Long Kemuat dan 3 
proposal untuk desa Long Berini;

2. Kegiatan Pengembangan Usaha 
Pengolahan Kopi sebanyak 3 proposal 
untuk desa Long Kemuat dan 3 
proposal untuk desa Long Berini;

3. Kegiatan Patroli Pengamanan Areal 
Hutan Desa sebanyak 2 proposal 
untuk desa Long Kemuat dan 3 
proposal untuk desa Long Berini.

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Proposal 
Investasi Pengelolaan Hutan di Desa Long Kemuat

Foto Bersama Peserta Musyawarah Desa Penyusunan Proposal 
Investasi Pengelolaan Hutan di Desa Long Kemuat

Pembukaan kegiatan Musyawarah Desa 
Penyusunan Proposal Investasi Pengelolaan 

Hutan Oleh Kepala Desa Long Berini

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa 
Penyusunan Proposal Investasi Pengelolaan

 Hutan di Desa Long Berini
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PENYERAHAN PETA BATAS ADMINISTRASI DESA 
MALINAU, 14 AGUSTUS 2020

Penyerahan peta batas administrasi desa dan Peraturan Bupati Malinau nomor 49 Tahun 2019
tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Se-Kecamatan Bahau Hulu yang difasilitasi oleh 
FORCLIME FC dilakukan di Kantor Bupati Malinau pada tanggal 14 Agustus 2019.

Penyerahan Peta Batas Adminstrasi Desa Se-Kecamatan Bahau Hulu Secara Simbolis Oleh Bupati Malinau 
Kepada Sekretaris Desa Apau Ping

PENCAIRAN DANA INVESTASI KEGIATAN PENGELOLAAN 
HUTAN DESA 
MALINAU, 30 SEPTEMBER DAN 26 OKTOBER 2020

Pencairan dana investasi Kegiatan Pengelolaan Hutan Desa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 
dalam tahun 2020 oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Long Kemuat dan Long Berini, 
yaitu pada tanggal 30 September dan 26 Oktober 2020. Pencairan dana kegiatan dilakukan di 
Bank BPD KALTIMTARA Kabupaten Malinau. Adapun kegiatan Pengelolaan Hutan Desa yang 
telah dicairkan yaitu Kegiatan Penandaan Batas dan Pembagian Blok/Zonasi Hutan Desa, Kegiatan 
Pengembangan Usaha Pengolahan Kopi, dan Kegiatan Patroli Pengamanan Areal Hutan Desa.

Pencairan Dana Kegiatan Pengelolaan Hutan 
Desa oleh LPHD Desa Long Kemuat 
di Bank BPD KALTIMTARA Malinau

Pencairan Dana Kegiatan Pengelolaan Hutan 
Desa oleh LPHD Desa Long Berini 
di Bank BPD KALTIMTARA Malinau
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PEMBELANJAAN BAHAN DAN PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN 
PENGELOLAAN HUTAN DESA 
MALINAU & TANJUNG SELOR, 1 DAN 27 OKTOBER 2020

Pembelanjaan bahan dan peralatan pendukunguntuk kegiatan pengelolaan hutan desa 
dilakukan oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dari desa Long Kemuat dan Long Berini 
pada tanggal 1 dan 27 Oktober 2020. Pembelanjaan dilakukan di Malinau dan Tanjung Selor.

LPHD Long Berini dan Long Kemuat Melakukan Pembelanjaan Bahan dan Peralatan 
Untuk Kegiatan Investasi Pengelolaan Hutan di Malinau

Mesin Sangrai Biji Kopi/ Mesin Roaster Kopi
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Pembelanjaan Meteran Pengukur Diameter 
PohonUntuk Kegiatan Patroli Hutan di Tanjung Selor 

oleh LPHD

Pembelanjaan Generator Listrik/ Genset Kegiatan 
Pengembangan Usaha Pengelolaan Kopi di Tanjung 

Selor oleh LPHD

Mesin Pembubuk/Penggiling Biji Kopi

Mesin Pengupas Kulit Kopi BasahMesin Huller/ Pengupas Kulit Kopi Kering
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PUBLIKASI, MONITORING, DAN EVALUASI KEGIATAN FORCLIME FC 
DI DA#3 MALINAU
MALINAU, 27 OKTOBER - 17 NOVEMBER 2020

Kegiatan publikasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan Program FORCLIME-FC di wilayah DA#3 
Malinau dilakukan dalam rangka penyusunan bahan pubikasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan 
Program FORCLIME-FC yang diperlukan untuk diseminasi kegiatan melalui publikasi, sosialisasi, 
pengalaman proses pembelajaran dalam bentuk share learning, persiapan Exit Strategy dan sebagai 
bukti pelaksanaan kegiatan program FORCLIME-FC di tingkat tapak. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 
27 Oktober sampai 17 November di Desa Long Alango, Long Kemuat, Long Berini, dan Desa Apau Ping.

Perjalanan Tim Publikasi dari Tanjung Selor 
Ke Kecamatan Bahau Hulu Menggunakan Perahu 

Longboat

Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Patroli Hutan di 
Wilayah Tana Ulen Desa Long Alango

Pengambilan Dokumentasi Ekowisata di Padang 
Banteng Long Tua

Pengambilan Dokumentasi Kegiatan Demplot Lebah 
Madu Kelulut di Desa Long Berini

Pengambilan Dokumentasi Kegiatan PLUP Tata Batas Antara Desa Long Alango dan Long Kemuat
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1. DESA LONG ARAN

Desa Long Aran terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
197.445,01 Ha. Batas desa Long Aran sebelah utara berbatasan dengan desa Long Lame, sebelah 
timur dengan Kabupaten Bulungan, sebelah selatan dengan desa Data Dian, dan sebelah barat dengan 
desa Long Pujungan dan desa Long Ketaman. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Aran 
berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman dan pemeliharaan tanaman Agroforestri.

Lokasi Kegiatan Agroforestri Program Forclime FC 
Malinau di Desa Long Aran

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Aran

Kegiatan pemeliharaan tanaman agroforestri Program 
Forclime FC di Desa Long Aran
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2. DESA LONG PUJUNGAN

Desa Long Pujungan terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 18.873,54 Ha. Batas desa Long Pujungan sebelah utara berbatasan dengan desa Long 
Paliran, sebelah timur dengan desa Long Aran dan desa Long Lame, sebelah selatan dengan 
desa Long Ketaman dan desa Long Aran, dan sebelah barat dengan desa Long Ketaman dan 
desa Long Belaka. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Pujungan berakhir pada 
akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa 
Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman dan pemeliharaan tanaman Agroforestri.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Pujungan

Perjalanan Tim KMPH Patroli Hutan ke Lokasi Patroli Desa Long Pujungan
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3. DESA LONG PALIRAN

Desa Long Paliran terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 11.805,21 Ha. Batas desa Long Paliran sebelah utara berbatasan dengan desa Long Uli, 
sebelah timur dengan desa Long Lame, sebelah selatan dengan desa Long Pujungan, dan 
sebelah barat dengan desa Long Belaka. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Paliran 
berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman dan pemeliharaan tanaman Agroforestri.

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pendataan 
Jenis Pohon dan Pengambilan Titik Koordinat pada Kegiatan 

Patroli Hutan Desa Long Paliran

Temuan Katak pada Kegiatan Patroli Hutan
 Desa Long Paliran

Temuan Jejak Babi Hutan pada Kegiatan Patroli Hutan 
Desa Long Paliran

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengambilan Titik 
KoordinatTemuan Kubangan Babi
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4. DESA LONG KETAMAN

Desa Long Ketaman terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 17.918,64 Ha. Batas desa Long Ketaman sebelah utara berbatasan dengan desa Long 
Pujungan, sebelah timur dengan desa Long Aran, sebelah selatan dengan desa LongLong 
Jelet, dan sebelah barat dengan desa Long Jelet dan desa Long Pua. Kegiatan Program 
FORCLIME FC di desa Long Ketaman berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan 
investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Ketaman

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengambilan Titik 
Koordinat Temuan Bekas Cakaran Beruang Madu

Temuan Anak Macan Dahan Kalimantan(Neofelis diardi) Pada 
Kegiatan Patroli Hutan Long Ketaman

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Diameter 
Pohon dan Pengambilan Titik Koordinat
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5. DESA LONG JELET

Desa Long Jelet terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
140.088,51 Ha. Batas desa Long Jelet sebelah utara berbatasan dengan desa Long Bena, Long 
Belaka, dan Long Pua, sebelah timur dengan desa Long Pua, Long Ketaman dan Long Aran, sebelah 
selatan dengan desa Data Dian, dan sebelah barat Batas Negara dengan Malaysia. Kegiatan 
Program FORCLIME FC di desa Long Jelet berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan 
investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Jelet

Air Terjun Bum, Salah Satu Lokasi Pelaksanaan
Patroli Hutan Desa Long Jelet

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengambilan
Pendataan Temuan Pada Kegiatan Patroli Hutan 

Desa Long Jelet

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis
 Masyarakat di Desa Long Jelet
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6. DESA LONG PUA

Desa Long Pua terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
15.722,50 Ha. Batas desa Long Pua  sebelah  utara berbatasan dengan desa Long Belaka, sebelah 
timur dengan desa Long Ketaman, sebelah selatan dengan desa Long Jelet, dan sebelah barat dengan 
desa Long Bena dan desa Long Jelet. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Pua berakhir 
pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa 
Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Pua

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Diameter 
Pohon dan Pengambilan Titik Koordinat

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran 
Diameter Rotan

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat di Desa Long Pua



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau 193

7. DESA LONG BENA

Desa Long Bena terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
134.920,93 Ha. Batas desa Long Bena sebelah utara berbatasan dengan desa Apau Ping dan 
desa Long Berini, sebelah timur dengan desa Long Uli, Long Paliran dan Long Belaka, sebelah 
selatan dengan desa Long Jelet, dan sebelah barat Batas Negara dengan Malaysia. Kegiatan 
Program FORCLIME FC di desa Long Bena berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan 
investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat.

Perjalanan Tim KMPH Patroli Hutan menuju lokasi patroli 
di sungai belete Desa Long Bena

Temuan Burung Rangkong Badak/ Enggang
(Buceros Rhinoceros) Pada Kegiatan Patroli Hutan

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran 
Diameter Pohon dan Pengambilan Titik Koordinat

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat oleh Tim KMPH Patroli Hutan 

Desa Long Bena
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8. DESA LONG ULI

Desa Long Uli terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
18.056,15 Ha. Batas desa Long Uli sebelah utara berbatasan dengan desa Long Tebulo dan desa 
Long Alango, sebelah timurdengan desa Long Jalan, sebelah selatan dengan desa Long Paliran, dan 
sebelah barat dengan desa Long Bena. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Uli berakhir 
pada akhirtahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa 
Patroli Hutan Berbasis Masyarakat dan PLUP.

Tim survey tata guna lahan melakukan tracking dilokasi 
sumber air bersih desa Long Uli

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Uli

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan Tracking 
Dilokasi Perladangan Desa Long Uli

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Diameter 
Pohon Pada Kegiatan Patroli Hutan di Desa Long Uli
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9. DESA LONG TEBULO

Desa Long Tebulo terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa6.338,03 Ha. Batas desa Long Tebulo sebelah utara berbatasan dengan desa Long Alango, 
sebelah timur dengan desa Long Jalan, sebelah selatan dengan desa Long Uli, dan sebelah barat 
dengan desa Long Alango. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Tebulo berakhir pada 
akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman dan pemeliharaan tanaman Agroforestri dan PLUP.

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Tebulo

LPM Bersama Fasilitator Desa Melakukan Pendataan 
Tanaman Kegiatan Agroforesti Program FORCLIME FC 

di Desa Long Tebulo

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran 
Diameter Pohon Pada Kegiatan Patroli Hutan 

di Desa Long Tebulo

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan Tracking 
Pada Lokasi Perladangandi Desa Long Tebulo
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10. DESA LONG ALANGO

Desa Long Alango terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 21.667,52 Ha. Batas desa Long Alango sebelah utara berbatasan dengan desa Long Kemuat, 
sebelah timur dengan desa Long Jalan, sebelah selatan dengan desa Long Tebulo dan desa Long Uli, 
dan sebelah barat dengan desa Long Bena. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Alango 
berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakatdan PLUP.

Kuburan Batu, Temuan Tim Patroli Hutan Pada Kegiatan 
Patroli Hutan di Desa Long Alango

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Alango

Amorphophallus sp, Temuan Tim Patroli Hutan Desa Long Alango

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan Tracking Pada 
Lokasi Perladangandi Desa Long Alango

Penemuan beruk (Macaca nemestrina) saat kegiatan patroli 
hutan dilokasi sungai Perai Desa Long Alango Lokasi 

Perladangandi Desa Long Alango
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11.DESA LONG KEMUAT

Desa Long Kemuat terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 12.211,61 Ha. Batas desa Long Kemuat sebelah utara berbatasan dengan desa Long Berini, 
sebelah timur dengan desa Long Jalan, sebelah selatan dengan desa Long Alango, dan sebelah 
barat dengan desa Long Berini. Kegiatan investasi pengelolaan hutan di desa Long Kemuat pada 
tahun 2020 berupa kegiatan penandaan batas dan pembagian blok/zonasi hutan desa, kegiatan 
pengembangan usaha pengolahan kopi, dan kegiatan patroli pengamanan areal Hutan Desa.

Lokasi Kegiatan Agroforestri Program Forclime FC 
Malinau di Desa Long Kemuat

Pemasangaan Plang Penandaan Batas Blok atau 
Zonasi Areal Kerja Hutan Desa Long Kemuat 

oleh Tim Survey

Potensi HHBK Kayu Manis di Desa Long Kemuat Kayu Manis Yang Telah di Tampung Oleh LPHD 
Long Kemuat

Tim Survey Melakukan Pengisian Titik Koordinat Plang 
Penandaan Batas Blok atau Zonasi Areal Kerja Hutan 

Desa Long Kemuat

Plang Kegiatan Penandaan Batas dan Pembagian Blok 
atau Zonasi Areal Kerja Hutan Desa Long Kemuat
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12. DESA LONG BERINI

Desa Long Berini terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
67.772,33 Ha. Batas desa Long Berini sebelah utara berbatasan dengan desa Apau Ping, sebelah 
timur dengan desa Long Ranau dan desa Long Nyau, sebelah selatan dengan desa Long Kemuat 
dan desa Long Alango, dan sebelah barat dengan desa Long Bena. Kegiatan investasi pengelolaan 
hutan di desa Long Berini pada tahun 2020 berupa kegiatan penandaan batas dan pembagian blok /
zonasi hutan desa, kegiatan pengembangan usaha pengolahan kopi, kegiatan patroli pengamanan 
areal Hutan Desa, kegiatan demplot lebah madu kelulut, dan kegiatan pendataan potensi kayu manis.

Lokasi Kegiatan Agroforestri Program Forclime FC 
Malinau di Desa Long Berini

Musang Leher Kuning (Martes Flavigula), 
Temuan Tim Patroli HutanDesa Long Berini

Wawa, Temuan Tim Patroli Hutan 
Desa Apau Long Berini

Potensi HHBK Rotan Jernang Yang ditemukan di Jalur 
Patroli oleh Tim Patroli Hutan Desa Long Berini

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Diameter 
Pohon Pada Kegiatan Patroli Hutan di Desa Long Berini
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Monyet Ekor Panjang (Macaca Fascicularis), 
Temuan Tim Patroli Hutan Desa Apau Ping

Pemasangaan Plang Penandaan Batas 
Blok atau Zonasi Areal Kerja Hutan 
Desa Long Berini oleh Tim Survey

Tim Survey Melakukan Pengisian Titik Koordinat Plang 
Penandaan Batas Blok atau Zonasi Areal Kerja Hutan 

Desa Long Berini

Demplot Lebah Madu Kelulut (Trigona SP) 
di Desa Long Berini

Pemanenan Madu Kelulut (Trigona SP) 
Oleh LPHD Long Berini
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Produk Madu Kelulut Desa Long Berini Dampingan Program FORCLIME FC

Kayu Manis Yang Telah di Tampung di Gudang Desa 
Oleh LPHD Long Berini

LPHD Long Berini Melakukan Pendataan
 Kayu Manis Yang Telah di Panen Oleh Petani
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Temuan Ular Pada Kegiatan Patroli Hutan
 di Desa Apau Ping

Temuan Babi Hutan Pada Kegiatan Patroli Hutan 
di Desa Apau Ping

Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat oleh Tim KMPH Patroli Hutan Desa Apau Ping

13. DESA APAU PING

Desa Apau Ping terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
182.188,80 Ha. Batas desa Apau Ping sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan, sebelah 
timur dengan desa Long Titi, sebelah selatan dengan desa Long Berini, dan sebelah barat dengan 
desa Long Bena, Kecamatan Pujungan dan Batas Negara dengan Malaysia. Kegiatan Program 
FORCLIME FC di desa Apau Ping berakhir pada akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi 
pengelolaan hutan yang telah dilakukan berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman dan 
pemeliharaan tanaman Agroforestri dan PLUP.
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Wawa, Temuan Tim Patroli Hutan Desa Apau Ping Salah satu kebun Kegiatan Agroforestri Program 
Forclime FC Malinau di Desa Apau Ping

Lokasi Kegiatan Agroforestri Program Forclime FC Malinau di Desa Apau Ping



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau 203

Tim survey tata guna lahan melakukan tracking di lokasi bekas ladang berumur antara 10-15 tahun 
(Jekkau) desa Apau Ping
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LOKASI PELAKSANAAN PROGRAM FORCLIME FC
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FASILITATOR KAMPUNG (FK) DPMU BERAU

FK Teluk Semanting
Ichsan Rahman

FK Suaran
Arif

FK Long Ayap
Lukas Saming

FK Labanan Makmur
Harnoto Yarmanto.

FK Kasai
Jumriani

FK Pilanjau
Rohyadi

FK Punan Segah
Lung Bu

FK Labanan Makarti
Imasitoh

FK Merasa
Elisa

FK Pesayan
Agus Sunarko

FK Pulau Besing
Sholihiah

FK Punan Mahkam
Lewi Leng Po

FK Labanan Jaya
Parlan

FK Long Lanuk
David

FK Sukan Tengah
Samsuri

FK Buyung Buyung
Bahtiar

FK Gunung Sari
Eko Triwidodo

FK Bukit Makmur
Ahmad Faelani

FK Nyapa Indah
Yusak

FK Pegat Betumbuk
Arjuna

FK Long Pelay
Antonius

FK Long Ayan
Silfans Jordi

FK Tepian Buah
Tio

PERSONEL DAN STAFF FORCLIME FC DPMU BERAU
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FASILITATOR KAMPUNG (FK) DPMU BERAU

FK Teluk Semanting
Ichsan Rahman

FK Suaran
Arif

FK Long Ayap
Lukas Saming

FK Labanan Makmur
Harnoto Yarmanto.

FK Kasai
Jumriani

FK Pilanjau
Rohyadi

FK Punan Segah
Lung Bu

FK Labanan Makarti
Imasitoh

FK Merasa
Elisa

FK Pesayan
Agus Sunarko

FK Pulau Besing
Sholihiah

FK Punan Mahkam
Lewi Leng Po

FK Labanan Jaya
Parlan

FK Long Lanuk
David

FK Sukan Tengah
Samsuri

FK Buyung Buyung
Bahtiar

FK Gunung Sari
Eko Triwidodo

FK Bukit Makmur
Ahmad Faelani

FK Nyapa Indah
Yusak

FK Pegat Betumbuk
Arjuna

FK Long Pelay
Antonius

FK Long Ayan
Silfans Jordi

FK Tepian Buah
Tio



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020210

Pengusulan kegiatan investasi Program Forclime FC oleh lembaga pengelola kegiatan tingkat 
kampung penting dilakukan untuk penandatanganan proposal, SPKS, Berita Acara Pembayaran, 
Berita Acara Serah Terima, Surat Pernyataan Kesiapan dan Dokumen lainnya yang dipersyaratkan 
pada SOP Nomor: 63/FORCLIME FC-3/III-3/2019. Kegiatan ini dilakukan pada 22 Juni - 2 Juli 2020 
di 29 kampung dengan rincian DA#6 sebanyak 9 kampung yaitu: Tepian Buah, Batu Rajang, Bukit 
Makmur, Labanan Makarti, Labanan Jaya, Labanan Makmur, Merasa, Long Lanuk dan Nyapa 
Indah; DA#7 sebanyak 10 kampung yaitu: Punan Segah, Punan Mahkam, Long Laai, Long Ayap, 
Long Ayan, Long Keluh, Long Pelay, Long Lamcin, Long Suluy dan Gunung Sari; serta DA#10 
sebanyak 10 kampung yaitu: Pulau Besing, Batu-Batu, Kasai, Teluk Semanting, Pegat Batumbuk, 
Sukan Tengah, Suaran, Pesayan, Pilanjau dan Buyung-Buyung. Kegiatan difasilitasi oleh Tenaga 
Ahli, Tenaga Khusus dan Pemandu Lapangan serta dibantu oleh Fasilitator Kampung. Jumlah 
peserta sebanyak 355 orang yang terbagi laki-laki 281 orang dan perempuan 74 orang. Hasil dari 
kegiatan ini berupa: proposal final, SPKS, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima, 
Surat Pernyataan Kesiapan dan Dokumen lainnya yang dipersyaratkan pada SOP Nomor: 63/
FORCLIME FC-3/III-3/2019 di 29 kampung, tata waktu kegiatan investasi/ pengelolaan hutan 
yang disepakati bersama dan menjadi bagian dalam proposal dan kesepakatan kelompok dalam 
pengembangan demplot dan UMKM serta fotocopy SK dan fotocopy KTP TKK/LPM/LPHD.

Musyawarah Kampung di Long Ayap

Musyawarah kampung membahas rencana kegiatan pengelolaan hutan Forclime FC di Kampung Buyung-Buyung

Pelaksanaan musyawarah kampung di Kampung Sukan Tengah

MUSYAWARAH KAMPUNG TERKAIT PENYUSUNAN USULAN 
KEGIATAN INVESTASI PROGRAM FORCLIME FC TAHUN 2020



District Programme management Unit ( DPmU ) Kab. beraU 211

Upaya melindungi hutan secara lestari dan membangun hutan terdegradasi memerlukan keterlibatan 
masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal disekitar hutan yang hidupnya bergantung dengan 
sumber daya alam dan memanfaatkan hutan. Program Forclime FC adalah percontohan (Demonstration 
Activity/DA) REDD+ yang direncanakan dan dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat di dalam 
kegiatan-kegiatannya investasinya. Fasilitasi Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan Kehutanan 
pada wilayah DA#7 Kampung Punan Mahkam  dilakukan sejak tahun 2018. Tahap awal (pertama) 
mengadakan  sosialisasi terkait Kemitraan Kehutanan di Kampung Punan Mahkam antara pemegang 
ijin IUPHHK-HA PT.SLJ IV dengan Kelompok Tani Deh Blom Kampung Punan Mahkam yang 
dilaksnakan pada tanggal 17 April 2018. Kemudian ditindak lanjuti dengan pembentukan KTH Deh 
Blom dan pengumpulan KTP dan Kartu Keluarga, melakukan indentifikasi lanjutan lokasi rencana 
area kemitraan oleh Forclime FC, penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama yang dilaksanakan 
pada tanggal 12 Agustus tahun 2018. Dari kegiatan tersebut dihasilkan permohonan pemegang ijin 
kepada Kementerian LHK melalui surat No.021/S:J/DIR/DVD/JKT/2020 tanggal 4 Februari 2020 
tentang Permohonan Kemitraan Kehutanan IUPHHK-HA PT.SLJ IV.
Verifikasi teknis permohonan Kulin KK (Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan) 
merupakan proses lanjutan atau bagian tahapan permohonan Kemitraan Kehutanan KTH Deh 
Blom kepada Kementerian LHK. Verifkasi teknis dilaksanakan oleh Direktorat PKPS, Ditjen PSKL 
Kementerian LHK, Dinas Kehutanan Propinsi Kaltim, BPSKL Wilayah Kalimantan, BPKH Wilayah IV 
Samarinda, KPHP Berau Barat dan Pokja PS meliputi pemeriksaan:
a. Pemeriksaaan Jumlah KK yang bermitra;
b. KTP atau NIK atau Surat Keterangan Tinggal dari Kepala Desa;
c. Luas garapan masing-masing KK
Berdasarkan permohonan Dirjen PSKL dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK mengeluarkan 
surat kepada BPSKL Wilayah Kalimantan dengan nomor: PT.80/PSKL-PKPS/PK/PSL.0/6/2020 
tanggal 9 Juni 2020 perihal pembentukan tim verifikasi teknis permohonan Kulin KK oleh KT Deh Blom 
Desa Punan Mahkam, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dari surat 
tersebut, tim verifikasi teknis dari Balai Pehutanan Sosial dan Kelola Lingkungan akan melaksanakan 
verifikasi teknis permohonan Kulin-KK oleh Kelompok Tani Deh Blom Kampung Punan Mahkam, 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau melalui surat No.S.280/X-3/BPSKL.1/7/2020 yang diagendakan 
pada 16-23 Juli 2020 dan difasilitasi oleh Forclime FC.
Pelaksanaan musyawarah/rapat verifikasi teknis dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 bertempat di 
Kantor Kepala Kampung Punan Mahkam yang dihadiri oleh Kepala Kampung Punan Mahkam, Ketua 
dan anggota Kelompok Tani Hutan Deh Blom dengan jumlah partisipan sebanyak 27 orang yang 
terdiri atas 19 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Adapun hasil dari rapat/muswarah verfikasi 
teknis yang telak dilakukan oleh tim vertek dihasilkan keputusan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil verifikasi, maka permohonan Kemitraan Kehutanan KTH Deh Blom di 
Kampung Punan Mahkam Kecamatan Segah Kabupaten Berau seluas ± 114 Ha dengan jumlah 
anggota 52 orang/KK memenuhi persyaratan teknis; 
2. Penandatangan Berita Acara Verfikasi Teknis Nomor: BA.652/X-3/BPSKL.2/PSL.1/07/2020;
3. Penandatangan Fakta Integritas oleh Ketua KTH Deh Blom Kemudian dituangkan dalam Berita 
Acara Verifikasi Teknis Nomor: BA.652/X-3/BPSKL.2/PSL.1/07/2020 (terlampir) Tindak lanjut dari hasil 
verifikasi teknis ini adalah pengajuan kelengkapan dokumen Kemitraan Kehutanan oleh pemegang 
ijin IUPHHK-HA PT. Sumalindo Lestari Jaya IV dan KTH Deh Blom Kampung Punan Mahkam kepada 
Kementerian LHK Ditjen PSKL untuk memperoleh Surat Keputusan  Pengakuan dan Pelrindungan 
Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) dari Kementerian LHK dan penyusunan rencana kerja berdasarkan 
isi dari Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

VERIFIKASI TEKNIS PERMOHONAN KULIN KK (PENGAKUAN DAN 
PERLINDUNGAN KEMITRAAN KEHUTANAN) KELOMPOK TANI HUTAN 
DEH BLOM KAMPUNG PUNAN MAHKAM DENGAN PT. SUMALINDO 
LESTARI JAYA IV PROGRAM KEMITRAAN KEHUTANAN 
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Pelatihan tehnik penyulingan gaharu merupakan bagian dari kegiatan pengembangan UMKM produk 
turunan gaharu investasi Forclime FC pada Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya dengan 
usaha berupa penyulingan gaharu untuk menghasilkan minyak atsiri gaharu yang dikelola oleh 
2 kelompok di dua Kampung yaitu Makmur Mandiri Kampung Labanan Makmur dan Mekar Jaya 
Kampung Labanan Jaya.
Pelatihan ini difokuskan pada tipe/ kelas kemedangan gaharu sebagai bahan baku sulingan, teknik 
pencampuran bahan baku penyulingan gaharu, penyiapan bahan baku sebelum suling, waktu masa 
penyulingan dan pasca penyulingan serta produk sampingan yang dihasilkan. Kegiatan dilakukan 
pada 12-14 Agustus 2020 yang diikuti oleh 30 orang terdiri dari 29 laki-laki dan 1 orang perempuan.
Hasil pelatihan ini adalah:

• Sebelum dilakukan penyulingan harus diketahui tipe/ kelas kemedangan bahan baku sulingan;
• Tipe/ kelas kemedangan bahan baku sulingan secara visual melalui perbedaan warna maupun       
melalui aroma khas gaharu;
• Proses penyulingan memerlukan waktu 2-3 hari dengan kondisi api harus stabil;

PELATIHAN TEKNIK PENYULINGAN GAHARU UNTUK MAKMUR 
MANDIRI (LABANAN MAKMUR) DAN MEKAR JAYA (LABANAN JAYA) 
AREAL DA#6 PT. INHUTANI 1 LABANAN DI KAMPUNG LABANAN 
MAKMUR
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Wilayah percontohan Kabupaten Berau telah dilaksanakan 
sebanyak 3 putaran meliputi 33 Kampung di 6 Kecamatan. 
Areal Demonstration Activity (DA) REDD+ Putaran Pertama 
DA#7 telah ditetapkan pada IUPHHKA PT. Sumalindo 
Lestari Jaya IV seluas 63,550 Ha yang berada di wilayah 
Kecamatan Segah dan Kecamatan Kelay dengan wilayah 
kelola terdiri dari 10 Kampung; Areal Demonstration Activity 
REDD+ Putaran Dua DA#6 ditetapkan di wilayah PT. 
Inhutani 1 Labanan seluas 138,210 Ha dengan wilayah 
kelola terdiri dari 13 Kampung yang berada di Kecamatan 
Sambaliung, Kecamatan Kelay dan Kecamatan Teluk 
Bayur dan Areal Demonstration Activity REDD+ Putaran 
Tiga DA#10 Mangrove ditetapkan di Delta Sungai Berau 
seluas 117.393,18 Ha dengan wilayah kelola terdiri dari 
10 Kampung yang berada di Kecamatan Gunung Tabur, 
Sambaliung, Pulau Derawan, dan Tabalar. Pada masing-
masing DA telah dilakukan intervensi program berdasarkan 
potensi dan peluang untuk peningkatan ekonomi masyarakat 
serta mendukung pengurangan emisi dari deforestrasi dan 
degradasi hutan serta melakukan konservasi, pengelolaan 
hutan lestari dan peningkatan stok karbon. Pengumpulan 
data sebagai baseline berbasis spatial (WEB GIS) sejak 
tahun 2018 telah diinisiasi oleh program sebagai salah satu 
laporan kemajuan program. Namun sampai saat ini masih 
terdapat perbedaan dalam dokumentasi foto, treking kebun 
dan luasan kebun, data jumlah tanaman pola agroforestri 
dan sebagian lagi data belum lengkap. Merujuk dari kondisi 
tersebut, dilakukan monitoring agroforestry dalam rangka 
pengumpulan titik koordinat sampel kebun untuk WEB GIS. 
Tahap awal dilakukan pengumpulan di 6 kampung dari 10 
kampung DA#7 yaitu Punan Segah, Punan Mahkam, Long 
Laai, Long Ayap, Long Ayan dan Gunung Sari pada 11-
16 Agustus 2020 oleh DTL dan Tenaga Khusus. Jumlah 
partisipan sebanyak 80 orang dengan rincian laki-laki 61 
orang dan perempuan 19 orang. Hasil yang diperoleh tabel 
tanaman berdasarkan kegiatan penanaman 1 dan 2 di 
kampung Punan Segah, Punan Mahkam, Long Laai, Long 
Ayap, Long Ayan; tabel pemeliharaan tahun 1, 2 dan 3 di 
kampung Punan Segah, Punan Mahkam, Long Laai, Long 
Ayap, Long Ayan kepada setiap penerima manfaat; foto 
KTP penerima manfaat di kampung Punan Mahkam, Long 
Ayan; titik koordinat pohon pada 2-3 kebun di kampung 
Punan Mahkam, Long Laai, Long Ayap, Long Ayan dan 
Gunung Sari; identifikasi lokasi kebun penerima manfaat 
berdasarkan data PLUP di kampung Punan Mahkam, Long 
Ayap, Long Ayan dan data titik koordinat pohon yang telah 
dilakukan oleh FK di kampung Punan Mahkam, Long Ayap 
dan Long Ayan. 

MUSYAWARAH DESA/ RAPAT TERKAIT MONITORING AGROFORESTRY 
DALAM RANGKA PENGUMPULAN TITIK KOORDINAT SAMPEL KEBUN 
UNTUK WEB GIS DAN PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

Musyawarah Kampung dalam agenda 
monitoring kegiatan agroforestry di 

Kampung Long Ayap

Musyawarah Kampung dalam agenda 
monitoring kegiatan agroforestry di 

Kampung Long Laai

Musyawarah Kampung di Long Ayan

Pelaksanaan musyawarah kampung di 
Kampung Punan Mahkam
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Salah satu intervensi program Forclime FC DPMU Berau adalah pengembangan Usaha, Mikro, Kecil 
dan Menengah (UMKM) berupa pengembangan HHBK dan hasil mangrove dan laut. Hanya saja 
hasil prosduksi UMKM sampai saat ini dijual sekitar kampung, dikirim ke luar provinsi dalam bentuk 
curah (borongan) dan atau menunggu permintaan dari pihak lain. Pemasaran produk sebenarnya bisa 
lebih luas jangkauannya jika telah memenuhi syarat perizinan P-IRT terutama untuk jenis makanan/ 
minuman. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa usaha makanan/minuman rumahan yang 
dijual memenuhi standar produk pangan yang berlaku khususnya kaidah kesehatan atau prosedur 
hygiene dan sanitasi yang telah digariskan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pelaku 
P-IRT itu sendiri, modal yang dimiliki, dan pemahaman tentang hygiene sanitasi yang masih kurang. 
Pengurusan PIRT dengan mengikuti seminar penyuluhan keamanan pangan (PKP) yang diadakan 
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten bagi kelompok. Rancangan label pangan dijelaskan pada seminar 
tersebut dan selanjutnya akan dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan bagi peserta. 
Persyaratan penerbitan rekomendasi teknis dari Dinas Kesehatan berupa:

a. Pemeriksaan sarana produksi
b. Uji laboratorium sampel produk

Pelatihan sertifikasi PIRT (pangan industri rumah tangga) bagi usaha masyarakat kecil menengah 
(UMKM) di areal DA#10 dan DA#6 dilakukan pada 19-20 Agustus 2020 di Kampung Kasai dan 
Pilanjau untuk 3 (tiga) kampung yaitu Kasai, Pilanjau dan Buyung-Buyung dengan jumlah peserta 
sebanyak 67 orang yang terbagi dalam 34 laki-laki dan 33 perempuan. 2 (dua) kampung lain yaitu 
Labanan Makmur dan Pegat Batumbuk tidak dilakukan pelatihan karena pengajuan ijin produk berupa 
BPOM. Narasumber sebanyak 5 orang yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2 orang, 
Dinas Peindustrian dan Perdagangan 2 orang dan BAZNAS Kabupaten Berau 1 orang. Materi yang 
disampaikan berupa: kebijakan/rencana pembinaan industri menengah (ikm ); sosialisasi sertifikasi 
halal; cara produksi pangan yang baik dan tata cara pemeriksaan sarana produksi pangan; industri 
rumah tangga (IRT); PP No. 69 tahun 1999 tentang pelabelan dan iklan pangan; dan konsep dasar 
industri kecil dan menengah. 
Secara sederhana prosedur dalam pengurusan izin produksi makanan dan minuman berupa: 

- Pemohon; mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada kepala Dinas Kesehatan dengan 
dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya, 
pemeriksaan sarana.
- Dinkes memberikan pertimbangan terhadap permohonan izin yang diajukan, menyusun konsep 
izin dan meneruskan kepada yang berhak menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku, 
menanda-tangani konsep izin.
- Pemohon membayar retribusi Sertifikat PIRT.

PELATIHAN SERTIFIKASI PIRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA) 
BAGI USAHA, MENENGAH, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI 
AREAL DA#10 DAN DA#6
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Fasilitasi Perhutanan Sosial dengan skema Kemitraan dan Hutan Desa pada wilayah DA DPMU Berau 
telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan kegiatan fasilitasi dan penguatan LPHD Long Ayap, Punan 
Segah, Long Lanuk dan Kemitraan Kehutanan KTH Deh Blom Kampung Punan Mahkam. 
Berdasarkan hasil identifikasi awal lahan masyarakat Kampung Tepian Buah yang berada dalam areal 
kerja IUPHHK-HA PT. Inhutani 1 Labanan seluas ±2.156 Ha yang telah ditanami dengan tanaman 
campuran karet, gaharu dan buah-buahan. Sebagian lahan adalah lokasi kegiatan investasi Program 
Forclime FC. Merujuk dari hal tersebut, fasilitasi kemitraan kehutanan di Kampung Tepian Buah 
antara KTH BANIT BUAQ dan IUPHHK-HA  PT. Inhutani 1 Labanan dilakukan tahun 2020. Pada 
27 Agustus 2020 dilakukan sosialisasi guna memberikan kesadaran dan pemahaman yang sama 
kepada para pihak,  serta untuk  membuat kesepakatan antara masyarakat Kampung Tepian Buah 
dengan Pemegang Izin IUPHHK-HA  PT. Inhutani 1 Labanan dan ditindak lanjuti dengan pembentukan 
Kelompok Tani Hutan (KTH) yang telah mengelola lahan yang berada di kawasan IUPHHK-HA 
PT.Inhutani 1 Labanan. Kegiatan ini dihadiri sebanyak 30 orang yang terdiri dari laki-laki 22 orang dan 
perempuan 8 orang. Hasil dari kegiatan ini:

1. Pemerintahan kampung dan masyarakat sepakat akan melakukan program Kemitraan Kehutanan 
yang akan difasilitasi oleh Program Forclime FC;

2. Terbentuk Kelompok Tani Hutan yang disahkan oleh Kepala Kampung dengan nama BANIT BUAQ;

3. Rencana tindak lanjut penyusun Naskah Kesepakatan Kerjasama bersama KPH Berau Barat dan 
PT. Inhutani 1 Labanan,

SOSIALISASI KEMITRAAN KEHUTANAN DAN PEMBENTUKAN 
KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) PADA AREAL DA#6 PT INHUTANI I 
LABANAN KAMPUNG TEPIAN BUAH



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020218

Dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rancangan 
Peraturan Bupati Berau sebagai dasar dalam penetapan 
batas kampung di Kecamatan Sambaliung dan Tabalar, 
Sekretaris Daerah Bagian Penataan Wilayah Kabupaten 
Berau dan pemerintahan Kecamatan Sambaliung bersama 
FORCLIME FC melaksanakan rapat koordinasi penarikan 
garis batas secara kartometrik berdasarkan versi batas 
masing-masing kampung. Kegiatan dilakukan secara 
road show di Kampung Suaran, Pesayan, Pilanjau dan 
Buyung-Buyung yang berada dalam area DA#10 Mangrove 
Kecamatan Sambaliung dan Tabalar dengan kampung yang 
berbatasan yaitu Kampung Semurut, Tumbit Dayak, Rantau 
Panjang, Inaran, Pegat Bukur dan Bena Baru. Pada tanggal 
14-18 September 2020. Rapat dihadiri oleh 103 orang, laki-
laki 93 orang dan perempuan 10 orang. Pihak yang terlibat 
dalam proses penarikan garis batas secara kartometrik 
adalah Pemerintahan Kampung, tokoh masyarakat, Tim 
Batas Kecamatan Sambaliung dan Forclime FC dengan hasil 
sebagai berikut:

1. Berita acara penarikan batas versi masing-masing 
kampung (Suaran, Pesayan, Pilanjau, Buyung-Buyung, Long 
Lanuk, Tumbit Dayat, Rantau Panjang, Pegat Bukur, Inaran 
dan Bena Baru;

2. Peta hasil penarikan garis batas versi masing-masing 
kampung

RAPAT PENARIKAN GARIS BATAS DIATAS PETA (KARTOMETRIK) PADA 
KAMPUNG DA#10 KAMPUNG SUARAN, PESAYAN, PILANJAU, 
BUYUNG-BUYUNG, LONG LANUK DAN KAMPUNG YANG 
BERBATASAN DILUAR DA YAITU KAMPUNG SEMURUT, TUMBIT 
DAYAK, RANTAU PANJANG, PEGAT BUKUR, INARAN, BENA BARU 
DAN SEMURUT 
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Kampung Suaran

Kampung Pilanjau

Praktik pembuatan pupuk dan pestisida dari bahan alami

Sesi foto bersama bersama peserta pelatihan penanggulangan hama dan penyakit tanaman 
holtikultura yang disampaikan oleh pelatih dari UPTD Proteksi Hama Penyakit Tanaman 

Kabupaten Berau

Kampung Pesayan

Pengembangan demplot hortikultura pada 5 kampung DA#10 dengan jenis semangka, cabai, 
sayur-sayuran, jagung, kacang tanah dan lainnya sejak tahun 2018-2019. Sampai dengan saat ini 
pengembangan hortikultura belum cukup maksimal sebagaiman laporan sampai Juni 2020. Hal 
tersebut dikarenakan tanaman-tanaman yang dikembangkan mengalami kerusakan yang tidak 
diketahui sebabnya oleh petani. Contohnya komoditas cabai yang tiba-tiba mengalami layu dan 
kering pucuk yang mengakibatkan kematian pada tanaman cabai. Guna mengetahui secara pasti 
kendala-kendala yang dihadapi oleh petani dalam pengembangan demplot hortikultira, Forclime FC 
DPMU Berau melaksanakan training penanggulangan hama dan penyakit pada demplot hortikultura 
di empat kampung DA#10 Mangrove yaitu Suaran, Sukan Tengah, Pilanjau dan Pesayan pada 29 
September - 2 Oktober 2020. Narasumber pelatihan ini sebanyak 2 orang dari UPTD Proteksi Hama 
Penyakit Tanaman Kabupaten Berau yaitu Nur Hasyim, SP selaku Pengendali Organisme Penggangu 
Tumbuhan dan Dewi Sri Wulan, selaku THL- POPT Prov Kaltim. 
Training diikuti sebanyak 122 orang yang terdiri dari 101 laki-laki dan 21 perempuan. Metode yang 
digunakan adalah sekolah lapang dan praktek dengan materi dan praktek antara lain: 

1). teknik dasar berupa pengenalan PH tanah, pengolahan tanah, pemilihan benih dan penyemaian 
benih; 
2). teknik penanaman berupa pemindahan benih ke lapangan, pengenalan hama dan penyakit dan 
cara pengendalian hama dan penyakit; 
3). pemupukan berupa pemupukan dasar dan pemupukan lanjutan;
4). penggunaan persisida secara bijaksana; 
5). pengenalan dan praktek pembuatan pupuk dan pestisida alami serta pengecekan demplot 
holtikultura.

Penyampaian materi pelatihan penanggulangan hama 
dan penyakit demplot holtikultura kepada masyarakat di 

Kampun Pesayan

Penyampaian materi pelatihan di Kampung Pilanjau Kampung Sukan Tengah

Penyampaian materi pelatihan di 
Kampung Sukan Tengah 

PELATIHAN PENANGGULANGAN HAMA DAN PENYAKIT PADA 
DEMPLOT HORTIKULTURA DI 4 KAMPUNG DA#10 MANGROVE
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Salah satu kegiatan yang dikembangkan pada kampung-
kampung DA#6 adalah penanaman pola agroforestry jenis 
karet dan gaharu. Saat ini tanaman karet telah siap panen 
dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai komoditi 
unggulan kampung. Pilot Project sebagai uji coba (trial) 
karet bersih (bokar) pada DA REDD+ Program 
FORCLIME-FC oleh PT. MKC dan Kelompok Jatimur untuk 
membangun kemitraan pemasaran hasil kegiatan investasi 
tersebut. Rangkaian kegiatan fasilitasi DPMU Berau guna 
mendukung hal tersebut, antara lain:

1. Sosialisasi pejualan bokar bersih bersama pada 
September 2019 serta pembentukan kelompok petani karet 
Jatimur (Kampung Labanan Jaya, Labanan Makarti, Labanan 
Makmur);

2. Rapat Penyusunan Draft Nota Kesepahaman (MoU) 
Penjualan Bokar Bersih bersama PT. MKC dan Penyusunan 
Proposal Pemasaran Karet (HHBK) pada 13-14 Maret 2020;

3. Virtual meeting (via Zoom) pada 25 Agustus 2020 mengenai 
pembahasan Draft Nota Kesepahaman (MoU) Penjualan 
Bokar Bersih bersama PT. MKC dan Kelompok Jatimur;

4. Virtual meeting (zoom) pada 16 September 2020 
pembahasan Draft final Nota Kesepahaman (MoU) Penjualan 
Bokar Bersih bersama PT. MKC dan Kelompok Jatimur dan 
agenda penandatanganan;

5. Koordinasi kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Berau 
mengenai agenda penandatanganan pada 17 September 
2020;

6. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT 
Multi Kusuma Cemerlang (MKC) dan Kelompok Jatimur 
pada 6 Oktober 2020 yang dihadiri sebanyak 20 orang 
secara langsung terdiri dari 16 laki-laki dan 4 perempuan 
serta melalui Zoom meeting sebanyak 10 orang, 6 laki-laki 
dan 4 perempuani;

7. Penandatanganan lanjutan Nota Kesepahaman (MoU) 
antara PT Multi Kusuma Cemerlang (MKC) dan Kelompok 
Jatimur serta kunjungan belajar ke pabrik PT. MKC untuk 
pengetahuan dan pengalaman tentang proses pengolahan 
karet secara langsung di Samarinda pada 15 Oktober 2020 
yang dihadiri sebanyak 10 orang laki-laki.

PENANDATANGAN MOU PENJUALAN BOKAR BERSIH BERSAMA 
ANTARA PT MKC DAN KELOMPOK JATIMUR
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Program Forclime FC memasuki tahun terakhir dari 
10 tahun durasi program. Namun dengan terjadinya 
Pandemi COVID-19, kegiatan tidak dapat berjalan 
secara optimal sehingga diperkirakan sampai dengan 
akhir tahun 2020 masih terdapat anggaran yang 
tersisa yang dapat dipergunakan untuk melanjutkan 
kegiatan di DA REDD+ hingga tahun 2022. Beragam 
kegiatan dan capaian telah dilakukan di 32 kampung 
seperti pembangunan persemaian, penanaman 
dengan pola agroforestry, pemeliharaan tanaman 
pola agroforestry, patroli hutan berbasis masyarakat, 
PLUP dan Pemetaan Batas Partisipatif, perhutanan 
sosial, pembangunan demplot, serta pelatihan-
pelatihan bagi mitra terkait. Saat ini, fokus kegiatan 
diarahkan tetap mendorong investasi yang sudah 
berjalan baik dan pengembangan perhutanan sosial 
di DA#6, #7 dan #10 mangrove. Pada saat ini proses 
perpanjangan Program Forclime FC sedang diajukan 
kepada BAPPENAS, Kementerian Keuangan RI 
dan KfW. Sebagaimana hasil pertemuan tentang 
pembahasan usulan perpanjangan proyek Forclime 
FC pada tanggal 12 Oktober 2020, bahwa salah satu 
dokumen yang perlu dilengkapi adalah pernyataan 
atau rekomendasi dari pemerintah daerah masing-
masing lokasi. Sehubungan dengan hal tersebut, 
dilakukan rapat koordinasi tingkat kabupaten di ruang 
rapat Bapelitbang Kab. Berau pada 22 Oktober 2020  
dengan peserta sebanyak 35 orang terdiri 29 orang 
laki-laki dan 6 orang perempuan dari unsur-unsur 
para pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, 
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD 
KPHP Berau, Forclime FC dan GFA Consulting 
guna penyampaian hasil kegiatan dan penyampaian 
rencana perpanjangan program serta mendapatkan 
masukan untuk Program Forclime FC. Adapun hasil 
dari rapat adalah:

1. Forum rapat sepakat bahwa kegiatan-kegiatan 
yang dilakukan Program Forclime FC dapat diteruskan 
sampai dengan tahun 2022.

2. Hasil keputusan rapat akan disampaikan kepada 
PJ Bupati untuk proses rekomendasi

3. Surat Sekretariat Daerah Nomor: 500/1089.b/Bap-
Eko/X/2020 perihal dukungan perpanjangan program 
Forclime FC

RAPAT KOORDINASI TINGKAT KABUPATEN GUNA PEMBAHASAN 
HASIL DAN RENCANA PERPANJANGAN PROGRAM FORCLIME FC
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1. KAMPUNG LABANAN MAKMUR

Kampung Labanan Makmur merupakan salah satu kampung di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten 
Berau dengan luas administratif 3.472,89 Ha. Kampung Labanan Makmur terbentuk melalui program 
transmigrasi penduduk yang berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan NTB. Pola 
penggunaan lahan di Kampung Labanan Makmur lebih didominasi oleh kegiatan perkebunan karet 
dan kelapa sawit. Intervensi Program Forclime FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat 
Kampung Labanan Makmur dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan aspek 
sosial dan ekologi melalui kegiatan agroforestry. Jumlah pohon investasi Forclime FC hingga saat ini 
antara lain: 835 pohon duku, 29.918 pohon gaharu, 17.323 pohon karet dan 526 pohon meranti/kapur, 
total jumlah tanaman sebanyak 48.076 pohon. Penerima manfaat kegiatan agroforestry di Labanan 
Makmur berjumlah 133 KK. Baik tanaman gaharu, karet dan tanaman lainnya tumbuh cukup optimal 
karena dilihat dari diameter pohon pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi batang kisaran 2-4 meter.
 
2. Pengembangan demonstration plot Hortikultura oleh 8 KK yang dimulai pada tahun 2016 untuk 
jenis jagung pada lahan seluas kurang lebih 0,3 hektar. Hasil panen jagung  demplot ini sebanyak 3,2 
ton dengan nilai pendapatan sebesar 9,6 juta rupiah. Pada tahun 2018, program Forclime FC kembali 
memfasilitasi pengembangan demplot Hortikultura untuk tanaman buah-buahan dan sayuran seperti 
semangka, melon dan kangkung yang dikelola oleh 6 KK. Nilai pendapatan akumulatif pengembangan 
demplot ini sebesar Rp. 361.720.000,-. 

3. HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan 
bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Forclime FC memberi dukungan 
pengusahaan HHBK di Kampung Labanan Makmur berupa:

- Pengembangan produk turunan gaharu berupa kegiatan penyulingan gaharu dan produksi teh gaharu. 
Kegiatan usaha ini dikelola oleh Kelompok Usaha Makmur Mandiri yang beranggotakan 10 orang. Untuk 
kegiatan sentra penyulingan gaharu dukungan berupa bangunan fisik dan pengadaan lima unit alat 
penyulingan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 ini dilanjutkan dengan fasilitasi peningkatan 
mutu sarana dan prasarana minyak gaharu melalui pengadaan blower menggunakan bahan minyak 
bekas serta perbaikan tempat penyimpanan mesin pencacah kayu gaharu. Perkembangan saat ini 
dalam pemesanan blower dan bahan baku kualitas A maupun B. Untuk kegiatan usaha produksi teh 
gaharu didukung dengan pengadaan alat penghalus daun, alat penggorengan daun, pembuatan label 
dan kemasan. Kelompok Makmur Mandiri menyediakan dua macam teh gaharu yaitu teh tubruk dan 
teh celup. Satu bungkus teh celup gaharu berisi 50 kantung teh dan telah terjual sebanyak 149 bungkus 
yang dihargai pada mulanya 25 ribu menjadi 50 ribu rupiah per bungkusnya. Total pendapatan bruto 
penjualan teh gaharu bulan April-Oktober 2020 sebesar Rp. 5.180.000,-. 

- Pengembangan HHBK lainnya di Kampung Labanan Makmur yaitu bokar bersih. Tahun 2019-2020 
dilakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Jatimur dan penyediaan modal penjualan bahan 
olah karet bersih (bokar bersih). Kelompok Jatimur beranggotakan 48 petani dari Kampung Labanan 
Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti. Kelompok ini kemudian akan bermitra dengan PT. Multi 
Kusuma Cemerlang (PT. MKC), sebuah pabrik pengolahan hasil perkebunan karet yang berada di 
Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman final antara Kelompok Jatimur dan PT MKC dalam rangka 
mengadakan program peningkatan penghidupan petani karet, peningkatan kualitas dan kuantitas 
produksi karet rakyat di 3 (tiga) kampung, yaitu Kampung Labanan Jaya, Kampung Labanan Makarti, 
dan Kampung Labanan Makmur dilakukan pada 15 Oktober 2020.

Pada tahun 2018 melalui fasilitasi lembaga FLIM (TFCA) dan Forclime FC, diinisiasi Pengelolaan 
Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dengan mengajukan permohonan pengelolaan hutan dalam 
skema Hutan Desa seluas 11.180 ha. Pengajuan ini dimaksudkan untuk penguatan akses bagi 
masyarakat dalam pengelolaan hutan agar kepastian hak untuk menjamin terwujudnya peningkatan 
kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Berdasarkan pengajuan tersebut pada tahun yang sama, 
LPHD mendapatkan HPHD dengan keluarnya telah mendapatkan Izin Hak Kelola HD: SK.7992/Menlhk-
PSKL/PSL.0/11/2018 tanggal 7 November 2018 seluas 11.180 ha. Kegiatan-kegiatan yang telah 
berjalan berupa tata batas Hutan Desa dan rehabilitasi mangrove pada lahan terdegradasi. Berikutnya 
sesuai dengan Perdirjen P.16/2016 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan hutan desa, 
Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kaya Hutan Tanaman Rakyat dilakukan penyusunan RPHD, 
RKT dan KUPS. Penyusunan ini dilakukan berdasarkan peta areal kerja yang meliputi penandaan 
batas, pembagian blok atau zonasi, pengelolaan atau pemanfaatan dan monitoring, pelaporan dan 
evaluasi. Dokumen RPHD terdiri dari gambaran umum, rencana kegiatan dan peta rencana kerja. 
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan 
pada 19-21 Oktober 2020 di Kampung Pegat Batumbuk. Kegiatan difasilitasi oleh DPMU Berau dan 
KPHP Berau Utara. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang terdiri dari laki-laki 25 
orang dan perempuan 5 orang. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen RPHD “SAMATURU” periode 
tahun 2020-2029 dan RKT “SAMATURU” tahun 2020.

FASILITASI PERHUTANAN SOSIAL PENYUSUNAN RPHD, RKT DAN 
KUPS HUTAN DESA KAMPUNG PEGAT BATUMBUK DI AREAL DA#10
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1. KAMPUNG LABANAN MAKMUR

Kampung Labanan Makmur merupakan salah satu kampung di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten 
Berau dengan luas administratif 3.472,89 Ha. Kampung Labanan Makmur terbentuk melalui program 
transmigrasi penduduk yang berasal dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan NTB. Pola 
penggunaan lahan di Kampung Labanan Makmur lebih didominasi oleh kegiatan perkebunan karet 
dan kelapa sawit. Intervensi Program Forclime FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat 
Kampung Labanan Makmur dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan aspek 
sosial dan ekologi melalui kegiatan agroforestry. Jumlah pohon investasi Forclime FC hingga saat ini 
antara lain: 835 pohon duku, 29.918 pohon gaharu, 17.323 pohon karet dan 526 pohon meranti/kapur, 
total jumlah tanaman sebanyak 48.076 pohon. Penerima manfaat kegiatan agroforestry di Labanan 
Makmur berjumlah 133 KK. Baik tanaman gaharu, karet dan tanaman lainnya tumbuh cukup optimal 
karena dilihat dari diameter pohon pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi batang kisaran 2-4 meter.
 
2. Pengembangan demonstration plot Hortikultura oleh 8 KK yang dimulai pada tahun 2016 untuk 
jenis jagung pada lahan seluas kurang lebih 0,3 hektar. Hasil panen jagung  demplot ini sebanyak 3,2 
ton dengan nilai pendapatan sebesar 9,6 juta rupiah. Pada tahun 2018, program Forclime FC kembali 
memfasilitasi pengembangan demplot Hortikultura untuk tanaman buah-buahan dan sayuran seperti 
semangka, melon dan kangkung yang dikelola oleh 6 KK. Nilai pendapatan akumulatif pengembangan 
demplot ini sebesar Rp. 361.720.000,-. 

3. HHBK merupakan salah satu sumberdaya hutan yang memiliki keunggulan komparatif dan 
bersinggungan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan. Forclime FC memberi dukungan 
pengusahaan HHBK di Kampung Labanan Makmur berupa:

- Pengembangan produk turunan gaharu berupa kegiatan penyulingan gaharu dan produksi teh gaharu. 
Kegiatan usaha ini dikelola oleh Kelompok Usaha Makmur Mandiri yang beranggotakan 10 orang. Untuk 
kegiatan sentra penyulingan gaharu dukungan berupa bangunan fisik dan pengadaan lima unit alat 
penyulingan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 ini dilanjutkan dengan fasilitasi peningkatan 
mutu sarana dan prasarana minyak gaharu melalui pengadaan blower menggunakan bahan minyak 
bekas serta perbaikan tempat penyimpanan mesin pencacah kayu gaharu. Perkembangan saat ini 
dalam pemesanan blower dan bahan baku kualitas A maupun B. Untuk kegiatan usaha produksi teh 
gaharu didukung dengan pengadaan alat penghalus daun, alat penggorengan daun, pembuatan label 
dan kemasan. Kelompok Makmur Mandiri menyediakan dua macam teh gaharu yaitu teh tubruk dan 
teh celup. Satu bungkus teh celup gaharu berisi 50 kantung teh dan telah terjual sebanyak 149 bungkus 
yang dihargai pada mulanya 25 ribu menjadi 50 ribu rupiah per bungkusnya. Total pendapatan bruto 
penjualan teh gaharu bulan April-Oktober 2020 sebesar Rp. 5.180.000,-. 

- Pengembangan HHBK lainnya di Kampung Labanan Makmur yaitu bokar bersih. Tahun 2019-2020 
dilakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Tani Jatimur dan penyediaan modal penjualan bahan 
olah karet bersih (bokar bersih). Kelompok Jatimur beranggotakan 48 petani dari Kampung Labanan 
Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti. Kelompok ini kemudian akan bermitra dengan PT. Multi 
Kusuma Cemerlang (PT. MKC), sebuah pabrik pengolahan hasil perkebunan karet yang berada di 
Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Penandatanganan MoU/ Nota Kesepahaman final antara Kelompok Jatimur dan PT MKC dalam rangka 
mengadakan program peningkatan penghidupan petani karet, peningkatan kualitas dan kuantitas 
produksi karet rakyat di 3 (tiga) kampung, yaitu Kampung Labanan Jaya, Kampung Labanan Makarti, 
dan Kampung Labanan Makmur dilakukan pada 15 Oktober 2020.
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Demplot sayur kangkung

Pengembangan produk turunan gaharu produksi teh gaharu oleh Kelompok Usaha Makmur Mandiri

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202022

Kebun tanaman agroforestry masyarakat kegiatan investasi 
Program Forclime FC dengan jenis tanaman gaharu

Proses pencacahan daun teh gaharu kering 
dengan mesin penggiling

Pengemasan daun teh gaharu halus ke dalam kantung 

Proses memetik pucuk gaharu, pengeringan daun 
sampai pengemasan teh gaharu Labanan Makmur
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Kebun tanaman agroforestry masyarakat 
kegiatan investasi Program Forclime FC

dengan jenis tanaman gaharu di Labanan Jaya

Pesiapan alat dan tungku penyulingan gaharu

Persiapan bahan baku gaharu dilakukan distilasi 
yaitu menghaluskan bahan baku sulingan

Rendemen minyak gaharu yang diperoleh dari 
sulingan 1-2 kilogram bahan baku

2. KAMPUNG LABANAN JAYA

Kampung Labanan Jaya termasuk dalam bagian 
kecamatan Teluk bayur dan mempunyai luas kampung 
5.128.88 Ha. Kegiatan investasi program Forclime FC di 
Kampung Labanan Jaya antara lain:

1. Pengembangan demplot Hortikultura dengan 
jenis tanaman semangka dimulai pada akhir 2017. 
Pengembangan demplot masih terus dilakukan, namun 
pada tahun ini jenis tanaman yang dipillih cenderung 
pada jenis sayur-sayuran seperti tomat, pare, gambas, 
kacang panjang dan terong. Total pendapatan sejak 
awal pengembangan demplot Hortikultura hingga 2020 
sebesar Rp. 362.691.000,-. Jumlah penerima manfaat 
pengembangan demplot hortikultura Kampung Labanan 
Jaya 8 KK.

2. Penanaman tanaman kehutanan untuk memulihkan 
lahan dan hutan terdegradasi dengan pola agroforestry 
yang telah dilakukan sejak tahun 2015. Kegiatan 
penanaman ini dilakukan oleh 60 KK penerima manfaat. 
Jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain: 5.161 
duku, 37.918 gaharu, 3.986 karet, dan 1.943 meranti/kapur, 
total jumlah pohon sebanyak 49.008 pohon. Diameter 
tanaman pada kisaran 8-15 sentimeter dan tinggi batang 
2,3-4 meter. 

3. Pada tahun 2019 Program Forclime FC memfasilitasi 
pembentukan sentra penyulingan gaharu berupa bangunan 
yang dilengkapi dengan mesin - mesin serta instalasi 
penyulingan untuk mendorong pengusahaan HHBK secara 
lestari dan berkelanjutan di Kampung Labanan Jaya. 
Hal ini dilatarbelakangi kebun gaharu masyarakat yang 
berkembang baik dan siap suling sehingga pembangunan 
saran ini berpotensial meningkatkan nilai tambah gaharu 
budidaya masyarakat. Pada tahun 2020 ini, program 
Forclime FC kembali mendukung berjalannya kegiatan 
usaha penyulingan gaharu melalui penyediaan bahan 
baku sulingan agar kelompok mampu menghasilkan 
minyak suling secara kontiniu dan memenuhi permintaan 
pasar. Kegiatan sentra penyulingan gaharu dikelola oleh 
Kelompok Mekar Jaya yang memiliki anggota berjumlah 
10 orang. Kelompok ini telah menghasilkan 55 ml minyak 
gaharu dari penyulingan 70 kilogram gubal gaharu 
budidaya. Hasil sulingan yang telah dijual sebanyak 40 ml 
dengan harga tiap mililiter 150 ribu rupiah.  Pendapatan 
bruto yang didapat kelompok sebesar Rp. 6.000.000,- dari 
bulan September-Oktober.
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Demplot hortikultura semangka Kampung Labanan Makmur

Demplot Terong dan Pare
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Kebun tanaman agroforestry masyarakat 
kegiatan investasi Program Forclime FC

dengan jenis tanaman gaharu di Labanan Jaya

Pesiapan alat dan tungku penyulingan gaharu

Persiapan bahan baku gaharu dilakukan distilasi 
yaitu menghaluskan bahan baku sulingan

Rendemen minyak gaharu yang diperoleh dari 
sulingan 1-2 kilogram bahan baku
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Salah satu demplot semangka Kampung Pandan Sari
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3. PANDAN SARI

Kampung Pandan Sari memiliki luas area 
3.168,774 Ha telah definitif berdasarkan SK. 
Bupati No. 633 pada 30 Agustus 2016 dan secara 
administratif termasuk dalam bagian Kecamatan 
Segah. Intervensi Program Forclime FC dalam 
bentuk kegiatan investasi di Kampung Pandan Sari 
sebagai berikut:

1. Kegiatan pengusahaan HHBK berupa budidaya 
lebah madu kelulut dengan pengadaan 15 stup 
lebah Trigona itama pada tahun 2019.  Penerima 
manfaat sebanyak 6 KK masing-masing mendapat 
2-3 stup. Hasil panen madu kelulut telah dilakukan 
dan lebih sering dimanfaatkan untuk konsumsi 
pribadi daripada dijual. Jumlah sekali panen madu 
dari satu stup yang terlaporkan 600 ml. Selain itu, 
kegiatan ini juga mampu memberi pengaruh positif 
dan menggerakkan beberapa warga Pandan Sari 
(selain penerima manfaat) swadaya mencari dan 
beternak madu kelulut sebanyak 3 KK dengan 
jumlah 2 stup per KK.
 
2. Penanaman dengan pola agroforestry dalam 
rangka penerapan sistem penggunaan lahan 
terpadu oleh masyarakat yang telah dilaksanakan 
sejak tahun 2015 dengan jumlah penerima manfaat 
sebanyak 160 KK. Tanaman-tanaman investasi 
Forclime FC yang ditanam di kebun masyarakat 
tumbuh dengan baik. Estimasi diameter tanaman 
telah mencapai kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi 
batang 2-4 meter. Jumlah tanaman hidup hingga 
saat ini yaitu: 450 durian okulasi, 29.100 sahang, 
dan 1.950 trembesi, total jumlah pohon sebanyak 
31.500 pohon. 

3. Kegiatan pengembangan demplot hortikultura 
yang didanai pada tahun 2016 dan 2018 untuk 
pengembangan semangka. Nilai pendapatan 
akumulatif yang dihasilkan setiap penerima manfaat 
melalui demplot semangka sampai tahun 2019 
Rp. 454.000.000,- dari penjualan total 120,5 ton 
semangka. Penerima manfaat pengembangan 
demplot semangka Kampung Pandan Sari berjumlah 
dua kelompok, masing-masing kelompok memiliki 
11 anggota, sehingga total jumlah penerima manfaat 
21 orang. Kegiatan demplot semangka pada tahun 
2020 masih terus berjalan oleh setiap kelompok.

Kebun karet kegiatan penanaman dengan 
pola agroforestry

Log stup milik salah satu penerima manfaat kegiatan 
budidaya madu kelulut di Panda sari
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5. LABANAN MAKARTI

Kampung Labanan Makarti termasuk dalam 
bagian kecamatan Teluk bayur dan mempunyai 
luas kampung 9.793,23 Ha. Intervensi Program 
Forclime FC memberdayakan masyarakat sekitar 
hutan dalam rangka mendorong pengelolaan 
hutan oleh masyarakat telah dimulai sejak tahun 
2015. Kegiatan investasi pengelolaan hutan yang 
dilaksanakan di Kampung Labanan Makarti antara 
lain:

1. Guna perlindungan, pengamanan hutan 
serta monitoring keanekaragaman hayati yang 
melibatkan partisipasi aktif masyarakat sekitar, tim 
patroli hutan Kampung Labanan Makarti melakukan 
patroli hutan di sekitar area Sungai Siduung dengan 
temuan faunanya meliputi bekantan, burung raja 
udang, rangkong, dan elang, lipan, kubangan babi, 
sarang semut, meranti, keruing, ulin, dan gaharu. 
Jumlah anggota tim patrol 4 orang.

2. Fasilitasi pengembangan demonstration 
plot hortikultura di Kampung Labanan Makarti 
telah dimulai sejak tahun 2016 yang kelola oleh 
kelompok yang terdiri dari 16 anggota. Kelompok 
melakukan penamanan semangka, melon, jagung 
manis dan cabai dan memperoleh pendapatan 
kotor Rp 265.530.000,-. Pada tahun 2017, program 
Forclime FC kembali memfasilitasi pengembangan 
demplot buah semangka dan jagung yang dikelola 
oleh 4 KK. Nilai pendapatan kotor pengembangan 
demplot ini berdasarkan laporan panen pada tahun 
2020 sebesar Rp. 320.000.000,-. Masyarakat 
melakukan pembuatan demplot tanaman pada luas 
lahan 1,25-2 Ha. Pelaksanaan pengembangan 
demplot masih berlanjut dan mekanisme perguliran 
dana telah dilakukan dalam internal kelompok saja.

3. Estimasi jumlah pohon dari kegiatan penanaman 
yang menerapkan pola agroforestry yang telah 
dilaksanakan sejak tahun 2015 di Kampung 
Labanan Makarti sebagai berikut: 14.350 gaharu, 
26.663 karet, dan 2.765 meranti dan kapur, 
sehingga total jumlah kesuluruhan pohon investasi 
43.778 pohon. Jumlah warga yang menjadi 
penerima manfaat kegiatan ini 187 KK. Diameter 
tanaman pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi 
batang 2-4 meter.

Kebun karet penerima manfaat kegiatan penanaman 
dengan pola agroforestry di Labanan Makarti

Tim patroli melakukan penyusuran area hutan 
melewati jalur perairan
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4. BUKIT MAKMUR

Kampung Bukit Makmur merupakan salah satu kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau 
dengan luas administratif kampung 2.623,81 Ha. Luas wilayah ini telah definitif yang ditetapkan SK. 
Bupati No. 628 pada 30 Agustus 2016. Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Bukit Makmur 
sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu melalui kegiatan agroforestry. 
Pohon investasi Forclime FC di Kampung Bukit Makmur meliputi: 325 durian okulasi, 32.034 durian 
okulasi, 25.764 karet, dan 11.105 sahang, dan total terdapat 69.228 pohon investasi. Diameter tanaman 
pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi batang bermacam-macam kira-kira pada rentang 2-4,5 meter.
 
2. Fasilitasi kegiatan penanaman tanaman cabai dan tomat dalam bentuk demplot Hortikultura dimulai 
pada akhir 2015 dan 2018 yang dikelola oleh 29 KK. Tiap KK mengembangkan demplot pada lahan 
seluas 0,5-1 Ha dan sejak awal pengembangan hingga 2020 telah memperoleh pendapatan kotor 
sebesar Rp. 219.282.000,-.

Kebun karet penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola agroforestry di Labanan Makarti
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6. LONG LANUK DAN RT NYAPA INDAH

K ampung Long Lanuk merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Sambaliung bahkan di 
Berau. Suku asli yang menetap di wilayah Long Lanuk adalah suku Dayak Ga’ai. Sebelum bermukim 
di wilayah Long Lanuk, suku Dayak Ga’ai berasal dari hulu Sungai Kelay yang bernama Kung Kemul. 
Luas kampung Long lanuk yaitu 43.952,08 Ha. Kampung Long Lanuk memiliki dua lokasi pemukiman, 
yaitu Long Lanuk yang terdiri dari 3 RT dan Nyapa Indah 2 RT. Intervensi Program Forclime FC dalam 
rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Long Lanuk dalam pengelolaan hutan sebagai 
berikut:

1. Long Lanuk memperoleh HPHD dengan nomor SK.9206/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 pada 
31 Desember 2018 seluas 8.297 Ha. Penyusunan draft RPHD untuk perencanaan dilakukan bersama 
KPHP Berau Tengah. Dalam rangka mendorong pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Desa 
Long Lanuk beberapa kegiatan investasi pada tahun 2020 yang dilakukan berupa:

- Zonasi kawasan hutan desa pada zona inti dan zona pemanfaatan melalui kegiatan pemasangan 
pal batas sepanjang 33.000 meter pada zona inti dan zona pemanfaatan Blok Gunung Nyapa. Tim 
survey melakukan pemasangan tiang ulin sebagai tanda batas sebanyak 24 unit dengan jarak per 
1.000 meter. 
- Mendorong pemperbaikan tutupan lahan terbuka bekas perladangan masyarakat melalui pengayaan 
tanaman dan penanaman dengan pola agroforestry. Penanaman akan dilakukan pada lahan seluas 32 
Ha dengan jenis tanaman yang akan ditanam yaitu 4.800 bibit petai lokal dan 896 bibit durian okulasi.
- Kegiatan pengembangan demplot Hortikultura untuk pengembangan tanaman kacang tanah, cabai 
dan jagung. Pengembangan demplot akan memanfaatkan lahan hutan desa seluas 1 Ha.
- Kegiatan pembuatan demplot tanaman obat oleh dengan dukungan berupa alat-alat pertanian untuk 
menggarap lahan, bibit jahe merah, jahe ganjah dan bawang dayak pada area seluas 0,5 Ha.
- Mendorong pengusahaan HHBK di dalam kawasan Hutan Desa dengan tetap memperhatikan 
pemanfaatan hutan secara lestari melalui kegiatan budidaya lebah penghasi madu kelulut (Trigona 
itama). Melihat kondisi dan potensi area sekitar Kampung Long Lanuk mendukung pengembangbiakan 
lebah madu kelulut, Dukungan Forclime FC untuk kegiatan budidaya lebah madu yang nantinya 
dikelola oleh oleh LPHD berupa pengadaan 28 stup koloni lebah, naungan dan bibit tanaman bunga 
sebagai pakan lebah. 

2. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan aspek 
sosial dan ekologi melalui kegiatan agroforestry  (wanatani). Penerima manfaat kegiatan agroforestry 
di Kampung Long Lanuk berjumlah 190 KK. Estimasi jumlah tanaman hidup hingga saat ini yaitu 
sebanyak 76.184 gaharu dan 13.716 kapur, sehingga total jumlah pohon yang berhasil tumbuh 
berkembang sebanyak 89.900 pohon. Diameter tanaman pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi 
batang 2-4 meter. 
Selain itu, Forclime FC juga memfasilitasi penanaman gaharu dan kapur di salah satu dusun Kampung 
Long Lanuk yaitu Nyapa Indah. Pohon investasi jenis gaharu dan durian tumbuh dengan baik di kebun 
masyarkat. Bahkan masyarakat memberikan perlakuan pada pohon gaharu budidayanya dengan 
membentuk batang pohon menjadi lilitan. memiliki diameter pada kisaran 7-12 sentimeter dan tinggi 
batang kira-kira 2-4 meter, total sebanyak 38.295 pohon dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 
45 KK.
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Temuan patroli: alat tangkap udang

Kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus) Tegakan hutan di area patroli Kampung Labanan Makarti
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rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Long Lanuk dalam pengelolaan hutan sebagai 
berikut:

1. Long Lanuk memperoleh HPHD dengan nomor SK.9206/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 pada 
31 Desember 2018 seluas 8.297 Ha. Penyusunan draft RPHD untuk perencanaan dilakukan bersama 
KPHP Berau Tengah. Dalam rangka mendorong pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Desa 
Long Lanuk beberapa kegiatan investasi pada tahun 2020 yang dilakukan berupa:

- Zonasi kawasan hutan desa pada zona inti dan zona pemanfaatan melalui kegiatan pemasangan 
pal batas sepanjang 33.000 meter pada zona inti dan zona pemanfaatan Blok Gunung Nyapa. Tim 
survey melakukan pemasangan tiang ulin sebagai tanda batas sebanyak 24 unit dengan jarak per 
1.000 meter. 
- Mendorong pemperbaikan tutupan lahan terbuka bekas perladangan masyarakat melalui pengayaan 
tanaman dan penanaman dengan pola agroforestry. Penanaman akan dilakukan pada lahan seluas 32 
Ha dengan jenis tanaman yang akan ditanam yaitu 4.800 bibit petai lokal dan 896 bibit durian okulasi.
- Kegiatan pengembangan demplot Hortikultura untuk pengembangan tanaman kacang tanah, cabai 
dan jagung. Pengembangan demplot akan memanfaatkan lahan hutan desa seluas 1 Ha.
- Kegiatan pembuatan demplot tanaman obat oleh dengan dukungan berupa alat-alat pertanian untuk 
menggarap lahan, bibit jahe merah, jahe ganjah dan bawang dayak pada area seluas 0,5 Ha.
- Mendorong pengusahaan HHBK di dalam kawasan Hutan Desa dengan tetap memperhatikan 
pemanfaatan hutan secara lestari melalui kegiatan budidaya lebah penghasi madu kelulut (Trigona 
itama). Melihat kondisi dan potensi area sekitar Kampung Long Lanuk mendukung pengembangbiakan 
lebah madu kelulut, Dukungan Forclime FC untuk kegiatan budidaya lebah madu yang nantinya 
dikelola oleh oleh LPHD berupa pengadaan 28 stup koloni lebah, naungan dan bibit tanaman bunga 
sebagai pakan lebah. 

2. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan aspek 
sosial dan ekologi melalui kegiatan agroforestry  (wanatani). Penerima manfaat kegiatan agroforestry 
di Kampung Long Lanuk berjumlah 190 KK. Estimasi jumlah tanaman hidup hingga saat ini yaitu 
sebanyak 76.184 gaharu dan 13.716 kapur, sehingga total jumlah pohon yang berhasil tumbuh 
berkembang sebanyak 89.900 pohon. Diameter tanaman pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi 
batang 2-4 meter. 
Selain itu, Forclime FC juga memfasilitasi penanaman gaharu dan kapur di salah satu dusun Kampung 
Long Lanuk yaitu Nyapa Indah. Pohon investasi jenis gaharu dan durian tumbuh dengan baik di kebun 
masyarkat. Bahkan masyarakat memberikan perlakuan pada pohon gaharu budidayanya dengan 
membentuk batang pohon menjadi lilitan. memiliki diameter pada kisaran 7-12 sentimeter dan tinggi 
batang kira-kira 2-4 meter, total sebanyak 38.295 pohon dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 
45 KK.
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Temuan patroli: alat tangkap udang

Kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus) Tegakan hutan di area patroli Kampung Labanan Makarti
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Kebun tanaman gaharu dan durian okulasi kegiatan penanaman dengan pola agroforestry Forclime FC di Long Lanuk

Temuan patroli famili dipterocarpaceae

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202032

3. Patroli hutan berbasis masyarakat untuk mendorong upaya pengamanan dan pemantauan 
keanekaragaman hayati di area hutan, mangrove dan muara yang pelaksanaannya berkelanjutan 
sejak tahun 2016. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 orang dan menghasilkan temuan flora dan 
fauna seperti lubang landak, jejak babi, kura-kura, rangkong, enggang, monyet ekor panjang, bekas 
cakar beruang, meranti, bangris, bangkirai, ara, rotan, kayu ulas, binuang, dan kapur. Pada lokasi 
patroli hutan Nyapa Indah temuannya berupa viper, kura-kura, ikan gabus, jamur, rotan/ jernang, 
ulin, kuburan tua, lungun, gua, pohon-pohon besar dari famili dipterokarpa, akar bajaka dan jamur 
kayu, sedangkan temuan patoli Kampung Long Lanuk diantaranya sarang landak, telur burung, situs 
kuburan, dan tebing karst

Tim patroli kampung Long Lanuk Temuan patroli berupa telur burung

Temuan patroli lubang/ sarang landak
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Kebun karet penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola agroforestry di Kampung Merasa

7. MERASA

Kampung Merasa terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau tepatnya pada wilayah yang masih 
berhutan dan memiliki luas wilayah administrasi kampung seluas 19.301,61 Ha. Kegiatan investasi 
pengelolaan hutan yang dilaksanakan di Kampung Merasa antara lain :

1. Guna perlindungan dan pengamanan hutan serta monitoring keanekaragaman hayati, tim patroli 
hutan Kampung Merasa melakukan patroli hutan berbasis masyarakat di area Sungai Merasa sampai 
batas Kampung Long Lanuk karena adanyan potensi keanekaragaman hayati dan ancaman aktivitas 
perambahan hutan dan kegiatan lainnya di wilayah perbatasan tersebut. Satu tim patroli hutan 
Kampung Merasa terdiri dari empat anggota menemukan temuan di hutan berupa kura-kura, jejak 
payau, jejak babi, bangkirai, ulin, meranti, akar penawar, bekai, rangkong, dan pohon-pohon dari jenis 
diprerocarpaceae. Gangguan kawasan hutan yang ditemukan berupa aktifitas penebangan pohon 
secara ilegal

2. Penanaman dengan pola agroforestry dalam rangka penerapan sistem penggunaan lahan terpadu 
oleh masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015. Jumlah warga yang menjadi penerima 
manfaat kegiatan ini 187 KK. Estimasi jumlah pohon dari kegiatan penanaman yang menerapkan pola 
agroforestry di Kampung Merasa sebagai berikut: 8.664 duku, 46.173 gaharu, dan 2.121 kapur, total 
jumlah pohon sebanyak 56.958 pohon. Diameter tanaman pada kisaran 9-12 sentimeter dan tinggi 
batang 2-5 meter.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202034

Akar bajaka

Lipan

Jamur pada batang pohon hidup

Kubangan babi
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Temuan gangguan hutan: penebangan pohon

Tim patroli hutan Kampung Merasa Bulu burung

Kubangan babi

Sumber mata air

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202036

Pohon meranti-merantian

TEMUAN PATROLI HUTAN KAMPUNG MERASA
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Tim patroli hutan Kampung Merasa Bulu burung

Kubangan babi

Sumber mata air

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202036

Pohon meranti-merantian

TEMUAN PATROLI HUTAN KAMPUNG MERASA
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TEMUAN PATROLI POHON-POHON DIAMETER BESAR DIPTERROCARPACEAE

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202038

8. TEPIAN BUAH

Penduduk Tepian Buah pada mulanya berasal dari Kampung Long Ampung, Kecamatan Kayan Ulu, 
Kabupaten Bulungan (dulu sebelum ada pemekaran kabupaten dan sekarang termasuk ke dalam 
wilayah Kabupaten Malinau). Kampung Tepian Buah mulai dimekarkan dari Kampung Gunung Sari 
pada era reformasi sekitar tahun 1999 s/d 2003. Luas kampung ditetapkan telah definitif melalui SK. 
Bupati No. 633 pada tanggal 30 Agustus 2016 seluas 16.559 Ha. Kegiatan investasi program 
Forclime FC di Kampung Tepian Buah antara lain:

1. Jumlah pohon investasi Forclime FC dari kegiatan penanaman yang menerapkan pola agroforestry 
yaitu: 975 durian okulasi, 26.605 gaharu, 2.087 kapur, dan 3.102 meranti, total jumlah pohon sebanyak 
32.769 pohon. Kegiatan penanaman ini dilakukan oleh 203 KK penerima manfaat. Penitikan koordinat 
pohon telah dilakukan terhadap 204 pohon investasi oleh FK. Tanaman gaharu investasi Forclime 
yang ditanam oleh masyarakat pada lahannya tumbuh dengan baik dilihat dari diameter pohon yang 
telah mencapai kisaran 10-12 sentimeter dan tinggi batang 2-4,5 meter pada usia dua tahun. Beberapa 
pohon gaharu sengaja dibentuk melilit oleh pemilik lahan sebagai salah satu perlakuan agar gaharu 
dapat membentuk resin. Pada tahun 2020 ini, Forclime FC memfasilitasi kegiatan dalam rangka 
pemulihan lahan dan hutan melalui kegiatan pengayaan dan penanaman 2.350 bibit gaharu pada 
lahan-lahan dan area hutan yang mengalami kebakaran pada tahun dan mengakibatkan kehilangan 
banyak tegakan. Penanaman dilakukan dia kiri kanan jalan poros Tepian Buah menuju Kampung Batu-
Batu seluas 6 Ha dengan penerima manfaat sebanyak 4 KK.

2. Mendorong kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh masyarakat serta monitoring 
keanekaragaman hayati melalui kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat. Kegiatan pengamanan 
hutan ini juga dimaksudkan agar penduduk Kampung Tepian Buah mengenal potensi alam serta 
ancaman yang ada di kawasan hutan di wilayah administrasi Kampung. Program Forclime FC telah 
mendukung pelaksanaan patroli hutan sejak tahun 2016. Pelaksanaan patrol hutan dilakukan sebanyak 
empat kali. Temuan yang didapatkan antara lain: rangkong, monyet ekor panjang, meranti, babi hutan, 
dan ular, pohon besar famili dipterokarpa, anggrek hutan. Gangguan kawasan hutan yang ditemukan 
berupa pembukaan lahan dengan pembakaran. Untuk potensi alam tim patrol menemukan sumber 
mata air.

Tim patroli hutan Kampung MerasaKebun gaharu kegiatan penanaman dengan pola agroforestry
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Tim patroli hutan Kampung Merasa
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Pengembangan demplot jagung Kampung Siduung IndahHasil panen demplot kacang tanah

9. BATU RAJANG

10. SIDUUNG INDAH

Kampung Batu Rajang memiliki luas definitif 8.484,9 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati No. 631 
pada 30 Agustus 2016. Intervensi Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung 
Batu Rajang sebagai berikut:

1. Guna perlindungan, pengamanan hutan serta monitoring keanekaragaman hayati yang 
melibatkan partisipasi aktif masyarakat, tim patroli hutan melakukan patroli hutan  dengan temuannya 
berupa kantong semar, sarang burung pelatuk, jejak babi, monyet ekor panjang, bangris, meranti, 
rotan, dan daun nyus.

2. Penanaman tanaman kehutanan untuk mencegah degradasi tanah dan lahan hutan dengan 
pola agroforestry pada tahun 2016 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 87 KK. Jenis-jenis 
pohon investasi sebagai berikut: 6.560 buah, 750 durian okulasi, 27.499 gaharu, 9.650 kakao, 31.374 
karet, 2.498 meranti dan kapur, dan 5.000 sahang, total jumlah pohon sebanyak 83.331 pohon.

Kampung Siduung Indah merupakan salah satu kampung di Kecamatan Segah, Kabupaten Berau 
dengan luas administratif 13,972.88 Ha. Luas ini telah definitif berdasarkan SK. Bupati No. 670 pada 
30 September 2016. Intervensi Program Forclime FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat 
Kampung Siduung Indah dalam pengelolaan hutan sebagai berikut: 

1. Sebagai upaya memberikan dampak sosial ekonomi yang positif pada kelompok sasaran di 
Kampung Siduung Indah, Forclime FC memfasilitasi pengembangan demonstration plot Hortikultura 
jenis jagung, jahe, kacang tanah pada tahun 2018 yang dikelola penerima manfaat sebanyak 4 KK. 
 
2. Mendorong masyarakat menerapkan penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan aspek sosial 
dan ekologi melalui kegiatan penanaman dengan pola agroforestry. Tanaman investasi Forclime FC 
yang berhasil hidup dan tumbuh yaitu: 8.020 gaharu, 30.100 kakao, 41 kapur, dan 22.221 karet, dan 
total jumlah pohon sebanyak 60.372 pohon. Penerima manfaat kegiatan agroforestry di Kampung 
Siduung Indah berjumlah 140 KK.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202040

Pembukaan lahan dengan pembakaran

Sumber mata airAnggrek hutan
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1. KAMPUNG GUNUNG SARI

Gunung Sari merupakan salah satu kampung dampingan Program Forclime FC yang berada DA#7 
Kecamatan Segah dengan luas administrasi kampung definitif sebesar 138.778,21 Ha berdasarkan 
SK BUPATI No. 668 pada 30 September 2016. Intervensi program melalui kegiatan investasi dilakukan 
sejak tahun 2013 hingga 2020. Kegiatan tersebut sebagai berikut:  

1. Sebagai upaya memberikan dampak sosial ekonomi yang positif pada kelompok sasaran di Kampung 
Gunung Sari, Forclime FC memfasilitasi pengembangan demonstration plot hortikultura pada tahun 
2017 yang dikelola penerima manfaat sebanyak 5 KK. Tahun berikutnya (2018) mengusulkan kembali 
pengembangan demonstration plot hortikultura dengan penerima manfaat baru sebanyak 8 KK. 
Penerima manfaat menanam jenis sayur-sayuran, cabai, lombok dan kacang-kacangan. Pengembangan 
demplot hortikultura sampai dengan saat ini masih berjalan dengan pendapatan di tahun 2020 sebesar 
Rp. 750.000,- 

2. Mendorong masyarakat menerapkan sistem penggunaan lahan terpadu yang memperhatikan 
aspek sosial dan ekologi melalui kegiatan agroforestry. Kegiatan ini memberi manfaat terhadap 199 
KK warga Kampung Gunung Sari. Jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain: 288 pohon durian 
montong, 710 pohon durian okulasi, 14.551 pohon gaharu dengan total sebanyak 15.549 pohon. 
Diameter tanaman pada kisaran 5-12 sentimeter dan tinggi batang 1,5-4 meter. 

3. Patroli hutan berbasis masyarakat dalam rangka perlindungan dan pengamanan hutan oleh 
masyarakat serta monitoring keanekaragaman hayati telah dilaksanakan sejak tahun 2014. 
Pelaksanaan tahun 2020 dilakukan tim patroli hutan yang beranggotakan empat orang dengan lokasi: 
Sungai Atap, Sungai Siduung, Sungai Pura dan Sungai Pura (Binuang). Temuan patroli berupa pecuk 
ular (Anhinga melanogaster), bekantan (Nasalis larvatus), enggang, jejak beruang, jejak babi, jejak 
payau, pohon manggris (Koompassia excelsa), meranti, bangkirai, dan rotan.

Kebun tanaman agroforestry masyarakat kegiatan investasi Program Forclime FC yang saat ini memasuki usia tahun ke 
lima dengan jenis tanaman berupa gaharu dan kapur. Selain itu masyarakat juga menanam jenis pohon dan buah-buahan 

lainnya seperti karet, rambutan dan nangka yang bibitnya diperoleh secara swadaya.
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11. PUNAN MALINAU

12. HARAPAN JAYA

Kampung Batu Rajang memiliki luas definitif 30.366,8 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati No. 629 
pada 30 Agustus 2016. Intervensi Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung 
Pandan Sari sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat penerapan sistem penggunaan lahan terpadu melalui kegiatan penanaman 
dengan pola agroforestry. Kegiatan penanaman ini dilakukan oleh 160 KK penerima manfaat. Jumlah 
tanaman hidup hingga saat ini antara lain: 68.338 gaharu, 4.321 kapur, 6.123 karet, dan 24.256 meranti, 
total jumlah pohon sebanyak 102.948 pohon. Diameter tanaman pada kisaran 9-12 sentimeter dan 
tinggi batang 2-4 meter.

Luas kampung ditetapkan telah definitif melalui SK. Bupati No. 669 pada tanggal 30 September 2016 
seluas 1.721,01 Ha

1. Penanaman tanaman kehutanan untuk mencegah degradasi tanah dan lahan hutan dengan pola 
agroforestry pada tahun 2016. Jumlah warga yang menjadi penerima manfaat kegiatan ini 370 KK. 
Tanaman investasi Forclime FC yang ditanam warga bertumbuh dengan baik dengan kisaran diameter 
batang 9-12 sentimeter dan tinggi sekitar 2-4 meter. Tanaman hidup hingga saat ini meliputi: 46.400 
gaharu dan 232 kapur, total jumlah pohon sebanyak 46.632 pohon.
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1. KAMPUNG GUNUNG SARI
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Hasil panen demplot Gunung Sari
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Selain ditanami tanaman kehutanan seperti gaharu, 
buah buahan seperti durian, kakao, mangga kwini, lahan 

penerima manfaat Program Forclime FC juga diselingi jenis 
tanaman hortikultura.

Demplot jagung manis Demplot tanaman padi

Kegiatan pengembangan demplot hortikultura oleh salah 
satu penerima manfaat yang difasilitasi oleh Forclime FC 
di Kampung Gunung Sari. Jenis tanaman meliputi sayur 
sayuran dan buah-buahan, lada, cabai rawit, jagung dan 

juga padi pada lahan seluas kurang lebih satu hektar.
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Hasil panen demplot Gunung Sari
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Kebun tanaman gaharu milik salah satu penerima manfaat Program 
Forclime FC Di Kampung Long Ayan

Kebun tanaman gaharu milik salah satu penerima manfaat Program 
Forclime FC Di Kampung Long Ayan

2. KAMPUNG LONG AYAN

Sesuai SK. BUPATI No. 630 pada 30 Agt 
2016, Kampung Long Ayan ditetapkan 
memiliki luas area 60.246,55 Ha. Adapun 
kegiatan investasi FORCLIME FC di 
Kampung Long Ayan sejak tahun 2013 
sampai 2020 sebagai berikut: 

1. Budidaya bebek untuk  dimanfaatkan 
telur dan dagingnya dengan penerima 
manfaat sebanyak 150 KK dikembangkan 
tahun 2013. Pembagian 5-10 ekor/ KK 
digunakan sebagai konsumsi kebutuhan 
protein harian masyarakat.  
 
2. Guna perlindungan dan pengamanan 
hutan serta monitoring keanekaragaman 
hayati, tim patroli hutan kampung Long 
Ayan melakukan patroli yang temuannya 
antara lain pohon kapul, pohon buah 
monyet, meranti, keladi tikus, anggrek, 
benalu, jamur, pohon salak hutan, 
pohon buah gasing, daun nius, labi-labi, 
sarang babi, kubangan babi, bekar cakar 
beruang, dan bekas tebangan.

3. Untuk mengurangi dampak degradasi 
pada hutan dan lahan, Forclime FC 
memfasilitasi kegiatan penanaman 
tanaman kehutanan yang diberikan 
kepada 140 KK penerima manfaat pada 
tahun 2015 dan 2016. Jumlah tanaman 
hidup terdapat 36.333 pohon gaharu, 
3.807 pohon kapur, 29.863 karet pohon 
dan 1.390 pohon meranti dengan total 
sebanyak 71.393 pohon. Tinggi tanaman 
beragam pada rentang 1,5-3 meter, 
sedangkan diameter tanaman telah 
mencapai 5-15 sentimeter. 

4. Pengembangan demonstration plot 
hortikultura oleh 5 KK ditahun 2016 jenis 
ubi jalar, kacang panjang, kacang tanah, 
kangkung dan bayam potong pada lahan 
seluas kurang lebih 0,3 hektar. Hasil 
panen selain dijual pada warung-warung 
sekitar Kampung Long Ayan dan juga 
untuk konsumsi harian.
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Salah satu lokasi patroli hutan Gunung Sari di sekitar 
Sungai Siduung

Pecuk ular (Anhinga melanogaster)

Penemuan jejak rusa

Pohon manggris (Koompassia excelsa)Bekantan (Nasalis larvatus)
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Salah satu lokasi patroli hutan Gunung Sari di sekitar 
Sungai Siduung

Pecuk ular (Anhinga melanogaster)

Penemuan jejak rusa

Pohon manggris (Koompassia excelsa)Bekantan (Nasalis larvatus)
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biawak

Bunga keladi hutan Salah satu anggota tim patroli hutan Kampung Long 
Ayan mencatat temuan patroli

Bulu burung

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202048

Pengembangan demplot hortikultura oleh penerima manfaat 
Program Forclime FC di Kampung Long Ayan. Jenis tanaman 

hortikultura yang dibudidayakan meliputi sayur-sayuran 
(bayam, kangkung dan kacang panjang), umbi-umbian (ubi 

rambat) dan kacang-kacangan.

Pepohonan meranti berdiameter besar

Pohon manggris (Koompassia excelsa) Kubangan babi
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Pengembangan demplot hortikultura oleh penerima manfaat 
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Pengambilan titik koordinat pohon tanaman investasi Program Forclime FC di kebun penerima manfaat 
oleh fasilitator kampung dan tim monitoring DPMU Berau
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3. LONG AYAP

Berdasarkan SK BUPATI No. 490 pada 30 Juni 2016, Kampung Long Ayap ditetapkan memiliki luas 
wilayah administratif 41.512,20 Ha. Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Long Ayap diantaranya:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry. Penanaman bibit dilakukan sebanyak dua kali yaitu 
pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah penerima manfaat 41 KK dan jumlah total tanaman terdapat 
36.118 pohon dengan jumlah per jenis 509 pohon cengkeh, 35.659 pohon gaharu, 945 pohon kakao, 
511 pohon kapur dan 485 pohon meranti. Tanaman tersebut memiliki tinggi sekitar 1,5-3 meter dan 
diameter 2-5 sentimeter.
 
2. Patroli hutan berbasis masyarakat dengan temuan antara lain: meranti-merantian, lujung, damar, 
gaharu, ulin, keladi-keladian, buah-buahan hutan, kubangan babi, jejak babi, bekas cakaran beruang 
pada batang pohon, feses burung, sarang kelulut, kura-kura, pecuk ular dan sarang landak.

3. Forclime FC memfasilitasi investasi jangka pendek pada tahun 2013 berupa kegiatan hortikultura 
dengan besar investasi sebesar 50 juta rupiah. Pada awal pengembangan jumlah penerima manfaat 
sebanyak 38 KK. Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain jagung, kacang tanah dan jahe. 
Demplot berjalan selama dua tahun dan belum diterima laporan hasil. 

4. Long Ayap memperoleh HPHD dengan nomor SK.526/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 pada 14 
Februari 2017 seluas 5.640 Ha di kawasan hutan lindung. Penyusunan RPHD untuk perencanaan 
pengelolaan 10 tahunan dan RKT dilakukan bersama KPHP Berau Barat tahun 2017. Dalam rangka 
mendorong pengelolaan dan pemanfaatan kawasan Hutan Desa Long Ayap beberapa kegiatan yang 
dilakukan berupa:

- Kegiatan demplot tanaman herbal pada tahun 2018 oleh LPHD Long Ayap dengan jenis tanaman 
yang dikembangkan yaitu bawang dayak, jahe, kunyit, dan pasak bumi. Hasil panen dalam kapasitas 
kecil sehingga masih dimanfaatkan sebagai konsumsi warga kampung sendiri.

- Penataan batas kawasan hutan desa melalui kegiatan pemasangan pal batas: 1) sepanjang 33.000 
meter di area PT. SLJ IV telah dilakukan tahun 2019. Tim survey melakukan pemasangan tiang ulin 
sebagai tanda batas sebanyak 33 unit dengan jarak per 1 Km;  2) sepanjang 23.000 meter di area 
Sungai Atap sebanyak 23 unit yang berjarak 1 Km antar pal.  Penataan batas kawasan hutan desa 
telah temu gelang. Kegiatan ini sebagai upaya perlindungan dan pengamanan Hutan Desa Long Ayap 
sehingga memberikan jaminan kepastian kawasan.

- Pembangunan fasilitas pondok belajar di Hutan Desa Long Ayap yang terdiri atas pendopo, MCK dan 
Dermaga. Pembangunan pondok ini diperuntukkan sebagai sarana penunjang kegiatan penelitian dan 
pendidikan dalam mempromosikan kegiatan pelestarian ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati 
melalui wisata hutan desa. LPHD sebagai penerima manfaat telah menggunakan fasilitas pondok desa 
untuk kegiatan membuat kerajinan anyaman rotan dan daun untuk dijadikan keranjang dan seraung 
(topi) oleh para ibu pengrajin anyaman Kampung Long Ayap, pertemuan rapat dan berbagai kegiatan 
lainnya dalam rangka pengelolaan kawasan hutan desa.

- Rehabilitasi kawasan terdegradasi pada areal Hutan Desa Long Ayap dan  upaya usaha perhutanan 
sosial dengan melakukan pengadaan bibit dan penanaman sebanyak 10.000 bibit gaharu, 300 bibit 
durian montong, 300 bibit duku, 100 bibit elay, 300 bibit kelengkeng dan 1.000 bibit mata kucing.
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Panen bawang Dayak oleh Ketua LPHD Long Ayap

Kura-kura Pecuk ular

Bawang dayak
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Pondok Belajar Hutan Desa Long Ayap Panen kunyit oleh ketua LPHD Long Ayap bersama 
tim monitoring DPMU Berau

Lokasi pengembangan demplot tanaman obat Hutan Desa Long 
Ayap. Pada demplot tanaman herbal ini ditanami tanaman-
tanaman obat dan bumbu dapur seperti kunyit, jahe merah, 

bawang dayak, dan daun bawang

Jahe merah

Daun bawang
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damar

gaharu kelulut
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babi Jejak

Bekas cakaran diduga cakaran beruang
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babi Jejak

Bekas cakaran diduga cakaran beruang
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TEMUAN PATROLI HUTAN POHON JENIS MERANTI-MERANTIAN
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TEMUAN PATROLI HUTAN POHON JENIS MERANTI-MERANTIAN



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020262 District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau 59

Rumah naungan stup budidaya lebah madu tanpa sengat (kelulut)
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4. PUNAN SEGAH

Punan Segah atau Kampung Okeng, ditetapkan memiliki luas administratif 33.367,09 Ha berdasarkan 
SK. BUPATI No. 492 pada 30 Juni 2016. Intervensi program melalui kegiatan investasi dilakukan sejak 
tahun 2013 hingga 2020 sebagaimana berikut:

1. Kegiatan penanaman tanaman kehutanan dengan pola agroforestry. Penanaman dilakukan 
sebanyak dua kali pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah penerima manfaat 25 KK. Jenis-jenis dan 
jumlah tanaman dalam kegiatan penanaman ini  meliputi 483 pohon cengkeh, 23.891 pohon gaharu, 
1.162 pohon kakao, dan 1.230 pohon meranti dengan total sebanyak 26.766 pohon. 

2. Tanaman karet sebanyak 20.000 batang yang dibagikan kepada 25 KK penerima manfaat, masing-
masing mendapatkan 800 bibit karet. Tanaman karet sudah mencapai tinggi batang 5-7 meter dan 
diameter sekitar 5-8 sentimeter.

3. Kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh masyarakat serta monitoring keanekaragaman 
hayati melalui kegiatan patrol hutan berbasis masyarakat. Temuan patroli berupa temuannya antara 
lain meranti-meranti, buah tanggai, keladi-keladian, lujung, pasak bumi, bunga asoka hutan, rotan, 
jamur, kapur, bangkirai, ulin, daun nius, labi-labi, kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus), elang, 
gagak, kelelawar besar, katak, biawak dan kubangan babi.

4. Forclime FC turut memfasilitasi pengajuan Hutan Desa Punan Segah hingga memperoleh perijinan 
berdasarkan SK.527/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/2/2017 pada 14 Februari 2017 seluas 14.791 Ha.  
Setelah diperoleh perizinan Hutan Desa Punan Segah, Program Forclime FC mendorong berjalannya 
kegiatan-kegiatan investasi di Hutan desa yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi 
HHBK, mendorong perekonomian masyarakat, serta menjaga kelestarian hutan. Kegiatan investasi 
Program Forclime FC di Hutan Desa Punan Segah sebagai berikut: 

- Madu kelulut merupakan salah satu jenis HHBK yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat (Trigona 
itama) dan menjadi solusi yang baik dalam rangka pelestarian hutan karena berpotensi memberi 
manfaat secara ekologis maupun ekonomis. Melihat kondisi dan potensi area sekitar Kampung Punan 
Segah mendukung pengembangbiakan madu kelulut, Program Forclime FC memfasilitasi kegiatan 
budidaya madu kelulut yang diadakan sebanyak dua kali pada tahun 2018 dan 2019. Pengadaan 
tahun 2018 berupa pembuatan rumah naungan dan bibit tanaman pakan lebah, sedangkan pada 
tahun 2019 dilakukan pengadaan log sebanyak 23 stup. Setiap stup yang berisi koloni lebah kelulut 
masih aktif berproduksi, namun madu yang dihasilkan belum mencapai kapasitas produksi secara 
komersil sehingga hasil panen dikonsumsi. 

- Punan Segah ditumbuhi tanaman-tanaman lokal yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan 
dan dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur sehari-hari. Program Forclime FC melihat potensi 
pengembangan tanaman obat di Hutan Desa Punan Segah dan memfasilitasi pembangunan demplot 
tanaman obat pada tahun 2018 yang terdiri dari pondok kerja, instalasi pengairan, alat dan bibit tanaman 
serta upah. Jenis-jenis tanaman yang ditanam pengembangan antara lain kunyit, jahe, lujung, pasak 
bumi. 

- Pemasangan pal batas mengelilingi area sepanjang 38,82 Km untuk penataan batas hutan desa 
dalam rangka menjamin kepastian area Hutan Desa Punan Segah yang mana pal dipasang.
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Rumah naungan stup budidaya lebah madu tanpa sengat (kelulut)
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Salah satu temuan patroli hutan Kampung Punan Segah 
yaitu pohon ulin

Tim patroli melewati jalur hamparan tegakan pohon 
meranti-merantian

Sarang lebah madu kelulut

Pohon meranti

Tim mencatat dan melakukan penitikan GPS
 temuan patroli

Rotan

TEMUAN-TEMUAN PATROLI HUTAN KAMPUNG PUNAN SEGAH
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Corong pintu menuju sarang koloni lebah madu kelulut

Stup budidaya madu kelulut Hutan Desa Punan Segah yang 
telah membentuk kantong-kantong madu

Pasak bumi kunyit

Kebun gaharu kegiatan investasi jangka panjang 
Program Forclime FC. Pada lahan juga ditemukan 
tanaman kehutanan seperti karet, durian, meranti 

swadaya penyulaman masyarakat  

Lokasi pengembangan demplot tanaman herbal oleh 
LPHD Hutan Desa Punan Segah. Pemilihan tanaman 

obat yang dikembangkan sesuai dengan potensi 
tetumbuhan lokal yang ada di sekitar hutan seperti 

bawang dayak, kunyit, pasak bumi, dan lujung.
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Salah satu temuan patroli hutan asoka Hutan

biawak

Elang

Kelelawar besar

Gagak

katak

Kangkareng hitam (Anthracoceros malayanus)
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Hamparan pohon nius

Temuan buah hutan: buah tanggai

Kubangan babi

Jamur hutan

Jamur pada batang pohon meranti hidup
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Gaharu elay

Biji tanaman ulin memiliki panjang 10-18 sentimeter. Salah satu penerima 
manfaat juga mencoba membudidayakan bibit ulin dari biji ulin.
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5. KAMPUNG LONG LAAI 

Kampung Long Laai memiliki luas administrasi 92.665,25 Ha sesuai SK. BUPATI No. 491 yang 
ditandatangani pada 30 Juni 2016 dan terletak di Kecamatan Segah serta wilayah Demonstration 
Activities (DA#7). Intervensi kegiatan investasi Program Forclime FC di Kampung Long Laai sejak 
tahun 2013 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman skema pendanaan investasi jangka panjang program Forclime FC tahun 2014 
dan 2015 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 160 KK. Estimasi jumlah tanaman hidup hingga 
saat ini antara lain buah 596 pohon, gaharu 58.064 pohon, kapur 35 pohon, dan meranti 1.680 pohon 
dengan total sebanyak 60.375 pohon. Tanaman memiliki tinggi beragam 5-8 meter pada diameter 
sekitar 5-15 sentimeter. 

2. Pengadaan tanaman karet sebanyak 16.390 batang untuk ditanam 160 KK, masing-masing penerima 
manfaat memperoleh rata-rata 110 pohon karet. Tanaman karet sudah mencapai tinggi batang 5-8 
meter dan diameter sekitar 5-15 sentimeter.

3. Guna perlindungan, pengamanan hutan serta monitoring keanekaragaman hayati yang melibatkan 
partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan dilaksanakan oleh satu tim patroli yang terdiri dari empat orang 
dengan temuannya antara lain jamur, daun nyus, kubangan babi, monyet ekor panjang, meranti, labi-
labi, dan anggrek, 
Forclime FC turut memfasilitasi pengajuan ijin perhutanan sosial yaitu Hutan Desa Long Laai dengan 
rencana luas hutan desa 4.254 Ha. Proses pengajuan saat ini dalam tahap fasilitasi pengajuan 
perubahan luas hutan desa dari semula ± 46.809,01 Ha.

Kebun gaharu penerima manfaat kegiatan penanaman pola 
agroforestry di Kampung Long Laai. Tanaman telah mencapai 

diameter 7-15 sentimeter dan tinggi 3-7 meter.

Selain tanaman gaharu, penerima manfaat melakukan penanaman 
tanaman lainnya yang mana pengadaan bibitnya dilakukan secara 
swadaya. Jenis-jenis yang ditemukan durian, durian montong, elay, 

rambutan, mangga, kakao dan ulin

Durian
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Kebun gaharu dan karet penerima manfaat 
kegiatan penanaman pola agroforestry 
di Kampung Punan Mahkam. Tanaman 

memiliki diameter bervariasi pada rendang 
3-15 sentimeter dan tinggi 3-4 meter. Gaharu Karet

6. KAMPUNG PUNAN MAHKAM

Kampung Punan Mahkam atau Long Pai memiliki luas area 50.614,82 ha yang disahkan melalui SK 
BUPATI No. 493 pada Juni 2016,. Adapun kegiatan investasi FORCLIME FC di Punan Mahkam 2020 
sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan oleh masyarakat serta monitoring 
keanekaragaman hayati melalui kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat. Kegiatan pengamanan 
hutan ini juga dimaksudkan agar penduduk Kampung Punan Mahkam mengenal potensi alam serta 
ancaman yang ada di kawasan hutan di wilayah administrasi Kampung. Pelaksanaan patroli hutan 
dilakukan oleh satu kelompok yang terdiri dari empat orang. Temuan yang didapatkan antara lain: 
cekakak batu (Lacedo pulchella), katak, kepiting, laba-laba, kura-kura, tengkorak rusa, rangkong, 
monyet ekor panjang, babi hutan, ular, pohon-pohon dari famili dipterokarpa, gaharu, anggrek, keladi-
keladian, porang (Amorphophallus oncophyllus), ulin, bangkirai dan manggris.

2. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah penerima 
manfaat sebanyak 75 KK. Jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain gaharu 13.546 pohon, 
kapur 1.803 dan meranti 1.990 pohon dengan total sebanyak 17.339 pohon. 

3. Penanaman bibit karet sebanyak 8.320 batang oleh 75 KK, masing-masing memperoleh 100-110 
batang. Tinggi pohon rata-rata mencapai 7-10 meter dan diameter sekitar 5-15 sentimeter.

4. Memfasilitasi pengajuan perhutanan sosial kemitraan kehutanan Punan Mahkam pada area 
seluas 114 Ha. Seluruh proses dan tahapan pengajuan telah selesai hingga tahap verifikasi teknis 
dan administrasi oleh tim pusat. Selanjutnya menunggu penerbitan SK Pengakuan dan Perlindungan 
Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).
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Pohon meranti-meranti berdiameter besar

Lubang pada pohon sebagai sarang burung

Tim patroli melakukan penandaan temuan 
pada GPS kampung Long Laai
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Pohon meranti-meranti berdiameter besar

Lubang pada pohon sebagai sarang burung

Tim patroli melakukan penandaan temuan 
pada GPS kampung Long Laai
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TEMUAN PATROLI HUTAN PUNAN MAHKAM SATWA BEBERAPA 
JENIS AMFIBIA 
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TEMUAN PATROLI HUTAN POHON-POHON BERDIAMETER BESAR 
DARI FAMILI DIPTEROCARPACEAE
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TEMUAN PATROLI HUTAN KAMPUNG PUNAN MAHKAM: SUMBER MATA AIR

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202070

TEMUAN JENIS SATWA LAINNYA

Tupai Cekakak batu (Lacedo pulchella)
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Tupai Cekakak batu (Lacedo pulchella)
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Tim patroli hutan Kampung Long Keluh

Temuan patroli hutan berupa pohon-pohon besar famili dipterokarpa

Anakan gaharu Buah hutan Lujung Sagu
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7. KAMPUNG LONG KELUH

Luas area Kampung Long Keluh adalah 26.017,39 Ha.
Intervensi Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Long Keluh sejak tahun 
2013 sampai 2020 sebagai berikut:

1. Perlindungan, pengamanan hutan serta monitoring keanekaragaman hayati didukung melalui 
kegiatan patroli hutan yang melibatkan masyarakat kampung. Pelaksanan patroli dilakukan oleh 4 
orang dalam satu kelompok dengan temuan: jejak babi, lujung, pohon-pohon famili dipterokarpa, buah 
hutan, sagu, pohon petai hutan, gaharu, pohon sagu, pohon bangkirai dan pohon manggris.

2. Mendorong penerapan sistem penggunan lahan terpadu dari aspek sosial dan ekologi melalui 
penanaman tanaman kehutanan dengan pola agroforestry. Jumlah penerima manfaat sebanyak 44 
KK. Tanaman hidup berjumlah sebagai berikut: 252 pohon duku, 6.437 pohon gaharu, 588 pohon 
kapur dan 10.512 karet pohon sehingga total kesuluruhan tanaman sebanyak 17.789 pohon.

Kebun tanaman karet masyarakat penerima manfaat kegiatan 
investasi penanaman dengan pola agroforestry 

di Kampung Long keluh

Tanaman gaharu

Tanaman karet
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Keladi hutan

Akar bajakah

buah hutan

Pohon manggris

Buah hutan

Sarang landak
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8. KAMPUNG LONG PELAY

Luas wilayah administrasi Kampung Long Pelay 
seluas 36.676,05 hektar. Adapun kegiatan investasi 
FORCLIME FC di Kampung Long Pelay yaitu: 

1. Program Forclime FC memfasilitasi kegiatan 
agroforestry di Long Pelay pada tahun 2015 dan 
2016 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 
31 KK. Jumlah tanaman hidup hingga saat ini 
antara lain gaharu 10.880 pohon, kapur 468 pohon, 
karet 7.098 pohon, meranti 569 pohon dan ulin 79 
pohon dengan total sebanyak 19.094 pohon. 

2. Guna perlindungan, pengamanan hutan 
serta monitoring keanekaragaman hayati yang 
melibatkan partisipasi aktif masyarakat dilakukan 
patroli hutan. Kegiatan dilakukan oleh satu tim yang 
terdiri dari empat orang dengan temuan berupa 
pohon salak hutan, meranti, air terjun, kubangan 
babi, berang-berang, jejak satwa, katak, sarang 
landak, keladi hutan, akar bajakah, buah hutan, 
daun nius, dan pohon manggris, dan air terjun.

3. Sebagai upaya memberikan dampak sosial 
ekonomi yang positif pada kelompok sasaran di Long 
Pelay, Forclime FC memfasilitasi pengembangan 
demonstration plot hortikultura oleh 1 KK ditahun 
2018 untuk tanaman jenis cabai, jagung, kacang 
dan terong. 

Kebun gaharu salah satu penerima manfaat Kampung 
Long Pelay

Tim patrol menuju salah satu lokasi patroli melewati jalur 
perairan menaiki ketinting

KatakJejak satwa
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Kebun kegiatan investasi penanaman dengan 
agroforestry warga Kampung Long Lamcin 

Katak

Pohon buah asam Temuan tim patrol hutan Long Lamcin: kura-kura

9. KAMPUNG LONG LAMCIN

Kampung Long Lamcin memiliki luas area 
64.531,51 Ha. Adapun kegiatan investasi 
FORCLIME FC di Kampung Long Lamcin 
sebagai berikut:

1. Fasilitasi kegiatan patroli hutan yang 
melibatkan masyarakat kampung guna 
mendukung perlindungan, pengamanan hutan 
serta monitoring keanekaragaman hayati. Satu 
tim patroli beranggotakan beranggotakan empat 
orang dengan temuan antara lain lebah, katak, 
babi, jejak babi, kubangan babi, gaharu, akar 
bajakah, pohon buah asam, pohon manggris, 
keladi hutan, meranti, mata air, cempedak, 
monyet ekor panjang, dan kura-kura.

2. Kegiatan penanaman dengan pola 
agroforestry di Long Pelay pada tahun 2015 
dan 2016 dengan jumlah penerima manfaat 
kegiatan sebanyak 28 KK. Jumlah tanaman 
hidup hingga saat ini antara lain gaharu 11.089 
pohon, kapur 1.964 pohon, karet 11.003 pohon 
dan meranti 83 batang dengan total sebanyak 
24.139 pohon.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202076

Temuan patroli hutan: berang-berang

Temuan patroli : air terjun

Temuan patrol: meranti merah
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Pohon menggeris (Koompassia excelsa)Pohon meranti

Babi hutan Akar penawar
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Lebah

Jejak babi Kubangan 



District Programme management Unit ( DPmU ) Kab. beraU 283District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau 79

Pohon menggeris (Koompassia excelsa)Pohon meranti

Babi hutan Akar penawar

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202078

Lebah

Jejak babi Kubangan 



Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020284 District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau 81

1. PEGAT BETUMBUK

Kampung Pegat Betumbuk merupakan salah satu kampung di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten 
Berau, Propinsi Kalimantan Timur yang berada di pesisir dan sebagian besar wilayahnya berada di 
atas air dengan luas 29.477,79 Ha. Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Pegat Betumbuk 
diantaranya:

1. Kampung Pegat Betumbuk juga dijuluki kampung nelayan karena mayoritas penduduknya hidup 
sebagai nelayan. Terasi udang merupakan produk unggulan dan menjadi sumber pendapatan utama 
yang ditekuni warga. Melihat potensi tersebut, Program Forclime FC membantu pemasaran produk 
melalui fasilitasi pengemasan terasi-terasi yang dihasilkan oleh 6 K di RT 01 Pegat agar semakin 
dikenal oleh konsumen. Harga penjualan terasi per botol ukuran 25 gram dipatok 20 ribu sampai 30 
ribu rupiah. Nilai pendapatan akumulatif tahun 2018-2019 sebesar 34 juta rupiah dari penjualan 100 
kilogram terasi.
 
2. Penanaman pohon mangrove jenis Rhizophora mucronata  sebanyak  5.000 bibit pada tahun 2018 
di sekitar area bukaan tambak seluas 5 Ha. Tanaman mangrove memiliki tinggi 0,5-1,5 meter dan 
diameter 5-7 sentimeter. Kondisi terkini jumlah tanaman hidup 4.000 batang. Tahun 2020 dilakukan 
kembali penanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata sebanyak 6.000 batang di Pulau Guntung 
yang tersebar di tiga lokasi.
 
3. Upaya pengamanan kawasan adminitrasi kampung di darat dan di sungai melalui kegiatan patroli 
hutan berbasis masyarakat. Pelaksanaan patroli hutan Pegat Betumbuk dilaksanakan di dua zona: 
1) Lungsuran Naga, Kampung Tengah, Semera, Labuan, Bingkar dengan luas 5.327 hektar, panjang 
5.000 m; 2) Semera dengan luas 10.000 hektar, panjang 10.000 m. Temuan berupa satwa liar seperti 
bangau, burung peko, kuntul kecil, pecuk ular, burung walet, raja udang, buaya muara, biawak, berang-
berang, bekantan dan monyet ekor panjang; flora antara lain perepat, api-api, nibung, dan nipah; serta 
gangguan dan ancaman aktivitas penangkapan dengan alat tangkap menggunakan pukat harimau.

4. Pengambilan data sarana dan prasarana kampung; penetapan dan penegasan batas administarasi 
kampung serta tata ruang pemetaan pulau-pulau besar di wilayah administrasi kampung dan identifikasi 
sebagian tambak yang terdapat di area HD dan kampung melalui kegiatan PLUP yang dilaksanakan 
pada tahun 2018 dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan kepada kampung. Saat 
ini sedang menunggu Perbup batas administrasi kampung yang masih diproses di bagian hukum 
Pemerintah Kabupaten Berau.
Pegat Betumbuk memperoleh perijinan perhutanan sosial pengelolaan Hutan Desa Pegat Betumbuk 
berdasarkan SSK.7992/MENLHK_PSKL/PKPS/PSL/O/11/2018 pada 7 November 2018 yang 
difasilitasi FLIM dan Forclime FC. Untuk mendorong penyelenggaraan Hutan Desa Pegat Betumbuk 
dalam memanfaatkan sumber daya hutan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
setempat secara berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan, Forclime FC memfasilitasi 
kegiatan-kegiatan:

1. Penataan dan pemasangan tanda batas hutan desa yang pelaksanaannya telah dilakukan sejak 
tahun 2019 yaitu pemasangan sebanyak 99 patok yang dipancangkan pada area sepanjang 10 
kilometer dengan jarak per 100 meter di sekitar Pulau Semera. Kegiatan berlanjut pada tahun 2020 
hingga membentuk area temu gelang sepanjang 27,27 kilometer di Pulau Guntung sebanyak 110 patok 
dan 11 kilometer di Pulau Semerah sebanyak 110 patok per 100 meter. Pelaksanaan pemasangan 
patok dilakukan oleh anggota LPHD Samaturu 16 orang.
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10. KAMPUNG LONG SULUI

Kampung Long Sului mempunyai luas wailayah 
159.380,8 ha. Adapun kegiatan investasi 
FORCLIME FC di Kampung Long Sului sebagai 
berikut:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry 
di Kampung Long Sului pada tahun 2015 dan 2016 
dengan jumlah penerima manfaat 87 KK. Estimasi 
jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain 
gaharu 7.812 pohon, kapur 680 pohon, dan karet 
43.824 pohon dengan total sebanyak 52.316 
pohon.

2. Perlindungan, pengamanan hutan serta 
monitoring keanekaragaman hayati melalui 
kegiatan patroli hutan yang melibatkan masyarakat 
kampung sejak tahun 2014. Pelaksanan patroli 
dilaksanakan oleh tim patroli yang beranggotakan 
empat orang dengan temuan diantaranya keladi 
hutan, burung kuntul, burung elang, monyet ekor 
panjang, anggrek, meranti, burung kuntul dan jejak 
babi.

Kebun tanaman masyarakat kegiatan investasi penanaman 
dengan agroforestry Forclime FC

Temuan patrol: burung kuntul

Burung elangTim patroli menuju lokasi patroli melewati sungai
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Pengemasan terasi di Pegat BetumbukPersiapan pembuatan bakso ikan, bandeng presto dan bandeng cabut duri 
oleh para ibu penerima manfaat Program Forclime FC

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202082

2. Karena potensi hasil lautnya, pada tahun 2020 ini Program Forclime FC memfasilitasi pengadaan 
alat-alat produksi untuk meningkatkan produktifitas produk kegiatan usaha pembuatan bakso ikan, 
bandeng presto dan bandeng cabut duri oleh para ibu yang tergabung dalam Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS) bernama Maju Bersama yang terdiri terdiri dari 6 anggota. Selain itu 
pemasaran produk bermitra dengan Koperasi Udang Super.

Kegiatan penanaman mangrove Program Forclime FC jenis 
Rhizophora sp. di Kampung Pegat Betumbuk

Patok penandaan batas Hutan Desa Pegat Betumbuk 

Salah satu temuan patroli area hutan mangrove Kampung 
Pegat Betumbuk

Temuan patroli hutan area mangrove 
Pegat Betumbuk :

Raja udang
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Pengemasan terasi di Pegat BetumbukPersiapan pembuatan bakso ikan, bandeng presto dan bandeng cabut duri 
oleh para ibu penerima manfaat Program Forclime FC
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2. Karena potensi hasil lautnya, pada tahun 2020 ini Program Forclime FC memfasilitasi pengadaan 
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Tanaman jeruk investasi Forclime FC mulai menghasilkan 
buah setelah dua tahun penanaman

Persemaian bibit-bibit cabai untuk kegiatan 
pengembangan demplot cabai Sukan Tengah 

Demplot tanaman jagung Sukan tengan dengan jumlah 
pendapatan tahun 2020 senilai Rp. 8.639.000,-

Pemasangan plang himbauan di area mangrove 
Sukan Tengah

Hamparan nipah area patroli hutan Sukan Tengah

Salah satu temuan patroli hutan Sukan Tengah: 
Burung Kuntul

Demplot cabai Sukan Tengah berkembang dan satu individu 
tanaman cabai mampung menghasilkan cabai yang lebat 
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2. SUKAN TENGAH

Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau memiliki luas 6.639,77 Ha. 
Fasilitasi penetapan, penegasan batas kampung serta pemetaan kebun-kebun masyarakat dan fasilitas 
infrastruktur pemukiman melalui kegiatan PLUP pada tahun 2018 dan 2019 saat ini menunggu SK 
Perbup. Kampung Sukan Tengah dihuni oleh setidak kurang dari 20 suku beberapa diantaranya yakni 
Banjar, Bugis, Lombok, dan Timor. Dahulu kampung ini tergolong sebagai kampung yang tertinggal, 
kini menjadi kampung yang maju melalui kegiatan pertanian holtikultura dan berkebun yang ditekuni 
warganya. Kegiatan investasi Program Forclime FC di Kampung Program Forclime FC sebagai berikut:

1. Pengadaan bibit jeruk sebanyak 2.830 batang pada tahun 2018 yang dibagikan kepada 20 KK, 
masing-masing memperoleh 119 bibit jeruk. Saat ini beberapa tanaman jeruk manis baru mulai 
berbuah dan buah yang dihasilkan masih berjumlah kecil. Tahun ini, Forclime FC memfasilitasi kegiatan 
pemeliharaan tahun pertama untuk perawatan pohon-pohon jeruk manis yang ada di Kampung Sukan 
Tengah. Pada tahun 2019, dilakukan pengadaan bibit kakao okulasi sambung pucuk sebanyak 5.100 
batang dengan jarak tanam 4 x 5 meter. Penanaman bibit kakao akan dilakukan pada tahun 2020 ini 
dan diserahkan kepada 23 KK penerima manfaat. 

2. Perlindungan dan pengamanan hutan berbasis partisipasi masyarakat setempat sebagai upaya 
untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan hutan serta keanekaragaman hayati didalamnya 
dari berbagai gangguan melalui kegiatan patroli hutan. Patroli dilaksanakan di area hutan, mangrove 
dan muara yang berada di wilayah administrasi Kampung Sukan Tengah. Tim patroli hutan Kampung 
Sukan Tengah menemukan aktivitas yang mengganggu kawasan mangrove seperti kapal pukat trawl, 
pengupasan kulit mangrove, kapal tongkang sedang ditambatkan; temuan satwa meliputi raja udang, 
bekantan, monyet ekor panjang, biawak, bangau putih, buaya, pecuk ular; dan flora seperti nipah, 
perangat, hamparan mangrove. Temuan lainnya antara lain togo udang masyarakat, kapal pinisi 
tenggelam, papan himbauan, kapal container berlabuh. Tim patroli hutan Sukan Tengah terdiri dari 
empat orang.

3. Kegiatan pengembangan demplot holtikultura yang didanai pada tahun 2018 dan 2019 untuk 
pengembangan tanaman sayur-sayuran dan buah buahan seperti sawi, bayam, terong, katuk, kubis, 
kacang panjang, buncis, lombok tiung, cabai, jagung, tomat, ubi jalar, melon, dan semangka. Penerima 
manfaat demplot hoetikultura sebanyak 36 KK.   Perguliran dana telah dilakukan kepada petani lainnya 
dengan jenis tanaman yang dikembangkan berupa cabai tiung, pepaya california dan pepaya bangkok. 
Total akumulasi pendapatan demplot sebesar Rp. 117.782.200,-

Diskusi DTL bersama tim monitoring berdiskusi dengan penerima manfaat di area penanaman jeruk 
Kampung Sukan Tengah
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5. Kampung Teluk Semanting memiliki ekowisata mangrove yang sudah dilengkapi sarana dan fasilitas 
seperti jalur trek, pendopo, menara pantau, toilet, dan gazebo yang pembangunannya didukung oleh 
ADK serta berbagai instansi/lembaga antara lain Dinas Pariwisata, DKP, Kemendes, YKAN, FLIM 
dan Forclime FC. Program Forclime FC turut mendorong pelestarian sekaligus ekowisata mangrove 
melalui pembangunan jalur trekking mangrove sepanjang 300 meter. Total panjang trekking ekowisata 
mangrove Kampung Teluk Semanting sampai saat ini sepanjang ± 1.000 meter. Sejauh ini area wisata 
trek mangrove terbuka untuk umum dan belum dikenakan pungutan biaya masuk. Estimasi jumlah 
pengunjung setiap akhir pekan sebanyak 15-20 orang dan libur panjang mencapai 50-60 orang yang 
berasal dari Kabupaten Berau dan warga kampung sekitar. Trekking mangrove juga memberi dampak 
peningkatan pendapatan kegiatan usaha ekonomi mikro masyarakat yang membuka kios atau warung 
makanan dan minuman, oleh-oleh kerupuk dan amplang, cendera mata/pernak-pernik dan lainnya. 

6. Kegiatan silvofishery dinilai mampu menjadi multiplikasi pendapatan ekonomi masyarakat dengan 
mengoptimalkan pemanfaatan area mangrove secara lestari. Pada tahun 2019, Program Forclime 
FC memfasilitasi kegiatan penggemukan kepiting bakau dalam keramba jaring melalui pembuatan 
tiga keramba jaring dan pembelian bibit kepiting yang dikembangkan di dalam hamparan ekosistem 
mangrove. Kegiatan ini dikelola oleh tiga kelompok dengan jumlah anggota total 16 orang. Penggemukan 
kepiting bakau dengan menggunakan keramba sistem jaring yang dimasukkan bibit kurang lebih 30-
50 kg. Penjualan kepiting sejak awal penebaran sebesar Rp. 1.225.000,-. Kendala dalam kegiatan ini 
yaitu menurunnya harga pasar ekspor kepiting kisaran Rp. 25.000,-/Kg untuk semua ukuran, serangan 
hama monyet dan keramba bocor. Upaya perbaikan masih dilakukan kelompok untuk menanggulangi 
kendala tersebut.

Penggemukan kepiting mangrove 

Area trek mangrove Kampung Semanting Jalur trekking ekowisata mangrove Kampung Teluk Semanting 
sepanjang 300 meter hasil fasilitasi Program Forclime FC
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3. TELUK SEMANTING

Kampung Teluk Semanting adalah salah satu kampung di Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten 
Berau, tepatnya berada di muara Sungai Berau sebelah Utara dan berada di daerah pantai dengan 
luas administratif 8.897,62 Ha. Intervensi Program Forclime FC melalui kegiatan investasi dan 
pemberdayaan masyarakat di Kampung Teluk Semanting diantaranya:

1. Upaya pemulihan ekosistem mangrove dan pencegahaan abrasi oleh air laut melalui kegiatan 
penanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata (bakau panjang buah) dan Rhizophora apiculata 
(bakau kecil buah) sebanyak 5.765 bibit mangrove di tiga tempat yaitu sekitar Sungai Pindu Kanan 
Kecil, Sungai Pindu Kanan Besar dan Sungai Teluk Pangkul yang dilaksanakan pada tahun 2018. 
Jumlah tanaman hidup saat ini 2.800 pohon. Penanaman mangrove jenis yang sama kembali dilakukan 
pada tahun 2020 di area treking mangrove, Pulau Bingkar, dan Sungai Ulingan, dan Sungai Pindun 
Kanan Besar yang berjumlah 6.200 batang.

2. Program Forclime FC mendorong potensi kegiatan usaha pengolahan hasil laut yang telah ditekuni 
oleh para ibu di Kampung Teluk Semanting sebagai usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga 
melalui pengadaan alat-alat kegiatan usaha pembuatan kerupuk dan amplang ikan yaitu pengering 
hasil perikanan, mesin pengadon, pemotong kerupuk, dan pemisah duri dari tulang ikan untuk untuk 
meningkatkan produktifitas produk. Penerima manfaat sebanyak 25 KK yang tergabung dalam lima 
kelompok usaha. Penjualan dilakukan secara mandiri dan melalui BUMK dengan melakukan penitipan 
di warung-warung dan toko serta pengunjung wisata trekking mangrove yang berasal dari Tanjung 
Redeb, Tanjung Batu dan kampung-kampung sekitar muara Berau. Keuntungan bruto penjualan yang 
dilakukan oleh BUMK untuk produk kerupuk sebesar Rp. 30 ribu/kg dan amplang sebesar Rp. 40 ribu/
kg. Setiap penjualan dilakukan penyisihan Rp. 500,- /bungkus untuk pelestarian mangrove. Dana yang 
terkumpul diserahkan melalui pemerintah kampung kepada TPM (Tim Pengelola mangrove) digunakan 
untuk kegiatan patroli hutan, perawatan ekowisata dan operasional TPM. 
Akumulasi pendapatan sejak awal penerimaan alat produksi tahun 2018 hingga 2020 untuk penjualan 
amplang Rp. 81.044.000,- dan kerupuk sebesar Rp. 90.575.000,-  sehingga total pendapatan Rp. 
171.619.000,-;

3. Pengadaan kelapa pandan wangi sebanyak 430 bibit kelapa pada tahun 2019 untuk dibagikan oleh 
86 KK penerima manfaat dan ditanam di lahan maupun di pekarangan rumah. Tinggi dari pangkal 
sampai ujung daun sekitar 1-2 m dan lingkar batang 10-15 cm. Berdasarkan hasil marking pohon dan 
monitoring FK jumlah tanaman hidup saat ini sebanyak 324 pohon. Tanaman yang mati akan diganti 
dengan tanaman kelapa sejenis atau jenis lain melalui kegiatan sulaman. Untuk menjamin tanaman 
investasi berkembang optimal, pada tahun 2020 ini akan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan pertama. 
Pada tahun ini juga akan dilakukan pengadaan durian okulasi jenis montong sebanyak 600 batang 
dengan penerima manfaat sebanya 86 KK. Masing-masing penerima manfaat mendapat 3 bibit durian 
yang akan ditanam pada lahan pekarangan dan kebun.

4. Upaya pengamanan kawasan serta pemantauan keanekaragaman hayati di area hutan, mangrove 
Kampung Teluk Semanting dengan melakukan patroli hutan berbasis masyarakat. Jumlah anggota tim 
patroli sebanyak 4 orang dengan temuan satwa seperti bangau putih, bekantan, monyet ekor panjang, 
buaya, kelomang, biawak, raja udang, murai, kacer, jejak babi, jejak payau, kepiting traktor, kadal dan 
jejak pelanduk; flora berupa keruing, ulin, meranti, bangkirai, nibung, hamparan mangrove dan nipah. 
Ancaman yang ditemukan berupa bekas kebakaran lahan.
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Gangguan pada area hutan berupa bekas kebakaran lahan Rumah produksi kerupuk ikan dan amplang Kampung 
Teluk Semanting Yang dikelola oleh para ibu Kelompok 

Ceria

Kerupuk ikan dan amplang Kampung Teluk Semanting  
dengan pendapatan penjualan amplang Rp. 81.044.000,- 

dan kerupuk sebesar Rp. 90.575.000,-  sehingga total 
pendapatan Rp. 171.619.000,-;

Selain tim inti yang berjumlah  empat orang, patroli hutan 
Kampung Teluk Semanting melibatkan masyararakat 

yang berpartisipasi secara sukarela
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Fasilitasi kegiatan restorasi kawasan mangrove melalui 
penanaman mangrove Rhizophora mucronata (bakau panjang 

buah) dan Rhizophora apiculata (bakau kecil buah)
Bekantan (Nasalis larvatus) 

BiawakMonyet ekor panjang (Macaca fascicularis)
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Gangguan pada area hutan berupa bekas kebakaran lahan Rumah produksi kerupuk ikan dan amplang Kampung 
Teluk Semanting Yang dikelola oleh para ibu Kelompok 

Ceria

Kerupuk ikan dan amplang Kampung Teluk Semanting  
dengan pendapatan penjualan amplang Rp. 81.044.000,- 

dan kerupuk sebesar Rp. 90.575.000,-  sehingga total 
pendapatan Rp. 171.619.000,-;

Selain tim inti yang berjumlah  empat orang, patroli hutan 
Kampung Teluk Semanting melibatkan masyararakat 

yang berpartisipasi secara sukarela
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5. Pengembangan demplot holtikultura seluas satu hektar yang dimulai pada akhir 2019 dan penerima 
manfaat kegiatan ini sebanyak 5 KK. Jumlah pendapatan dari bulan Januari sampai dengan bulan 
September 2020 sebesar Rp. 3.786.000,- dari penjualan jagung, cabai dan kacang tanah. Forclime FC 
juga telah memfasilitasi pelatihan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan metode penanganan 
hama serta penyakit sehingga kapasitas masyarakat dalam berkegiatan cocok tanam lebih baik. Pada 
tahun kembali memfasilitasi pengadaan alat dan bahan untuk mendukung kegiatan holtikultura di 
Kampung Pilanjau.

Proses penggililingan kepala udang Kepala udang yang telah digiling halus ditampung dalam 
bak untuk disaring dan kemudian diperas untuk mendapat 

konsentrasi bahan yang paling halus

Tanaman petai. Forclime FC pada tahun 2019 membagikan 4.890 bibit petai untuk penerima manfaat 
sebanyak 230 orang dari Kampung Pilanjau
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4. PILANJAU

Kampung Pilanjau merupakan kampung yang memiliki potensi dalam berbagai sektor seperti 
pertambangan, perkebunan maupun industri lain diantaranya perikanan dan pertanian sehingga 
direncanakan menjadi kawasan pertumbuhan industri mantaritip. Kampung ini memiliki luas area 
18.899,62 Ha yang terletak di Kecamatan Sambaliung. Potensial mpung Pilanjau secara luas.

1. Penanaman bibit durian montong okulasi berdasarkan usulan sebanyak 665 pohon dengan 
peneriman manfaat 34 KK. Pendataan tanaman dan penerima manfaat masih berjalan dan dilakukan 
oleh FK saat ini jumlah pohon yang terdata 170 pohon. Pada tahun 2019 mengusulkan pengadaan 
bibit tanaman petai sebanyak 4.890 pohon dengan penerima manfaat sebanyak 230 orang. Jumlah 
tanaman hidup yang terdata sampai dengan Oktober 2020 sebanyak 4.500 batang. Sebanyak 172 
batang mati sebelum serah terima ke penerima manfaat dan sebanyak 218 batang pohon belum 
terdata. Tahun 2020 ini kembali pengadaan bibit durian montong okulasi sebanyak 600 batang yang 
akan diserahkan kepada 20 KK penerima manfaat. Jarak pananaman 10 m x 10 m.

2. Kegiatan usaha pengolahan hasil laut yang telah ditekuni oleh para ibu di Kampung Teluk Semanting 
sebagai usaha peningkatan pendapatan ekonomi keluarga melalui pengadaan alat-alat kegiatan 
usaha pembuatan petis berupa alat penggiling kepala udang, kompor, tabung gas LPG, wajan dan alat 
lainnya. Penerima manfaat sebanyak 5 KK yang tergabung dalam satu kelompok usaha.

3. Fasilitasi penetapan dan penegasan batas kampung bulan September 2020 dengan melakukan 
penarikan batas kampung secara kartometrik sebagai dasar Perbup batas kampung oleh Pemerintah 
Daerah. Pemetaan kebun-kebun masyarakat dan fasilitas  infrastruktur pemukiman. Saat ini sedang 
menunggu Perbub batas wilayah dari Pemerintah Kabupaten Berau.

4. Mendorong upaya pengamanan dan pemantauan keanekaragaman hayati di area hutan, mangrove 
dan muara Kampung Pilanjau oleh masyarakat kampung melalui patroli hutan. Lokasi patroli yang 
dipilih melewati area Sungai Pesayan, Sungai Padai, Sungai Saketa dan KM 12. Temuan-temuan tima 
patroli hutan Pilanjau di lapangan antara lain: burung elang, burung walet, babi hutan, kijang, biawak, 
monyet, pohon kayu marsolo, kegiatan tambak tradisional, sumber mata air, dan papan plang batas 
kelompok tambak. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 orang.

Tanaman durian montong okulasi kegiatan penanaman dengan pola agroforestry di Kampung Pesayan 
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Tim patroli juga melewati area pembangunan 
dermaga Pelabuhan baru

Temuan patroli di sekitar area tanaman bakau 
berupa monyet ekor panjang

Temuan patroli berupa pohon family dipterocarpaceae berdiameter besar

SELAIN DI KAWASAN MANGROVE, PATROLI HUTAN KAMPUNG PILANJAU JUGA 
DILAKSANAKAN DI DARAT YAITU DI SEKITAR HUTAN DATARAN RENDAH

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202092

Hasil perasan ditambahkan bahan lainnya untuk 
meningkatkan cita rasa petis dan dipanaskan hingga kering

Sampel olahan petis yang dihasilkan kelompok penerima 
manfaat dari 2 kilogram kepala udang
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Kembang kembang kol

5. SUARAN

Kampung Suaran memiliki luas administratif sebesar 33.285,43 Ha yang mana lebih dari 2/3 
wilayahnya merupakan hutan seluas 24.484,16 ha. 
Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Suaran dalam rangka pengelolaan hutan di Kampung 
Suaran meliputi:

1. Pengembangan demplot holtikultura untuk jenis tanaman semangka, cabai dan sayur-sayuran 
yang dimulai pada akhir 2018. Total pendapatan sejak awal pengembangan demplot hingga saat ini 
sebesar Rp. 105.300.000,-. Jumlah penerima manfaat pengembangan demplot holtikultura ini 8 KK. 
Forclime FC juga telah memfasilitasi pelatihan yang bertujuan untuk memberi pengetahuan tenatang 
metode penanganan hama serta penyakit sehingga kapasitas masyarakat dalam berkegiatan cocok 
tanam lebih baik. 

2. Penetapan dan penegasan batas administarasi kampung, pengambilan data fasilitas kampung; 
pemetaan kebun, fasilitas infrastruktur dan pemukiman masyarakat melalui kegiatan PLUP pada 
tahun 2018 dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan kepada kampung. Fasilitasi 
lanjutan penetapan dan penegasan batas kampung dilakukan pada September 2020. Pada kegiatan 
ini dilakukan penarikan batas kampung secara kartometrik yang akan digunakan sebagai dasar 
penyusunan Perbup oleh pemerintah daerah.

3. Penanaman durian okulasi 450 bibit yang dibagikan kepada 6 RT saat ini data yang teridentifikasi 
baru 1 RT sebanyak 23 pohon untuk 12 penerima manfaat. Pengadaan bibit kakao sebanyak 1.000 
batang yang dibagikan pada dua KK penerima manfaat. Jumlah tanaman yang hidup 731 batang. 
Penanaman bibit kakao sambung pucuk sebanyak 4.592 batang untuk lima calon penerima manfaat.
4. Mendorong upaya pengamanan dan pemantauan keanekaragaman hayati di area hutan, mangrove 
dan muara Kampung Suaran oleh masyarakat kampung melalui patroli hutan. Jumlah anggota tim 
patroli sebanyak 4 orang dengan temuan berupa monyet ekor panjang, buaya muara, berang-berang, 
burung bangau, jejak kijang, babi hutan, jejak payau, dan ayam hutan. Gangguan dan ancaman yang 
ditemukan yaitu kapal penyedot pasir.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 202094

Pengembangan demplot holtikultura dengan jenis tanaman cabai tiung di Kampung 
Pilanjau dengan jumlah penerima sebanyak 5 KK

Jejak babi
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Proses penebaran benih baru ke dalam keramba 
penggemukan kepiting Kampung Suaran 

Hamparan nipah Kampung Suaran

Hamparan mangrove Kampung Suaran didominasi jenis 
Rhizophora sp.

Temuan patroli hutan Kampung Suaran: 
ular pada dahan pohon mangrove

Proses penebaran benih baru ke dalam keramba 
penggemukan kepiting Kampung Suaran 
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5. Pembangunan tiga unit keramba jaring untuk penggemukan kepiting bakau (Scylla spp.) atau mud 
crab, pengadaan bibit, pakan kepiting dan alat pendukung berupa perahu dan mesin ketinting untuk 
mendorong pemanfaatan kawasan mangrove melalui kegiatan silvofishery. Fasilatator kampung 
selaku wakil dari Kampung Suaran telah dibekali pengetahuan kegiatan penggemukan kepiting bakau 
melalui studi banding yang dilakukan ke Kalimanntan Barat sebagai upaya peningkatan ekonomi 
masyarakat. Kegiatan pembesaran kepiting di Kampung Suaran belum memberikan perkembangan 
yang baik karena kendala di lapangan yaitu kerusakan/kebocoran keramba yang menyebabkan bibit 
kepiting kabur. Penerima manfaat kegiatan ini sebanyak tiga kelompok dengan jumlah total anggota 
15 KK. Perbaikan dan pengisian keramba telah dilakukan oleh dua kelompok pada September 2020 
sebanyak 15 kilogram dan 30 kilogram benih kepiting. Pembangunan dermaga apung dan jembatan 
sepanjang 50 meter telah dilakukan sampai dengan November 2020. 

Demplot penggemukan kepiting dengan penerima manfaat tiga kelompok dengan jumlah anggota 15 KK

Pegembangan demplot holtikultura Kampung Suaran dengan nilai pendapatan bruto penjualan panen mencapai 
Rp. 105.300.000

Kanggkung potong Tomat
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7. PESAYAN

Kampung Pesayan terletak di Kecamatan Sambaliung dengan luas area 11.666,85 Ha. Kegiatan 
investasi Forclime FC dalam rangka pengelolaan hutan di Kampung Pesayan meliputi:

1. Kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman bibit tanaman buah-buahan yaitu 300 bibit durian 
montong okulasi, 300 bibit elay, dan 10.000 bibit kopi yang dibagikan kepada 31 penerima manfaat. 
Untuk tanaman durian dan elay masing-masing memperoleh 15-20 bibit tanaman, sedangkan kopi 
tiap KK memperoleh 150-800 batang. Jumlah tanaman yang sudah diambil titik koordina pohonnya 
sebanyak 480 pohon. Pada tahun 2020 ini akdan dilaksanakan pemeliharaan pertama terhadap 10.600 
bibit tanaman. Tanaman memiliki tinggi rata-rata 90 – 150 sentimeter dan diameter 1 - 1,5 sentimeter.

2. Upaya pengamanan kawasan adminitrasi kampung di darat dan di sungai melalui kegiatan patroli 
hutan berbasis masyarakat. Pelaksanaan patroli hutan Pesayam dilaksanakan di dua lokasi yaitu zona 
1 wilayah pengawak, lungsuran naga, Jeti dan Longding dot. Temuannya antara lain ponton batu bara 
tenggelam, bekas sandaran ponton di pohon bakau, bekas pengambilan kulit pohon bakau pondok 
nibung, dan dermaga pelabuhan. Temuan fauna jejak reptil (buaya/biawak), monyet ekor panjang, 
burung bangau, dan burung raja udang, sedangkan temuan flora berupa nipah, nibung, dan tumbuhan 
sarang semut Pelaksanaan patroli hutan dilakukan oleh satu tim yang beranggotakan empat orang.

3. Kegiatan pengembangan demplot holtikultura yang didanai pada tahun 2018 untuk pengembangan 
tanaman cabe dan jagung nilai pendapatan hingga saat ini Rp. 16.435.000,- Pengembangan demplot 
memberdayakan kelompok yang terdiri dari 10 orang penerima manfaat. Pengembangan demplot 
mengalami kegagalan beberapa kali akibat penyakit tanaman dan musim kemarau sehingga Forclime 
FC juga memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasistas masyarakat dalam bercocok 
tanam.

4. Penetapan dan penegasan batas administarasi kampung, pengambilan data fasilitas kampung; 
pemetaan kebun, fasilitas infrastruktur dan pemukiman masyarakat melalui kegiatan PLUP pada 
tahun 2018 dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan kepada kampung. Fasilitasi 
lanjutan penetapan dan penegasan batas kampung dilakukan pada September 2020. Pada kegiatan 
ini dilakukan penarikan batas kampung secara kartometrik yang

Tanaman kopi sebagai bagian dari penanaman 
dengan pola agroforestry di Kampung Pesayan

Tim patroli hutan Kampung Pesayan 
melakukan pemasangan papan himbauan 
terkait larangan aktifitas penangkapan ikan 

dengan bahan terlarang. 
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6. PULAU BESING

Kampung Pulau Besing memiliki luas wilayah 1.692,27 Ha 
bagian dari Kecamatan Gunung Tabur. Kampung Pulau Besing 
juga mempunyai habitat alami bekantan yang berpotensi 
menjadi salah satu objek wisata edukasi untuk mengenalkan 
bekantan kepada para pelajar. Kegiatan investasi Program 
Forclime FC di Kampung Pulau Besing antara lain:

1. Program Forclime FC memfasilitasi kegiatan budidaya ikan 
nila melalui pengadaan benih ikan nila dan pakan sebagai 
investasi jangka pendek Kampung Pulau Besing yang 
diusulkan tahun 2018. Jumlah penerima manfaat kegiatan 
ini sebanyak 2 orang. Kolam budidaya ikan nila saat ini 
diberi nama Kolam Pemancingan Ikan Nila M. Ibnu Syihab 
Kampung Pulau Besing yang dibuka setiap ada permintaan 
atau kunjungan. 

2. Kegiatan UMKM kembang goyang sebagai camilan 
khas Kampung Pulau Besing dikelola oleh 1 kelompok 
beranggotakan 6 orang. Sampai saat ini usaha masih 
berjalan hanya saja pembuatan berdasarkan pemesanan 
untuk acara pernikahan dan perayaan lainnya. Namun 
dengan adanya pandemi COVID19 pemesanan di 
tahun 2020 hanya sebesar 5 kilogram dengan harga 
Rp. 100.000/kg.

3. Penanaman 6.000 bibit mangrove jenis Sonneratia Alba 
atau perengat dalam rangka rehabilitasi ekosistem mangrove 
dan sumber pakan bekantan. Diketahui bahwa Pulau 
Sambuaian merupakan habitat bekantan. Hal ini terlihat dari 
hasil patroli hutan terdapat temuan sebanyak 14-117 ekor 
pada satu titik lokasi.

4. Pengadaan bibit buah-buahan unggul jenis durian okulasi, 
mangga dan elay total sebanyak 750 bibit. Masing-masing 
jenis berjumlah 250 bibit yang diserahkan kepada 26 KK, 
setiap kepala memperoleh 28-30 bibit. Jumlah tanaman hidup 
sebanyak 103 batang.

5. Patroli hutan berbasis masyarakat untuk mendorong upaya 
pengamanan dan pemantauan keanekaragaman hayati di 
area hutan, mangrove dan muara. Jumlah anggota tim patroli 
sebanyak 4 orang dan menghasilkan temuan papan plang 
himbauan air road, batas kampung, gusung pasir, lokasi 
rawan setrum udang, patok wilayah, dermaga lama dan 
keanekaragaman hayati seperti nipah, kebun kelapa, bekantan, 
kelelawar besar, kera, burung elang, monyet hitam, bangau putih, 
dan burung pergam. Beberapa temuan patroli hutan oleh 

tim patroli Kampung Pulau Besing
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7. PESAYAN

Kampung Pesayan terletak di Kecamatan Sambaliung dengan luas area 11.666,85 Ha. Kegiatan 
investasi Forclime FC dalam rangka pengelolaan hutan di Kampung Pesayan meliputi:

1. Kegiatan rehabilitasi lahan melalui penanaman bibit tanaman buah-buahan yaitu 300 bibit durian 
montong okulasi, 300 bibit elay, dan 10.000 bibit kopi yang dibagikan kepada 31 penerima manfaat. 
Untuk tanaman durian dan elay masing-masing memperoleh 15-20 bibit tanaman, sedangkan kopi 
tiap KK memperoleh 150-800 batang. Jumlah tanaman yang sudah diambil titik koordina pohonnya 
sebanyak 480 pohon. Pada tahun 2020 ini akdan dilaksanakan pemeliharaan pertama terhadap 10.600 
bibit tanaman. Tanaman memiliki tinggi rata-rata 90 – 150 sentimeter dan diameter 1 - 1,5 sentimeter.

2. Upaya pengamanan kawasan adminitrasi kampung di darat dan di sungai melalui kegiatan patroli 
hutan berbasis masyarakat. Pelaksanaan patroli hutan Pesayam dilaksanakan di dua lokasi yaitu zona 
1 wilayah pengawak, lungsuran naga, Jeti dan Longding dot. Temuannya antara lain ponton batu bara 
tenggelam, bekas sandaran ponton di pohon bakau, bekas pengambilan kulit pohon bakau pondok 
nibung, dan dermaga pelabuhan. Temuan fauna jejak reptil (buaya/biawak), monyet ekor panjang, 
burung bangau, dan burung raja udang, sedangkan temuan flora berupa nipah, nibung, dan tumbuhan 
sarang semut Pelaksanaan patroli hutan dilakukan oleh satu tim yang beranggotakan empat orang.

3. Kegiatan pengembangan demplot holtikultura yang didanai pada tahun 2018 untuk pengembangan 
tanaman cabe dan jagung nilai pendapatan hingga saat ini Rp. 16.435.000,- Pengembangan demplot 
memberdayakan kelompok yang terdiri dari 10 orang penerima manfaat. Pengembangan demplot 
mengalami kegagalan beberapa kali akibat penyakit tanaman dan musim kemarau sehingga Forclime 
FC juga memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasistas masyarakat dalam bercocok 
tanam.

4. Penetapan dan penegasan batas administarasi kampung, pengambilan data fasilitas kampung; 
pemetaan kebun, fasilitas infrastruktur dan pemukiman masyarakat melalui kegiatan PLUP pada 
tahun 2018 dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan kepada kampung. Fasilitasi 
lanjutan penetapan dan penegasan batas kampung dilakukan pada September 2020. Pada kegiatan 
ini dilakukan penarikan batas kampung secara kartometrik yang

Tanaman kopi sebagai bagian dari penanaman 
dengan pola agroforestry di Kampung Pesayan

Tim patroli hutan Kampung Pesayan 
melakukan pemasangan papan himbauan 
terkait larangan aktifitas penangkapan ikan 

dengan bahan terlarang. 
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6. PULAU BESING

Kampung Pulau Besing memiliki luas wilayah 1.692,27 Ha 
bagian dari Kecamatan Gunung Tabur. Kampung Pulau Besing 
juga mempunyai habitat alami bekantan yang berpotensi 
menjadi salah satu objek wisata edukasi untuk mengenalkan 
bekantan kepada para pelajar. Kegiatan investasi Program 
Forclime FC di Kampung Pulau Besing antara lain:

1. Program Forclime FC memfasilitasi kegiatan budidaya ikan 
nila melalui pengadaan benih ikan nila dan pakan sebagai 
investasi jangka pendek Kampung Pulau Besing yang 
diusulkan tahun 2018. Jumlah penerima manfaat kegiatan 
ini sebanyak 2 orang. Kolam budidaya ikan nila saat ini 
diberi nama Kolam Pemancingan Ikan Nila M. Ibnu Syihab 
Kampung Pulau Besing yang dibuka setiap ada permintaan 
atau kunjungan. 

2. Kegiatan UMKM kembang goyang sebagai camilan 
khas Kampung Pulau Besing dikelola oleh 1 kelompok 
beranggotakan 6 orang. Sampai saat ini usaha masih 
berjalan hanya saja pembuatan berdasarkan pemesanan 
untuk acara pernikahan dan perayaan lainnya. Namun 
dengan adanya pandemi COVID19 pemesanan di 
tahun 2020 hanya sebesar 5 kilogram dengan harga 
Rp. 100.000/kg.

3. Penanaman 6.000 bibit mangrove jenis Sonneratia Alba 
atau perengat dalam rangka rehabilitasi ekosistem mangrove 
dan sumber pakan bekantan. Diketahui bahwa Pulau 
Sambuaian merupakan habitat bekantan. Hal ini terlihat dari 
hasil patroli hutan terdapat temuan sebanyak 14-117 ekor 
pada satu titik lokasi.

4. Pengadaan bibit buah-buahan unggul jenis durian okulasi, 
mangga dan elay total sebanyak 750 bibit. Masing-masing 
jenis berjumlah 250 bibit yang diserahkan kepada 26 KK, 
setiap kepala memperoleh 28-30 bibit. Jumlah tanaman hidup 
sebanyak 103 batang.

5. Patroli hutan berbasis masyarakat untuk mendorong upaya 
pengamanan dan pemantauan keanekaragaman hayati di 
area hutan, mangrove dan muara. Jumlah anggota tim patroli 
sebanyak 4 orang dan menghasilkan temuan papan plang 
himbauan air road, batas kampung, gusung pasir, lokasi 
rawan setrum udang, patok wilayah, dermaga lama dan 
keanekaragaman hayati seperti nipah, kebun kelapa, bekantan, 
kelelawar besar, kera, burung elang, monyet hitam, bangau putih, 
dan burung pergam. Beberapa temuan patroli hutan oleh 

tim patroli Kampung Pulau Besing
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Burung kuntul

Tim patroli hutan di Kampung Pesayan

Temuan patrol: jejak reptil

Kegiatan pengembangan demplot holtikultura yang 
didana sejak tahun 2018 untuk jenis jagung dengan nilai 

pendapatan Rp. 16.435.000,- 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020100

Buah tanaman api-api

Jejak satwa

Hamparan nipah
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Temuan patrol: jejak reptil
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didana sejak tahun 2018 untuk jenis jagung dengan nilai 

pendapatan Rp. 16.435.000,- 
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4. Fasilitasi kegiatan penanaman berupa pengadaan bibit durian montong okulasi sebanyak 590 
batang dengan jumlah penerima manfaat 17 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan 
20-25 bibit per orang. Penanaman dilakukan di lahan-lahan kebun dengan pola agroforestry.
5. Rehabilitasi area mangrove melalui penanaman sebanyak 2.000 batang pada tahun 2018. 
Pada tahun 2019 menanam kembali sejumlah 3.000 bibit tanaman dan tahun 2020 ini akan 
dilakuka penanaman sebanyak 4.000 batang (3000 untuk ditanam dan 1000 untuk sulaman) jenis 
Rhizophora sp.. Lokasi penanaman di jalan ujung jalan Kampung Buyung-Buyung dan Muara Radak.

6. Pengadaan alat pengemasan beras berupa kemasan karung ukuran 10 kg dan 20 kg serta mesin 
jahit karung beras. Hal ini merupakan upaya perluasan pemasaran produk beras lokal Kampung 
Buyung-Buyung dan peningkatan pendapatan petani padi sawah. Mekanisme yang didorong dalam 
kegiatan ini berupa dana bergulir yang dikelola oleh TKK.

Salah satu temuan satwa patrloli Buyung Buyung bekantan 
di sekitar area mangrove

Hamparan mangrove di wilayah administrasi Kampung 
Buyung-Buyung yang didominasi oleh jenis Rhizophora sp.

Tampak dekat hamparan mangrove Rhizophora sp. 
Kampung Buyung-Buyung yang memiliki kerapatan 

relatif tinggi
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8. BUYUNG-BUYUNG

Kampung Buyung-Buyung memiliki luas administrasi 15.681,37 Ha yang menjadi bagian dari wilayah 
Kecamatan Tabalar. Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Buyung-Buyung meliputi:

1. Patroli hutan berbasis masyarakat untuk mendorong upaya pengamanan dan pemantauan 
keanekaragaman hayati di area hutan mangrove. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 orang dan 
menghasilkan temuan satwa-satwa antara lain bekantan, biawak, buaya, monyet ekor panjang, raja 
udang dan bangau putih. Sedangkan temuan flora yang diperoleh antara lain hamparan mangrove dan 
nipah. Ancaman kawasan mangrove di Kampung Buyung-Buyung seperti kapal pukat trawl dan kapal 
tongkang yang bertambat di sekitar mangrove.

2. Pengembangan ekonomi berupa keramba kepiting, terasi, dan kerupuk. Pembuatan keramba 
kepiting sebanyak tiga unit dengan ukuran 2 meter x 3 meter x 1 meter. Keramba ini berfungsi untuk 
menampung kepiting barang sortiran (BS) dengan waktu satu minggu per orang. Volume yang dapat 
ditampung satu keramba sebanyak 20-40 ekor. Kegiatan ini memberdayakan total sebanyak 30 orang. 
Pada kegiatan pembuatan terasi dan kerupuk fasilitasi berupa pengemasan dan labelling produk. 
Tahun 2020 pemasaran terasi goreng sebanyak 200 botol dengan harga per unit Rp. 12.000,- seberat 
100 gram. Untuk produk kerupuk rata-rata pembuatan setiap bulan sebanyak 2-3 kilogram dengan 
harga Rp. 100.000,-/ kg. Total pendapatan penjualan kerupuk dan terasi goreng sejak awal pendanaan 
hingga saat ini sebesar Rp. 42.150.000,-

3. Fasilitasi kegiatan pengembangan holtikutura berupa pupuk untuk budidaya padi sawah yang 
diberikan kepada petani dengan sistem pembayaran lebih ringan. Penerima manfaat sebanyak 38 petani 
dengan hasil panen padi sebanyak 45.500 kg dengan total pendapatan sebesar Rp. 500.500.000,- 
pada tahun 2019. Pengembangan selanjutnya berupa pengadaan pestisida dan herbisida untuk 
pengelolaan sawah dan kebun tanaman jangka panjang seperti lada dan buah-buahan.

Tim patroli memasang papan plang himbauan dalam rangka mendorong 
perngamanan dan perlindungan area mangrove wilayah kampung Buyung-Buyung  
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4. Fasilitasi kegiatan penanaman berupa pengadaan bibit durian montong okulasi sebanyak 590 
batang dengan jumlah penerima manfaat 17 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan 
20-25 bibit per orang. Penanaman dilakukan di lahan-lahan kebun dengan pola agroforestry.
5. Rehabilitasi area mangrove melalui penanaman sebanyak 2.000 batang pada tahun 2018. 
Pada tahun 2019 menanam kembali sejumlah 3.000 bibit tanaman dan tahun 2020 ini akan 
dilakuka penanaman sebanyak 4.000 batang (3000 untuk ditanam dan 1000 untuk sulaman) jenis 
Rhizophora sp.. Lokasi penanaman di jalan ujung jalan Kampung Buyung-Buyung dan Muara Radak.

6. Pengadaan alat pengemasan beras berupa kemasan karung ukuran 10 kg dan 20 kg serta mesin 
jahit karung beras. Hal ini merupakan upaya perluasan pemasaran produk beras lokal Kampung 
Buyung-Buyung dan peningkatan pendapatan petani padi sawah. Mekanisme yang didorong dalam 
kegiatan ini berupa dana bergulir yang dikelola oleh TKK.

Salah satu temuan satwa patrloli Buyung Buyung bekantan 
di sekitar area mangrove

Hamparan mangrove di wilayah administrasi Kampung 
Buyung-Buyung yang didominasi oleh jenis Rhizophora sp.

Tampak dekat hamparan mangrove Rhizophora sp. 
Kampung Buyung-Buyung yang memiliki kerapatan 

relatif tinggi

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020102

8. BUYUNG-BUYUNG

Kampung Buyung-Buyung memiliki luas administrasi 15.681,37 Ha yang menjadi bagian dari wilayah 
Kecamatan Tabalar. Kegiatan investasi Forclime FC di Kampung Buyung-Buyung meliputi:

1. Patroli hutan berbasis masyarakat untuk mendorong upaya pengamanan dan pemantauan 
keanekaragaman hayati di area hutan mangrove. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 orang dan 
menghasilkan temuan satwa-satwa antara lain bekantan, biawak, buaya, monyet ekor panjang, raja 
udang dan bangau putih. Sedangkan temuan flora yang diperoleh antara lain hamparan mangrove dan 
nipah. Ancaman kawasan mangrove di Kampung Buyung-Buyung seperti kapal pukat trawl dan kapal 
tongkang yang bertambat di sekitar mangrove.

2. Pengembangan ekonomi berupa keramba kepiting, terasi, dan kerupuk. Pembuatan keramba 
kepiting sebanyak tiga unit dengan ukuran 2 meter x 3 meter x 1 meter. Keramba ini berfungsi untuk 
menampung kepiting barang sortiran (BS) dengan waktu satu minggu per orang. Volume yang dapat 
ditampung satu keramba sebanyak 20-40 ekor. Kegiatan ini memberdayakan total sebanyak 30 orang. 
Pada kegiatan pembuatan terasi dan kerupuk fasilitasi berupa pengemasan dan labelling produk. 
Tahun 2020 pemasaran terasi goreng sebanyak 200 botol dengan harga per unit Rp. 12.000,- seberat 
100 gram. Untuk produk kerupuk rata-rata pembuatan setiap bulan sebanyak 2-3 kilogram dengan 
harga Rp. 100.000,-/ kg. Total pendapatan penjualan kerupuk dan terasi goreng sejak awal pendanaan 
hingga saat ini sebesar Rp. 42.150.000,-

3. Fasilitasi kegiatan pengembangan holtikutura berupa pupuk untuk budidaya padi sawah yang 
diberikan kepada petani dengan sistem pembayaran lebih ringan. Penerima manfaat sebanyak 38 petani 
dengan hasil panen padi sebanyak 45.500 kg dengan total pendapatan sebesar Rp. 500.500.000,- 
pada tahun 2019. Pengembangan selanjutnya berupa pengadaan pestisida dan herbisida untuk 
pengelolaan sawah dan kebun tanaman jangka panjang seperti lada dan buah-buahan.

Tim patroli memasang papan plang himbauan dalam rangka mendorong 
perngamanan dan perlindungan area mangrove wilayah kampung Buyung-Buyung  
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Temuan patroli hutan berupa kantung 
semar dan bekantan

9. KASAI

Luas administrasi Kampung Kasai 14.217,62 Ha dan 
merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Derawan. 
Intervensi Program Forclime FC dalam mendorong 
pengelolaan kawasan hutan di Kampung Kasai sebagai 
berikut:

1. Pengadaan 562 bibit durian montong okulasi dengan 
jumlah penerima manfaat 50 KK. Pada tahun 2020 
jumlah tanaman hidup sebanyak 170 pohon yang 
ditanam di dalam wilayah administrasi kampung 50 
bibit dan 120 bibit luar kampung Kasai. Pertumbuhan 
tanaman telah mencapai tinggi 2,5 meter dan diameter 
12 sentimeter.

6. Fasilitasi kegiatan pengolahan hasil laut oleh yang 
telah ditekuni oleh kelompok ibu-ibu di Kampung Kasai 
dengan pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan 
abon udang, kerupuk dan pembuatan petis. Kegiatan 
ini juga mendapat dukungan Disperindakop. Untuk 
kegiatan pembuatan petis, dilakukan pengadaan alat-
alat berupa alat penggiling kepala udang, kompor, 
tabung gas LPG, wajan dan alat lainnya. Penerima 
manfaat kegiatan ini satu kelompok usaha yang terdiri 
dari 5 KK. Pengadaan alat untuk fasilitasi kegiatan 
pembuatan kerupuk antara lain mesin pemotong 
kerupuk, mesin spinner minyak, tabung gas LPG, wajan 
dan alat lainnya. Jumlah penerima manfaat 5 KK (satu 
kelompok).

2. Upaya pengamanan kawasan adminitrasi kampung di 
zona hutan hujan tropis dataran rendah dengan wilayah 
ekosistem daratan dan kawasan ekosistem mangrove 
melalui kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat. 
Temuan kegiatan patrol hutan di Kampung Kasai antara 
lain togok udang, dermaga, tambak udang, togo udang, 
logpon, patok, badak-badak, nipah, perengat, api-api, 
sarang walet, burung bangau, dan kelong/belat. Tim 
patrol hutan terdiri dari empat orang anggota.

3. Penetapan dan penegasan batas administarasi 
kampung, pengambilan data fasilitas kampung; 
pemetaan kebun, fasilitas infrastruktur dan pemukiman 
masyarakat melalui kegiatan PLUP pada tahun 2018 
dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan 
kepada kampung. Fasilitasi lanjutan penetapan dan 
penegasan batas kampung dilakukan pada September 
2020. Pada kegiatan ini dilakukan penarikan batas 
kampung secara kartometrik yang

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2020104

Tim patroli Kampung Buyung-Buyung memasuki area 
mangrove yang didominasi jenis api-api

Masyarakat Buyung-Buyung juga membuat kerupuk ikan 
yang difasiltasi Forclime FC dengan total pendapatan 

kotor hingga tahun 2020 senilai Rp. 5.800.000,- 

Restorasi kawasan mangrove melalui kegiatan 
penanaman jenis Rhizophora spp. sebanyak 3.000 

tanaman di area Muara Radak 

Masyarakat Buyung-Buyung juga membuat kerupuk ikan yang difasiltasi Forclime FC dengan total pendapatan kotor 
hingga tahun 2020 senilai Rp. 5.800.000,- 
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Temuan patroli hutan berupa kantung 
semar dan bekantan

9. KASAI

Luas administrasi Kampung Kasai 14.217,62 Ha dan 
merupakan bagian dari Kecamatan Pulau Derawan. 
Intervensi Program Forclime FC dalam mendorong 
pengelolaan kawasan hutan di Kampung Kasai sebagai 
berikut:

1. Pengadaan 562 bibit durian montong okulasi dengan 
jumlah penerima manfaat 50 KK. Pada tahun 2020 
jumlah tanaman hidup sebanyak 170 pohon yang 
ditanam di dalam wilayah administrasi kampung 50 
bibit dan 120 bibit luar kampung Kasai. Pertumbuhan 
tanaman telah mencapai tinggi 2,5 meter dan diameter 
12 sentimeter.

6. Fasilitasi kegiatan pengolahan hasil laut oleh yang 
telah ditekuni oleh kelompok ibu-ibu di Kampung Kasai 
dengan pengadaan alat dan bahan untuk pembuatan 
abon udang, kerupuk dan pembuatan petis. Kegiatan 
ini juga mendapat dukungan Disperindakop. Untuk 
kegiatan pembuatan petis, dilakukan pengadaan alat-
alat berupa alat penggiling kepala udang, kompor, 
tabung gas LPG, wajan dan alat lainnya. Penerima 
manfaat kegiatan ini satu kelompok usaha yang terdiri 
dari 5 KK. Pengadaan alat untuk fasilitasi kegiatan 
pembuatan kerupuk antara lain mesin pemotong 
kerupuk, mesin spinner minyak, tabung gas LPG, wajan 
dan alat lainnya. Jumlah penerima manfaat 5 KK (satu 
kelompok).

2. Upaya pengamanan kawasan adminitrasi kampung di 
zona hutan hujan tropis dataran rendah dengan wilayah 
ekosistem daratan dan kawasan ekosistem mangrove 
melalui kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat. 
Temuan kegiatan patrol hutan di Kampung Kasai antara 
lain togok udang, dermaga, tambak udang, togo udang, 
logpon, patok, badak-badak, nipah, perengat, api-api, 
sarang walet, burung bangau, dan kelong/belat. Tim 
patrol hutan terdiri dari empat orang anggota.

3. Penetapan dan penegasan batas administarasi 
kampung, pengambilan data fasilitas kampung; 
pemetaan kebun, fasilitas infrastruktur dan pemukiman 
masyarakat melalui kegiatan PLUP pada tahun 2018 
dan 2019. Paparan hasil PLUP sudah disosialisasikan 
kepada kampung. Fasilitasi lanjutan penetapan dan 
penegasan batas kampung dilakukan pada September 
2020. Pada kegiatan ini dilakukan penarikan batas 
kampung secara kartometrik yang
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hingga tahun 2020 senilai Rp. 5.800.000,- 
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Temuan ancaman di dalam kawasan 
hutan beupa perambahan hutan

Tim patroli Kampung Batu Batu Hamparan nipah Kampung Batu Batu

Hamparan tanaman mangrove jenis api-api

10. BATU BATU

Luas Kampung Batu-Batu berada di Kecamatan Gunung Tabur dengan luas wilayah administratif 
18.676,32 Ha. Data hasil survey kondisi ekonomi Program Forclime FC pada tahun 2019 menunjukkan: 
1) kesejahteraan subjektif penduduk Batu-Batu pada mean 61,86 atau sedang, 2) lingkungan pendukung 
(konteks) pada kategori miskin yang dinilai dari segi kondisi ekonomi, politik, sosial, alam, saran dan 
prasarana serta konteks; 3) kesejahteraan inti pada kategori sedang yang dilihat dari aspek kesehatan, 
pengetahuan, materi, kebutuhan dasar dan kemiskinan. Kegiatan investasi program Forclime FC di 
Kampung Batu-Batu dalam mendorong pengelolaan kawasan hutan antara lain:

1. Upaya pengamanan kawasan administrasi kampung di darat dan di sungai melalui kegiatan patroli 
hutan berbasis masyarakat yang dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari empat orang. Pelaksanaan 
patroli hutan Kampung Batu-Batu dilaksanakan di zona 1 yaitu hutan Kampung Batu-Batu. Tim patroli 
hutan mendapati temuan flora meliputi hamparan perangat dan nipah, bangkirai, nibung, keruing, ulin, 
dan meranti, sedangkan temuan satwa yg didapat antara lain elang, bangau putih, bekantan, monyet 
ekor panjang, buaya, biawak, raja udang, murai, kacer, jejak babi, jejak payau, dan jejak pelanduk. 
Acaman dan gangguan yang ditemukan berupa perambahan hutan.

2. Pengadaan 600 batang bibit durian okulasi jenis montong yang dibagikan kepada 23 KK untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan agroforestry pada tahun 2020.
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10. BATU BATU
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