
National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta



Penanaman Mangrove di Desa Pilanjau Kabupaten Berau Kalimantan Timur











DAFTAR ISI

National Programme
Management Unit (NPMU)
Jakarta

Kata Pengantar

Project Profile

10

08

09

62

158

204

District Programme
Management Unit (DPMU)
Kab. Kapuas Hulu

District Programme
Management Unit (DPMU)
Kab. Malinau

District Programme
Management Unit (DPMU)
Kab. Berau



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

7National Programme Management Unit ( NPMU ) JakartaLaporan Kegiatan Program Forclime FC Module 20186 National Programme Management Unit (NPMU) Jakarta

Pembina                     : Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si
      (Kepala Biro Perencanaan Kementerian 
      Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)
 
 
Penanggung Jawab  : Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc, IPM
      (Prorgramme Team Leader)
 
Advisor                       : 1.  Ir. IGNN Sutedja, MM
           (District Team Leader Kapuas Hulu)
      2.  Ir. Harri Kuswondho 
           (District Team Leader Berau dan Malinau)
      
Penyusun                  : 1.  Diyana Diningsih, SE, MBA 
           (Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)
      2.  Prabu Satria Sejati, S.Hut, M.Sc, M.Si 
           (Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, 
           Diseminasi, dan Publikasi NPMU)
      3.  Reyna Ashari, S.Hut, M.Si 
           (Tenaga Khusus Publikasi dan 
           Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu)
      4.  Martianus, ST 
           (Tenaga Khusus Administrasi , Logistik, Pelaporan, 
           dan Dokumentasi DPMU Malinau)
      5.  Reza Yuanda S.Kom 
           (Tenaga Khusus Dokumentasi dan Pelaporan 
           DPMU Berau)

TIM PENYUSUN

BIRO PERENCANAAN 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN
JAKARTA

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 
(KFW) - JERMAN

KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2019

TIM PENYUSUN

Pembina

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si
(Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/
Programme Executing Agency FORCLIME FC)

Drs. Teguh Prio Adi Sulistyo, M.Si

1. Ir. Basoeki Karya atmadja, M.Sc, IPM
(Programme Team Leader)

2. Ir. IGNN Sutedja, MM
(District Team Leader Kapuas Hulu)

(Kepala Bagian Penyusunan Anggaran/ PPK FORCLIME FC)

3. Diyana Diningsih, SE,MBA
(Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)

Dorin Lida Kusumawardani,S.Hut,MS
(Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Diseminasi dan Publikasi 
NPMU)(Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)

Renyna Ashari, S.Hut,M.Si
(Tenaga Khusus Publikasi dan Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu)

Martianus, ST
(Tenaga Khusus Administrasi, Logistik, Pelaporan dan Dokumentasi DPMU Malinau)

Yunanda Sari, S.Hut
(Tenaga Khusus Dokumentasi)

:

:

:

:

Penanggung Jawab 

Penasehat

Penyusun

7

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TIM PENYUSUN

Pembina

Penanggung Jawab

Penasehat

Penyusun

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Anny Meilani, S.Hut, M.Sc

Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc, IPM

Ir. IGNN Sutedja, MM

Indah Astuti, S.Hut

Diyana Diningsih, SE,MBA

Dorin Lida Kusumawardani,S.Hut,MS

Salman Arib Rozan, S.Hut

Jainudin, S.Hut

Yunanda Sari, S.Hut

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

( Plt. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran / PPK FORCLIME FC)

( Programme Team Leader )

( District Team Leader Kapuas Hulu )

( District Team Leader Berau )

( Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU )

( Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Diseminasi dan 
Publikasi NPMU )

( Tenaga Khusus Publikasi dan Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu )

(Tenaga Khusus Administrasi, Logistik, Pelaporan dan Dokumentasi
DPMU Malinau)

( Tenaga Khusus Dokumentasi DPMU Berau )

6



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

7National Programme Management Unit ( NPMU ) JakartaLaporan Kegiatan Program Forclime FC Module 20186 National Programme Management Unit (NPMU) Jakarta

Pembina                     : Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si
      (Kepala Biro Perencanaan Kementerian 
      Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI)
 
 
Penanggung Jawab  : Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc, IPM
      (Prorgramme Team Leader)
 
Advisor                       : 1.  Ir. IGNN Sutedja, MM
           (District Team Leader Kapuas Hulu)
      2.  Ir. Harri Kuswondho 
           (District Team Leader Berau dan Malinau)
      
Penyusun                  : 1.  Diyana Diningsih, SE, MBA 
           (Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)
      2.  Prabu Satria Sejati, S.Hut, M.Sc, M.Si 
           (Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, 
           Diseminasi, dan Publikasi NPMU)
      3.  Reyna Ashari, S.Hut, M.Si 
           (Tenaga Khusus Publikasi dan 
           Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu)
      4.  Martianus, ST 
           (Tenaga Khusus Administrasi , Logistik, Pelaporan, 
           dan Dokumentasi DPMU Malinau)
      5.  Reza Yuanda S.Kom 
           (Tenaga Khusus Dokumentasi dan Pelaporan 
           DPMU Berau)

TIM PENYUSUN

BIRO PERENCANAAN 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN
JAKARTA

KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU 
(KFW) - JERMAN

KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

7Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2019

TIM PENYUSUN

Pembina

Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, M.Si
(Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/
Programme Executing Agency FORCLIME FC)

Drs. Teguh Prio Adi Sulistyo, M.Si

1. Ir. Basoeki Karya atmadja, M.Sc, IPM
(Programme Team Leader)

2. Ir. IGNN Sutedja, MM
(District Team Leader Kapuas Hulu)

(Kepala Bagian Penyusunan Anggaran/ PPK FORCLIME FC)

3. Diyana Diningsih, SE,MBA
(Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)

Dorin Lida Kusumawardani,S.Hut,MS
(Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Diseminasi dan Publikasi 
NPMU)(Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU)

Renyna Ashari, S.Hut,M.Si
(Tenaga Khusus Publikasi dan Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu)

Martianus, ST
(Tenaga Khusus Administrasi, Logistik, Pelaporan dan Dokumentasi DPMU Malinau)

Yunanda Sari, S.Hut
(Tenaga Khusus Dokumentasi)

:

:

:

:

Penanggung Jawab 

Penasehat

Penyusun

7

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TIM PENYUSUN

Pembina

Penanggung Jawab

Penasehat

Penyusun

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc

Anny Meilani, S.Hut, M.Sc

Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc, IPM

Ir. IGNN Sutedja, MM

Indah Astuti, S.Hut

Diyana Diningsih, SE,MBA

Dorin Lida Kusumawardani,S.Hut,MS

Salman Arib Rozan, S.Hut

Jainudin, S.Hut

Yunanda Sari, S.Hut

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

( Plt. Kepala Bagian Penyusunan Anggaran / PPK FORCLIME FC)

( Programme Team Leader )

( District Team Leader Kapuas Hulu )

( District Team Leader Berau )

( Tenaga Khusus Administrasi dan Keuangan NPMU )

( Tenaga Khusus Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Diseminasi dan 
Publikasi NPMU )

( Tenaga Khusus Publikasi dan Dokumentasi DPMU Kapuas Hulu )

(Tenaga Khusus Administrasi, Logistik, Pelaporan dan Dokumentasi
DPMU Malinau)

( Tenaga Khusus Dokumentasi DPMU Berau )

7



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

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 
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SAMPAI TAHUN 2022
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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 FC 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 2013 pada 80 Desa 
dan akan dilanjutkan hingga tahun 2022. Selama 
pelaksanaan program FORCLIME FC  telah 
berhasil memfasilitasi sebanyak    19 Hutan 
Desa dan 1 Skema Kemitraan. Implementasi 
yang dilaksanakan ditingkat tapak juga telah 
mendukung peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui demonstration plot, 
kegiatan  pengolahan  HHBK  dan peningkatan 
kapasitas melalui pelatihan. FORCLIME FC 
berhasil mencapai target penurunan emisi 
melalui kegiatan penanaman  dengan  pola  
agroforestry, patroli hutan dan PLUP tata batas.

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,   November 2021
Kepala Biro Perencanaan KLHK Selaku 
Programme Executing Agency

Dr. Ir. Apik Karyana, M.Sc
NIP. 19630720 199003 1 001 
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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 data emisi aktual dapat 
dikatakan bahwa kegiatan yang dilakukan 
telah mencapai target penurunan emisi 
sebesar 300.000 - 400.000 tCO2e, 
khususnya    pada   lokasi DA#3  Malinau,  
DA#7  Berau  dan  DA#8
Kapuas  Hulu. Pada lokasi  DA#6 masih
menghasilkan emisi yang tingggi karena 
sebagian besar lokasinya berbatasan 
langsung dengan masyarakat dan terjadi 
potensi kebakaran hutan. Beberapa 
kegiatan yang mendukung penurunan 
emisi antara lain:

•  Pendampingan Perhutananan
Sosial telah dilaksanakan di 19
Hutan Desa dan 1 kemitraan di 
ketiga Kabupaten, Kapuas Hulu, 
Berau dan Malinau

• Fasilitasi pengembangan 
produk Perhutanan Sosial 
dilakukan melalui pelatihan 
pengolahan produk-produk 
HHBK, alat-alat produksi proses 
sertifikasi perizinan, dan design 
kemasan produk

•   Market Access & Buyer- Hutan 
Desa dampingan FORCLIME FC 
telah memiliki beberapa produk 
unggulan dan telah melakukan 
kerjasama dengan perusahaan 
untuk penjualan seperti madu, 
kayu manis dan karet. Sebanyak
79 KUPS telah terbentuk. 

• Investasi demonstration plot telah 
memberikan dampak positif bagi 
peningkatan pendapatan/ekonomi 
masyarakat, progress total capaian 
investasi Demplot hingga tahun 2021  dari 
DPMU  Kapuas Hulu,  Berau,  Malinau  
dalah  Rp 30.975.501.130,-, terdiri dari 
(1) Kapuas Hulu 
sebesar  Rp.27.372.088.319,-, (2) Berau 
sebesar Rp.3.457.622.811,-. dan 
(3) Malinau Rp.145.970.000,-

• Dari data tahun 2016 hingga 2021 grafik 
IDM di lokasi Demonstration Activity terus 
meningkat dengan rata-rata berkembang 
hingga maju. Hal ini dapat mengindikasikan 
bahwa intervensi FORCLIME FC turut 
mendorong peningkatan IDM.

• Kegiatan pelatihan telah dilakukan 
secara rutin untuk meningkatkan kapasitas 
masyarakat

• Kegiatan  investasi  yaitu  penanaman   
pohon  telah  dimulai  sejak  2015  di 
Berau, 2016 di Kapuas Hulu dan Malinau 
dengan total pohon hidup hingga sekarang 
2.242.187 pohon.
• Area    kawasan    hutan    yang    telah 
terpatroli di 3 DPMU adalah 691.951,17 ha 
dengan melibatkan 526 individu sebagai 
tim patroli
• PerBup Tata Batas: 21 Desa Kapuas
Hulu, 6 Desa di Malinau, dan 14 Desa di 
Berau
• Secara      rata-rata      telah      terjadi 
peningkatan  tutupan  lahan. DA#2, 
DA#8, DA#7 dan DA#3 memiliki tingkat 
deforestasi dan degradasi lahan yang 
rendah hingga tidak ada deforestasi dan 
degradasi sampai tahun 2020
• DA#10 dan DA#6  masih terjadi aktifits 
pembukaan   lahan,   khususnya   DA#6 
yang berada diarea konsesi

FOREST AND CLIMATE CHANGE 
PROGRAMME (FORCLIME FC)

PENGURANGAN
EMISI KARBON

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

PENGELOLAAN 
HUTAN LESTARI 
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KULIAH UMUM ANALISIS INVESTASI KEHUTANAN 
BERSAMA FORCLIME FC DENGAN FAKULTAS 
KEHUTANAN IPB
JAKARTA, 18 FEBRUARI 2021

Fakultas Kehutanan IPB dari Departemen Manajemen Hutan mengundang FORCLIME FC sebagai 
narasumber untuk memberikan share learning pada mahasiswa dalam kuliah umum Analisis Investasi 
Kehutanan. Kegiatan tersebut   dihadiri   oleh sekitar 126 peserta dari kalangan mahasiswa,       partisipan 
umum, praktisi kehutanan dan institusi kehutanan seperti pihak KPH dan BPSKL   Kalimantan.   Ibu 
Dr.  Ir.  Ayu  Dewi  Utari, M.Si selaku Programme Executing Agency FORCLIME FC berkesempatan 
membuka kegiatan tersebut sedangkan pihak Fakultas Kehutanan diwakili oleh 
Prof. Bramasto Nugroho, Dr. Ir. Letti Sundawati, M.Sc dan Fitta Setiajati, S.Hut, 
selaku pengajar di mata kuliah tersebut.

Project Team Leader FORCLIME FC dan District Team Leader Kapuas Hulu memaparkan progress 
capaian FORCLIME FC dan DPMU Kapuas Hulu hingga tahun 2020. Kegiatan berupa investasi pada 
area Demonstration Activity REDD+ telah memberikan dampak positif terhadap kontribusi penurunan 
emisi di khususnya 3 Kabupaten hingga tahun 2020, input pendapatan masyarakat melalui kegiatan 
demplot, capaian perhutanan sosial, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan 
dukungan terhadap akses pasar untuk produk-produk yang dikembangkan.

Hasil kegiatan Kuliah Umum tersebut juga telah dipublikasikan oleh IPB University melalui newsletter 
IPB Today Volume 531/2021 pada website (terlampir). Pada newsletter tersebut disebutkan bahwa 
hasil share learning bersama FORCLIME FC ini sangat membantu mahasiswa belajar melalui metode 
pembelajaran Problem Based-Learning (PBL) dan kedepannya mahasiswa diharapkan mampu 
memberikan solusi atas permasalahan nyata dilingkup dunia kehutanan melalui Project Based 
Learning (PjB) yang akan dilakukan mahasiswa melalui kajian sederhana terhadap capaian program 
FORCLIME FC setelah kegiatan ini.

Link berita: https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/mahasiswa-fakultas-kehutanan-dan-lingkungan-ipb- 
university-belajar-investasi-kehutanan-dari-forclime-fc/309095b03f0c1b3de0add5a68a49acaa 
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PEMBAHASAN RENCANA PENDANAAN JANGKA 
PANJANG HUTAN DESA DI KAPUAS HULU
JAKARTA, 27 JANUARI DAN 9 FEBRUARI 2021

Hutan desa dampingan FORCLIME FC memiliki potensi untuk mendapatkan pendanaan jangka 
panjang pada proyek carbon trading yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tanggal 27 Januari dan 9 
Februari 2021 telah terjadi diskusi antara NPMU, DPMU Kapuas Hulu, PRCF dan TLLG. PRCF adalah 
organisasi non-profit yang bermitra dengan donor untuk mendukung kegiatan karbon didesa Nanga 
Lauk yang telah mendapatkan pembiayaan karbon untuk jangka waktu 25 tahun. Sedangkan TLLG 
adalah Lembaga yang melakukan sertifikasi kepada desa untuk mendapatkan sertifikat plan-vivo. 
Kegiatan pendanaan ini bertujuan agar kapasitas masyarakat yang menerima hak kelola hutan desa 
dapat mencegah aktivitas deforestasi dan degradasi hutan serta mendapatkan manfaat dari legalitas 
tersebut. Dengan demikian hak kelola hutan desa yang diterima tidak akan dicabut oleh pemerintah.

FORCLIME FC menyampaikan 5 Hutan Desa yang berpotensi dapat dilakukan kolaborasi untuk 
pendanaan jangka panjang karbon antara lain HD Bunut Hulu, Melemba, Mensiau, Tamao dan Lanjak 
Deras. Tahapan yang disiapkan dan difasilitasi oleh FORCLIME FC meliputi penyiapan dokumen PIN 
Gap Analysis dan pelatihan plan-vivo dengan TLLG bagi masyarakat sebagai pelaksana. Tetapi rencana 
kegiatan ini dihentikan oleh FORCLIME FC setelah terdapat Surat Ditjen PSKL tanggal 10 Mei 2021 
yang merujuk Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.553/MenLHK/PHPL/
HPL.2/2020  terkait larangan untuk melakukan kerjasama penilaian dan perdagangan/jual-beli karbon.
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JULIA JULIANTI, S.Pd
PL Kecamatan Batang Lupar
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FD Menua Sadap
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TEODORUS
FD Banua Ujung
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KABUPATEN 
KAPUAS HULU 
 

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 Demonstration Activity (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.  

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 Demonstration Activity (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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memberikan solusi atas permasalahan nyata dilingkup dunia kehutanan melalui Project Based 
Learning (PjB) yang akan dilakukan mahasiswa melalui kajian sederhana terhadap capaian program 
FORCLIME FC setelah kegiatan ini.

Link berita: https://ipb.ac.id/news/index/2021/02/mahasiswa-fakultas-kehutanan-dan-lingkungan-ipb- 
university-belajar-investasi-kehutanan-dari-forclime-fc/309095b03f0c1b3de0add5a68a49acaa 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PEMBAHASAN RENCANA PENDANAAN JANGKA 
PANJANG HUTAN DESA DI KAPUAS HULU
JAKARTA, 27 JANUARI DAN 9 FEBRUARI 2021

Hutan desa dampingan FORCLIME FC memiliki potensi untuk mendapatkan pendanaan jangka 
panjang pada proyek carbon trading yang dilakukan oleh masyarakat. Pada tanggal 27 Januari dan 9 
Februari 2021 telah terjadi diskusi antara NPMU, DPMU Kapuas Hulu, PRCF dan TLLG. PRCF adalah 
organisasi non-profit yang bermitra dengan donor untuk mendukung kegiatan karbon didesa Nanga 
Lauk yang telah mendapatkan pembiayaan karbon untuk jangka waktu 25 tahun. Sedangkan TLLG 
adalah Lembaga yang melakukan sertifikasi kepada desa untuk mendapatkan sertifikat plan-vivo. 
Kegiatan pendanaan ini bertujuan agar kapasitas masyarakat yang menerima hak kelola hutan desa 
dapat mencegah aktivitas deforestasi dan degradasi hutan serta mendapatkan manfaat dari legalitas 
tersebut. Dengan demikian hak kelola hutan desa yang diterima tidak akan dicabut oleh pemerintah.

FORCLIME FC menyampaikan 5 Hutan Desa yang berpotensi dapat dilakukan kolaborasi untuk 
pendanaan jangka panjang karbon antara lain HD Bunut Hulu, Melemba, Mensiau, Tamao dan Lanjak 
Deras. Tahapan yang disiapkan dan difasilitasi oleh FORCLIME FC meliputi penyiapan dokumen PIN 
Gap Analysis dan pelatihan plan-vivo dengan TLLG bagi masyarakat sebagai pelaksana. Tetapi rencana 
kegiatan ini dihentikan oleh FORCLIME FC setelah terdapat Surat Ditjen PSKL tanggal 10 Mei 2021 
yang merujuk Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.553/MenLHK/PHPL/
HPL.2/2020  terkait larangan untuk melakukan kerjasama penilaian dan perdagangan/jual-beli karbon.

46 Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2019

PEMANDU LAPANGAN (PL) DAN FASILITATOR DESA
 (FD) DA REDD+ PUTARAN PERTAMA (DA#2)

REKI RAMUNDO
FD Melemba

FLORENTINA SELIAN
FD Sungai Ajung

M. SYAMSUL BAHRI ILHAM
FD Lanjak Deras

HENDRIKUS
FD Labian

HEPPY NYUYERIANA
FD Sepandan

MARDIANUS ADEN
FD Mensiau

JANTING
FD Sungai Abau

SAPRIANUS RINTING
FD LabiangIra’ang

JULIA JULIANTI, S.Pd
PL Kecamatan Batang Lupar

ADUS NOVI SETIADI, S.Pd
PL Kecamatan Batang Lupar

EMERINSIANA EMILLI, A.Md.Keb
PL Kecamatan Embaloh Hulu

ANTONINA LEIN, S.Pd
PL Kecamatan Embaloh Hulu

ROBERT BAKIR, SH
FD Menua Sadap

FRANSISKUS
FD Pulau Manak

TEODORUS
FD Banua Ujung

LEONARDUS NUCCY
FD Saujung Giling Manik

JANUARIUS EMANUEL N
FD Belatung

HUBERTUS TENGKIRANG
FD Tamao

LAMBERTUS TALI
FD Banua Martinus

ANGELA KASIAN
FD Ulak Pauk

District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu

DISTRICT PROGRAM MANAGEMENT UNIT KAPUAS HULU
TENAGA AHLI, TENAGA KHUSUS, DAN STAF PENDUKUNG

PETRUS ATUS, Amd.P
Messenger dan Admin/

Operator Komputer

TRI HARI YANDA
Driver

MARKUS CHARLIN
Driver

WILLIEM FREDERIK JARAU, S.P
Tenaga Ahli Budidaya 

Kehutanan dan Pertanian

OKTAVIA SARIKA SANDI, S.AB
Tenaga Khusus Administrasi

ABANG BASAR, S.Sos
Tenaga Ahli Pemberdayaan

Masyarakat

BERI ADRIAN YAHYA, S.Pi
Tenaga Ahli Budidaya 

Kehutanan dan Perikanan

RETNO MULYONO, S.E
Tenaga Khusus Keuangan

REYNA ASHARI, S.Hut, M.Si
Tenaga Khusus Publikasi 

dan Dokumentasi

DEARY RAKHMADI, S.P
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KABUPATEN 
KAPUAS HULU 
 

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 Demonstration Activity (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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ini dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor kehutanan. Aktivitas 
tersebut dilaksanakan pada dua areal Demonstration Activity (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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Lokasi penanaman mangrove jenis Rhizopora sp di kampung Buyung-Buyung di DA#10

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke sentra 
pembuatan teh gaharu  dampingan FORCLIME FC

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi diikuti oleh tenaga teknis dan administrasi NPMU dan Pemandu 
Lapangan DPMU Berau. Tujuan dari kegiatan ini untuk memonitor dan mengevaluasi terkait capain 
kegiatan investasi di desa binaan Forclime FC di Kabupaten Berau

Kegiatan ini dilaksanakan di desa 10 desa yaitu Pegat Batumbuk, Desa Merasa, Desa Long Lanuk, 
Desa Nyapa Indah, Desa Labanan Makmur, Desa Sukan Tengah, Desa Suaran, Desa Teluk Semanting, 
Desa Batu-Batu dan Desa Buyung-Buyung. 

Berdasarkan hasil Monev pada Desa Pegat Batumbuk telah dilakukan penanaman sebanyak 6.000 
bibit mangrove di empat blok tanam, tingkat kematian terbesar terdapat pada blok tanam yang terendam 
air saat pasang sehingga bibit mudah tercabut dan hanyut. Untuk usaha bakso ikan, bandeng presto 
dan bandeng cabut duri berjalan baik di bawah naungan koperasi dan sudah mulai memberikan hasil 
kepada para anggota koperasi namun terdapat kendala teknis berupa karatan pada alat-alat yang 
digunakan dalam proses pengolahan karena proses pencucian menggunakan air laut. Penandaan 
batas Hutan desa di pulau Guntung dan Pulau Semerah telah dilakukan pemasangan sebanyak 110 
patok. 

Untuk budidaya madu kelulut di Desa Long Lanuk terdapat di dua lokasi, pada lokasi pertama terdapat 
11 logstup dan pada lokasi kedua terdapat 9 logstup. Kegiatan Agroforestry di Desa Nyapa Indah 
terdapat 2 kelompok yaitu kelompok 2 dan 3 yang merupakan bagain dari kelompok agroforestry dari 
desa Long Lanuk. Setiap kelompok memperoleh 77 Bibit yang terdiri dari 54 bibit Petai dan 22 Bibit 
durian. Jarak tanam 5x5 meter, disela-sela Kakao dengan tinggi rata-rata bibit 50 cm. Kondisi bibit 
hidup semua dan tumbuh subur.

Kegiatan investasi tanaman herbal yang sempat gagal telah dilakukan penanaman kembali oleh 
kelompok LPHD Long Ayap pada luas lahan ±200 m2. Sebagai pelajaran dari penanaman yang gagal 
dilakukan LPHD Long Ayap tidak akan menanam tanaman herbal di belakang pondok belajar lagi 
karena lokasi kurang cocok untuk penanaman rimpang-rimpangan dan bawang dayak (kanopi terlalu 
rapat). 

Sedangkan pada kampung Labanan Makmur akan mulai mencoba melakukan kegiatan penyulingan 
gaharu pada minggu ke 2 bulan Maret. Pada kelompok penyulingan gaharu agar dilakukan penguatan 
kelembagaan agar kegiatan dapat dilakukan secara rutin dan investasi alat yang dilakukan oleh 
FORCLIME FC dapat dimanfaatkan mengingat nilai investasi yang diberikan cukup besar.

Pada kunjungan kampung Buyung-Buyung terjadi permasalahan pembukaan lahan oleh masyarakat 
yang diperuntukkan untuk pemukiman sebagai pengganti lokasi sebelumnya yang sering kebanjiran. 
Oleh sebab itu, pihak desa meminta dukungan dari Program FORCLIME FC untuk memfasilitasi 
pembuatan peta rencana pengembangan Kampung Buyung-Buyung. Rencana pengembangan 
ini digunakan sebagai dasar pengembangan dan pembangunan di Kampung Buyung-Buyung. 
Pembuatan rencana pengembangan Kampung Buyung-Buyung ini linear dengan rencana kegiatan 
Program FORCLIME FC DPMU Berau yang telah disusun dalam AWP2021, yaitu fasilitasi peraturan 
kampung tentang konservasi mangrove.

KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BERAU 
OLEH NPMU
BERAU, 2-14 MARET 2021
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Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan ke sentra 
pembuatan teh gaharu  dampingan FORCLIME FC

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021
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Rapat dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting pada Rabu, 17 Maret
2021 dipimpin oleh Wakil Menteri LHK dan dihadiri oleh perwakilan Eselon I lingkup KLHK,
Executing Agency dan Implementing Agency Proyek HLN Terencana lingkup KLHK, Biro Kerjasama 
Luar Negeri, dan Mitra HLN. Tujuan rapat koordinasi adalah untuk mendapatkan arahan Pimpinan 
atas strategi pelaksanaan HLN TA 2021.

Pada kesempatan tersebut PTL FORCLIME FC menyampaikan hasil investasi program yang telah 
dikasankan banyak membantu masyarakat dalam masa pandemi meskipun demikian kegiatan yang 
akan dilaksanakan juga banyak tertunda. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 
program FORCLIME FC adalah kinerja kelembagaan hutan desa masih rendah, SDM pelaksanaan 
skema perhutanan sosial masih rendah dan waktu pelaksanaan program yang terbatas hingga tahun 
2022. Strategi implementasi yang akan dilaksanakan antara lain peningkatan kelembagaah hutan desa, 
peningkatan kualitas masyrakat di desa dampingan FORCLIME FC, membuka peluang pemasaran 
produk unggulan HD, meningkatkan koordinasi dengan pihak khususnya untuk pasca program dan 
menyiapkan konsep exit strategy.

Beberapa arahan Wakil Menteri KLHK untuk FORCLIME FC antara lain penting untuk dapat mendorong 
perhutanan sosial agar dapat diterima oleh masyarakat. Harapannya dengan sisa anggaran sekitar 
Rp.48 Milyar sampai tahun 2022 dapat mendukung pelaksanaan perhutanan sosial. Pembelajaran 
dari proyek lain yang baik dapat diadopsi juga oleh FORCLIME FC, dapat pula memperbanyak 
kegiatan yang mengundang praktisi. Kegiatan budidaya kratom dimanfaatkan untuk rehabilitasi hutan, 
FORCLIME FC bisa melakukan kajian bersama BLI. Serta memperbanyak kegiatan capacity building 
untuk menyiapkan exit strategy.

RAPAT KOORDINASI STRATEGI PELAKSANAAN HLN DIPA-
APBN LINGKUP KEMENTERIAN LHK TAHUN ANGGARAN 
2021
JAKARTA, 17-18 MARET 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

 Monitoring dan evaluasi lokasi demonstration plot hortikultura di Kampung Suaran

 Monitoring dan evaluasi kegiatan investasi penanaman 
ulang demplot tanaman herbal di Kampung Long Ayap
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Diskusi kepala BLI bersama Programme Team Leader dan District Team Leader
Kapuas Hulu membahas tentang kratom

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Audiensi Program FORCLIME FC kepada Kepala Badan Litbang dan Inovasi (BLI) tentang Pengelolaan 
Kratom ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dalam rapat Hibah Luar Negeri (HLN) pada tanggal 24-25
Maret 2021. Audiensi dengan Kepala Badan dilakukan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021. Audiensi 
dilakukan oleh perwakilan FORCLIME FC antara lain PTL NPMU, DTL DPMU Kapuas Hulu, Tenaga 
Teknis Kehutanan dan REDD dan Tenaga Administrasi Keuangan FORCLIME FC.

Forclime FC telah memulai investasi Kratom dalam kegiatan agroforestry sejak tahun 2015. Hasil 
investasi tanaman tersebut saat ini (khususnya pada masa Pandemi Covid19) terbukti sangat 
membantu ekonomi masyarakat. Pada lingkup Kementerian LHK,   isu kratom telah dibahas beberapa 
kali dan bahkan dalam Raker antara Menteri KLHK dan Komisi IV disebutkan bahwa Kratom adalah 
salah satu produk HHBK. Kementerian LHK menugaskan Ka.BLI untuk melanjutkan koordinasi dengan 
BNN tentang status hukum tanaman kratom.

Berdasarkan pertemuan antara Deputi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kratom (diwakili oleh Kepala BLI), belum diperoleh 
kesepahaman tentang status hukum untuk pelarangan pemanfaatan Kratom. Kepala BLI menyampaikan 
fakta-fakta di lapangan dan hasil kajian ilmiah tentang kratom pada Deputi BNN. Disebut juga bahwa 
hasil kajian Badan Litbang Kesehatan, KemenKes memperoleh bukti fakta (evidence based) bahwa 
Kratom   tidak menyebabkan ketergantungan.   Pertemuan tersebut berakhir tanpa kesepakatan 
tindaklanjut apapun.

BLI telah membentuk tim penelitian untuk mengkaji kratom dalam konteks tanaman hutan, bukan dalam 
konteks legalitas dan saat ini sudah ada beberapa publikasi ilmiah terkait kratom.BLI mendukung 
Program FORCLIME FC untuk fasilitasi masyarakat dalam budidaya kratom, karena secara aturan 
belum ada regulasi yang melarang kratom.Tanaman kratom merupakan salah satu tanaman asli 
hutan Indonesia sehingga perlu kajian dan perhatian khusus. Isu kratom perlu diangkat agar masuk 
ke dalam regulasi sektor kehutanan, khususnya untuk perlindungan sumberdaya genetik dan salah 
satu tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu.

Ditenggarai bahwa isu kratom banyak diwarnai oleh persoalan dagang dan dikhawatirkan ada Invisible 
Hand yang bermain sehingga Kratom perlu dilarang untuk diperdagangkan. Isu kratom ini akan dibawa 
oleh Kepala BLI dalam FGD Geo Politik SDA hayati. Hal ini penting agar tidak terjadi Bio-Piracy terhadap 
SDA yang penting dan endemik.Kepala BLI mengarahkan agar menggunakan data-data dilapangan 
dan publikasi ilmiah sebagai bahan argumentasi untuk menjawab isu negatif tentang kratom. Program 
FOCRLIME FC bersedia membantu menyediakan data-data lapangan untuk keperluan penelitian 
dan publikasi yang akan di lakukan oleh BLI dan KLHKPihak-pihak yang masih ragu tentang kratom, 
khususnya para donor, dapat langsung berdiskusi dengan BLI.Untuk pembahasan lebih lanjut tentang 
kratom, Program FORCLIME FC  disarankan mengundang wakil Menteri LHK.

AUDIENSI DENGAN KEPALA BADAN LITBANG DAN INOVASI 
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
TENTANG KAJIAN PENGELOLAAN TANAMAN KRATOM
JAKARTA, 30 MARET 2021
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tindaklanjut apapun.

BLI telah membentuk tim penelitian untuk mengkaji kratom dalam konteks tanaman hutan, bukan dalam 
konteks legalitas dan saat ini sudah ada beberapa publikasi ilmiah terkait kratom.BLI mendukung 
Program FORCLIME FC untuk fasilitasi masyarakat dalam budidaya kratom, karena secara aturan 
belum ada regulasi yang melarang kratom.Tanaman kratom merupakan salah satu tanaman asli 
hutan Indonesia sehingga perlu kajian dan perhatian khusus. Isu kratom perlu diangkat agar masuk 
ke dalam regulasi sektor kehutanan, khususnya untuk perlindungan sumberdaya genetik dan salah 
satu tanaman penghasil hasil hutan bukan kayu.

Ditenggarai bahwa isu kratom banyak diwarnai oleh persoalan dagang dan dikhawatirkan ada Invisible 
Hand yang bermain sehingga Kratom perlu dilarang untuk diperdagangkan. Isu kratom ini akan dibawa 
oleh Kepala BLI dalam FGD Geo Politik SDA hayati. Hal ini penting agar tidak terjadi Bio-Piracy terhadap 
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Salah satu kegiatan dalam 
program FORCLIME FC untuk 
mendukung transparansi 
penggunaan dana adalah 
menyelenggarakan audit 
eksternal (eksternal audit) oleh 
independent auditor. Audit 
tahunan maupun audit rutin 
dilakukan oleh Inspektorat 
Jenderal dan Badan 
Pengelola Keuangan pada 
periode tertentu. Kemudian 
audit eksternal juga dilakukan 
oleh tim audit independent 
yang dilaksanakan pada 
bulan April 2021 secara 
bersamaan di lokasi 3 DPMU 
dan NPMU. Kegiatan audit 
dimulai dengan pengecekkan 
kelengkapan berkas di 
NPMU, kemudian dilakukan 
pemeriksaan berkas dan 
kunjungan ke lokasi-lokasi 
investasi di DPMU Kapuas 
Hulu, Berau dan Malinau. 
Berdasarkan pemeriksaan 
dari hasil audit tidak 
ditemukan hal-hal yang major 
tetapi hanya kelengkapan 
dokumen secara minor seperti 
lampiran bukti transaksi, 
identitas nomer beberapa 
aset barang milik negara dan 
pemasangan papan informasi 
oleh masyarakat di lokasi 
investasi. Setelah proses 
audit dokumen dan verifikasi 
dilapangan dilaksanakan, 
maka kantor audit tersebut 
mengirimkan laporan hasil 
kepada NPMU dan PPK 
FORCLIME FC.

KEGIATAN AUDIT ESKTERNAL FORCLIME FC
BERAU, MALINAU DAN KAPUAS HULU 8-10 APRIL 2021

Kegiatan verifikasi lapangan oleh tim audit didampingi tim Biro Perencanaan KLHK, 
NPMU dan DPMU Berau dilaksanakan dengan mengunjungi usaha pembuatan teh 

daun gaharu di Kampung Labanan Makmur.

Verifikasi data aset barang milik negara (BMN) yang dilakukan oleh tim auditor 
di DPMU Malinau

Kunjungan lokasi investasi sylvofishery FORCLIME FC oleh auditor dan
 tim DPMU Kapuas Hulu 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Sebagai proyek hibah Forest Program pertama 
yang dilaskanakan oleh KLHK, program  
FORCLIME FC secara rutin mengikuti pembinaan 
hibah yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan 
KLHK. Kegiatan ini diselenggarakan secara 
langsung dan melalui zoom pada 8-9
April 2020 di Hotel Salak Heritage, Bogor. 
Pembinaan ini bertujuan untuk Memberikan 
pemahaman bagi para pengelola hibah agar 
tertib administrasi mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan kegiatan hibah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dan Mewujudkan 
optimalisasi pemanfaatan hibah dimaksud dalam 
rangka menunjang capaian kinerja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarakan laporan triwulan IV Tahun 2020 
yang diterima oleh Biro Perencanaan, diketahui 
bahwa realisasi pelaksanaan anggaran HLN TA 
2020 adalah sebesar  336,36 Milyar (59,27 %) 
dari total komitmen sebesar Rp 567,49 Milyar. 
Realisasi tersebut tergolong rendah disebabkan 
kendala COVID-19 dan hibah langsung barang/
jasa belum melakukan BAST dan pengesahan. 
Hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran pada 
pelaksanaan hibah terencana tahun 2020 antara 
lain meminimalisisr frekuensi drop grant atau 
usluan HLN yang kurang lebih 60% dari AWP 
selanjutnya dapat dilakukan percepatan penarikan 
serta penyusunan AWP dilakukan sesuai dengan 
alokasi HLN yang tertuang dalam DIPA. Perlu 
juga dilakukan antisipasi perubahan amandemen 
dokumen perjanjian jangka waktu pelaksanaan 
dan sisa pendanaan oleh donor.

Sedangkan strategi yang dapat dilakukan untuk proyek hibah langsung agar proses kegiatan mulai 
registrasi, buka rekening, belanja, revisi DIPA pada bulan Oktober agar realisasi yang dicapai 100%. 
Pada hibah langsung barang/jasa ahar dilakukan verifikasi asset sebelum BAST antara donor dan 
KLHK. Tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan hibah tahun 2021
Pandemi COVID-19, meningkatkan capaian kinerja dan serapan anggaran, exit strategy untuk
keberlanjutan, sinergi hibah dengan RENSTRA, adanya perbedaan peraturan antara mitra pemberi 
hibah dan penerima hibah.

PEMBINAAN PENGELOLAAN HIBAH KLHK BERSAMA 
BIRO PERENCANAAN 
BOGOR, 8 APRIL 2021

Kegiatan pembinaan pengelolaan hibah yang dihadiri oleh 
eselon KLHK pengelola proyek hibah diklaksanakan 

di Hotel Salak Heritage, Bogor
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Hulu, Berau dan Malinau. 
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pemasangan papan informasi 
oleh masyarakat di lokasi 
investasi. Setelah proses 
audit dokumen dan verifikasi 
dilapangan dilaksanakan, 
maka kantor audit tersebut 
mengirimkan laporan hasil 
kepada NPMU dan PPK 
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Sebagai proyek hibah Forest Program pertama 
yang dilaskanakan oleh KLHK, program  
FORCLIME FC secara rutin mengikuti pembinaan 
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optimalisasi pemanfaatan hibah dimaksud dalam 
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Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarakan laporan triwulan IV Tahun 2020 
yang diterima oleh Biro Perencanaan, diketahui 
bahwa realisasi pelaksanaan anggaran HLN TA 
2020 adalah sebesar  336,36 Milyar (59,27 %) 
dari total komitmen sebesar Rp 567,49 Milyar. 
Realisasi tersebut tergolong rendah disebabkan 
kendala COVID-19 dan hibah langsung barang/
jasa belum melakukan BAST dan pengesahan. 
Hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran pada 
pelaksanaan hibah terencana tahun 2020 antara 
lain meminimalisisr frekuensi drop grant atau 
usluan HLN yang kurang lebih 60% dari AWP 
selanjutnya dapat dilakukan percepatan penarikan 
serta penyusunan AWP dilakukan sesuai dengan 
alokasi HLN yang tertuang dalam DIPA. Perlu 
juga dilakukan antisipasi perubahan amandemen 
dokumen perjanjian jangka waktu pelaksanaan 
dan sisa pendanaan oleh donor.

Sedangkan strategi yang dapat dilakukan untuk proyek hibah langsung agar proses kegiatan mulai 
registrasi, buka rekening, belanja, revisi DIPA pada bulan Oktober agar realisasi yang dicapai 100%. 
Pada hibah langsung barang/jasa ahar dilakukan verifikasi asset sebelum BAST antara donor dan 
KLHK. Tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan hibah tahun 2021
Pandemi COVID-19, meningkatkan capaian kinerja dan serapan anggaran, exit strategy untuk
keberlanjutan, sinergi hibah dengan RENSTRA, adanya perbedaan peraturan antara mitra pemberi 
hibah dan penerima hibah.

PEMBINAAN PENGELOLAAN HIBAH KLHK BERSAMA 
BIRO PERENCANAAN 
BOGOR, 8 APRIL 2021

Kegiatan pembinaan pengelolaan hibah yang dihadiri oleh 
eselon KLHK pengelola proyek hibah diklaksanakan 

di Hotel Salak Heritage, Bogor
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Persiapan pelaksanaan survey sosek yang didahului dengan 
penjelasan teknis kepada enumerator dan tim survey dari DPMU 

dan NPMU FORCLIME FC.

Pelaksanaan suvey sosek, persepsi dan 
keterlibatan perempuan didalam program FORCLIME FC 

kepada rumah tangga penerima manfaat.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PENDAMPINGAN UJI COBA SURVEY SOSIAL EKONOMI 
(SOSEK) MASYARAKAT 
BERAU, 24-25 APRIL

Pada pelaksanaan awal program FORCLIME FC telah dilakukan studi baseline sosial ekonomi 
masyarakat untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukannya intervensi. Sebagai persiapan 
pengakhiran program maka perlu dilakukan survey untuk mengukur dampak positif yang didapatkan 
masyarakat dari penyelenggaraan kegiatan investasi. Survei yang dilakukan akan mengukur tingkat 
kesejahteraan masyakat melalui metode Nested Sphare of Poverty (NESP). Selain itu juga dilakukan 
pengukuran persepsi terhadap Program Forclime FC dan pengarus utamaan gender (PUG). 
Responden dari survei kali ini adalah penerima manfaat kegiatan Program FORCLIME FC. Khusus 
untuk pengambilan data PUG, respondennya adalah perempuan yang terlibat langsung atau tidak 
langsung pada kegiatan program.

Survey ini dilakukan bersama NPMU hanya di Kampung Labanan Makmur, sedangkan DPMU Berau 
akan melakukan survey sosek di 6 kampung lainnya yaitu Labanan Jaya, Long Lanuk, Nyapa Indah, 
Long Ayap, Punan Mahkam, dan Punan Segah. Responden survei sosial ekonomi untuk mengukur 
dampak kegiatan dari Program FORCLIME FC di Kampung Labanan Makmur adalah kepala keluarga 
(KK) penerima manfaat kegiatan investasi. Penerima manfaat dari keseluruhan kegiatan investasi di 
Labanan Makmur berjumlah 122 kepala keluarga. Jumlah responden sebanyak 30% dari penerima 
manfaat, yaitu berjumlah 38 KK. Responden untuk survei pengarusutamaan gender merupakan 
perempuan yang terlibat langsung atau tidak langsung dari seluruh kegiatan investasi. Informasi 
data calon responden PUG didapatkan dari Fasilitator Kampung. Jumlah responden survei PUG di 
Kampung Labanan Makmur sebanyak 25 orang perempuan.

Tim survei sosial ekonomi di Kampung Labanan Makmur terdiri dari 9 orang, yaitu Tenaga Ahli 
Community Development DPMU Berau, Tenaga Ahli Kehutanan DPMU Berau, Tenaga Ahli Kehutanan 
NPMU, Tenaga MER NPMU, Tenaga   Administrasi NPMU, Fasilitator Kampung Labanan Makmur, 
dan enumerator yang berjumlah tiga orang. enumerator yang direkrut merupakan warga asli kampung 
Labanan Makmur yang sudan memiliki pengalaman survei sosial ekonomi. Hasil survey terhadap 39 
penerima manfaat di Kampung Labanan Makmur diperoleh hasil indeks kemiskinan agregat sebesar 
69.70 dengan kategori masyarakat yang sejahtera.

Hasil survey persepsi masyarakat memberikan catatan bahwa sebagian besar penerima manfaat 
belum banyak mengetahui apa itu FORCLIME FC dalam perspektif organisasi. Sedangkan dalam hasil 
persepsi masyarakat menunjukkan respon yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
merasa mendapatkan manfaat dari investasi FORCLIME FC meskipun banyak dari investasi yang 
tidak berhasil khususnya penanaman gaharu. Pada survey gender keterlibatan kaum perempuan di 
Kampung Labanan Makmur masih rendah dikarenakan kegiatan domestik yang harus diselesaikan 
sebagai ibu rumah tangga.
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Persiapan pelaksanaan survey sosek yang didahului dengan 
penjelasan teknis kepada enumerator dan tim survey dari DPMU 

dan NPMU FORCLIME FC.

Pelaksanaan suvey sosek, persepsi dan 
keterlibatan perempuan didalam program FORCLIME FC 

kepada rumah tangga penerima manfaat.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PENDAMPINGAN UJI COBA SURVEY SOSIAL EKONOMI 
(SOSEK) MASYARAKAT 
BERAU, 24-25 APRIL

Pada pelaksanaan awal program FORCLIME FC telah dilakukan studi baseline sosial ekonomi 
masyarakat untuk mengetahui kondisi awal sebelum dilakukannya intervensi. Sebagai persiapan 
pengakhiran program maka perlu dilakukan survey untuk mengukur dampak positif yang didapatkan 
masyarakat dari penyelenggaraan kegiatan investasi. Survei yang dilakukan akan mengukur tingkat 
kesejahteraan masyakat melalui metode Nested Sphare of Poverty (NESP). Selain itu juga dilakukan 
pengukuran persepsi terhadap Program Forclime FC dan pengarus utamaan gender (PUG). 
Responden dari survei kali ini adalah penerima manfaat kegiatan Program FORCLIME FC. Khusus 
untuk pengambilan data PUG, respondennya adalah perempuan yang terlibat langsung atau tidak 
langsung pada kegiatan program.

Survey ini dilakukan bersama NPMU hanya di Kampung Labanan Makmur, sedangkan DPMU Berau 
akan melakukan survey sosek di 6 kampung lainnya yaitu Labanan Jaya, Long Lanuk, Nyapa Indah, 
Long Ayap, Punan Mahkam, dan Punan Segah. Responden survei sosial ekonomi untuk mengukur 
dampak kegiatan dari Program FORCLIME FC di Kampung Labanan Makmur adalah kepala keluarga 
(KK) penerima manfaat kegiatan investasi. Penerima manfaat dari keseluruhan kegiatan investasi di 
Labanan Makmur berjumlah 122 kepala keluarga. Jumlah responden sebanyak 30% dari penerima 
manfaat, yaitu berjumlah 38 KK. Responden untuk survei pengarusutamaan gender merupakan 
perempuan yang terlibat langsung atau tidak langsung dari seluruh kegiatan investasi. Informasi 
data calon responden PUG didapatkan dari Fasilitator Kampung. Jumlah responden survei PUG di 
Kampung Labanan Makmur sebanyak 25 orang perempuan.

Tim survei sosial ekonomi di Kampung Labanan Makmur terdiri dari 9 orang, yaitu Tenaga Ahli 
Community Development DPMU Berau, Tenaga Ahli Kehutanan DPMU Berau, Tenaga Ahli Kehutanan 
NPMU, Tenaga MER NPMU, Tenaga   Administrasi NPMU, Fasilitator Kampung Labanan Makmur, 
dan enumerator yang berjumlah tiga orang. enumerator yang direkrut merupakan warga asli kampung 
Labanan Makmur yang sudan memiliki pengalaman survei sosial ekonomi. Hasil survey terhadap 39 
penerima manfaat di Kampung Labanan Makmur diperoleh hasil indeks kemiskinan agregat sebesar 
69.70 dengan kategori masyarakat yang sejahtera.

Hasil survey persepsi masyarakat memberikan catatan bahwa sebagian besar penerima manfaat 
belum banyak mengetahui apa itu FORCLIME FC dalam perspektif organisasi. Sedangkan dalam hasil 
persepsi masyarakat menunjukkan respon yang positif sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat 
merasa mendapatkan manfaat dari investasi FORCLIME FC meskipun banyak dari investasi yang 
tidak berhasil khususnya penanaman gaharu. Pada survey gender keterlibatan kaum perempuan di 
Kampung Labanan Makmur masih rendah dikarenakan kegiatan domestik yang harus diselesaikan 
sebagai ibu rumah tangga.
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Metode perpindahan koloni lebah kelulut tanpa penebangan pohon dilakukan oleh LPHD Long Lanuk

Hasil investasi pengkayaan tanaman agroforestry dilakukan dengan menanam jenis buah- buahan 
jenis durian, petai dan kayu keras dilakukan oleh kelompok LPHD Long Lanuk 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

KEGIATAN MONEV OLEH TIM NPMU PADA LOKASI 
DEMONSTRATION ACTIVITIES KABUPATEN BERAU 
BERAU, 28 APRIL 2021

Selain kegiatan pendampingan untuk Survey Sosek tim NPMU bersama TA Kehutanan, TK MER 
dan Tenaga Administrasi melakukan monitoring terhadap hasil-hasil investasi yang dilaksanakan di 
beberapa desa antaralain Labanan Makmur, Pesayan, Long Lanuk dan Pandan Sari. Pada lokasi 
Kampung Labanan Makmur dilakukan pengumpulan karet bokar bersih yang menghadapi kendala 
harga jual yang fluktuatif sedangkan pada Gudang penyimpanan belum dibangun secara layak. Selain 
itu, kunjungan bersama survey sosek ke rumah penerima manfaat diumpai budidaya gaharu dengan 
perlakuan pemakuan oleh penerima manfaat masih dilakukan, metode ini dirasa cukup mudah untuk 
diterapkan.

Pada kampung Long Lanuk budidaya kelulut yang dilakukan oleh kelompok LPHD cukup berhasil, 
kelompok meletakkan kotak-kotak kelulut di lahan kebun mereka dan dipekarangan dekat pemukiman. 
Kelompok juga melakukan uji coba pengumpulan koloni kelulut dengan metode yang lebih ramah 
lingkungan yaitu cangkok. Metode ini tidak memerlukan penembangan pohon untuk mendapatkan 
koloni kelulut. Selain, budidaya lebah kelulut masyarakat juga mendapatkan investasi penanaman 
tumbuhan herbal seperti jahe gajah, temulawak dan bawang Dayak. Masyarakat disana juga difasilitasi 
penanaman demplot hortikultura untuk komoditas jagung dan cabe. Kegiatan pengkayaan tanaman 
buah-buahan seperti jenis-jenis durian, petai, kakao dan kayu keras merbau berhasil tumbuh dilokasi 
tersebut. Salah satu tantangan dari pelaksanaan investasi di Long Lanuk khususnya aktivitas di lahan 
masyarakat adalah banjir bandang pada tahun ini sudah dua kali bencana tersebut terjadi.

Kampung pesayan untuk penanaman agroforestry kopi dengan durian disalah satu lahan penerima 
manfaat ditanam pada tahun investasi 2019, khususnya pohon kopi yang ditanam sudah mulai 
berbuah. Budidaya madu kelulut juga dilakukan di Pandan Sari salah penerima manfaat menerima 
investasi 4 kotak koloni setiap bulan menghasilkan sekitar 600 ml madu kelulut yang baru dikonsumsi 
sendiri. Pada kampung Bukit Makmur investasi yang masih dilakukan adalah penyadapan karet yang 
penanamannya difasilitasi FORCLIME FC pada tahun
2016. Penyadapan karet ini dilakukan dengan mendatangkan penyadap dari luar pulau kemudian 
dilakukan bagi hasil keuntungan antara pekerja, penyalur pekerja dan pemilik kebun. Kegiatan
demontstarion plot hortikultura di Kampung Bukit Makmur sudah dilaksanakan pada tahun investasi 
2015 dan 2017. Pada tahun 2021 dari hasil dana bergulir kelompok bisa melakukan penanaman cabe 
dan telah dilakukan penjualan pada Mei 2021 sebesar Rp 54.000.000,-
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Metode perpindahan koloni lebah kelulut tanpa penebangan pohon dilakukan oleh LPHD Long Lanuk

Hasil investasi pengkayaan tanaman agroforestry dilakukan dengan menanam jenis buah- buahan 
jenis durian, petai dan kayu keras dilakukan oleh kelompok LPHD Long Lanuk 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021
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DEMONSTRATION ACTIVITIES KABUPATEN BERAU 
BERAU, 28 APRIL 2021
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dan Tenaga Administrasi melakukan monitoring terhadap hasil-hasil investasi yang dilaksanakan di 
beberapa desa antaralain Labanan Makmur, Pesayan, Long Lanuk dan Pandan Sari. Pada lokasi 
Kampung Labanan Makmur dilakukan pengumpulan karet bokar bersih yang menghadapi kendala 
harga jual yang fluktuatif sedangkan pada Gudang penyimpanan belum dibangun secara layak. Selain 
itu, kunjungan bersama survey sosek ke rumah penerima manfaat diumpai budidaya gaharu dengan 
perlakuan pemakuan oleh penerima manfaat masih dilakukan, metode ini dirasa cukup mudah untuk 
diterapkan.

Pada kampung Long Lanuk budidaya kelulut yang dilakukan oleh kelompok LPHD cukup berhasil, 
kelompok meletakkan kotak-kotak kelulut di lahan kebun mereka dan dipekarangan dekat pemukiman. 
Kelompok juga melakukan uji coba pengumpulan koloni kelulut dengan metode yang lebih ramah 
lingkungan yaitu cangkok. Metode ini tidak memerlukan penembangan pohon untuk mendapatkan 
koloni kelulut. Selain, budidaya lebah kelulut masyarakat juga mendapatkan investasi penanaman 
tumbuhan herbal seperti jahe gajah, temulawak dan bawang Dayak. Masyarakat disana juga difasilitasi 
penanaman demplot hortikultura untuk komoditas jagung dan cabe. Kegiatan pengkayaan tanaman 
buah-buahan seperti jenis-jenis durian, petai, kakao dan kayu keras merbau berhasil tumbuh dilokasi 
tersebut. Salah satu tantangan dari pelaksanaan investasi di Long Lanuk khususnya aktivitas di lahan 
masyarakat adalah banjir bandang pada tahun ini sudah dua kali bencana tersebut terjadi.

Kampung pesayan untuk penanaman agroforestry kopi dengan durian disalah satu lahan penerima 
manfaat ditanam pada tahun investasi 2019, khususnya pohon kopi yang ditanam sudah mulai 
berbuah. Budidaya madu kelulut juga dilakukan di Pandan Sari salah penerima manfaat menerima 
investasi 4 kotak koloni setiap bulan menghasilkan sekitar 600 ml madu kelulut yang baru dikonsumsi 
sendiri. Pada kampung Bukit Makmur investasi yang masih dilakukan adalah penyadapan karet yang 
penanamannya difasilitasi FORCLIME FC pada tahun
2016. Penyadapan karet ini dilakukan dengan mendatangkan penyadap dari luar pulau kemudian 
dilakukan bagi hasil keuntungan antara pekerja, penyalur pekerja dan pemilik kebun. Kegiatan
demontstarion plot hortikultura di Kampung Bukit Makmur sudah dilaksanakan pada tahun investasi 
2015 dan 2017. Pada tahun 2021 dari hasil dana bergulir kelompok bisa melakukan penanaman cabe 
dan telah dilakukan penjualan pada Mei 2021 sebesar Rp 54.000.000,-
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PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUN ANGGGARAN 2020 
KEGIATAN PROGRAM FORCLIME FC DPMU MALINAU 
KE GUBENUR PROVINSI KALTARA DAN KEPALA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALTARA
MALINAU, 28 APRIL 2021

Dalam rangka mendukung Transparansi Kinerja 
kegiatan Program Forclime FC di Kabupaten Malinau 
pada kegiatan Tahun Anggaran 2020.  Pada hari Rabu, 
tanggal 28 April 2021 diruang rapat Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara. Program Forclime FC 
menyerahkan laporan hasil kinerja kegiatan Program 
Forclime FC di Area DA#3 Kabupaten Malinau 
kepada Bapak Ir. Bastiang, M.Ap sebagai Kepala 
Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Hutan Adat, yang mewaikili Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara. Dalam penyampaian 
laporan Kinerja Program Forclime FC tersebut 
dihadiri oleh NPMU Jakarta, DPMU Malinau, District 
Facilitator GFA, UPTD KPH Unit X Malinau dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupeten Malinau.

Dalam menyampaikan buku laporan dan buku album 
tahunan 2020 kemudian Dinas Kehutanan Provinsi 
menyambut baik dan memberikan masukan kepada 
program Forclime FC khusunya di Hutan Desa Long 
Kemuat dan Long Berini yang sedang fokus untuk 
mengembangkan kegiatan Perhutanan Sosial untuk 
Tahun 2021. Terkait Rencana Pengelolaan Hutan Desa 
dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial kemudian 
Dinas Kehutanan Provinsi memberikan peluang 
bantuan dana untuk pengelolaan perhutanan sosial 
melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang 
sudah berjalan berdasarkan potensi yang ada didesa 
tersebut. Mengenai usulan kegiatan proposal nantinya 
bisa koordinasi dan kerjasama/bermitra dengan UPTD 
KPH Unit X Malinau. Usulan proposal dari Lembaha 
Pengelola Hutan Desa yanga sudah selesai dengan 
potensi yang dimiliki desa bisa segera diserahkan 
kepihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 
untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu. Dalam Exit 
Strategy Program Forclime FC di Kabupaten Malinau 
pada dasarnya Dinas Provinsi telah menyarankan 
bermitra dengan UPTD KPH Unit X Malinau untuk 
selanjutnya LPHD yang berada dibinaan Program 
Forclime FC dapat ditindak lanjuti kerjasamanya 
dalam memberikan masukan dan pengarahan lebih 
lanjut dalam mempromosikan Hasil Produk di Dinas 
Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Penyampaian Buku Laporan dan Buku Album Program 
Forclime FC Tahun Anggaran 2020 ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Utara memberikan masukan terhadap Hutan Desa 
Program Forclime FC di Kabupaten Malinau

Survey lokasi gudang penyimpanan kayu manis yang 
akan dikirim ke PT.RMDS Yanto Sejahtera Indonesia 

oleh perwakilan tim NPMU, DPMU, 
GFA dan KPH Unit X Malinau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah kampung Pesayan

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah Kampung Suaran

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah Kampung Sukan Tengah

PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERATURAN
KKP3K-KDPS DPMU BERAU BERSAMA NPMU
BERAU, 26 APRIL 2021

FORCLIME FC telah sejak 2018 melakukan 
fasilitasi 10 kampung di kawasan mangrove Delta 
Sungai Berau. Luas total kawasan mangrove 
yang masuk pada Demonstration Activity 10 
(DA#10) adalah 42.574,62 ha. DPMU Berau 
bersama dengan NPMU pada tanggal 26 April 
2021 melakukan fasilitasi kepada masyarakat 
untuk mengidentifikasi area mangrove di kampung 
DA#10 antara lain Kampung Suaran, Pesayan dan 
Sukan Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung 
pemerintah Kabupaten Berau yang sedang 
menyusun peraturan Pengelolaan Mangrove yang 
merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia No.87/Kepmen-
KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan 
Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) di Kabupaten 
Berau. Berdasarkan hasil identifikasi bersama 
masyarakat dan perangkat desa diketahui bahwa 
kondisi area mangrove di masing-masing kampung 
DA#10 pada umumnya memiliki tutupan lahan 
yang sebagian besar masih sangat baik.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat pada 
ekosistem mangrove berupa pemanfaatan atau 
pemanenan hasil sungai/laut dengan metode 
ramah lingkungan. Kondisi eksisting sebagian 
pulau terdapat pembukaan area mangrove karena 
aktivitas budidaya tambak ikan, perkebunan 
masyarakat dan konsesi perusahaan (PT.Kiani 
Kertas Nusantara dan PT.BUM), dan pelabuhan. 
Fasilitasi perencanaan yang akan dilakukan 
pada areal ekosistem mangrove antara lain 
ekowisata, pengembangan pemukiman kampung, 
pemanfaatan dan pemanenan hasil sungai dan 
laut secara ramah lingkungan, pengembangan 
budidaya perikanan (tambak),   Rencana Detail  
Tata  Ruang  (RDTR)  Kawasan  Pertumbuhan  
Industry  Mantaritip. Pemerintah  daerah
Kabupaten Berau akan mengadakan diskusi para 
pihak dalam menyampaikan hasil identifikasi area 
pengelolaan mangrove, sebelum dilakukan drafting 
Peraturan Bupati.                                                                   
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PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUN ANGGGARAN 2020 
KEGIATAN PROGRAM FORCLIME FC DPMU MALINAU 
KE GUBENUR PROVINSI KALTARA DAN KEPALA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALTARA
MALINAU, 28 APRIL 2021

Dalam rangka mendukung Transparansi Kinerja 
kegiatan Program Forclime FC di Kabupaten Malinau 
pada kegiatan Tahun Anggaran 2020.  Pada hari Rabu, 
tanggal 28 April 2021 diruang rapat Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara. Program Forclime FC 
menyerahkan laporan hasil kinerja kegiatan Program 
Forclime FC di Area DA#3 Kabupaten Malinau 
kepada Bapak Ir. Bastiang, M.Ap sebagai Kepala 
Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Hutan Adat, yang mewaikili Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara. Dalam penyampaian 
laporan Kinerja Program Forclime FC tersebut 
dihadiri oleh NPMU Jakarta, DPMU Malinau, District 
Facilitator GFA, UPTD KPH Unit X Malinau dan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupeten Malinau.

Dalam menyampaikan buku laporan dan buku album 
tahunan 2020 kemudian Dinas Kehutanan Provinsi 
menyambut baik dan memberikan masukan kepada 
program Forclime FC khusunya di Hutan Desa Long 
Kemuat dan Long Berini yang sedang fokus untuk 
mengembangkan kegiatan Perhutanan Sosial untuk 
Tahun 2021. Terkait Rencana Pengelolaan Hutan Desa 
dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial kemudian 
Dinas Kehutanan Provinsi memberikan peluang 
bantuan dana untuk pengelolaan perhutanan sosial 
melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang 
sudah berjalan berdasarkan potensi yang ada didesa 
tersebut. Mengenai usulan kegiatan proposal nantinya 
bisa koordinasi dan kerjasama/bermitra dengan UPTD 
KPH Unit X Malinau. Usulan proposal dari Lembaha 
Pengelola Hutan Desa yanga sudah selesai dengan 
potensi yang dimiliki desa bisa segera diserahkan 
kepihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 
untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu. Dalam Exit 
Strategy Program Forclime FC di Kabupaten Malinau 
pada dasarnya Dinas Provinsi telah menyarankan 
bermitra dengan UPTD KPH Unit X Malinau untuk 
selanjutnya LPHD yang berada dibinaan Program 
Forclime FC dapat ditindak lanjuti kerjasamanya 
dalam memberikan masukan dan pengarahan lebih 
lanjut dalam mempromosikan Hasil Produk di Dinas 
Perindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara.

Penyampaian Buku Laporan dan Buku Album Program 
Forclime FC Tahun Anggaran 2020 ke Dinas Kehutanan 

Provinsi Kalimantan Utara 

Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Hutan Adat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 

Utara memberikan masukan terhadap Hutan Desa 
Program Forclime FC di Kabupaten Malinau

Survey lokasi gudang penyimpanan kayu manis yang 
akan dikirim ke PT.RMDS Yanto Sejahtera Indonesia 

oleh perwakilan tim NPMU, DPMU, 
GFA dan KPH Unit X Malinau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah kampung Pesayan

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah Kampung Suaran

Pelaksanaan sosialisasi KKP3K-KDPS pada masyarakat 
dan pemerintah Kampung Sukan Tengah

PENDAMPINGAN SOSIALISASI PERATURAN
KKP3K-KDPS DPMU BERAU BERSAMA NPMU
BERAU, 26 APRIL 2021

FORCLIME FC telah sejak 2018 melakukan 
fasilitasi 10 kampung di kawasan mangrove Delta 
Sungai Berau. Luas total kawasan mangrove 
yang masuk pada Demonstration Activity 10 
(DA#10) adalah 42.574,62 ha. DPMU Berau 
bersama dengan NPMU pada tanggal 26 April 
2021 melakukan fasilitasi kepada masyarakat 
untuk mengidentifikasi area mangrove di kampung 
DA#10 antara lain Kampung Suaran, Pesayan dan 
Sukan Tengah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung 
pemerintah Kabupaten Berau yang sedang 
menyusun peraturan Pengelolaan Mangrove yang 
merujuk pada Keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Republik Indonesia No.87/Kepmen-
KP/2016 tentang Kawasan Konservasi Pesisir 
dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan 
Perairan Sekitarnya (KKP3K-KDPS) di Kabupaten 
Berau. Berdasarkan hasil identifikasi bersama 
masyarakat dan perangkat desa diketahui bahwa 
kondisi area mangrove di masing-masing kampung 
DA#10 pada umumnya memiliki tutupan lahan 
yang sebagian besar masih sangat baik.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat pada 
ekosistem mangrove berupa pemanfaatan atau 
pemanenan hasil sungai/laut dengan metode 
ramah lingkungan. Kondisi eksisting sebagian 
pulau terdapat pembukaan area mangrove karena 
aktivitas budidaya tambak ikan, perkebunan 
masyarakat dan konsesi perusahaan (PT.Kiani 
Kertas Nusantara dan PT.BUM), dan pelabuhan. 
Fasilitasi perencanaan yang akan dilakukan 
pada areal ekosistem mangrove antara lain 
ekowisata, pengembangan pemukiman kampung, 
pemanfaatan dan pemanenan hasil sungai dan 
laut secara ramah lingkungan, pengembangan 
budidaya perikanan (tambak),   Rencana Detail  
Tata  Ruang  (RDTR)  Kawasan  Pertumbuhan  
Industry  Mantaritip. Pemerintah  daerah
Kabupaten Berau akan mengadakan diskusi para 
pihak dalam menyampaikan hasil identifikasi area 
pengelolaan mangrove, sebelum dilakukan drafting 
Peraturan Bupati.                                                                   
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Penampakan tanaman porang yang dikembangkan oleh 
kelompok tani di Cicurug Sukabumi 

Pemberian kenang-kenangan kepada perwakilan kelompok tani Cicurug yang diberikan oleh PTL FORCLIME FC.  

Tim FORCLIME FC berfoto bersama dengan hasil panenan talas beneng yang dikembangkan oleh kelompok tani 
di Gunung Halu Bandung. 

Penampakan panenan buah porang yang dikembangkan 
oleh kelompok tani di Cicurug Sukabumi 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

STUDY BANDING UNTUK PENGEMBANGAN DAN 
PEMASARAN HHBK PORANG DI CICURUG SUKABUMI DAN 
TALAS PRATAMA DI GUNUNG HALU BANDUNG UNTUK 
DESA BINAAN FORCLIME FC YAITU LPHD DI KAPUAS HULU.
SUKABUMI DAN BANDUNG, 2-4 JUNI 2021

Kegiatan study banding “Budidaya dan Pemasaran Tanaman Porang dan Talas Pratama” diikuti oleh 
tenaga pelaksana program Forclime FC dari NPMU dan DPMU Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan 
ini untuk memberikan gambaran tentang pengembangan agroforestry tanaman yang memiliki nilai 
ekonomis tinggi, mudah dibudidayakan dan memiliki potensi pasar yang luas dan menguntungkan 
petani. Harapannya bisa diterapkan di areal DA REDD+ Forclime FC khususnya di wilayah DA Kapuas 
Hulu.

KUNJUNGAN KE KELOMPOK TANI PORANG DI CICURUG SUKABUMI
Porang  merupakan  tanaman  umbi  umbian  yang  masuk  dalam  family  Araceae  dan  marga
Amorphophallus. Tanaman Porang biasa hidup liar dan pada awalnya disebut sebagai tanaman 
penggangu atau hama. Tanaman sejenis yang mirip dengan Porang adalah suweg, iles-iles dan walur. 
Terdapat ciri yang dapat membedakan antara tanaman porang dengan tanaman lainnya yaitu adanya 
bubil atau katak pada tanaman Porang. Kementerian Pertanian mengatakan bahwa tanaman ini 
memiliki peluang besar untuk di ekspor dan mempunyai nilai strategis, sejak tahun
2018 Porang telah diekspor ke mancanegara namun saat ini belum banyak petani porang, umbi porang 
banyak diperoleh dari hutan dan belum dibudidayakan. Beberapa sentra pengolahan tepung porang 
berada di Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung, Maros, Tapanuli dan Padang Sidempuan.

Petani yang menanam Porang di Cicurug Sukabumi membentuk kelompok tani yang bernama Mitra 
Amanah Sejahtera (MAS) telah berjalan 3 tahun terdiri dari 8 orang petani porang. Awalnya petani 
porang menanam komoditas pertanian lain dan karena mengetahui potensi bisnis porang yang lebih 
baik maka petani beralih menanam porang dengan sistim bagi hasil, petani tidak perlu membeli bibit 
dan pupuk. Hasil panen kelompok tani langsung dijual ke perusahaan. Hasil olahan tanaman porang 
di ekspor ke mancanegara dalam bentuk chip dan tepung digunakan sebagai bahan baku kosmetik, 
mie ramen/udon dan industri.

KUNJUNGAN KE KEBUN TALAS PRATAMA DI GUNUNG HALU BANDUNG
Talas  Pratama (Colocasia Esculenta) dikenal sebagai  umbi  raksasa karena bobotnya bisa 
mencapai 8kg per buahnya dari talas biasa yang beratnya 1-2kg. Talas ini mudah di budidayakan 
sehinga menguntungkan petani. Sebagai komoditas baru talas ini dapat menyejahterakan petani dan 
memiliki harga jual diatas rata-rata pasaran talas. Penjualan umbi talas pratama ke pasar modern dan 
supermarket dengan harga Rp.15.000/kg

Kelompok Tani Pada Mukti di Desa Gunung Halu telah membudidayakan bermacam-macam talas 
diantaranya Talas Beneng, Talas Pratama dan Talas Lipi. Namun kelompok tani tersebut lebih memilih 
menanam talas pratama dengan umbi berwarna putih dan lebih pulen. Rata-rata berat umbi talas 
pratama sekitar 3-10kg. Prospek bisnis umbi talas pratama sangat baik yaitu petani dapat menjual 
umbi dengan harga Rp.5000/kg dan dapat dipanen 2 (dua) kali dalam setahun.
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Penampakan tanaman porang yang dikembangkan oleh 
kelompok tani di Cicurug Sukabumi 

Pemberian kenang-kenangan kepada perwakilan kelompok tani Cicurug yang diberikan oleh PTL FORCLIME FC.  

Tim FORCLIME FC berfoto bersama dengan hasil panenan talas beneng yang dikembangkan oleh kelompok tani 
di Gunung Halu Bandung. 

Penampakan panenan buah porang yang dikembangkan 
oleh kelompok tani di Cicurug Sukabumi 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

STUDY BANDING UNTUK PENGEMBANGAN DAN 
PEMASARAN HHBK PORANG DI CICURUG SUKABUMI DAN 
TALAS PRATAMA DI GUNUNG HALU BANDUNG UNTUK 
DESA BINAAN FORCLIME FC YAITU LPHD DI KAPUAS HULU.
SUKABUMI DAN BANDUNG, 2-4 JUNI 2021

Kegiatan study banding “Budidaya dan Pemasaran Tanaman Porang dan Talas Pratama” diikuti oleh 
tenaga pelaksana program Forclime FC dari NPMU dan DPMU Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan 
ini untuk memberikan gambaran tentang pengembangan agroforestry tanaman yang memiliki nilai 
ekonomis tinggi, mudah dibudidayakan dan memiliki potensi pasar yang luas dan menguntungkan 
petani. Harapannya bisa diterapkan di areal DA REDD+ Forclime FC khususnya di wilayah DA Kapuas 
Hulu.

KUNJUNGAN KE KELOMPOK TANI PORANG DI CICURUG SUKABUMI
Porang  merupakan  tanaman  umbi  umbian  yang  masuk  dalam  family  Araceae  dan  marga
Amorphophallus. Tanaman Porang biasa hidup liar dan pada awalnya disebut sebagai tanaman 
penggangu atau hama. Tanaman sejenis yang mirip dengan Porang adalah suweg, iles-iles dan walur. 
Terdapat ciri yang dapat membedakan antara tanaman porang dengan tanaman lainnya yaitu adanya 
bubil atau katak pada tanaman Porang. Kementerian Pertanian mengatakan bahwa tanaman ini 
memiliki peluang besar untuk di ekspor dan mempunyai nilai strategis, sejak tahun
2018 Porang telah diekspor ke mancanegara namun saat ini belum banyak petani porang, umbi porang 
banyak diperoleh dari hutan dan belum dibudidayakan. Beberapa sentra pengolahan tepung porang 
berada di Pasuruan, Madiun, Wonogiri, Bandung, Maros, Tapanuli dan Padang Sidempuan.

Petani yang menanam Porang di Cicurug Sukabumi membentuk kelompok tani yang bernama Mitra 
Amanah Sejahtera (MAS) telah berjalan 3 tahun terdiri dari 8 orang petani porang. Awalnya petani 
porang menanam komoditas pertanian lain dan karena mengetahui potensi bisnis porang yang lebih 
baik maka petani beralih menanam porang dengan sistim bagi hasil, petani tidak perlu membeli bibit 
dan pupuk. Hasil panen kelompok tani langsung dijual ke perusahaan. Hasil olahan tanaman porang 
di ekspor ke mancanegara dalam bentuk chip dan tepung digunakan sebagai bahan baku kosmetik, 
mie ramen/udon dan industri.

KUNJUNGAN KE KEBUN TALAS PRATAMA DI GUNUNG HALU BANDUNG
Talas  Pratama (Colocasia Esculenta) dikenal sebagai  umbi  raksasa karena bobotnya bisa 
mencapai 8kg per buahnya dari talas biasa yang beratnya 1-2kg. Talas ini mudah di budidayakan 
sehinga menguntungkan petani. Sebagai komoditas baru talas ini dapat menyejahterakan petani dan 
memiliki harga jual diatas rata-rata pasaran talas. Penjualan umbi talas pratama ke pasar modern dan 
supermarket dengan harga Rp.15.000/kg

Kelompok Tani Pada Mukti di Desa Gunung Halu telah membudidayakan bermacam-macam talas 
diantaranya Talas Beneng, Talas Pratama dan Talas Lipi. Namun kelompok tani tersebut lebih memilih 
menanam talas pratama dengan umbi berwarna putih dan lebih pulen. Rata-rata berat umbi talas 
pratama sekitar 3-10kg. Prospek bisnis umbi talas pratama sangat baik yaitu petani dapat menjual 
umbi dengan harga Rp.5000/kg dan dapat dipanen 2 (dua) kali dalam setahun.
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STUDY BANDING KE PANDEGLANG BANTEN : BUDIDAYA, 
PENGOLAHAN DAN PRODUK TURUNAN TANAMAN TALAS 
BENENG, SILVOPASTURAL KAMBING DAN EKOWISATA 
PANDEGLANG, 22-24 JUNI 2021

Kegiatan study banding “Budidaya Talas Beneng dan Pengolahannya, Silvopastural kambing dan 
Ekowisata” diikuti oleh tenaga pelaksana program Forclime FC dari NPMU dan DPMU Kapuas Hulu. 
Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan gambaran pengembangan agroforestry yang terintegrasi, 
mulai dari budidaya tanaman kehutanan yang dikombinasaikan dengan tanaman pertanian yang 
bernilai ekonomi, peternakan dan pengelolaan kampung menjadi tempat wisata. Harapannya bisa 
diterapkan di areal DA REDD+ Forclime FC khususnya di wilayah DA Kapuas Hulu.

Study banding ini dilakukan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Juhut Mandiri yang berada di 
kampong Cinyurup Desa Juhut. Gapoktan Juhut Mandiri mengembangkan budidaya talas beneng yang 
ditanam dengan cara tumpang sari, budidaya kambing, pengembangan ekowisata desa serta sebagai 
pusat pelatihan budidaya talas beneng dan kambing. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa 
yang dibina oleh instansi terkait seperti BPPT, Dinas Pertanian Kabupaten dan kementerian pertanian.

Gapoktan Juhut Mandiri bersama anggotanya yaitu kelompok tani telah berhasil menjual produk 
tanaman talas beneng menembus pasar ekspor yaitu berupa tembakau daun talas beneng. Kondisi 
masyarakat Desa Juhut yang sebelumnya banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, saat ini 
mereka telah bisa membiayai sekolah anak-anaknya bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Keuletan 
masyarakat desa dalam mengembangkan pertanian terintegrasi yang memperhatikan kondisi hutan di 
kakai Gunung Karang ini membuahkan hasil. Saat ini Desa Juhut terkenal dengan sebutan penghasil 
talas beneng dan peternakan kambing.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

MEETING INTERNAL BERSAMA EXECUTING AGENCY 
FORCLIME FC
JAKARTA, 22 JUNI 2021

Tahun 2022 program FORCLIME FC dijadwalkan akan melakukan pengakhiran, sehingga pada 
kesempatan ini Program Team Leader FORCLIME FC didampingi oleh DTL Kapuas Hulu dan TK 
Administrasi dan Keuangan menghadiri undangan tersebut. Agenda tersebut dihadiri oleh Kepala 
Biro Perencanaan dan Ditjen PSKL yang membahas arahan Sekjen KLHK mengenai keberlanjutan 
hasil-hasil investasi pasca berakhirnya program FORCLIME FC. Penting bagi FORCLIME FC untuk 
memastikan bahwa hasil-hasil capaian investasi tetap berlanjut setelah program berakhir pada tahun 
2022. Bimbingan teknis perlu dillakukan oleh Eselon I terkait dan juga Pemerintah Daerah setempat. 
Serta pada kegiatan perhutanan sosial yang telah dilakukan perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut 
telah berkontribusi untuk mendukung dan mengakselerasi pembangunan ekonomi serta telah 
mendorong Integrated Area Development (IAD) pada hutan desa dampingan FORCLIME FC. Saat 
ini program IAD telah dilaksanakan di 3 daerah yaitu Bangka Belitung, Danau Toba dan Lumajang. 
Kepala Biro Perencanaan meminta konsultan pendamping (GFA) untuk menyiapkan dokumen IAD di 
masing-masing daerah provinsi dampingan FORCLIME FC.

36



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

STUDY BANDING KE PANDEGLANG BANTEN : BUDIDAYA, 
PENGOLAHAN DAN PRODUK TURUNAN TANAMAN TALAS 
BENENG, SILVOPASTURAL KAMBING DAN EKOWISATA 
PANDEGLANG, 22-24 JUNI 2021

Kegiatan study banding “Budidaya Talas Beneng dan Pengolahannya, Silvopastural kambing dan 
Ekowisata” diikuti oleh tenaga pelaksana program Forclime FC dari NPMU dan DPMU Kapuas Hulu. 
Tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan gambaran pengembangan agroforestry yang terintegrasi, 
mulai dari budidaya tanaman kehutanan yang dikombinasaikan dengan tanaman pertanian yang 
bernilai ekonomi, peternakan dan pengelolaan kampung menjadi tempat wisata. Harapannya bisa 
diterapkan di areal DA REDD+ Forclime FC khususnya di wilayah DA Kapuas Hulu.

Study banding ini dilakukan di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Juhut Mandiri yang berada di 
kampong Cinyurup Desa Juhut. Gapoktan Juhut Mandiri mengembangkan budidaya talas beneng yang 
ditanam dengan cara tumpang sari, budidaya kambing, pengembangan ekowisata desa serta sebagai 
pusat pelatihan budidaya talas beneng dan kambing. Pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat desa 
yang dibina oleh instansi terkait seperti BPPT, Dinas Pertanian Kabupaten dan kementerian pertanian.

Gapoktan Juhut Mandiri bersama anggotanya yaitu kelompok tani telah berhasil menjual produk 
tanaman talas beneng menembus pasar ekspor yaitu berupa tembakau daun talas beneng. Kondisi 
masyarakat Desa Juhut yang sebelumnya banyak yang tidak dapat mengenyam pendidikan, saat ini 
mereka telah bisa membiayai sekolah anak-anaknya bahkan hingga ke Perguruan Tinggi. Keuletan 
masyarakat desa dalam mengembangkan pertanian terintegrasi yang memperhatikan kondisi hutan di 
kakai Gunung Karang ini membuahkan hasil. Saat ini Desa Juhut terkenal dengan sebutan penghasil 
talas beneng dan peternakan kambing.
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MEETING INTERNAL BERSAMA EXECUTING AGENCY 
FORCLIME FC
JAKARTA, 22 JUNI 2021

Tahun 2022 program FORCLIME FC dijadwalkan akan melakukan pengakhiran, sehingga pada 
kesempatan ini Program Team Leader FORCLIME FC didampingi oleh DTL Kapuas Hulu dan TK 
Administrasi dan Keuangan menghadiri undangan tersebut. Agenda tersebut dihadiri oleh Kepala 
Biro Perencanaan dan Ditjen PSKL yang membahas arahan Sekjen KLHK mengenai keberlanjutan 
hasil-hasil investasi pasca berakhirnya program FORCLIME FC. Penting bagi FORCLIME FC untuk 
memastikan bahwa hasil-hasil capaian investasi tetap berlanjut setelah program berakhir pada tahun 
2022. Bimbingan teknis perlu dillakukan oleh Eselon I terkait dan juga Pemerintah Daerah setempat. 
Serta pada kegiatan perhutanan sosial yang telah dilakukan perlu dipastikan bahwa kegiatan tersebut 
telah berkontribusi untuk mendukung dan mengakselerasi pembangunan ekonomi serta telah 
mendorong Integrated Area Development (IAD) pada hutan desa dampingan FORCLIME FC. Saat 
ini program IAD telah dilaksanakan di 3 daerah yaitu Bangka Belitung, Danau Toba dan Lumajang. 
Kepala Biro Perencanaan meminta konsultan pendamping (GFA) untuk menyiapkan dokumen IAD di 
masing-masing daerah provinsi dampingan FORCLIME FC.
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Ketua kelompok Gapoktan Juhut Mandiri menjelaskan kegiatan  pengembang biakan ternak domba 
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Penjelasan teknis budidaya talas beneng oleh ketua kelompok 
Gapoktan Juhut Mandiri, Kampung Cinyurup, Desa Juhut, 

Pandeglang

Penjelasan tentang pemanenan dan 
pengolahan talas beneng oleh ketua Gapoktan 

Juhut Mandiri 
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KEGIATAN TRAINING OF TRAINERS BAGI PELAKSANAAN 
PROGRAM FORCLIME FC (NPMU DAN DPMU KAPUAS HULU) 
DI SEAMEO BIOTROP
BOGOR, 6-8 SEPTEMBER 2021

Kegiatan Training of Trainers bagi pelaksanaan program FORCLIME FC (NPMU dan DPMU Kapuas 
Hulu) bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Tenaga Pelaksana program FORCLIME- FC di 
kabupaten Kapuas Hulu guna memberikan gambaran pendampingan, mulai dari budidaya tanaman 
kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian bernilai ekonomi, peternakan, dan 
pengelolaan HHBK.

Training of Trainers ini dilakukan pada tanggal 6-8 September 2021 di SEAMEO BIOTROP (Southeast 
Asian Regional Centre for Tropical Biology) yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. SEAMEO BIOTROP 
merupakan lembaga regional yang berada di bawah struktur Sekretaris Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekjen Kemendikbud) dan merupakan salah 
satu dari 26 lembaga di bawah koordinasi Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se-Asia Tenggara 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO).

Kegiatan pelatihan yang dilakukan diantaranya yaitu penyulingan minyak atsiri beserta pengembangan 
produk turunannya, pembuatan pupuk Ecoenzyme dan Biopestisida, pembuatan pakan ternak organik 
berupa silase, perbanyakan tanaman secara vegetatif melalui cangkok, serta pengenalan HHBK bernilai 
ekonomi tinggi. Harapannya pelatihan tersebut dapat diterapkan di areal DA REDD+ FORCLIME FC, 
khususnya di DPMU Kapuas Hulu sebelum program berakhir pada tahun 2022.

Penyampaian materi Training of Trainer DPMU Kapuas Hulu yang dilaksanakan di SEAMEO BIOTROP oleh Dr. Supriyanto
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PENDAMPINGAN NPMU PADA KEGIATAN SURVEY DAMPAK 
SOSIAL EKONOMI PADA DA REDD+ KABUPATEN KAPUAS 
HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
KAPUAS HULU, 13-30 AGUSTUS 2021

Kegiatan Survey Dampak Sosial Ekonomi Program 
FORCLIME-FC di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi 
Kalimantan Barat, akan dilaksanakan oleh Tim NPMU 
sebanyak 2 orang dan Tim DPMU Kapuas Hulu Sebanyak 
67 orang terdiri dari DTL, TA, TK, PL, LPHD, KUPS dan 
Enumerator yang terdiri dari FD, PL, dan LPM di 32 Desa, 
namun dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama 
dilakukan di 12 Desa yang mendapatkan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa. Sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada 
20 Desa dampingan yang sudah tidak memperoleh dukungan 
program FORCLIME-FC sejak tahun 2021.

Tujuan dari Kegiatan ini untuk mengukur dampak 
intervensi Program FORCLIME-FC terhadap kesejahteraan 
(livelihood) masyarakat dampingan pada areal DA REDD+ 
di wilayah kabupaten Kapuas Hulu, Selain itu termonitornya 
keberlanjutan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan 
pasca berakhirnya dampingan program agar masyarakat 
bisa hidup lebih mandiri lagi.

Parameter survey yang di ukur adalah tingkat kesejahteraan 
masyarakat menggunakan metode NESP, kondisi sosial, 
ekonomi masyarakat analisis gender, dan persepsi 
masyarakat terhadap program FORCLIME-FC. Responden 
yang  dipilih secara acak merupakan penerima manfaat dari 
kegiatan FORCLIM FC. Sebelum melakukan survey dengan 
wawancara, para enumenator terlebih dahulu agar metode 
survey dan pertanyaan didalam kuisioner dapat tersampaikan 
dengan baik.

Setelah dilakukan survei maka data data hasil wawancara 
tersebut akan direkap oleh FD dan PL setelah itu dianalisis 
oleh Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Khusus (TK) DPMU 
Kapuas Hulu. Data analisis tersebut merupakan data final 
yaitu Indeks Kemiskinan Agregat, gender dan persepsi 
masyarakat. Survey dimulai tanggal 14 Agustus di desa 
Melemba sebanyak 22 responden penerima manfaat. 
Kemudian dilanjutkan ke desa Lanjak Deras dengan 42 
responden, desa Sepandan 36 responden, desa Sungai 
Abau 19 responden, desa Mensiau 34, desa Sungai Ajung 
32, desa Menua Sadap 72, desa Tamao 45, desa Nanga 
Tuan 59, desa Bunut Hulu 87, desa Nanga Palin 46 dan 
desa Jongkong Manday 21 responden. Diharapkan dengan 
adanya survey dampak sosial dan ekonomi masyarakat di 
desa binaan FORCLIME FC dapat melanjutkan program 
yang telah dilakukan secara mandiri.

Proses penetuan responden dengan metode 
pengambaran denah lokasi rumah yang 
dipandu oleh perangkat desa Bunut Hulu

Penjelasan metodologi survey dan kuisioner 
yang akan dilaksanakan oleh tim enumerator 

di Desa Bunut Hulu, Kapuas Hulu

Proses wawancara survey gender oleh 
enumerator kepada ibu-ibu penerima manfaat
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KEGIATAN TRAINING OF TRAINERS BAGI PELAKSANAAN 
PROGRAM FORCLIME FC (NPMU DAN DPMU KAPUAS HULU) 
DI SEAMEO BIOTROP
BOGOR, 6-8 SEPTEMBER 2021

Kegiatan Training of Trainers bagi pelaksanaan program FORCLIME FC (NPMU dan DPMU Kapuas 
Hulu) bertujuan untuk meningkatkan Kapasitas Tenaga Pelaksana program FORCLIME- FC di 
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kehutanan yang dikombinasikan dengan tanaman pertanian bernilai ekonomi, peternakan, dan 
pengelolaan HHBK.

Training of Trainers ini dilakukan pada tanggal 6-8 September 2021 di SEAMEO BIOTROP (Southeast 
Asian Regional Centre for Tropical Biology) yang bertempat di Bogor, Jawa Barat. SEAMEO BIOTROP 
merupakan lembaga regional yang berada di bawah struktur Sekretaris Jenderal Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekjen Kemendikbud) dan merupakan salah 
satu dari 26 lembaga di bawah koordinasi Organisasi Menteri-menteri Pendidikan se-Asia Tenggara 
(Southeast Asian Ministers of Education Organization – SEAMEO).

Kegiatan pelatihan yang dilakukan diantaranya yaitu penyulingan minyak atsiri beserta pengembangan 
produk turunannya, pembuatan pupuk Ecoenzyme dan Biopestisida, pembuatan pakan ternak organik 
berupa silase, perbanyakan tanaman secara vegetatif melalui cangkok, serta pengenalan HHBK bernilai 
ekonomi tinggi. Harapannya pelatihan tersebut dapat diterapkan di areal DA REDD+ FORCLIME FC, 
khususnya di DPMU Kapuas Hulu sebelum program berakhir pada tahun 2022.

Penyampaian materi Training of Trainer DPMU Kapuas Hulu yang dilaksanakan di SEAMEO BIOTROP oleh Dr. Supriyanto
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KAPUAS HULU, 13-30 AGUSTUS 2021
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Kalimantan Barat, akan dilaksanakan oleh Tim NPMU 
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67 orang terdiri dari DTL, TA, TK, PL, LPHD, KUPS dan 
Enumerator yang terdiri dari FD, PL, dan LPM di 32 Desa, 
namun dibagi menjadi 2 tahap. Untuk tahap pertama 
dilakukan di 12 Desa yang mendapatkan Hak Pengelolaan 
Hutan Desa. Sedangkan tahap kedua akan dilakukan pada 
20 Desa dampingan yang sudah tidak memperoleh dukungan 
program FORCLIME-FC sejak tahun 2021.

Tujuan dari Kegiatan ini untuk mengukur dampak 
intervensi Program FORCLIME-FC terhadap kesejahteraan 
(livelihood) masyarakat dampingan pada areal DA REDD+ 
di wilayah kabupaten Kapuas Hulu, Selain itu termonitornya 
keberlanjutan kegiatan investasi yang telah dilaksanakan 
pasca berakhirnya dampingan program agar masyarakat 
bisa hidup lebih mandiri lagi.

Parameter survey yang di ukur adalah tingkat kesejahteraan 
masyarakat menggunakan metode NESP, kondisi sosial, 
ekonomi masyarakat analisis gender, dan persepsi 
masyarakat terhadap program FORCLIME-FC. Responden 
yang  dipilih secara acak merupakan penerima manfaat dari 
kegiatan FORCLIM FC. Sebelum melakukan survey dengan 
wawancara, para enumenator terlebih dahulu agar metode 
survey dan pertanyaan didalam kuisioner dapat tersampaikan 
dengan baik.

Setelah dilakukan survei maka data data hasil wawancara 
tersebut akan direkap oleh FD dan PL setelah itu dianalisis 
oleh Tenaga Ahli (TA) dan Tenaga Khusus (TK) DPMU 
Kapuas Hulu. Data analisis tersebut merupakan data final 
yaitu Indeks Kemiskinan Agregat, gender dan persepsi 
masyarakat. Survey dimulai tanggal 14 Agustus di desa 
Melemba sebanyak 22 responden penerima manfaat. 
Kemudian dilanjutkan ke desa Lanjak Deras dengan 42 
responden, desa Sepandan 36 responden, desa Sungai 
Abau 19 responden, desa Mensiau 34, desa Sungai Ajung 
32, desa Menua Sadap 72, desa Tamao 45, desa Nanga 
Tuan 59, desa Bunut Hulu 87, desa Nanga Palin 46 dan 
desa Jongkong Manday 21 responden. Diharapkan dengan 
adanya survey dampak sosial dan ekonomi masyarakat di 
desa binaan FORCLIME FC dapat melanjutkan program 
yang telah dilakukan secara mandiri.
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Kegiatan praktek proses pembuatan eco-enzym dan proses pencacahan serai wangi yang akan disuling menjadi minyak atsiri

Paparan materi proses penyulingan minyak atsiri yang dilakukan di laboratorium SEAMEO BIOTROP
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Penyampaian materi tentang perbanyakan vegetatif pada tanaman lemon California. 

Praktek pembuatan pupuk organik yang disebut sebagai bio-enzym, bahan yang digunakan berasal dari limbah buah-buahan 
yang ada disekitar
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Kegiatan praktek proses pembuatan eco-enzym dan proses pencacahan serai wangi yang akan disuling menjadi minyak atsiri

Paparan materi proses penyulingan minyak atsiri yang dilakukan di laboratorium SEAMEO BIOTROP

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penyampaian materi tentang perbanyakan vegetatif pada tanaman lemon California. 
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yang ada disekitar
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Paparan tentang kegiatan budidaya agroforestry kopi yang dilakukan oleh 
Koperasi Mitra Malabar di Desa Loa, Pangalengan

Penjelasan tentang budidaya kopi dengan 
sistem agroforestry oleh kelompok tani Desa Loa

Produk olahan yang telah dikembangkan oleh kelompok binaan Koperasi 
Mitra Malabar

Kegiatan agroforestry kopi dibawah tegakan 
pinus yang dikembangkan oleh kelompok 
LMDH dampingan Koperasi Mitra Malabar 
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PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGOLAHAN KOPI 
BUDIDAYA DAN PASCA PANEN DI KOPI MALABAR 
PENGALENGAN BANDUNG
BANDUNG, 12-13 SEPTEMBER 2021

Program Forclime FC telah memfasilitasi beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan hutan desa 
dan kemitraan diantaranya berupa penananam dengan pola agroforestry, pengembangan HHBK dan 
pembangunan demplot. Fasilitasi kegiatan tersebut dilakukan mulai dari pengadaan bibit, pembangunan 
sarana dan alat produksi/pemasaran dan pendampingan keahlian. Dalam pelaksanaanya masih 
terdapat kendala dalam pengelolaan Hutan Desa diantaranya masih kurangnya kapasitas sumber daya 
manusia, sehinga diperlukan pengembangan bagi pengelola Hutan Desa dampingan FORCLIME FC.

Pelatihan pengolahan kopi, budidaya dan pasca panen dilaksanakan di Koperasi Mitra Malabar (KMM). 
Koperasi terbentuk karena kepedulian kepada petani dan masyarakat desa yang bertujuan untuk 
menumbuh kembangkan perekonomian di desa    dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah 
satu kegiatannya adalah mengembangkan potensi perkebunan rakyat di daerah pengalengan sebagai 
salah satu sentra produksi kopi di Jawa Barat. KMM memerlukan waktu 2 tahun untuk membangun 
dan mengembangkan Kopi Malabar dari hulu ke hilir. Koperasi telah dapat menaikan nilai tambah kopi 
sekaligus menjembatani petani untuk menjual produknya ke pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Setelah melakukan kunjungan ke koperasi mitra malabar selanjutnya tim NPMU dan DPMU melakukan 
kunjungan ke Desa Loa yaitu salah satu desa yang menjadi penyuplai kopi di koperasi mitra malabar. 
Belajar tentang pengolahan Kopi pasca panen serta mengunjungi Perkebunan Kopi masyarakat di 
dalam Kawasan Hutan yang telah memiliki izin dengan skema Perhutanan Sosial.  Dimana  perkebunan  
kopi  seluas  300 ha,  ditanami  kopi  jenis  Arabica  dengan  pola Agroforestri. Petani kopi menanam 
di bawah tegakan poho Pinus;

Dalam mendukung program Perhutanan Sosial KLHK, KMM memberikan pendampingan ke beberapa 
desa dan Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Barat salah satunya di Desa Loa Kec. 
Paseh, yang memiliki potensi agribisnis kopi dan hasil hutan lainnya. Pendampingan dimulai sejak 
pengajuan izin Perhutanan Sosial, penguatan kelembagaan petani sampai ke tahap pendampingan 
pengolahan kopi pasca panen. Petani kopi desa Loa sebelumnya hidup dalam kemiskinan karena 
mengolah kopi tanpa pengetahuan dan menjualnya langsung ke Tengkulak. Setelah 3 tahun dibina 
oleh Koperasi, kini petani kopi di desa Loa telah mampu menghasilkan kopi berkualitas dan bernilai 
ekonomi tinggi. Bentang Loa Coffee merupakan merek kopi yang diproduksi oleh Bumdes Loa, dengan 
bahan baku kopi produksi asli petani desa Loa, yang ditanam pada daerah gunung Cibentang Ds. 
Loa. Jenis Kopi yang menjadi bahan bakunya adalah Kopi Arabica. Ada berbagai jenis olahan kopi 
yang dihasilkan oleh Bumdes Loa yaitu natural, wine, honey, dll. Sedangkan produk yang dijual oleh 
Bumdes Loa dalam bentuk Green Bean, Roast bean dan bubuk dengan harga yang bervariasi. 
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Paparan tentang kegiatan budidaya agroforestry kopi yang dilakukan oleh 
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PENGALENGAN BANDUNG
BANDUNG, 12-13 SEPTEMBER 2021
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Koperasi terbentuk karena kepedulian kepada petani dan masyarakat desa yang bertujuan untuk 
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dan mengembangkan Kopi Malabar dari hulu ke hilir. Koperasi telah dapat menaikan nilai tambah kopi 
sekaligus menjembatani petani untuk menjual produknya ke pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Setelah melakukan kunjungan ke koperasi mitra malabar selanjutnya tim NPMU dan DPMU melakukan 
kunjungan ke Desa Loa yaitu salah satu desa yang menjadi penyuplai kopi di koperasi mitra malabar. 
Belajar tentang pengolahan Kopi pasca panen serta mengunjungi Perkebunan Kopi masyarakat di 
dalam Kawasan Hutan yang telah memiliki izin dengan skema Perhutanan Sosial.  Dimana  perkebunan  
kopi  seluas  300 ha,  ditanami  kopi  jenis  Arabica  dengan  pola Agroforestri. Petani kopi menanam 
di bawah tegakan poho Pinus;

Dalam mendukung program Perhutanan Sosial KLHK, KMM memberikan pendampingan ke beberapa 
desa dan Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Jawa Barat salah satunya di Desa Loa Kec. 
Paseh, yang memiliki potensi agribisnis kopi dan hasil hutan lainnya. Pendampingan dimulai sejak 
pengajuan izin Perhutanan Sosial, penguatan kelembagaan petani sampai ke tahap pendampingan 
pengolahan kopi pasca panen. Petani kopi desa Loa sebelumnya hidup dalam kemiskinan karena 
mengolah kopi tanpa pengetahuan dan menjualnya langsung ke Tengkulak. Setelah 3 tahun dibina 
oleh Koperasi, kini petani kopi di desa Loa telah mampu menghasilkan kopi berkualitas dan bernilai 
ekonomi tinggi. Bentang Loa Coffee merupakan merek kopi yang diproduksi oleh Bumdes Loa, dengan 
bahan baku kopi produksi asli petani desa Loa, yang ditanam pada daerah gunung Cibentang Ds. 
Loa. Jenis Kopi yang menjadi bahan bakunya adalah Kopi Arabica. Ada berbagai jenis olahan kopi 
yang dihasilkan oleh Bumdes Loa yaitu natural, wine, honey, dll. Sedangkan produk yang dijual oleh 
Bumdes Loa dalam bentuk Green Bean, Roast bean dan bubuk dengan harga yang bervariasi. 
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RAPAT PEMBAHASAN RENCANA EXIT STRATEGY FORCLIME FC
JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2021

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 di Ruang Rapat Biro Perencanaan KLHK, 
dipimpin langsung oleh Kepala Birocan, dihadiri oleh PLT Kabag Penyusunan Anggaran, Kabag 
KDNH dan Kabag Evaluasi. Selain itu, FORCLIME FC dihadiri oleh PTL FORCLIME FC, DTL DPMU 
Kapuas Hulu,GFA dan staff NPMU serta DPMU melalui zoom. Kepala Biro Perencanaan selaku PEA 
FORCLIME FC mengarahkan agar pengakkhiran program FORCLIME FC dilakukan sebaik-baiknya 
(Teknis maupun Administrasi), khusus kinerja anggaran perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama dalam rapat pembahasan tersebut, terdapat beberapa point penting 
antara lain cut off anggaran sebaiknya tidak dilakukan lebih disarankan untuk metode TUP anggaran 
yang seringkali menghalangi serapan diubah menjadi metode LS. Apabila diperlukan bantuan dari Biro 
Perencanaan bisa dibentuk tim khusus untuk membantu proses administrasi didaerah. Sebagaimana 
rencana pengakhiran program FORCLIME FC pada tahun
2022 maka dokumen kelengkapan BMN sudah disiapkan dan perlu diadakan pembahasan tersendiri 
bersama Biro Umum. Target penyelesaian program diminta oleh Kepala Birocam akan selesai sebelum 
bulan Oktober 2022. Jadwal pelaksanaan kegiatan selama akhir tahun 2021 dan rencana tahun 2022 
sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal.

Poin yang dibahas terkait exit strategy yang akan disiapkan oleh konsultan pendamping GFA antara lain 
desa yang memiliki kemampuan spesifik yang signifikan perlu dibahas lebih lanjut dengan stakeholder, 
untuk kemandirian pendanaan masyarakat paska berakhirnya program perlu dilakukan koordinasi 
dengan kepala desa setempat agar mendapatkan alokasi dana desa dan juga mitra-mitra pendukung. 
Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dana-dana lain untuk masyarakat seperti dana Pemda dan NGO 
ataupun donor lainnya.

Capaian-capaian FORCLIME FC perlu disinergikan dengan instansi terkait dalam lingkup KLHK, 
seperti perhitungan penurunan emisi dikaitkan dengan indikator didalam Forestry and Other Land 
Use (FoLU). Karena saat ini KLHK telah menyusun dokumen rencana operasional Indonesia Rendah 
Karbon/ Carbon Net Sink di sektor FoLU 2030.

Kegiatan rapat pembahasan rencana exit strategy FORCLIME 
FC dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan selaku 

Program Executing Agency

Penyampaian progress capaian FORCLIME FC sampai dengan 
2021 oleh Project Team Leader

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

STUDY BANDING PERKEBUNAN DURIAN DAN SAYURAN 
DI SUBANG JAWA BARAT
SUBANG, 15 September 2021

Kegiatan study banding Perkebunan Durian 
dan Sayuran diikuti oleh tenaga pelaksana 
Program FORCLIME FC dari NPMU dan 
DPMU Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan ini 
untuk memberikan gambaran pengembangan 
agroforestry yang terintegrasi, mulai dari 
budidaya tanaman tanaman kehutanan yang 
dikombinasikan dengan tanaman pertanian 
yang bernilai ekonomi. Harapannya bisa 
diterapkan di areal DA REDD+ FORCLIME 
FC, khususnya di DPMU Kapuas Hulu.

Study banding ini dilakukan di Perkebunan 
durian dan sayuran desa Sagalaherang 
milik Bapak Remond mengembangkan 
budidaya durian, buah tin dan tanaman 
sayuran yang ditanam di areal seluas 15 ha. 
Pengelolaannya dilakukan secara mandiri 
dengan memperkerjakan penduduk sekitar. 
Tanaman sayuran dikembangkan di lokasi ini 
adalah cabe, kangkung, bawang dan terong. 
Selain itu di areal ini dikembangkan hewan 
ternak seperti sapi yang berjumlah puluhan 
ekor dan diepasliarkan di areal tersebut. 
Di lokasi ini juga terdapat bukit batu yang 
memiliki pemandangan yang cukup asri yang 
berpotensi menjadi objek wisata. Dengan 
adanya kegiatan ini besar harapan dapat di 
terapkan di lokasi DPMU Kapuas Hulu guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
lokasi proyek.

Demplot hortikuktura yang dikembangkan oleh Petani 
Sagalaherang yang dikunjungi oleh tim FORCLIME FC

Demplot hortikuktura jenis tanaman bawang yang dikembangkan 
oleh Petani Sagalaherang yang dikunjungi oleh tim FORCLIME FC

Pada lokasi yang dikunjungi ini juga mengembangkan jenis 
buah-buahan seperti buah tin dan durian

46



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

RAPAT PEMBAHASAN RENCANA EXIT STRATEGY FORCLIME FC
JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2021

Rapat dilaksanakan pada tanggal 23 September 2021 di Ruang Rapat Biro Perencanaan KLHK, 
dipimpin langsung oleh Kepala Birocan, dihadiri oleh PLT Kabag Penyusunan Anggaran, Kabag 
KDNH dan Kabag Evaluasi. Selain itu, FORCLIME FC dihadiri oleh PTL FORCLIME FC, DTL DPMU 
Kapuas Hulu,GFA dan staff NPMU serta DPMU melalui zoom. Kepala Biro Perencanaan selaku PEA 
FORCLIME FC mengarahkan agar pengakkhiran program FORCLIME FC dilakukan sebaik-baiknya 
(Teknis maupun Administrasi), khusus kinerja anggaran perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil diskusi bersama dalam rapat pembahasan tersebut, terdapat beberapa point penting 
antara lain cut off anggaran sebaiknya tidak dilakukan lebih disarankan untuk metode TUP anggaran 
yang seringkali menghalangi serapan diubah menjadi metode LS. Apabila diperlukan bantuan dari Biro 
Perencanaan bisa dibentuk tim khusus untuk membantu proses administrasi didaerah. Sebagaimana 
rencana pengakhiran program FORCLIME FC pada tahun
2022 maka dokumen kelengkapan BMN sudah disiapkan dan perlu diadakan pembahasan tersendiri 
bersama Biro Umum. Target penyelesaian program diminta oleh Kepala Birocam akan selesai sebelum 
bulan Oktober 2022. Jadwal pelaksanaan kegiatan selama akhir tahun 2021 dan rencana tahun 2022 
sebaiknya dilaksanakan sesuai jadwal.

Poin yang dibahas terkait exit strategy yang akan disiapkan oleh konsultan pendamping GFA antara lain 
desa yang memiliki kemampuan spesifik yang signifikan perlu dibahas lebih lanjut dengan stakeholder, 
untuk kemandirian pendanaan masyarakat paska berakhirnya program perlu dilakukan koordinasi 
dengan kepala desa setempat agar mendapatkan alokasi dana desa dan juga mitra-mitra pendukung. 
Selain itu, perlu dilakukan identifikasi dana-dana lain untuk masyarakat seperti dana Pemda dan NGO 
ataupun donor lainnya.

Capaian-capaian FORCLIME FC perlu disinergikan dengan instansi terkait dalam lingkup KLHK, 
seperti perhitungan penurunan emisi dikaitkan dengan indikator didalam Forestry and Other Land 
Use (FoLU). Karena saat ini KLHK telah menyusun dokumen rencana operasional Indonesia Rendah 
Karbon/ Carbon Net Sink di sektor FoLU 2030.

Kegiatan rapat pembahasan rencana exit strategy FORCLIME 
FC dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perencanaan selaku 

Program Executing Agency

Penyampaian progress capaian FORCLIME FC sampai dengan 
2021 oleh Project Team Leader

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

STUDY BANDING PERKEBUNAN DURIAN DAN SAYURAN 
DI SUBANG JAWA BARAT
SUBANG, 15 September 2021

Kegiatan study banding Perkebunan Durian 
dan Sayuran diikuti oleh tenaga pelaksana 
Program FORCLIME FC dari NPMU dan 
DPMU Kapuas Hulu. Tujuan dari kegiatan ini 
untuk memberikan gambaran pengembangan 
agroforestry yang terintegrasi, mulai dari 
budidaya tanaman tanaman kehutanan yang 
dikombinasikan dengan tanaman pertanian 
yang bernilai ekonomi. Harapannya bisa 
diterapkan di areal DA REDD+ FORCLIME 
FC, khususnya di DPMU Kapuas Hulu.

Study banding ini dilakukan di Perkebunan 
durian dan sayuran desa Sagalaherang 
milik Bapak Remond mengembangkan 
budidaya durian, buah tin dan tanaman 
sayuran yang ditanam di areal seluas 15 ha. 
Pengelolaannya dilakukan secara mandiri 
dengan memperkerjakan penduduk sekitar. 
Tanaman sayuran dikembangkan di lokasi ini 
adalah cabe, kangkung, bawang dan terong. 
Selain itu di areal ini dikembangkan hewan 
ternak seperti sapi yang berjumlah puluhan 
ekor dan diepasliarkan di areal tersebut. 
Di lokasi ini juga terdapat bukit batu yang 
memiliki pemandangan yang cukup asri yang 
berpotensi menjadi objek wisata. Dengan 
adanya kegiatan ini besar harapan dapat di 
terapkan di lokasi DPMU Kapuas Hulu guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
lokasi proyek.

Demplot hortikuktura yang dikembangkan oleh Petani 
Sagalaherang yang dikunjungi oleh tim FORCLIME FC

Demplot hortikuktura jenis tanaman bawang yang dikembangkan 
oleh Petani Sagalaherang yang dikunjungi oleh tim FORCLIME FC

Pada lokasi yang dikunjungi ini juga mengembangkan jenis 
buah-buahan seperti buah tin dan durian
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Testimoni oleh perwakilan LPHD DPMU Kapuas Hulu tentang manfaat dari investasi FORCLIME FC

Penyampaian progress capaian selama tahun 2021 oleh perwakilan DPMU Malinau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Project Team Leader FORCLIME FC bersama District Team Leader Kapuas 
Hulu dan Berau

RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN PENYIAPAN STRATEGI 
PENGAKHIRAN PROGRAM FORCLIME FC
BOGOR, 4 OKTOBER 2021

Pelaksanaan program FORCLIME FC akan berakhir pada tahun 2022, sedangkan realisasi pelaksanaan 
program berjalan di tahun 2021 masih tergolong rendah karena kendala skema pencairan anggaran 
TUP dan pencairan proposal investasi masyarakat baru akan dilaksanakan mendekati tutup tahun. 
Kegiatan rapat koordinasi evaluasi dan penyiapan strategi pengakhiran program FORCLIME FC, 
ditujukan agar tim NPMU dan DPMU memiliki strategi yang sama untuk mencapai target realisasi dan 
persiapan pengakhiran program. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Royal Pajajaran pada 4 Oktober 
2021 dengan mengundang masing-masing DPMU Kapuas Hulu, Berau dan Malinau yang diwakili oleh 
DTL, Tenaga Ahli serta perwakilan LPHD.

Kegiatan ini dibuka oleh Program Team Leader dengan menyampaikan paparan pentingnya memiliki 
persepsi yang sama untuk mencapai target pelaksanaan program. Kemudian disampaikan pula 
paparan capaian dan kendala masing-masing DPMU. Paparan strategi anggaran dan administrasi 
diwakili oleh Tenaga Ahli Keuangan, target realisasi anggaran tahun
2021 yang dapat dicapai sekitar 80%-90% hingga akhir tahun.

Masing-masing DTL menyampaikan progress paparan DPMU, khususnya Kapuas Hulu dan Malinau 
mendapatkan tambahan dana untuk pengajuan proposal masyarakat di tahun 2021. Beberapa kegiatan 
yang digagas dalam proposal tambahan tersebut salah satunya adalah pengembangan produk HHBK 
seperti pengolahan atsiri serai wangi dan gaharu serta penanaman jenis tanaman kacang-kacangan 
sancha ichi yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena merupakan komoditi ekspor. Didalam manual 
program tercatat bahwa masyarakat dapat memperoleh complimentary invenstment yaitu tambahan 
investasi untuk desa-desa yang telah sukses melakukan investasi jangka panjang.

Pada paparan DPMU Berau kendala yang dihadapi untuk lokasi DA#6 adalah semakin tingginya 
kegiatan alih fungsi lahan karena desa-desa tersebut menjadi koridor APL kelapa sawit. Hal ini perlu 
ditanyakan kepada Pemda setempat untuk memastikan apabila terdapat kebijakan maupun izin yang 
dikeluarkan untuk alih fungsi lahan sehingga capaian perbaikan tutupan lahan yang difasilitasi oleh 
FORCLIME FC dapat didukung dengan fakta dilapangan. Sedangkan progress yang telah dicapai oleh 
DPMU Malinau adalah sudah melakukan penjualan kayu manis kepada perusahan PT.RMDS Yanto 
Indonesia.

Kegiatan rapat koordinasi ini dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan belajar dan pelatihan untuk 
mendukung rencana exit strategy FORCLIME FC.
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Testimoni oleh perwakilan LPHD DPMU Kapuas Hulu tentang manfaat dari investasi FORCLIME FC

Penyampaian progress capaian selama tahun 2021 oleh perwakilan DPMU Malinau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Project Team Leader FORCLIME FC bersama District Team Leader Kapuas 
Hulu dan Berau

RAPAT KOORDINASI EVALUASI DAN PENYIAPAN STRATEGI 
PENGAKHIRAN PROGRAM FORCLIME FC
BOGOR, 4 OKTOBER 2021

Pelaksanaan program FORCLIME FC akan berakhir pada tahun 2022, sedangkan realisasi pelaksanaan 
program berjalan di tahun 2021 masih tergolong rendah karena kendala skema pencairan anggaran 
TUP dan pencairan proposal investasi masyarakat baru akan dilaksanakan mendekati tutup tahun. 
Kegiatan rapat koordinasi evaluasi dan penyiapan strategi pengakhiran program FORCLIME FC, 
ditujukan agar tim NPMU dan DPMU memiliki strategi yang sama untuk mencapai target realisasi dan 
persiapan pengakhiran program. Rapat ini diselenggarakan di Hotel Royal Pajajaran pada 4 Oktober 
2021 dengan mengundang masing-masing DPMU Kapuas Hulu, Berau dan Malinau yang diwakili oleh 
DTL, Tenaga Ahli serta perwakilan LPHD.

Kegiatan ini dibuka oleh Program Team Leader dengan menyampaikan paparan pentingnya memiliki 
persepsi yang sama untuk mencapai target pelaksanaan program. Kemudian disampaikan pula 
paparan capaian dan kendala masing-masing DPMU. Paparan strategi anggaran dan administrasi 
diwakili oleh Tenaga Ahli Keuangan, target realisasi anggaran tahun
2021 yang dapat dicapai sekitar 80%-90% hingga akhir tahun.

Masing-masing DTL menyampaikan progress paparan DPMU, khususnya Kapuas Hulu dan Malinau 
mendapatkan tambahan dana untuk pengajuan proposal masyarakat di tahun 2021. Beberapa kegiatan 
yang digagas dalam proposal tambahan tersebut salah satunya adalah pengembangan produk HHBK 
seperti pengolahan atsiri serai wangi dan gaharu serta penanaman jenis tanaman kacang-kacangan 
sancha ichi yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena merupakan komoditi ekspor. Didalam manual 
program tercatat bahwa masyarakat dapat memperoleh complimentary invenstment yaitu tambahan 
investasi untuk desa-desa yang telah sukses melakukan investasi jangka panjang.

Pada paparan DPMU Berau kendala yang dihadapi untuk lokasi DA#6 adalah semakin tingginya 
kegiatan alih fungsi lahan karena desa-desa tersebut menjadi koridor APL kelapa sawit. Hal ini perlu 
ditanyakan kepada Pemda setempat untuk memastikan apabila terdapat kebijakan maupun izin yang 
dikeluarkan untuk alih fungsi lahan sehingga capaian perbaikan tutupan lahan yang difasilitasi oleh 
FORCLIME FC dapat didukung dengan fakta dilapangan. Sedangkan progress yang telah dicapai oleh 
DPMU Malinau adalah sudah melakukan penjualan kayu manis kepada perusahan PT.RMDS Yanto 
Indonesia.

Kegiatan rapat koordinasi ini dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan belajar dan pelatihan untuk 
mendukung rencana exit strategy FORCLIME FC.
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Study Banding budidaya dan pemasaran tanaman umbi porang

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

KEGIATAN KUNJUNGAN BELAJAR TENAGA PELAKSANA 
PROGRAM FORCLIME FC KABUPATEN KAPUAS HULU, BERAU 
DAN MALINAU KE SUKABUMI DAN BOGOR
SUKABUMI-BOGOR, 5-7 OKTOBER 2021

Kegiatan pelaksanaan Kunjungan Belajar Tenaga Pelaksana Program Forclime FC Kabupaten 
Kapuas Hulu, Berau dan Malinau di selenggarakan pada tanggal 5-7 Oktober 2021. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk membuka serta meningkatkan wawasan tenaga pelaksana program Forclime FC 
dengan mempraktekan dan mengelola sumberdaya yang berada di area Hutan Desa binaan Program 
Forclime FC.

Tempat yang dikunjungi di fokuskan pada pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) dan Agroforestry terutama tentang budidaya tanaman selingan jangka pendek yang 
pertumbuhannya cepat, memiliki nilai ekonomi berkelanjutan serta cara memasarkannya sehingga 
masyarakat desa binaan program Forclime FC dapat mandiri ketika program berakhir. Berikut kegiatan 
Kunjungan belajar akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Oktober 2021 dengan agenda sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Oktober 2021 :Kunjungan Belajar ke Kelompok Tani Mitra Amanah Sejahtera di Cicurug 
Sukabumi untuk mempelajari budidaya tanaman porang, mulai dari pembibitan, pola tanam yang 
efektif hingga kegiatan pasca panen yang dilakukan. Selanjutnya berkunjung ke kebun dan pabrik 
lemon California SMK-1 Cibadak (Teaching Industry) untuk mempelajari budidaya lemon California 
dari hulu hingga penggolahannya yang sudah dipasarkan dalam bentuk minuman jadi.

Pada tanggal 6 Oktober 2021 kunjungan belajar dilakukan di tiga lokasi yaitu (1) kebun sereh wangi, 
pabrik pengolahan minyak atsiri dan pemasaran minyak serai wangi di PT. Amin Parakan Salak, (2) 
Kebun, pengolahan dan pemasaran kacang sancha ichi di PT.Aneka Dasuih Jaya dan (3) Pusat 
Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Antanan di Cimande untuk mempelajari budidaya, 
produk dan pemasaran Lidah Buaya serta pembuatan pupuk Bokashi. 

Kegiatan study banding hari terkahir 7 Oktober 2021 dilakukan dengan mengunjungi CV.Armindo di 
Bogor yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan produk gaharu serta 
mempelajari prosesinokulasi gaharu. Kunjungan dilanjutkan ke kebun tanaman buah unggul di desa 
Sukaharja Cirejuk Bogor, pusat tanaman hias dan buah-buahan binaan IPB.
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Study Banding budidaya dan pemasaran tanaman umbi porang

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

KEGIATAN KUNJUNGAN BELAJAR TENAGA PELAKSANA 
PROGRAM FORCLIME FC KABUPATEN KAPUAS HULU, BERAU 
DAN MALINAU KE SUKABUMI DAN BOGOR
SUKABUMI-BOGOR, 5-7 OKTOBER 2021

Kegiatan pelaksanaan Kunjungan Belajar Tenaga Pelaksana Program Forclime FC Kabupaten 
Kapuas Hulu, Berau dan Malinau di selenggarakan pada tanggal 5-7 Oktober 2021. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk membuka serta meningkatkan wawasan tenaga pelaksana program Forclime FC 
dengan mempraktekan dan mengelola sumberdaya yang berada di area Hutan Desa binaan Program 
Forclime FC.

Tempat yang dikunjungi di fokuskan pada pengembangan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 
(HHBK) dan Agroforestry terutama tentang budidaya tanaman selingan jangka pendek yang 
pertumbuhannya cepat, memiliki nilai ekonomi berkelanjutan serta cara memasarkannya sehingga 
masyarakat desa binaan program Forclime FC dapat mandiri ketika program berakhir. Berikut kegiatan 
Kunjungan belajar akan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Oktober 2021 dengan agenda sebagai berikut:

Pada tanggal 5 Oktober 2021 :Kunjungan Belajar ke Kelompok Tani Mitra Amanah Sejahtera di Cicurug 
Sukabumi untuk mempelajari budidaya tanaman porang, mulai dari pembibitan, pola tanam yang 
efektif hingga kegiatan pasca panen yang dilakukan. Selanjutnya berkunjung ke kebun dan pabrik 
lemon California SMK-1 Cibadak (Teaching Industry) untuk mempelajari budidaya lemon California 
dari hulu hingga penggolahannya yang sudah dipasarkan dalam bentuk minuman jadi.

Pada tanggal 6 Oktober 2021 kunjungan belajar dilakukan di tiga lokasi yaitu (1) kebun sereh wangi, 
pabrik pengolahan minyak atsiri dan pemasaran minyak serai wangi di PT. Amin Parakan Salak, (2) 
Kebun, pengolahan dan pemasaran kacang sancha ichi di PT.Aneka Dasuih Jaya dan (3) Pusat 
Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya (P4S) Antanan di Cimande untuk mempelajari budidaya, 
produk dan pemasaran Lidah Buaya serta pembuatan pupuk Bokashi. 

Kegiatan study banding hari terkahir 7 Oktober 2021 dilakukan dengan mengunjungi CV.Armindo di 
Bogor yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan produk gaharu serta 
mempelajari prosesinokulasi gaharu. Kunjungan dilanjutkan ke kebun tanaman buah unggul di desa 
Sukaharja Cirejuk Bogor, pusat tanaman hias dan buah-buahan binaan IPB.
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Kunjungan ke kebun sancha ichi PT.Aneka Dasuih Jaya, perwakilan LPHD dapat melihat proses budidaya dan pengolahan 
kacang sancha ichi

Penyampaian materi budidaya serai wangi di lokasi 
kebun budidaya PT. Amin Parakan  Salak

Penjelasan tentang proses penyulingan serai wangi 
di PT. Amin Parakan Salak

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Study Banding budidaya, pengolahan dan pemasaran tanaman kacang sancha ichi
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Kunjungan ke kebun sancha ichi PT.Aneka Dasuih Jaya, perwakilan LPHD dapat melihat proses budidaya dan pengolahan 
kacang sancha ichi

Penyampaian materi budidaya serai wangi di lokasi 
kebun budidaya PT. Amin Parakan  Salak

Penjelasan tentang proses penyulingan serai wangi 
di PT. Amin Parakan Salak

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Study Banding budidaya, pengolahan dan pemasaran tanaman kacang sancha ichi

53



National Programme Management Unit ( NPMU ) Jakarta

Study Banding : Budidaya dan pemasaran tanaman buah di ciapus Bogor

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan kunjungan di Paguyuban Petani Tanaman Hias Sukamantri (PPTHS) binaan FAPERTA IPB

Proses inokulasi Gaharu Penjelasan proses penyulingan dan pengenalan jenis-jenis gaharu 
kepada perwakilan LPHD di CV. Armindo, Bogor
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Study Banding : Budidaya dan pemasaran tanaman buah di ciapus Bogor

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan kunjungan di Paguyuban Petani Tanaman Hias Sukamantri (PPTHS) binaan FAPERTA IPB

Proses inokulasi Gaharu Penjelasan proses penyulingan dan pengenalan jenis-jenis gaharu 
kepada perwakilan LPHD di CV. Armindo, Bogor
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Penyampaian materi oleh Dr. Supriyanto dan pembahasan tentang rencana  
masing-masing DPMU pasca kegiatan ToT

Praktik pembuatan parfum dari olahan dari berbagai jenis minyak atsiri dan 
pengolahan kayu gaharu

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TRAINING OF TRAINERS (TOT) KABUPATEN KAPUAS HULU, 
BERAU DAN MALINAU DI SEAMEO BIOTROP 
BOGOR, 8-10 OKTOBER 2021

Kegiatan Training of Trainers (ToT) dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tambahan kepada 
pengelola kegiatan perhutanan sosial yang didampingi oleh FORCLIME FC, sehingga ketika program 
berakhir kegiatan investasi yang telah diberikan dapat dilanjutkan oleh masyarakat secara mandiri. 

Kegiatan ini dilaksanakan di SEAMEO BIOTROP pada tanggal 8-10 Oktober 2021, diikuti oleh perwakilan 
kelompok LPHD dari Kabupaten Kapuas Hulu, Berau dan Malinau. Adapun materi yang diberikan pada 
kegiatan ToT ini antara lain pembuatan pupuk cair bio-enzym, komunikasi perencanaan pengenalan 
gaharu dan kualitas gaharu, teknik inokulasi gaharu, pembuatan parfum, praktek pembuatan inokulum 
cair, penyulingan dan ekstraksi gaharu. 

Materi seputar gaharu diberikan karena pada lokasi DPMU Berau telah difasilitasi penanaman 
agroforestry gaharu. Masyarakat masih belum memiliki pengetahuan yang lengkap terkait pengolahan 
gaharu, seperti menemukan cara yang efektif untuk inokulasi gaharu, menentukan kualitas gaharu 
yang akan bernilai tinggi dipasar dan cara yang benar dalam melakukan penyulingan gaharu. Selain 
fasilitasi penanaman gaharu di Berau, Malinau dan Kapuas Hulu juga memiliki potensi gaharu alam. 
Harapannya dengan penyelenggaraan kegiatan ToT ini perwakilan LPHD dapat menyampaikan dan 
melakukan share learning pengetahuan ini kepada anggota lainnya.

Kegiatan praktik pembuatan pupuk organik yang dilaksanakan pada 
ToT di SEAMEO BIOTROP

Kegiatan praktik pembuatan pupuk organik
 bio-enzym yang dibuat dari limbah sisa 

buah-buahan
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Penyampaian materi oleh Dr. Supriyanto dan pembahasan tentang rencana  
masing-masing DPMU pasca kegiatan ToT
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Penyampaian perwakilan LPHD tentang budidaya kratom dan manfaatnya bagi kelompok tani selama pandemi

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PENUTUPAN RAPAT KOORDINASI BERSAMA 
DPMU FORCLIME FC
JAKARTA, 11-12 OKTOBER 2021

Pembahasan tindaklanjut Rapat Koordinasi FORCLIME FC, Kunjungan Belajar dan Pelatihan diadakan 
pada tanggal 11-12 Oktober 2021. Rapat  membahas Evaluasi dan Penyiapan Strategi Pengakhiran 
Program FORCLIME FC dan di hadiri oleh PEA (Biro Perencanaan), GFA Consultant, NPMU, DPMU 
Kapuas Hulu, DPMU Berau, DPMU Malinau serta LPHD. Pada rapat tersebut juga disampaikan Arahan 
dari Kepala Biro Perencanaan.

Pada hari pertama dibahas evaluasi kegiatan ToT dan penyiapan strategi pengakhiran program. 
Berdasarkan testimoni dari peserta ToT yang diikuti oleh LPHD dan tenaga teknis DPMU secara umum 
mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut karena ilmu yang diberikan dari kegiatan training sangat 
lengkap dari segi teori, praktek dan studi banding ke lokasi. Porang, Sereh Wangi dan Sancha Inchi 
juga berpotensi ekonomi tinggi dan perlu dikembangkan, mengingat waktu tanam dan tumbuhnya 
singkat sehingga dimungkinkan untuk di lakukan percobaan penanaman pada tahun ini di Lokasi 
Kapuas Hulu. Sedangkan Berau dan Malinau ingin menerapkan ilmu tentang pengolahan gaharu dan 
kayu manis.

Dalam pembahasan Exit Strategy, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain Product 
Value Development yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk. Sustainability/
keberlanjutan yaitu pemanfaatan HHBK kayu secara berkelanjutan melalui penyediaan bibit dan 
pembangunan persemaian, serta Business Plan & Market Analysis yaitu analisis terkait produk 
unggulan, supply chain dan market.

Beberapa arahan Kepala Biro Perencanaan yang dapat dijadikan petunjuk untuk pelaksanaan program 
FORCLIME FC antara lain Forclime diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendampingi dan 
memfasilitasi LPHD beserta KUPS hutan desa serta beberapa skema Kemitraan. Perlu dibangun 
sinergitas dalam pengelolaan Hutan Desa dengan menerapkan pola Integrated Development Area, 
sehingga antara Hutan Desa satu dengan Hutan Desa lainnya pada area development tertentu dapat 
terintegrasi dan saling menguatkan. Kegiatan penanaman kratom memberikan dampak positif kepada 
masyarakat dapat dilaksanakan dengan pola tanam heterokultur didalam konsep agroforestry yang 
dikombinasikan dengan tanaman kehutanan seperti kayu keras, jenis-jenis pohon buah dan komoditas 
hortikultura lainnya.

Penutupan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala 
Biro Perencanaan selaku PEA FORCLIME FC
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Penyampaian perwakilan LPHD tentang budidaya kratom dan manfaatnya bagi kelompok tani selama pandemi
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singkat sehingga dimungkinkan untuk di lakukan percobaan penanaman pada tahun ini di Lokasi 
Kapuas Hulu. Sedangkan Berau dan Malinau ingin menerapkan ilmu tentang pengolahan gaharu dan 
kayu manis.

Dalam pembahasan Exit Strategy, terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan antara lain Product 
Value Development yaitu bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas dari produk. Sustainability/
keberlanjutan yaitu pemanfaatan HHBK kayu secara berkelanjutan melalui penyediaan bibit dan 
pembangunan persemaian, serta Business Plan & Market Analysis yaitu analisis terkait produk 
unggulan, supply chain dan market.

Beberapa arahan Kepala Biro Perencanaan yang dapat dijadikan petunjuk untuk pelaksanaan program 
FORCLIME FC antara lain Forclime diharapkan dapat terus berperan aktif dalam mendampingi dan 
memfasilitasi LPHD beserta KUPS hutan desa serta beberapa skema Kemitraan. Perlu dibangun 
sinergitas dalam pengelolaan Hutan Desa dengan menerapkan pola Integrated Development Area, 
sehingga antara Hutan Desa satu dengan Hutan Desa lainnya pada area development tertentu dapat 
terintegrasi dan saling menguatkan. Kegiatan penanaman kratom memberikan dampak positif kepada 
masyarakat dapat dilaksanakan dengan pola tanam heterokultur didalam konsep agroforestry yang 
dikombinasikan dengan tanaman kehutanan seperti kayu keras, jenis-jenis pohon buah dan komoditas 
hortikultura lainnya.

Penutupan kegiatan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala 
Biro Perencanaan selaku PEA FORCLIME FC
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Kabupaten Kapuas Hulu di Provinsi Kalimantan 
Barat memiliki luas 29.842 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 
Demonstration Activity (DA) dengan berfokus 
pada masyarakat desa di sekitar hutan. 
Intervensi program FORCLIME-FC dilakukan 
dalam bentuk investasi pengembangan 
DA REDD+ dilaksanakan pada 7 wilayah 
Kecamatan dan 32 wilayah administrasi Desa. 
Kegiatan investasi pada areal DA#2 dimulai 
sejak tahun 2013 dan diawali dengan 16 
wilayah Desa. Sedangkan kegiatan investasi 
pada areal DA#8 dimulai sejak tahun 2016, 
diawali dengan 11 wilayah administrasi Desa. 
Kemudian pada tahun 2018, terdapat 4 Desa 
bergabung dengan program FORCLIME-FC 
dan pada pertengahan tahun 2019 terdapat 
1 Desa terakhir yang bergabung. Total desa 
dampingan program FORCLIME-FC di 
Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan 
Barat sampai dengan tahun 2020 sebanyak 
32 Desa. 
Selanjutnya mulai tahun anggaran 2021, 
pendampingan program difokuskan pada 
desa-desa yang memperoleh Ijin Hak 
Pengelolaan Perhutanan Sosial yang 
difasilitasi oleh program FORCLIME-FC. 
Secara keseluruhan skema Perhutanan Sosial 
yang dipilih oleh masyarakat adalah Hutan 
Desa.  Jumlah Desa dampingan FORCLIME-
FC pada tahun anggaran 2021 hanya 12 desa 
dari 32 Desa tahun sebelumnya.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

KABUPATEN KAPUAS HULU
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bergabung dengan program FORCLIME-FC 
dan pada pertengahan tahun 2019 terdapat 
1 Desa terakhir yang bergabung. Total desa 
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dari 32 Desa tahun sebelumnya.
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PEMANDU LAPANGAN (PL) DAN FASILITATOR DESA (FD)
DA REDD+ PUTARAN PERTAMA (DA#2)

JULIA JULIANTI, S.Pd

HEPPY NYUYERIANA

ADUS NOVI SETIADI, S.Pd

DEKI JEPENTUS IMANUEL, SH

EMERINSIANA EMILLI, A.Md.Keb

FLORENTINA SELIAN

SAPRIANUS RINTING

REKI RAMUNDO

ROBERT BAKIR, SH

M. SYAMSUL BAHRI ILHAM

MARDIANUS ADEN

PL Kecamatan Batang Lupar

FD Sepandan

PL Kecamatan Batang Lupar

FD Sungai Abau

PL Kecamatan Embaloh Hulu

FD Sungai Ajung

FD Labiang Ira’ang

FD Melemba

FD Menua Sadap

FD Lanjak Deras

FD Mensiau

PEMANDU LAPANGAN (PL) DAN FASILITATOR DESA (FD)
DA REDD+ PUTARAN KEDUA (DA#8)

OKHA HENDRA UTAMA, S.P OKTAVIANUS JUNI IWAN SUPARDI, S.E AHMAD PERMANDI MANSUR BATINSYAH
PL Kecamatan Bunut Hilir FD Jongkong Manday FD Bunut Hulu FD Nanga Tuan FD Nanga Palin 
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DISTRICT PROGRAM MANAGEMENT UNIT KAPUAS HULU
TENAGA AHLI, TENAGA KHUSUS, DAN STAF PENDUKUNG

ABANG BASAR, S.Sos

DEARY RAKHMADI, S.P

ARMI CIPTA ADI GUNA RAHMAD DWI KURNIAWAN

SIPRIANUS RONY, S.Hut

PETRUS ATUS, Amd.P

   EDI SANTOSO, S.Hut

RANGGA WARSITO

OKTAVIA SARIKA SANDI, S.AB

MARKUS CHARLIN

SALMAN ARIB ROZAN, S.Hut

-

Tenaga Ahli Pemberdayaan 
Masyarakat

Tenaga Khusus GIS dan 
Database

Security Security

Tenaga Ahli Budidaya 
Kehutanan dan Pertanian

Messenger dan Admin/
Operator Komputer

Tenaga Ahli Pengelola Hutan

Driver

Tenaga Khusus Administrasi 
dan Keuangan

Driver

Tenaga Khusus Publikasi dan 
Dokumentasi

Asisten Kantor
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Penting dilakukannya Koordinasi, Komunikasi dan 
Sinergitas Program FORCLIME-FC dengan, Direktur 
Politeknik Negeri Pontianak (Ir. H. Muhammad Toasin 
A., M.Si) (kiri tengah) dan Selain itu juga kepada 
Dinas terkait di Kabupaten Kapuas Hulu, dalam 
hal ini Sekretaris BAPPEDA (Indra Kumara, S.Hut 
M.Si) (kanan atas), M. Nasir, S.Pi mewakili POLNEP 
Putussibau dan Drs. H. Iwan Setiawan, M.Si selaku 
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan 
Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

KOORDINASI, KOMUNIKASI DAN SINERGITAS PROGRAM 
FORCLIME-FC OLEH DTL DAN TIM DENGAN INSTANSI TERKAIT.

DTL Kapuas Hulu (Sutedja) berkunjung dan memberikan 
bahan publikasi progres kegiatan FORCLIME-FC selama tahun 
2020 dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

Kalimantan Barat (Ir. Adi Yani, M.H.)

Penyampaian progres dan kinerja FORCLIME-FC 
selama di Kabupaten Kapuas Hulu kepada Wakil 

Bupati Kapuas Hulu yang baru dilantik 
(Wahyudi Hidayat, S.T)

Penyampaian buku laporan progres dan buku dokumentasi 
kegiatan FORCLIME-FC selama tahun 2020 kepada BAPPEDA 

Kalimantan Barat diwakili oleh Sekretaris Bappeda Provinsi 
Kalimantan Barat (Ir. U. Rolina Herawati, M.Si)

Penyampaian buku laporan progres dan buku 
dokumentasi kegiatan FORCLIME-FC selama tahun 
2020 kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak 

(Ir. H. Muhammad Toasin A., M.Si) sekaligus 
membahas keberlanjutan kerjasama dengan 

FORCLIME-FC.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kuliah umum analisis investasi kehutanan bersama Departemen Manajemen Hutan Institut Pertanian 
Bogor (IPB) pada tanggal 18 Februari 2021, dimoderatori oleh Prof. Bramasto Nugroho dosen 
Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Narasumber di Kuliah Umum tersebut 
adalah Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc selaku Programme Team Leader FORCLIME-FC dan Drs. 
IGNN Sutedja, MM selaku District Team Leader DPMU Kapuas Hulu. Kuliah umum tersebut dihadiri 
kurang lebih 150 peserta dari latar belakang yang berbeda – beda, mayoritas dari IPB. Kuliah umum 
tersebut dapat dikatakan sukses karena banyak peserta yang antusias bertanya.

KULIAH UMUM ANALISIS INVESTASI KEHUTANAN BERSAMA 
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB). 
18 FEBRUARI 2021

Prof. Bramasto Nugroho dosen Departemen 
Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB 

membuka acara kuliah umum.

Sertifikat penghargaan yang diberikan oleh 
Departemen Manajemen Hutan IPB kepada 

FORCLIME-FC dan narasumbernya.

Paparan dari IGNN Sutedja, MM 
selaku District Team Leader DPMU Kapuas Hulu

Foto bersama peserta saat kegiatan sudah berakhir. 
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Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB. Narasumber di Kuliah Umum tersebut 
adalah Ir. Basoeki Karyaatmadja, M.Sc selaku Programme Team Leader FORCLIME-FC dan Drs. 
IGNN Sutedja, MM selaku District Team Leader DPMU Kapuas Hulu. Kuliah umum tersebut dihadiri 
kurang lebih 150 peserta dari latar belakang yang berbeda – beda, mayoritas dari IPB. Kuliah umum 
tersebut dapat dikatakan sukses karena banyak peserta yang antusias bertanya.

KULIAH UMUM ANALISIS INVESTASI KEHUTANAN BERSAMA 
DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB). 
18 FEBRUARI 2021

Prof. Bramasto Nugroho dosen Departemen 
Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan IPB 

membuka acara kuliah umum.

Sertifikat penghargaan yang diberikan oleh 
Departemen Manajemen Hutan IPB kepada 

FORCLIME-FC dan narasumbernya.

Paparan dari IGNN Sutedja, MM 
selaku District Team Leader DPMU Kapuas Hulu

Foto bersama peserta saat kegiatan sudah berakhir. 
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Briefing kepada FD dan PL agar sosialisasi dan koordinasi 
di kantor desa berjalan lancar.

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Mensiau

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Sungai Abau

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Sepandan

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Lanjak Deras

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan 
keberlanjutan FORCLIME – FC kepada pemerintah 
desa dampingan FORCLIME-FC tahun 2021, agar 
tidak ada kesalahan komunikasi dan persepsi 
masyarakat terhadap program. Inti dari kegiatan 
ini adalah memberikan sosialisasi bahwa pada 
tahun 2021 FORCLIME-FC hanya memberikan 
dampingan penuh pada desa yang memiliki dan 
sedang mengajukan hutan desa saja. Selain itu 
kegiatan ini juga bertujuan mengkoordinasikan 
aspirasi masyarakat desa agar tidak melenceng 
dari AWP 2021.

KOORDINASI DAN SOSIALISASI KEPADA PEMERINTAH DESA 
MENGENAI KEBERLANJUTAN FORCLIME-FC.
9 – 13 MARET 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 (Drs. H. Mohd. Zaini, M.M)

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC 
kepada Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu 

(Indra Kumara S.Hut M.Si)

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC 
sekaligus keberlanjutan kerjasama antara PDD POLNEP 

Kapuas Hulu dengan FORCLIME-FC

68



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu
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tahun 2021 FORCLIME-FC hanya memberikan 
dampingan penuh pada desa yang memiliki dan 
sedang mengajukan hutan desa saja. Selain itu 
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9 – 13 MARET 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
 (Drs. H. Mohd. Zaini, M.M)

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC 
kepada Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu 

(Indra Kumara S.Hut M.Si)

Penyampaian progres dan keberlanjutan FORCLIME-FC 
sekaligus keberlanjutan kerjasama antara PDD POLNEP 

Kapuas Hulu dengan FORCLIME-FC

69



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu

Peserta yang hadir pada saat Verifikasi Teknis 
sebanyak 25 orang.

Pemaparan dari tim vertek mengenai pengecekan lokasi dan nama – nama anggota LPHD.

Diskusi lanjutan antara masyarakat dan tim vertek BPSKL 
didampingi oleh tim FORCLIME-FC

Tim vertek dan masyarakat mengecek 
lokasi di lapangan.

Tim Vertek telah melakukan pengecekan satu persatu 
dokumen dan nama-nama pengurus maupun anggota 
yang diusulkan di mana ditemukan terdapat ± 10 
orang yang tidak berada di tempat, tetapi sedang 
bekerja mencari ikan di danau, selain itu juga terdapat 
kekurangan data lampiran seperti KK dan KTP dan 
segera dilengkapi oleh calon pengurus. Dalam kaitan 
luas usulan Hutan Desa Nanga Tuan seluas 4.990 
Ha, masyarakat Desa Nanga Tuan membenarkan 
di mana lokasi tersebut sebagian besar merupakan 
areal danau dan rawa, lokasi tersebut juga merupakan 
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Lokasi 
yang diusulkan meliputi 3 danau utama, yakni Danau 
Belidak, Danau Serdatang dan Danau Simuk Tim Vertek 
selanjutnya akan melakukan pengecekan lapangan 
terhadap lokasi yang diusulkan bersama pengurus/
anggota LPHD.

VERIFIKASI TEKNIS PENYUSUNAN HPHD NANGA TUAN
9 AGUSTUS 2020

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Menua Sadap

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Tamao

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC
 tahun 2021 dengan pemerintah Desa Nanga Palin

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Bunut Hulu

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC
 tahun 2021 dengan pemerintah Desa Jongkong Manday

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC 
tahun 2021 dengan pemerintah Desa Sungai Ajung
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luas usulan Hutan Desa Nanga Tuan seluas 4.990 
Ha, masyarakat Desa Nanga Tuan membenarkan 
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areal danau dan rawa, lokasi tersebut juga merupakan 
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Lokasi 
yang diusulkan meliputi 3 danau utama, yakni Danau 
Belidak, Danau Serdatang dan Danau Simuk Tim Vertek 
selanjutnya akan melakukan pengecekan lapangan 
terhadap lokasi yang diusulkan bersama pengurus/
anggota LPHD.
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9 AGUSTUS 2020

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Menua Sadap

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Tamao

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC
 tahun 2021 dengan pemerintah Desa Nanga Palin

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC tahun 
2021 dengan pemerintah Desa Bunut Hulu

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC
 tahun 2021 dengan pemerintah Desa Jongkong Manday

Koordinasi dan sosialisasi Program FORCLIME-FC 
tahun 2021 dengan pemerintah Desa Sungai Ajung
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Praktik pemanenan serai wangi

LPHD Nanga Lauk sedang melakukan praktik mencacah 
serai wangi untuk selanjutnya akan disuling.

Fasilitator Desa Lanjak Deras memperlihatkan praktik 
pemanenan anakan arwana Brazil.

Praktik penyulingan minyak serai wangi didampingi oleh 
FD dan PL yang ada di Kecamatan Batang Lupar

LPHD Nanga Lauk, LPHD Mensiau, Tim FORCLIME-FC 
DPMU Kapuas Hulu, FD dan PL di wilayah Kecamatan 
Batang Lupar berfoto bersama di Pondok Belajar Hutan 

Desa di Mensiau. 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kunjungan Studi Banding oleh LPHD Nanga Lauk dampingan People Resources and Conservation 
Foundation (PRCF) ke Hutan Desa Mensiau untuk berbagi ilmu mengenai pengelolaan Hutan Desa 
dari Ketua LPHD Mensiau, anggota LPHD Mensiau dan Perangkat Desa Mensiau. Peserta Studi 
Banding dari LPHD Nanga Lauk dan PRCF sebanyak 15 orang, menginap di Pondok Belajar Hutan 
Desa di Mensiau. Mereka belajar mengolah lahan dan bercocok tanam, menyuling minyak serai wangi 
dan melihat budidaya ikan arwana brazil. Selain mereka yang mendapatkan ilmu, LPHD Mensiau juga 
mendapat ilmu bagaimana mengelola Hutan Desa dengan skema Plan Vivo dari LPHD Nanga Lauk.

PENDAMPINGAN KUNJUNGAN BELAJAR HUTAN DESA 
NANGA LAUK DAMPINGAN PRCF
23 MARET 2021

Sharing informasi dan pengalaman antara LPHD Mensiau 
dengan LPND Nanga Lauk

Praktik pengolahan lahan membuat guludan dan 
jalur tanam.

Praktik pengolahan lahan dengan pemberian kapur dolomit 
untuk menyesuaikan pH tanah

Praktik pengolahan lahan dengan pemberian
 pupuk kandang.

LPHD Nanga Lauk melakukan penanaman menggunakan 
mulsa plastik pada lahan yang sudah mereka olah.
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Audit pengembangan jasa lingkungan depot air minum di Desa Mensiau

Audit investasi sentra pemasaran dan pengolahan madu di Desa Sepandan 

Audit investasi sentra pembenihan unggul di Desa Mensiau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Audit pelaksanaan kegiatan investasi tahun 
anggaran 2020 oleh auditor independen  dilakukan 
pada tanggal 10-11 Maret 2021. Audit untuk 
pengecekan aset Barang Milik Negara (BMN) 
dilaksanakan di kantor DPMU pada tanggal 10 
Maret 2021. Selanjutnya dilakukan pula audit 
investasi FORCLIME-FC Tahun Anggaran 2020 
ke beberapa desa yang ditunjuk oleh auditor. 
Beberapa desa tersebut adalah Desa Tamao, 
Menua Sadap, Mensiau, Sepandan, Lanjak 
Deras, Sungai Abau dan Sungai Ajung.

PENDAMPINGAN AUDITOR INDEPENDEN DALAM RANGKA 
AUDIT PROGRAM FORCLIME FC PADA DA#2 DAN DA#8 DI 
KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALBAR 
10 APRIL 2021

Audit investasi pengkayaan tanaman asli 
Hutan Desa Tamao

Audit investasi silvopastural ayam broiler di Desa Tamao

Audit BMN di kantor DPMU Kapuas Hulu

Audit investasi pengolahan minyak atsiri serai wangi dan 
akar wangi di Desa Mensiau
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Audit pengembangan jasa lingkungan depot air minum di Desa Mensiau

Audit investasi sentra pemasaran dan pengolahan madu di Desa Sepandan 

Audit investasi sentra pembenihan unggul di Desa Mensiau
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pada tanggal 10-11 Maret 2021. Audit untuk 
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investasi FORCLIME-FC Tahun Anggaran 2020 
ke beberapa desa yang ditunjuk oleh auditor. 
Beberapa desa tersebut adalah Desa Tamao, 
Menua Sadap, Mensiau, Sepandan, Lanjak 
Deras, Sungai Abau dan Sungai Ajung.

PENDAMPINGAN AUDITOR INDEPENDEN DALAM RANGKA 
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akar wangi di Desa Mensiau

75



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu

Pertanyaan dari FD Bunut Hulu Iwan Supardi mengenai 
pembuatan pakan ikan dan ternak agar dapat 

swasembada pakan

Rakor hari kedua dilanjutkan di Kantor DPMU 
Kapuas Hulu untuk penjelasan mengenai sistem 

geotagging, penyegaran metode patroli, publikasi dan 
dokumentasi

Arahan lanjutan dari DTL FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu mengenai keberlanjutan program secara mandiri

Karena Rakor dilaksanakan saat bulan puasa. Maka 
dilanjutkan dengan acara berbuka bersama bagi yang 

menunaikan ibadah puasa

Pemberian arahan dari TA Agroforestri FORCLIME-FC 
DPMU Kapuas Hulu

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN PROPOSAL INVESTASI 
PENGEMBANGAN DA REDD+ KABUPATEN KAPUAS HULU, 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
27 - 29 APRIL 2021

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, District 
Facilitator DPMU Kapuas Hulu Pak Andi Erman, 
Perwakilan POLNEP M. Nasir, Sekretaris Bappeda 
Kapuas Hulu Pak Indra Kumara seluruh Fasilitator 
Desa dan Pemandu Lapang DPMU Kapuas Hulu.

Pemaparan mengenai progres terkini FORCLIME-FC oleh 
DTL FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu

Pengarahan dari TA Pengembangan Masyarakat 
mengenai peningkatan kapasitas

Pemaparan dan masukan dari Instansi PDD POLNEP 
Kabupaten Kapuas Hulu yang diwakili 

M. Nasir selaku pengajar.

Sesi tanya jawab. Ketua LPHD Sungai Ajung 
Yoseph Asan bertanya mengenai bagaimana idealnya 

memelihara ikan di kolam.

Pemberian arahan dari Sekretaris BAPPEDA Kabupaten 
Kapuas Hulu (Indra Kumara)
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PENDAMPINGAN MAGANG MAHASISWA UNIVERSITAS 
TANJUNGPURA PONTIANAK
5 JULI – 5 AGUSTUS 2021

Magang mahasiswa Universitas Tanjungpura Pontianak dilaksanakan selama 1 bulan. Materi magang 
yang mereka laksanakan mengenai Pemanfaatan HHBK madu kelulut, pemanfaatan HHBK rotan, 
pemanfaatan tumbuhan pewarna alami, pemanfaatan HHBK daun aras, pemanfaatan HHBK gula 
aren, pemanfaatan daun kratom, penerapan sistem agroforestri, pengolahan minyak atsiri serai wangi, 
habitat orang utan, kegiatan reboisasi, pemanfaatan tanaman obat dan patroli berbasis masyarakat.

Pengarahan mahasiswa magang sebelum turun
 ke desa-desa

Peninjauan lokasi lahan agroforestri di Desa Menua Sadap

Mahasiswa belajar bagaimana memanen madu kelulut
 di Desa Menua Sadap

Foto bersama sebelum melaksanakan patroli di Hutan 
Desa Menua Sadap

Mahasiswa Untan berfoto bersama dengan  tim DPMU 
Kapuas Hulu

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PENDAMPINGAN MAGANG MAHASISWA PDD POLNEP 
KABUPATEN KAPUAS HULU
24 MEI - 3 JULI 2021

Magang mahasiswa PDD POLNEP Kapuas Hulu pada areal DA REDD+ Program FORCLIME-FC 
Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan selama 10 hari. Sebanyak 5 orang mahasiswa Jurusan Teknologi 
Pertanian tersebut melakukan beberapa kegiatan magang, seperti: melakukan praktik penyulingan 
minyak atsiri serai wangi di Pondok Belajar Hutan Desa Mensiau, pemanfaatan jahe merah di Desa 
Mensiau Kecamatan Batang Lupar dan pemanenan madu kelulut di Desa Tamao Kecamatan Embaloh 
Hulu.

Mahasiswa polnep sedang belajar cara panen madu kelulut di Desa Tamao

Mahasiswa Polnep berhasil memanen dan mengemas 
madu ke dalam botol

Mahasiswa Polnep sedang belajar cara menyuling serai wangi didampingi oleh TA Agroforestri

Mahasiswa Polnep belajar memanen serai wangi untuk 
selanjutnya disuling
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habitat orang utan, kegiatan reboisasi, pemanfaatan tanaman obat dan patroli berbasis masyarakat.

Pengarahan mahasiswa magang sebelum turun
 ke desa-desa

Peninjauan lokasi lahan agroforestri di Desa Menua Sadap

Mahasiswa belajar bagaimana memanen madu kelulut
 di Desa Menua Sadap

Foto bersama sebelum melaksanakan patroli di Hutan 
Desa Menua Sadap

Mahasiswa Untan berfoto bersama dengan  tim DPMU 
Kapuas Hulu
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PENDAMPINGAN MAGANG MAHASISWA PDD POLNEP 
KABUPATEN KAPUAS HULU
24 MEI - 3 JULI 2021

Magang mahasiswa PDD POLNEP Kapuas Hulu pada areal DA REDD+ Program FORCLIME-FC 
Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan selama 10 hari. Sebanyak 5 orang mahasiswa Jurusan Teknologi 
Pertanian tersebut melakukan beberapa kegiatan magang, seperti: melakukan praktik penyulingan 
minyak atsiri serai wangi di Pondok Belajar Hutan Desa Mensiau, pemanfaatan jahe merah di Desa 
Mensiau Kecamatan Batang Lupar dan pemanenan madu kelulut di Desa Tamao Kecamatan Embaloh 
Hulu.

Mahasiswa polnep sedang belajar cara panen madu kelulut di Desa Tamao

Mahasiswa Polnep berhasil memanen dan mengemas 
madu ke dalam botol

Mahasiswa Polnep sedang belajar cara menyuling serai wangi didampingi oleh TA Agroforestri

Mahasiswa Polnep belajar memanen serai wangi untuk 
selanjutnya disuling
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Sambutan dari camat Bunut Hilir

Pengarahan dari KPH Kapuas Hulu Wilayah Selatan

Suasana penyusunan RPHD Nanga Tuan

Pembahasan pembagian zonasi HPHD Nanga TuanSambutan dari Kepala Desa Nanga Tuan

FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN 
DESA (RPHD) NANGA TUAN
7 JULI 2021

Tindak lanjut dari keluarnya SK Hak Pengelolaan 
Hutan Desa Nanga Tuan. Maka untuk mendorong 
percepatan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa 
Nanga Tuan perlu dilakukan Fasilitasi Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan Desa kepada LPHD 
dan  Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan 
Sosial (KUPS). Peserta yang datang sebanyak 23 
orang dan narasumber dari Camat, Kepala Desa, 
KPH Wilayah Selatan dan Tim DPMU Kapuas Hulu 
yang terdiri dari DTL Kapuas Hulu, TA Pengelola 
hutan, TK GIS dan Database dan TA Agroforestri.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Pelaksanaan patroli di Hutan Desa Menua Sadap

Foto bersama di tinting kelulut (puncak tertinggi di jalur patroli) 
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17 Juli 2021 di Desa Jongkong Manday

Dalam kegiatan penyusunan RPHD dan KUPS Hutan Desa di desa Jongkong Manday Kecamatan 
Bika Kapuas Hulu di hadiri 32 orang dari unsur perangkat desa (kepala desa), tokoh masyarakat, 
Pengurus LPHD, dan masyarakat Desa.

Perjalanan dari lanting ke kantor desa
 menggunakan sampan

Sambutan dari DTL Kapuas Hulu Bapak Sutedja

Pemaparan oleh TA Kehutanan Edi Santoso mengenai 
penandaan batas dan zonasi hutan desa

Peserta dan tim DPMU Kapuas Hulu berfoto bersama

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TRAINING PENANDAAN BATAS DAN ZONASI HUTAN DESA 
JONGKONG MANDAY DAN MELEMBA

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
pelatihan kepada LPHD dan KUPS untuk 
melakukan penandaan batas dan zonasi Hutan 
Desa secara mandiri.

13 Juli 2021 di Desa Melemba

Dalam kegiatan penyusunan RPHD dan KUPS 
Hutan Desa di Desa Melemba Kecamatan 
Bika Kapuas Hulu di hadiri 23 orang dari unsur 
perangkat desa (kepala desa + Kaur), tokoh 
masyarakat, Pengurus LPHD, dan masyarakat 
Desa.

Sambutan dari Kepala Desa Melemba

Materi dari KPH Kapuas Hulu Wilayah Utara

Penjelasan teknik penandaan blok dan zonasi Hutan Desa 
oleh TA GIS dan Database

Keseluruhan peserta training di Desa MelembaSambutan dari DTL Kapuas Hulu
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Instruksi dari TK Administrasi dan Keuangan mengenai 
kerapihan SPJ kegiatan Investasi

Suasana rapat koordinasi dan pencairan dana investasi 
tahun anggaran 2021

Peserta rakor dan personil DPMU Kapuas Hulu berfoto 
bersama di depan kantor

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

RAKOR PENCAIRAN DANA INVESTASI
4-5 AGUSTUS 2021

Kegiatan ini rapat koordinasi sekaligus pencairan 
dana investasi ini dilaksanakan di Kantor DPMU 
Kapuas Hulu. Pencairan dana kegiatan investasi 
dari 41 proposal senilai Rp 1.489.994.650,- 
dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021. 
Sisanya sebanyak 17 proposal dicairkan pada 
bulan Oktober. Pencairan anggaran investasi 
tersebut dilaksanakan di Putussibau oleh LPHD 
dan LPM dari 12 desa dengan didampingi oleh 
Fasilitator Desa dan Pemandu Lapangan.

Sambutan dan pengarahan dari DTL Kapuas Hulu

Pemaparan cara pengambilan titik koordinat investasi

Pemaparan dari TA Agroforestri mengenai 
sense of belonging terhadap investasi yang ada

Arahan dan masukan dari District Facilitator GFA
mengenai pencairan dana investasi

Pemaparan mengenai tata cara dan metode patroli 
untuk penyegaran teori
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Briefing tahapan dan metode survei sosial dan 
ekonomi terhadap pemandu lapangan dan fasilitator 

desa di wilayah DA#8

Enumerator sedang mengisi kuesioner survei 
sosial dan ekonomi sambil mencatat jawaban dari 

narasumber

Proses pengisian kuesioner survei sosial dan ekonomi 
di Desa Bunut Hulu

Salah satu enumerator tim survei sosial dan ekonomi 
Desa Sungai Ajung sedang mencatat jawaban 

narasumber

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

SURVEI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PADA DA REDD+ 
PROGRAM FORCLIME-FC KABUPATEN KAPUAS HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021
13 - 30 AGUSTUS 2021

Pada awal intervensi, program telah 
menetapkan Baseline Karbon dan Baseline 
Sosial – Ekonomi Masyarakat dampingan yang 
akan dipakai sebagai nilai perbandingan untuk 
mengukur dampak intervensi program ketika 
program berakhir. Baseline Sosial – Ekonomi 
tersebut diukur berdasarkan indeks agregat 
kesejahteraan masyarakat desa menggunakan 
metode Nested Sphare of Poverty (NESP), 
(FAO & CIFOR) pada tahun 2014. Hasilnya, 
tingkat kesejahteraan masyarakat pada DA 
REDD+ Putaran Pertama (DA#2) berada pada 
katagori sedang (58,77). Sedangkan pada 
DA REDD+ Putaran Kedua (DA#8) dilakukan 
pengukuran pada tahun 2016 dengan hasil 
katagori sedang (57,58).
Untuk mengukur dampak program terhadap 
tingkat kesejahteraan masyarakat menjelang 
berakhirnya program, perlu dilakukan 
pengukuran kembali tingkat kesejahteraan 
masyarakat pada areal DA REDD+ program 
FORCLIME-FC di Kabupaten Kapuas Hulu 
dengan menggunakan metode yang sama. 
Hasilnya didapat tingkat kesejahteraan 
masyarakat pada DA REDD+ Putaran Pertama 
(DA#2) nilainya mengalami peningkatan 
(64,78) dengan kategori masih sama yaitu 
sedang. Selanjutnya pada DA REDD+ Putaran 
Kedua (DA#8) hasilnya meningkat menjadi 
63,73 dengan kategori sedang.

Briefing tahapan dan metode survei sosial dan 
ekonomi terhadap pemandu lapangan dan fasilitator 

desa di wilayah DA#2

Briefing tahapan dan metode survei sosial dan 
ekonomi kepada para enumerator di Desa Sepandan

Briefing tahapan dan metode survei sosial dan ekonomi 
kepada para enumerator di Desa Sungai Abau

Briefing tahapan dan metode survei sosial dan ekonomi 
kepada para enumerator di Desa Tamao.
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Bongkar muat bahan baku untuk melakukan 
penyulingan tahap kedua

Peserta diberi arahan oleh DTL Kapuas Hulu mengenai 
pengembangan produk menjadi produk turunan

Minyak hasil penyulingan serai wangi sebanyak 600 ml

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TRAINING PENYULINGAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI 
DAN AKAR WANGI DALAM SKALA BESAR
26 AGUSTUS 2021

Sehubungan dengan belum pernah dioperasikan mesin suling skala besar yang ada di Pondok Belajar 
Hutan Desa Mensiau maka dilaksanakanlah kegiatan Training Penyulingan Minyak Atsiri Serai Wangi 
dan Akar wangi dalam Skala Besar. Pesertanya dari LPHD Sungai Abau dan Mensiau. Dari 120 kg 
daun serai wangi didapatkan minyak serai wangi sebanyak 600 ml. Sayangnya penyulingan akar wangi 
dapat dikatakan tidak berhasil karena minyak yang didapat sangat sedikit. Hal tersebut dikarenakan 
metode penyulingannya ternyata kurang benar. Seharusnya akar wangi direndam dahulu dalam air 
selama kurang lebih 1 minggu baru dilakukan penyulingan.

Peserta sangat antusias merajang daun serai wangi 
untuk selanjutnya akan disuling

Peserta sedang mencacah akar wangi kering untuk 
mempermudah proses penyulingan

Daun serai wangi ditimbang terlebih dahulu lalu selanjutnya dimasukkan ke mesin suling
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Praktik pembuatan bio-enzym dipandu oleh 
Dr. Supriyanto selaku koordinator pelatihan

Proses pencacahan bahan - bahan 
untuk pembuatan silase

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

TRAINING OF TRAINER (TOT) TEKNIK PENYULINGAN, PENGEMBANGAN 
PRODUK TURUNAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI, PEMBUATAN BIO-
ENZYM, PEMBUATAN PAKAN TERNAK ORGANIK, PERBANYAKAN TANAMAN 
BUAH DENGAN TEKNIK VEGETATIF, DAN PENGENALAN KOMODITAS 
BERNILAI EKONOMI YANG POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN DALAM 
RANGKA PENGEMBANGAN HUTAN DESA LINGKUP DA REDD+ PROGRAM 
FORCLIME – FC KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
16 – 22 AGUSTUS 2021

Pada 12 desa yang telah mendapatkan HPHD, 
Program FORCLIME FC telah memfasilitasi 
beberapa kegiatan dalam rangka pengelolaan 
HD. Kegiatan tersebut di antaranya adalah 
tata batas dan zonasi areal HD, patroli hutan 
di areal HD, rehabilitasi areal HD, penanaman 
dengan pola agroforestry, pengembangan 
HHBK, dan pembangunan demplot. Fasilitasi 
kegiatan tersebut mulai dari pengadaan bibit, 
pembangunan sarana dan alat produksi, 
dan pendampingan keahlian. Dalam 
pelaksanaannya, masih terdapat kendala dalam 
pengelolaan HD di antaranya adalah masih 
kurangnya kapasitas sumberdaya manusia 
pengelola HD yang menyebabkan belum 
maksimalnya pengembangan kegiatan-kegiatan 
yang telah dibangun.
Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia bagi pengelola 
HD dengan konsep Training of Trainer (ToT). 
Adapun topik-topik yang akan dipelajari adalah 
teknik penyulingan, pengembangan produk 
turunan minyak atsiri serai wangi, pembuatan 
Bio-enzym, Pembuatan Pakan ternak organik, 
perbanyakan tanaman buah dengan teknik 
vegetatif, dan pengenalan komoditas bernilai 
ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

Sambutan dari direktur SEAMEO BIOTROP 
Dr. Zulhamsyah Imran

Peserta mendengarkan teori yang disampaikan 
dengan seksama.

Proses pembuatan produk turunan minyak atsiri serai 
wangi berupa ‘tolak nyamuk’

Produk tolak nyamuk yang sudah jadi dan 
sudah dikemas
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Suasana rapat koordinasi progress investasi tahun 
2021 tingkat nasional

Foto bersama selepas kegiatan rakor

Kunjungan ke Kelompok Tani porang ‘Mitra Amanah 
Sejahtera’ di SukabumiPemaparan rencana exit strategi oleh GFA

Materi peluang pemanfaatan HHBK oleh 
Dr. Supriyanto dari SEAMEO BIOTROP

RAPAT KOORDINASI TINGKAT NASIONAL DAN KUNJUNGAN 
BELAJAR UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANA 
PROGRAM DI TINGKAT TAPAK
4-11 OKTOBER 2021

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi progres penyelenggaraan Program 
FORCLIME-FC sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2021, serta untuk meningkatkan 
kapasitas LPHD dampingan FORCLIME-FC.
Peserta yang ikut dari pihak FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu beberapa di antaranya adalah; 
Pemandu lapangan Kecamatan Batang Lupar, Ketua LPHD Sungai Ajung, Ketua LPHD Sungai Abau, 
Ketua LPHD Lanjak Deras, Ketua LPHD Sepandan, TK Administrasi dan Keuangan, TK GIS dan 
Database dan TK Publikasi dan Dokumentasi.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Proses pemadatan silase dengan cara diinjak

Penyerahan sertifikat pelatihan dari SEAMEO 
BIOTROP kepada peserta dari FORCLIME-FC

Foto bersama di akhir kegiatan

Penyerahan produk tolak nyamuk dari SEAMEO 
BIOTROP kepada District Team Leader

 FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu

Produk silase yang sudah jadi
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Peserta mencoba mengonsumsi minyak sacha inchi

Kunjungan selanjutnya ke kebun budidaya dan pengolahan lidah buaya di cimande oleh 
P4S Antanan 

Praktik pembuatan pupuk bokashi 
di cimande

Penjelasan dari pak Ramzi mengenai 
penyulingan gaharu

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kunjungan ke SMKN 1 Cibadak untuk melihat 
budidaya dan pengolahan lemon kalifornia

Peserta berfoto bersama setelah melakukan 
praktik sambung dan okulasi

Peserta berfoto bersama setelah melakukan praktik sambung dan okulasi

Melihat proses penyulingan serai wangi di PT. Amiin

Kunjungan ke kebun serai wangi PT. Amiin
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Perendaman benih untuk menyeleksi benih yang 
layak tanam

Penanaman benih ke polibag

Penyiraman benih setelah tanam

Lokasi percontohan pembibitan sacha inchi tampak depan

Lokasi percontohan pembibitan sacha inchi tampak 
samping

PELATIHAN PENYEMAIAN, PENANAMAN DAN PERAWATAN 
KACANG SACHA INCHI (PLUKETENIA VOLUBILIS)

Dalam rangka mempersiapkan pencairan 
anggaran investasi tahap kedua mengenai 
penanaman Sacha Inchi. Tim DPMU melakukan 
pendampingan dan pelatihan mengenai budidaya 
sacha inchi secara langsung di lapangan. 
Pelatihan yang dilakukan mengenai penyemaian 
benih, penanaman dan perawatan sacha inchi. 
Investasi penanaman sacha inchi dilakukan pada 
empat desa. Yaitu, Desa Menua Sadap, Tamao, 
Lanjak Deras dan Sungai Ajung.
Penanaman sacha inchi dilakukan karena 
tanaman ini merupakan komoditas superfood 
dengan kandungan omega 3, 6 dan 9. Satu liter 
minyaknya seharga satu juta rupiah di pasaran. 
Sehingga ada alternatif komoditas bernilai 
ekonomi tinggi selain kratom.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktik Inokulasi Gaharu di Kebun CV. Aromindo

Kunjungan ke pusat pembibitan unggul di tamansari Kunjungan ke pusat budidaya tanaman hias 
dampingan IPB di Sukamantri
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Produk tolak nyamuk hasil praktik peserta

Praktik penanaman kacang sacha inchi

Tanaman sacha inchi yang sudah ditanam oleh peserta 
training

Praktik pembuatan tolak nyamuk

TRAINING TEMATIK DALAM RANGKA PENINGKATAN 
KAPASITAS LPHD DAN KUPS

Tujuan dilakukannya kegiatan ini untuk 
meningkatkan kapasitas LPHD dan KUPS 
mengingat Program FORCLIME-FC akan 
selesai di tahun 2022. Permasalahan 
utama di DA#2 ini lahannya minim nutrisi 
atau dapat dikatakan tandus. Sehingga, 
kebanyakan masyarakatnya melakukan 
penanaman dengan pola tebas bakar 
gilir balik. Maka dari itu pada training 
ini diajarkan bagaimana meningkatkan 
kualitas lahan dengan pupuk cair dari eko-
enzim menggunakan bahan - bahan yang 
ada di sekitar dan murah, atau bahkan 
gratis karena menggunakan limbah. 
Pengolahannya juga mudah. Selain itu, 
terkait budidaya komoditas dengan nilai 
ekonomi tinggi. Mereka diajarkan untuk 
membudidayakan kacang sacha inchi 
atau kacang peru. Kacang sacha inchi ini 
merupakan komoditas superfood karena 
mengandung omega 3, 6 dan 9. Satu 
liter minyaknya seharga satu juta rupiah. 
Selanjutnya budidaya porang. Umbinya 
merupakan komoditi ekspor. Ada pula 
budidaya talas beneng, merupakan 
talas komoditi ekspor yang sudah diuji 
coba penanamannya di Desa Mensiau. 
Menjawab keluhan dari KUPS mengenai 
mahal dan terbatasnya persediaan pakan 
ternak dan ikan di pasaran. Maka, dilakukan 
pula pelatihan membuat pakan ternak 
untuk sapi, kambing, babi dan ayam. Juga 
pembuatan pakan ikan. Pelatihan lainnya 
berupa formulasi pembuatan tolak nyamuk 
produk turunan dari minyak serai wangi 
untuk memberikan nilai tambah dari minyak 
serai wangi hasil sulingan KUPS. Adapun 
pembuatan biopestisida dari bahan – bahan 
dapur untuk mengurangi ketergantungan 
masyarakat menggunakan pestisida dan 
herbisida kimia. Juga pembuatan inokulan 
gaharu untuk menginokulasi pohon 
penghasil gaharu yang sudah ditanam 
pada tahun 2013 dan 2016. Kondisi pohon 
tersebut sudah layak untuk diinokulasi.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktik pemasangan ajir

Praktik penanaman sacha inchi yang diperagakan langsung 
oleh DTL FORCLIME-FC Kabupaten Kapuas Hulu

Praktik penanaman sacha inchi di Desa Lanjak Deras

Foto bersama setelah pelatihan penanaman sacha inchi 
di Lanjak Deras

Praktik penyiapan lahan untuk penanaman Sacha Inchi 
di Desa Tamao

Praktik penyiapan lahan penanaman sacha inchi di Desa 
Lanjak Deras

Foto bersama antara tim DPMU dengan KUPS Agroforestri Hutan Desa Tamao setelah praktik 
penanaman Sacha Inchi
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Pakan ternak ayam hasil praktik peserta

Proses penyiapan bahan – bahan biopestisida

Produk biopestisida hasil praktik peserta training

Praktik perbanyakan tanaman dengan metode cangkok

Pengarahan praktik perbanyakan tanaman dengan metode 
sambung pucuk dan okulasi

Praktik pembuatan bio-enzim

Peserta berfoto bersama dengan produk bio-enzim hasil 
praktik mereka
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Praktik penanaman talas beneng

Porang yang ditanam oleh peserta training Praktik pembuatan pakan ikan

Pakan ikan hasil praktik peserta training

Praktik penanaman porang

Proses pemadatan silase di drum untuk selanjutnya 
disimpan

Pemberian larutan yakult dan gula merah untuk mengawetkan pakan ternak silase
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Monitoring di Desa Lanjak Deras

Monitoring di sentra pemasaran Desa Labian

Monitoring di Desa Menua Sadap

Monitoring di Desa Tamao

Monitoring di Desa Delintas Karya

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 2021. Kegiatan 
monitoring rutin dilaksanakan oleh fasilitator 
desa, pemandu lapangan, serta tenaga ahli dan 
khusus DPMU Kapuas Hulu dan NPMU. Beberapa 
kegiatannya, yaitu:

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kemajuan 
pelaksanaan investasi tahun 2020 dan 
percepatan penyusunan proposal kegiatan 
investasi tahun anggaran 2021 pada tanggal 
9 April 2021 untuk memastikan seluruh 
investasi tahun 2020 mengalami kemajuan 
dan memberikan solusi atas kendala yang 
terjadi.  Selain itu juga agar masyarakat segera 
menyusun proposal tahun anggaran 2021.

Monitoring Progres Pelaksanaan Investasi 
dan Evaluasi Kinerja Tenaga Pelaksana 
DPMU Kapuas Hulu Semester I Program 
FORCLIME-FC pada DA REDD+ Kabupaten 
Kapuas Hulu tanggal 29 April  – 5 Mei 2021.

Monitoring pelaksanaan investasi tahun 2021 
paska pencairan dana investasi.

a.

b.

c.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Pengeboran batang pohon penghasil gaharu untuk 
inokulasi dengan metode lubang keliling

Lubang yang telah diinokulasi ditutup menggunakan lidi 
yang sudah direndam cairan inokulan

Praktik inokulasi gaharu dengan metode labur

Proses memasukkan cairan inokulan ke lubang yang 
sudah dibuat menggunakan suntik

Praktik inokulasi gaharu menggunakan metode infus
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Sanctuary tempat pelepasan ikan arwana yang 
dibuat oleh TNBKDS

1. DESA MELEMBA

Desa Melemba merupakan desa penyangga 
kawasan Taman Nasional Betung Kerihun 
dan Danau Sentarum. Pembagian land use 
dari wilayah kelola ini hampir separuh wilayah 
(40 persen) masuk ke dalam Taman Nasional 
Danau Sentarum. Desa ini memiliki luas 
sekitar 2.618 Ha dan merupakan bagian dari 
Kecamatan Batang Lupar. Hampir separuh 
wilayahnya (40 persen) berada dalam 
Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. 
Hutan Desa Melemba dengan luas sekitar 
4.216 Ha ditetapkan berdasarakan keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No: SK. 4393/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ 
PSL.0/ 7/ 2020. Sebanyak 471 jiwa (111 KK) 
penduduknya mendiami desa ini. Sebagian 
besar masyarakatnya bekerja sebagai petani 
nelayan. Desa ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Melemba 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Desa 
Melemba memiliki keanekaragaman hayati 
yang cukup tinggi dan sering kali 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 baik dari dari kebakaran 
hutan maupun kerusakan lainnya. 
Tim patroli teridiri dari 15 orang yang 
terbagi menjadi 3 tim dengan jalur patroli 
sepanjang 51,90 km. Tim patroli berhasil 
mendokumentasikan temuan berupa 
sarang semut, sarang orang utan, sarang 
lebah madu hutan, kantong semar dan 
beberapa buah buahan hutan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan 
pangan bagi ekosistem sekitar hutan desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 9 anggota 
KUPS, mereka menanam

bibit tekam 8.000 batang dan petai 8.000 batang di 
areal hutan desa seluas 45,50 hektar.
Pengembangan Investasi Silvopastural Babi 
Lokal. Kegiatan pengembangan silvopastural 
ini memadukan kegiatan budidaya peternakan 
dengan budidaya tanaman kehutanan. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 29 anggota KUPS, mereka 
memelihara babi lokal sebanyak 29 ekor. Selain itu 
mereka juga melakukan penanaman bibit tembesu 
sebanyak 290 batang.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan Desa. 
Kegiatan ini pemasangan penanda batas hutan 
desa dan menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan untuk acuan 
pemanfaatan areal hutan desa.

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

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.

a.

b.

c.

d.

a.
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Praktik inokulasi gaharu menggunakan metode infus

Monev di Desa Tembang

Monev di Desa Nanga Embaloh

Monev di Desa Pala Pintas

Monev di Desa Bunut Hulu
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Sanctuary tempat pelepasan ikan arwana yang 
dibuat oleh TNBKDS

1. DESA MELEMBA

Desa Melemba merupakan desa penyangga 
kawasan Taman Nasional Betung Kerihun 
dan Danau Sentarum. Pembagian land use 
dari wilayah kelola ini hampir separuh wilayah 
(40 persen) masuk ke dalam Taman Nasional 
Danau Sentarum. Desa ini memiliki luas 
sekitar 2.618 Ha dan merupakan bagian dari 
Kecamatan Batang Lupar. Hampir separuh 
wilayahnya (40 persen) berada dalam 
Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. 
Hutan Desa Melemba dengan luas sekitar 
4.216 Ha ditetapkan berdasarakan keputusan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
No: SK. 4393/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ 
PSL.0/ 7/ 2020. Sebanyak 471 jiwa (111 KK) 
penduduknya mendiami desa ini. Sebagian 
besar masyarakatnya bekerja sebagai petani 
nelayan. Desa ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Melemba 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Desa 
Melemba memiliki keanekaragaman hayati 
yang cukup tinggi dan sering kali 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 baik dari dari kebakaran 
hutan maupun kerusakan lainnya. 
Tim patroli teridiri dari 15 orang yang 
terbagi menjadi 3 tim dengan jalur patroli 
sepanjang 51,90 km. Tim patroli berhasil 
mendokumentasikan temuan berupa 
sarang semut, sarang orang utan, sarang 
lebah madu hutan, kantong semar dan 
beberapa buah buahan hutan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan 
pangan bagi ekosistem sekitar hutan desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 9 anggota 
KUPS, mereka menanam

bibit tekam 8.000 batang dan petai 8.000 batang di 
areal hutan desa seluas 45,50 hektar.
Pengembangan Investasi Silvopastural Babi 
Lokal. Kegiatan pengembangan silvopastural 
ini memadukan kegiatan budidaya peternakan 
dengan budidaya tanaman kehutanan. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 29 anggota KUPS, mereka 
memelihara babi lokal sebanyak 29 ekor. Selain itu 
mereka juga melakukan penanaman bibit tembesu 
sebanyak 290 batang.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan Desa. 
Kegiatan ini pemasangan penanda batas hutan 
desa dan menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan untuk acuan 
pemanfaatan areal hutan desa.

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

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.

a.

b.

c.

d.

a.
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Praktik inokulasi gaharu menggunakan metode infus

Monev di Desa Tembang

Monev di Desa Nanga Embaloh

Monev di Desa Pala Pintas

Monev di Desa Bunut Hulu
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Beberapa buah – buahan hutan yang didokumentasikan 
oleh tim patroli

Sarang semut yang menempel pada batang pohon 
di tepi danau

Buah ara, merupakan salah satu buah favorit orang utan. 
Rasanya manis agak sepat saat dimakan.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Salah satu keramba investasi tahun 2020 yang digunakan 
anggota KUPS untuk memelihara ikan belida.

Pohon lalau yang biasa dipanjat masyarakat 
untuk memanen madu lalau.

Sarang orang utan yang sudah lama ditinggalkan. Sarang lebah madu hutan yang menempel di batang 
pohon. Didokumentasikan oleh tim patroli.
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Beberapa buah – buahan hutan yang didokumentasikan 
oleh tim patroli

Sarang semut yang menempel pada batang pohon 
di tepi danau

Buah ara, merupakan salah satu buah favorit orang utan. 
Rasanya manis agak sepat saat dimakan.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Salah satu keramba investasi tahun 2020 yang digunakan 
anggota KUPS untuk memelihara ikan belida.

Pohon lalau yang biasa dipanjat masyarakat 
untuk memanen madu lalau.

Sarang orang utan yang sudah lama ditinggalkan. Sarang lebah madu hutan yang menempel di batang 
pohon. Didokumentasikan oleh tim patroli.
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untuk menurunkan kadar air. Kendala yang 
dihadapi adalah listrik yang mengalir di Desa 
tersebut tidak 24 jam, sehingga penurunan 
kadar air akan lebih lama dari seharusnya.
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.
Pembangunan silvofishery tahun 2018 yang 
dikelola oleh 8 anggota KMPH, memelihara 
8000 ekor nila dan menanam 800 pohon kratom 
disekitar kolam. Investasi ini terus digulirkan 
hingga saat ini.

Kondisi babi investasi tahun 2020 yang dipelihara 
oleh anggota KUPS

Kondisi bangunan Sentra Pengolahan Madu 
investasi tahun 2020

Barang-barang penunjang pengolahan dan pemasaran 
madu investasi tahun 2020

Etalase tempat untuk memamerkan produk madu
yang telah diolah

Kondisi kandang babi investasi tahun 2020

c.

d.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

2. DESA SEPANDAN

Desa Sepandan berada di Kecamatan Batang 
Lupar dengan luas 22.577 Ha. Desa Sepandan 
memiliki hutan Desa seluas 4.174 Ha yang telah 
difasilitasi pembentukanya pada tahun 2018, 
telah ditetapkan berdasarakan keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK. 4657/ 
MENLHK-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 7/ 2018. Penduduk 
Desa Sepandan sekitar 1.129 jiwa (341 KK) dan 
sebagian besar berprofesi sebagai  petani dan 
nelayan. Desa Sepandan termasuk dalam kategori 
desa mandiri. Suku Dayak Iban dan Melayu hidup 
berdampingan dan harmonis di desa ini.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Sepandan 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Pelaksanaan 
patroli tahun 2021 dilakukan pada bulan juli 
hingga oktober,  oleh 2 tim (10 orang) pada jalur 
transek sepanjang 23.80 km. Kegiatan patroli 
dukungan Program FORCLIME-FC ini telah 
dilaksanakan sebanyak 7 kali sejak tahun 2015. 
Tim berhasil mendata beberapa jenis satwa, 
seperti burung bubut besar, burung kadalan 
beruang, burung layang – layang, burung caladi 
tilik, babi hutan, sarang orang utan, katak tanduk 
Kalimantan, monyet ekor panjang dan ular 
cincin emas. Di samping itu, tim juga menjumpai 
beberapa flora seperti beberapa jenis keladi 
hutan, sirih hutan  dan jamur hutan. Gangguan 
hutan yang ditemukan tim patroli berupa 
penebangan liar yang dilakukan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini mirip dengan kegiatan reboisasi. 
Namun, komoditas yang ditanam harus tanaman 
asli hutan tersebut dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 16 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit jengkol 6.750 
batang, putat 8.000 batang dan tembesu 2.500 
batang di areal hutan desa seluas 50,00 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir 
balik menjadi pertanian menetap 

dengan komoditas jangka panjang. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 22 anggota KUPS, 
mereka menanam bibit jengkol 
sebanyak 3.528 batang dan petai 863 
batang pada lahan seluas 8,30 hektar.

Pengembangan Demplot Silvofishery. 
Kegiatan silvofisheri ini merupakan 
perpaduan antara budidaya perikanan dan 
budidaya tanaman
kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
25 anggota KUPS, mereka memelihara 
18.750 anakan ikan patin. Selain itu 
mereka juga melakukan penanaman bibit 
tanaman kehutanan sebanyak 250 batang.

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

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.

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. 
Selain itu juga dilengkapi AC dan dehumidifier

a.

b.

c.

d.

a.

b.
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untuk menurunkan kadar air. Kendala yang 
dihadapi adalah listrik yang mengalir di Desa 
tersebut tidak 24 jam, sehingga penurunan 
kadar air akan lebih lama dari seharusnya.
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.
Pembangunan silvofishery tahun 2018 yang 
dikelola oleh 8 anggota KMPH, memelihara 
8000 ekor nila dan menanam 800 pohon kratom 
disekitar kolam. Investasi ini terus digulirkan 
hingga saat ini.

Kondisi babi investasi tahun 2020 yang dipelihara 
oleh anggota KUPS

Kondisi bangunan Sentra Pengolahan Madu 
investasi tahun 2020

Barang-barang penunjang pengolahan dan pemasaran 
madu investasi tahun 2020

Etalase tempat untuk memamerkan produk madu
yang telah diolah

Kondisi kandang babi investasi tahun 2020

c.

d.
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2. DESA SEPANDAN

Desa Sepandan berada di Kecamatan Batang 
Lupar dengan luas 22.577 Ha. Desa Sepandan 
memiliki hutan Desa seluas 4.174 Ha yang telah 
difasilitasi pembentukanya pada tahun 2018, 
telah ditetapkan berdasarakan keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK. 4657/ 
MENLHK-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 7/ 2018. Penduduk 
Desa Sepandan sekitar 1.129 jiwa (341 KK) dan 
sebagian besar berprofesi sebagai  petani dan 
nelayan. Desa Sepandan termasuk dalam kategori 
desa mandiri. Suku Dayak Iban dan Melayu hidup 
berdampingan dan harmonis di desa ini.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Sepandan 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Pelaksanaan 
patroli tahun 2021 dilakukan pada bulan juli 
hingga oktober,  oleh 2 tim (10 orang) pada jalur 
transek sepanjang 23.80 km. Kegiatan patroli 
dukungan Program FORCLIME-FC ini telah 
dilaksanakan sebanyak 7 kali sejak tahun 2015. 
Tim berhasil mendata beberapa jenis satwa, 
seperti burung bubut besar, burung kadalan 
beruang, burung layang – layang, burung caladi 
tilik, babi hutan, sarang orang utan, katak tanduk 
Kalimantan, monyet ekor panjang dan ular 
cincin emas. Di samping itu, tim juga menjumpai 
beberapa flora seperti beberapa jenis keladi 
hutan, sirih hutan  dan jamur hutan. Gangguan 
hutan yang ditemukan tim patroli berupa 
penebangan liar yang dilakukan masyarakat 
untuk memenuhi kebutuhan kayu bangunan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini mirip dengan kegiatan reboisasi. 
Namun, komoditas yang ditanam harus tanaman 
asli hutan tersebut dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di kemudian hari. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 16 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit jengkol 6.750 
batang, putat 8.000 batang dan tembesu 2.500 
batang di areal hutan desa seluas 50,00 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir 
balik menjadi pertanian menetap 

dengan komoditas jangka panjang. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 22 anggota KUPS, 
mereka menanam bibit jengkol 
sebanyak 3.528 batang dan petai 863 
batang pada lahan seluas 8,30 hektar.

Pengembangan Demplot Silvofishery. 
Kegiatan silvofisheri ini merupakan 
perpaduan antara budidaya perikanan dan 
budidaya tanaman
kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
25 anggota KUPS, mereka memelihara 
18.750 anakan ikan patin. Selain itu 
mereka juga melakukan penanaman bibit 
tanaman kehutanan sebanyak 250 batang.

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

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.

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. 
Selain itu juga dilengkapi AC dan dehumidifier

a.

b.

c.

d.

a.

b.
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Burung Kadalan birah/ beruang (Phaenicophaeus 
curvirostris)

Burung bubut besar (Centropus sinensis)

Burung Layang-Layang Asia atau Barn Swallow 
(Hirundo rustica)

Caladi tilik (Dendrocopos moluccensis) merupakan 
salah satu jenis burung pelatuk

Bekas pembalakan liar yang dilakukan oleh warga 
sekitar. Kayunya digunakan untuk membangun 

sesuatu.

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis)

Ular cincin emas (Boiga dendrophila)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Lahan agroforestri investasi tahun 2018 dengan 
komoditas utama tanaman kratom

Di sela-sela tanaman kratom juga ditanami beberapa 
komoditas sayur mayur oleh anggota KUPS Ikan arwana brazil hasil pengguliran dana investasi 

silvofisheri investasi tahun 2018

Pemandu lapangan Kecamatan Batang Lupar sedang 
menangkap salah satu ikan arwana brazil untuk mengecek 

apakah sudah layak panen anakan ikan atau belum

Kolam silvofishery investasi tahun 2018 dapat dibilang 
sangat sukses karena sudah digulirkan beberapa kali 

dan komoditasnya diganti ikan arwana brazil
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Burung Kadalan birah/ beruang (Phaenicophaeus 
curvirostris)

Burung bubut besar (Centropus sinensis)

Burung Layang-Layang Asia atau Barn Swallow 
(Hirundo rustica)

Caladi tilik (Dendrocopos moluccensis) merupakan 
salah satu jenis burung pelatuk

Bekas pembalakan liar yang dilakukan oleh warga 
sekitar. Kayunya digunakan untuk membangun 

sesuatu.

Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis)

Ular cincin emas (Boiga dendrophila)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Lahan agroforestri investasi tahun 2018 dengan 
komoditas utama tanaman kratom

Di sela-sela tanaman kratom juga ditanami beberapa 
komoditas sayur mayur oleh anggota KUPS Ikan arwana brazil hasil pengguliran dana investasi 

silvofisheri investasi tahun 2018

Pemandu lapangan Kecamatan Batang Lupar sedang 
menangkap salah satu ikan arwana brazil untuk mengecek 

apakah sudah layak panen anakan ikan atau belum

Kolam silvofishery investasi tahun 2018 dapat dibilang 
sangat sukses karena sudah digulirkan beberapa kali 

dan komoditasnya diganti ikan arwana brazil
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3. LANJAK DERAS

Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang 
Lupar memiliki luas wilayah sekitar 7161.03 
Ha. Dihuni oleh sekitar 1.196 jiwa (323 KK). 
Desa ini memiliki Hutan Desa seluas 3.216 Ha 
yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.4657/ Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 10/ 
2018. Mata pencaharian dominan masyarakat 
yaitu sebagai petani dan nelayan. Desa ini 
masuk dalam kategori desa mandiri.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Lanjak 
Deras sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
patroli tahun ke-7 ini dilaksanakan oleh 
2 tim patroli (10 orang) pada jalur transek 
sepanjang 17,60 Km. Ditemukan beberapa 
potensi gangguan hutan pembukaan jalan 
baru dan perladangan. Tim patroli juga 
mencatat temuan flora berupa kantong 
semar, tanaman hias hutan dan jamur 
hutan, serta temuan fauna seperti sarang 
semut dan ular viper hijau.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan tujuan utama untuk menambah 
tutupan lahan dengan tanaman yang 
nantinya dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Selain itu juga dapat 
memberikan cadangan pangan bagi 
ekosistem (flora dan fauna) sekitar hutan 
desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 20 
anggota KUPS, mereka menanam bibit 
putat 11.400 batang dan tembesu 4.000 
batang di areal hutan desa seluas 40,00 
hektar.

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 7 anggota KUPS, 
mereka menanam bibit petai  sebanyak 
2.975 batang dan jengkol 729 batang 
pada lahan seluas 7 hektar. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan 
yang awalnya menggunakan sistem tebas 
bakar gilir balik menjadi pertanian menetap 
dengan komoditas bernilai ekonomi.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang 
inka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang 
anggota KUPS. Mereka menanam 1.100 
bibit kacang sacha inchi, 2.400 serai wangi 
untuk tanaman sela dan 110 bibit petai untuk 
tanaman pagar pada lahan seluas 1 hektar.

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

Pemanfaatan jasa lingkungan air bersih berupa 
depot isi ulang air minum dikelola sejak 2019 
dan dikembangkan juga pada tahun 2020. 
Kegiatan ini dilakukan oleh 53 anggota KMPH. 
Mereka tahun ini berhasil memenuhi 5000 
galon lebih kebutuhan air minum masyarakat 
sekitar. Pengembangan pemanfaatan 
jasa lingkungan air kemasan isi ulang.

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.

Pembangunan demplot hortikultura tahun 
2018 yang dikelola oleh 25 anggota 
KMPH. Mereka memelihara beberapa 
macam sayuran seperti sawi, gambas, 
kangkung, kacang tanah dan ubi jalar.

Penanaman agroforestry 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.

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

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Sarang lebah yang sudah ditinggalkan oleh koloninya

Katak Tanduk Kalimantan (Megophrys 
kalimantanensis)

Sarang burung beserta telur di dalamnya yang 
berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Babi hutan yang sedang berkubangSarang orangutan yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli
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3. LANJAK DERAS

Desa Lanjak Deras, Kecamatan Batang 
Lupar memiliki luas wilayah sekitar 7161.03 
Ha. Dihuni oleh sekitar 1.196 jiwa (323 KK). 
Desa ini memiliki Hutan Desa seluas 3.216 Ha 
yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 
SK.4657/ Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/ 10/ 
2018. Mata pencaharian dominan masyarakat 
yaitu sebagai petani dan nelayan. Desa ini 
masuk dalam kategori desa mandiri.

Beberapa kegiatan investasi di Desa Lanjak 
Deras sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
patroli tahun ke-7 ini dilaksanakan oleh 
2 tim patroli (10 orang) pada jalur transek 
sepanjang 17,60 Km. Ditemukan beberapa 
potensi gangguan hutan pembukaan jalan 
baru dan perladangan. Tim patroli juga 
mencatat temuan flora berupa kantong 
semar, tanaman hias hutan dan jamur 
hutan, serta temuan fauna seperti sarang 
semut dan ular viper hijau.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan tujuan utama untuk menambah 
tutupan lahan dengan tanaman yang 
nantinya dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Selain itu juga dapat 
memberikan cadangan pangan bagi 
ekosistem (flora dan fauna) sekitar hutan 
desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 20 
anggota KUPS, mereka menanam bibit 
putat 11.400 batang dan tembesu 4.000 
batang di areal hutan desa seluas 40,00 
hektar.

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 7 anggota KUPS, 
mereka menanam bibit petai  sebanyak 
2.975 batang dan jengkol 729 batang 
pada lahan seluas 7 hektar. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan 
yang awalnya menggunakan sistem tebas 
bakar gilir balik menjadi pertanian menetap 
dengan komoditas bernilai ekonomi.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang 
inka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 orang 
anggota KUPS. Mereka menanam 1.100 
bibit kacang sacha inchi, 2.400 serai wangi 
untuk tanaman sela dan 110 bibit petai untuk 
tanaman pagar pada lahan seluas 1 hektar.

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

Pemanfaatan jasa lingkungan air bersih berupa 
depot isi ulang air minum dikelola sejak 2019 
dan dikembangkan juga pada tahun 2020. 
Kegiatan ini dilakukan oleh 53 anggota KMPH. 
Mereka tahun ini berhasil memenuhi 5000 
galon lebih kebutuhan air minum masyarakat 
sekitar. Pengembangan pemanfaatan 
jasa lingkungan air kemasan isi ulang.

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.

Pembangunan demplot hortikultura tahun 
2018 yang dikelola oleh 25 anggota 
KMPH. Mereka memelihara beberapa 
macam sayuran seperti sawi, gambas, 
kangkung, kacang tanah dan ubi jalar.

Penanaman agroforestry 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.

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

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.

e.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Sarang lebah yang sudah ditinggalkan oleh koloninya

Katak Tanduk Kalimantan (Megophrys 
kalimantanensis)

Sarang burung beserta telur di dalamnya yang 
berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Babi hutan yang sedang berkubangSarang orangutan yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli
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Ketimun yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura 
baru 1 bulan penanaman

Hamparan kacang tanah yang ditanam oleh KUPS 
Hortikultura

Kondisi kebun Hortikultura KUPS Hortikultura

Sawi yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura

Sayur gambas yang dibudidayakan oleh KUPS 
Hortikultura sudah berbuah dan terawat dengan baik

Tanaman kratom investasi agroforestri yang sudah 
beberapa kali dipangkas batangnya masih tumbuh 

dengan subur

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PL Kecamatan Batang Lupar, FD Lanjak Deras, dan 
anggota KUPS berfoto di depan mesin air minum.

Tim monev berfoto bersama di bangunan depot air 
minum investasi pengembangan depot air minum 

tahun 2020

Kondisi sentra pemasaran investasi tahun 2020 
tampak luar

Kangkung yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura

Kondisi sentra pemasaran investasi tahun 2020 
tampak dalam
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Ketimun yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura 
baru 1 bulan penanaman

Hamparan kacang tanah yang ditanam oleh KUPS 
Hortikultura

Kondisi kebun Hortikultura KUPS Hortikultura

Sawi yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura

Sayur gambas yang dibudidayakan oleh KUPS 
Hortikultura sudah berbuah dan terawat dengan baik

Tanaman kratom investasi agroforestri yang sudah 
beberapa kali dipangkas batangnya masih tumbuh 

dengan subur

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PL Kecamatan Batang Lupar, FD Lanjak Deras, dan 
anggota KUPS berfoto di depan mesin air minum.

Tim monev berfoto bersama di bangunan depot air 
minum investasi pengembangan depot air minum 

tahun 2020

Kondisi sentra pemasaran investasi tahun 2020 
tampak luar

Kangkung yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura

Kondisi sentra pemasaran investasi tahun 2020 
tampak dalam
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Demplot silvopastural ayam broiler terus digulirkan 
untuk memenuhi permintaan pasar masyarakat sekitar 

Desa Lanjak Deras

Sarang semut yang ditemukan oleh tim patroli Jamur hutan yang didokumentasikan oleh tim patroli

Tanaman hias sejenis scindapsus yang ditemukan di jalur patroli

Ular viper hijau (Trimeresurus albolabris)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tanaman kakao yang ditanam berdampingan dengan 
kratom sudah berbuah

Ikan patin yang dipelihara di kolam Agrosilvofisheri ini 
terus menerus digulirkan

Ketua LPHD Lanjak Deras Yohanes Hutabarat dan FD 
Melemba Reki Ramundo mencoba panen ikan patin di 

Demplot Agrosilvofisheri tahun 2018.

Kebun karet investasi agroforestri tahun 2016

Lahan agroforestri berbasis kratom di 
Desa Lanjak Deras

Kondisi demplot Agrosilvofisheri yang dibangun tahun 2018
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Demplot silvopastural ayam broiler terus digulirkan 
untuk memenuhi permintaan pasar masyarakat sekitar 

Desa Lanjak Deras

Sarang semut yang ditemukan oleh tim patroli Jamur hutan yang didokumentasikan oleh tim patroli

Tanaman hias sejenis scindapsus yang ditemukan di jalur patroli

Ular viper hijau (Trimeresurus albolabris)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tanaman kakao yang ditanam berdampingan dengan 
kratom sudah berbuah

Ikan patin yang dipelihara di kolam Agrosilvofisheri ini 
terus menerus digulirkan

Ketua LPHD Lanjak Deras Yohanes Hutabarat dan FD 
Melemba Reki Ramundo mencoba panen ikan patin di 

Demplot Agrosilvofisheri tahun 2018.

Kebun karet investasi agroforestri tahun 2016

Lahan agroforestri berbasis kratom di 
Desa Lanjak Deras

Kondisi demplot Agrosilvofisheri yang dibangun tahun 2018
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Demplot Serai wangi tahun 2019 yang dikelola oleh 10 anggota KMPH menanam 20.000 bibit serai 
wangi pada lahan seluas 2 hektar. Pada tahun ini mereka berhasil menjual 5.000 bibit serai ke Desa 
Mensiau dengan pendapatan Rp 5.000.000,-

Pengembangan silvopastural tahun 2019 berupa 22 ekor babi, dipelihara oleh 20 anggota KMPH. 
Hingga sekarang masih digulirkan, bahkan sudah melakukan perluasan kandang.

Kondisi bibit jengkol yang ditanam dalam rangka pengkayaan tanaman asli hutan desa pada tahun 2020

Kondisi kandang babi investasi tahun 2019 Babi lokal yang dipelihara oleh KUPS Silvopastural 
dalam kondisi sehat dan terawat

d.

e.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

4. DESA SUNGAI ABAU

Desa Sungai Abau di Kecamatan Batang Lupar 
memiliki luas wilayah sekitar 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 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI Nomor: SK.4161/ MENLHK - PSKL 
/ PKPS / PSL.0 / 6 /2018.  Masyarakat Sungai Abau 
umumnya terdiri dari anggota suku Dayak Iban dan 
Tamambaloh. Sebagian besar mata pencahariannya 
adalah bertani dan berkebun. Desa dengan penduduk 
sebanyak 419 jiwa ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.

Selama tahun 2021, investasi FORCLIME-FC di 
Desa Sungai Abau yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat tahun 2021 
dilaksanakan oleh 2 tim patroli. Tim ini memantau 
jalur transek sepanjang 14,00 km dan menemukan 
beberapa jenis flora seperti anggrek hutan, 
sirih hutan kantong semar, keladi hutan, buah-
buahan hutan dan juga jamur hutan. Tim juga 
telah mendata temuan jejak satwa seperti sarang 
kelulut, bekas sarang orangutan, kubangan babi, 
dan burung walik jambu.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
ini merupakan kegiatan penanaman untuk 
menambah tutupan lahan dan memberikan 
cadangan pangan bagi ekosistem sekitar hutan 
desa. Sehingga, selain hutan lestari masyarakat 
juga akan menigkat kesejahteraannya. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 20 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit petai, rambutan dan lengkeng 
dengan jumlah masing – masing 4.573 batang di 
areal hutan desa seluas 34,30 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir balik 
menjadi pertanian menetap dengan komoditas 
jangka panjang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
14 anggota KUPS, mereka menanam bibit kakao 
unggul sebanyak 4.000 batang dan petai 536 
batang pada lahan seluas 8,30 hektar.

Pemanfaatan HHBK Pewarna Alami. 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi 
kebutuhan tanaman penghasil pewarna 
alami yang digunakan sebagai pewarna 
dari benang tenun ikat tradisional. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 32 KUPS Kerajinan 
Tenun, mereka menanam rengat sikat, 
rengat padi, rengat tarum
engerebai, mengkudu lokal dan mengkudu 
benang masing – masing 659 batang pada 
lahan seluas 0,3 hektar.

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

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.

Pembangunan demplot silvofisheri 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.

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

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.
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Demplot Serai wangi tahun 2019 yang dikelola oleh 10 anggota KMPH menanam 20.000 bibit serai 
wangi pada lahan seluas 2 hektar. Pada tahun ini mereka berhasil menjual 5.000 bibit serai ke Desa 
Mensiau dengan pendapatan Rp 5.000.000,-

Pengembangan silvopastural tahun 2019 berupa 22 ekor babi, dipelihara oleh 20 anggota KMPH. 
Hingga sekarang masih digulirkan, bahkan sudah melakukan perluasan kandang.

Kondisi bibit jengkol yang ditanam dalam rangka pengkayaan tanaman asli hutan desa pada tahun 2020

Kondisi kandang babi investasi tahun 2019 Babi lokal yang dipelihara oleh KUPS Silvopastural 
dalam kondisi sehat dan terawat

d.

e.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

4. DESA SUNGAI ABAU

Desa Sungai Abau di Kecamatan Batang Lupar 
memiliki luas wilayah sekitar 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 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI Nomor: SK.4161/ MENLHK - PSKL 
/ PKPS / PSL.0 / 6 /2018.  Masyarakat Sungai Abau 
umumnya terdiri dari anggota suku Dayak Iban dan 
Tamambaloh. Sebagian besar mata pencahariannya 
adalah bertani dan berkebun. Desa dengan penduduk 
sebanyak 419 jiwa ini masuk dalam kategori desa 
berkembang.

Selama tahun 2021, investasi FORCLIME-FC di 
Desa Sungai Abau yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat tahun 2021 
dilaksanakan oleh 2 tim patroli. Tim ini memantau 
jalur transek sepanjang 14,00 km dan menemukan 
beberapa jenis flora seperti anggrek hutan, 
sirih hutan kantong semar, keladi hutan, buah-
buahan hutan dan juga jamur hutan. Tim juga 
telah mendata temuan jejak satwa seperti sarang 
kelulut, bekas sarang orangutan, kubangan babi, 
dan burung walik jambu.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
ini merupakan kegiatan penanaman untuk 
menambah tutupan lahan dan memberikan 
cadangan pangan bagi ekosistem sekitar hutan 
desa. Sehingga, selain hutan lestari masyarakat 
juga akan menigkat kesejahteraannya. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 20 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit petai, rambutan dan lengkeng 
dengan jumlah masing – masing 4.573 batang di 
areal hutan desa seluas 34,30 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir balik 
menjadi pertanian menetap dengan komoditas 
jangka panjang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
14 anggota KUPS, mereka menanam bibit kakao 
unggul sebanyak 4.000 batang dan petai 536 
batang pada lahan seluas 8,30 hektar.

Pemanfaatan HHBK Pewarna Alami. 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi 
kebutuhan tanaman penghasil pewarna 
alami yang digunakan sebagai pewarna 
dari benang tenun ikat tradisional. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 32 KUPS Kerajinan 
Tenun, mereka menanam rengat sikat, 
rengat padi, rengat tarum
engerebai, mengkudu lokal dan mengkudu 
benang masing – masing 659 batang pada 
lahan seluas 0,3 hektar.

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

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.

Pembangunan demplot silvofisheri 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.

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

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.
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Kondisi kolam silvofisheri tahun 2019 digunakan untuk 
menggulirkan komoditas nila merah

Tanaman karet investasi tahun 2016 sudah dapat disadap

Tim patroli menemukan sarang burung beserta telur di 
dalamnya

Tanaman hias hutan sejenis scindapsus yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli

Orchid jewel atau anggrek permata (Anoectochillus 
reinwardtii)

Sarang lebah kelulut yang ditemukan di jalur patroli Burung Walik Jambu (Ptilinopus jambu) jantan, status 
konservasinya Near Threatened / Hampir Terancam 

(menurut IUCN) 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kondisi demplot pemanfaatan HHBK Lebah Kelulut yang 
dibersihkan dan dirawat rutin oleh anggota KUPS HHBK 

Perlebahan

Produk hasil panen HHBK madu kelulut 
yang sudah dikemas

Demplot serai wangi rutin dibersihkan gulmanya oleh 
anggota KUPS

Buah akar blum yang ditemukan oleh tim patroli
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Kondisi kolam silvofisheri tahun 2019 digunakan untuk 
menggulirkan komoditas nila merah

Tanaman karet investasi tahun 2016 sudah dapat disadap

Tim patroli menemukan sarang burung beserta telur di 
dalamnya

Tanaman hias hutan sejenis scindapsus yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli

Orchid jewel atau anggrek permata (Anoectochillus 
reinwardtii)

Sarang lebah kelulut yang ditemukan di jalur patroli Burung Walik Jambu (Ptilinopus jambu) jantan, status 
konservasinya Near Threatened / Hampir Terancam 

(menurut IUCN) 

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kondisi demplot pemanfaatan HHBK Lebah Kelulut yang 
dibersihkan dan dirawat rutin oleh anggota KUPS HHBK 

Perlebahan

Produk hasil panen HHBK madu kelulut 
yang sudah dikemas

Demplot serai wangi rutin dibersihkan gulmanya oleh 
anggota KUPS

Buah akar blum yang ditemukan oleh tim patroli
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Kandang babi investasi silvopastural tahun 2020 Pohon karet yang ditanam tahun 2016 sudah mulai disadap

Tanaman tekam investasi penanaman tahun 2016 
sudah besar

Tanaman kakao investasi agroforestri tahun 2016

Kondisi babi unggul investasi tahun 2020 yang dipelihara 
oleh KMPH

Kondisi lahan agroforestri berbasis kratom investasi tahun 
2016

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

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). Desa ini 
memiliki Hutan Desa seluas 3.325 Ha yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: SK.4657/Menlhk-PSKL/ PKPS/ 
PSL.0/ 10/ 2018. Mata pencaharian dominan 
masyarakat yaitu sebagai petani dan nelayan. 
Mayoritas masyarakat merupakan suku Dayak Iban, 
Dayak Tamambaloh, dan Melayu. Desa ini masuk 
dalam kategori desa berkembang.

Investasi program FORCLIME FC tahun 2021 di 
Desa ini antara lain:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Tim patroli 
Desa Sungai Ajung berjumlah 2 tim dengan 
masing-masing tim beranggotakan 5 orang. 
Mereka berpatroli pada jalur-jalur transek 
sepanjang total 47,50 km. Tidak ada potensi 
gangguan hutan yang mereka temui. Tim patroli 
mendata beberapa temuan satwa dan tumbuhan 
yang berhasil mereka data, seperti bekas cakaran 
beruang, sarang orang utan, lubang trenggiling, 
burung luntur, beberapa macam anggrek hutan, 
pohon meranti, gaharu, kelansau, kantong semar, 
jamur, dan rotan. Ditemukan pula gangguan hutan 
berupa pembukaan ladang.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
penanaman ini bertujuan utama untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan pangan 
bagi ekosistem sekitar hutan desa. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 16 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit durian dan aren masing – masing 
sebanyak 9.380 batang di areal hutan desa seluas 
46,90 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir balik 
menjadi pertanian menetap dengan komoditas 
jangka panjang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
25 anggota KUPS, mereka menanam bibit karet 
unggul sebanyak 5.200 batang dan kakao unggul 
1.375 batang pada lahan seluas 6,40 hektar.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang 
inka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 5 
orang anggota KUPS. Mereka menanam 
1.100 bibit kacang sacha inchi, 2.400 serai 
wangi untuk tanaman sela dan 110 bibit 
petai untuk tanaman pagar pada lahan 
seluas 1 hektar.

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

Demplot Silvopastural Dalam Rangka                          
Pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan. Dalam rangka mengurangi 
deforestasi yang disebabkan perladangan 
berpindah, maka dilakukan inovasi mata 
pencaharian masyarakat berupa demplot 
silvopastural. 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.

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.

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

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.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Kandang babi investasi silvopastural tahun 2020 Pohon karet yang ditanam tahun 2016 sudah mulai disadap

Tanaman tekam investasi penanaman tahun 2016 
sudah besar

Tanaman kakao investasi agroforestri tahun 2016

Kondisi babi unggul investasi tahun 2020 yang dipelihara 
oleh KMPH

Kondisi lahan agroforestri berbasis kratom investasi tahun 
2016
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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). Desa ini 
memiliki Hutan Desa seluas 3.325 Ha yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor: SK.4657/Menlhk-PSKL/ PKPS/ 
PSL.0/ 10/ 2018. Mata pencaharian dominan 
masyarakat yaitu sebagai petani dan nelayan. 
Mayoritas masyarakat merupakan suku Dayak Iban, 
Dayak Tamambaloh, dan Melayu. Desa ini masuk 
dalam kategori desa berkembang.

Investasi program FORCLIME FC tahun 2021 di 
Desa ini antara lain:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Tim patroli 
Desa Sungai Ajung berjumlah 2 tim dengan 
masing-masing tim beranggotakan 5 orang. 
Mereka berpatroli pada jalur-jalur transek 
sepanjang total 47,50 km. Tidak ada potensi 
gangguan hutan yang mereka temui. Tim patroli 
mendata beberapa temuan satwa dan tumbuhan 
yang berhasil mereka data, seperti bekas cakaran 
beruang, sarang orang utan, lubang trenggiling, 
burung luntur, beberapa macam anggrek hutan, 
pohon meranti, gaharu, kelansau, kantong semar, 
jamur, dan rotan. Ditemukan pula gangguan hutan 
berupa pembukaan ladang.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. Kegiatan 
penanaman ini bertujuan utama untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan pangan 
bagi ekosistem sekitar hutan desa. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 16 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit durian dan aren masing – masing 
sebanyak 9.380 batang di areal hutan desa seluas 
46,90 hektar.

Pengembangan Agroforestry Tanaman Jangka 
Panjang. Kegiatan ini bertujuan untuk perbaikan 
perladangan dengan sistem tebas bakar gilir balik 
menjadi pertanian menetap dengan komoditas 
jangka panjang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
25 anggota KUPS, mereka menanam bibit karet 
unggul sebanyak 5.200 batang dan kakao unggul 
1.375 batang pada lahan seluas 6,40 hektar.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang 
inka. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 5 
orang anggota KUPS. Mereka menanam 
1.100 bibit kacang sacha inchi, 2.400 serai 
wangi untuk tanaman sela dan 110 bibit 
petai untuk tanaman pagar pada lahan 
seluas 1 hektar.

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

Demplot Silvopastural Dalam Rangka                          
Pengembangan Perbaikan Sistem 
Perladangan. Dalam rangka mengurangi 
deforestasi yang disebabkan perladangan 
berpindah, maka dilakukan inovasi mata 
pencaharian masyarakat berupa demplot 
silvopastural. 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.

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.

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

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.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

d.
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Sarang semut yang ada di jalur patroli Jamur hutan Amanita rubescens

Pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli
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Tanaman terong yang dirawat oleh KUPS Hortikultura Burung luntur kasumba (Harpactes kasumba)

Kondisi demplot HHBK Lebah Kelulut investasi tahun 
2018

Sarang lebah lalau yang didokumentasikan 
oleh tim patroli
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Sarang semut yang ada di jalur patroli Jamur hutan Amanita rubescens

Pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli
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Tanaman terong yang dirawat oleh KUPS Hortikultura Burung luntur kasumba (Harpactes kasumba)

Kondisi demplot HHBK Lebah Kelulut investasi tahun 
2018

Sarang lebah lalau yang didokumentasikan 
oleh tim patroli
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2018 terbagi atas beberapa proposal seperti, 
pembangunan pendopo dan MCK, dermaga 
dan kolam, demplot hortikultur 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.

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.

Pengembangan budidaya lebah kelulut di Hutan 
Desa yang dikelola oleh 19 KMPH. Memelihara 
60 stup lebah kelulut.

Kondisi kolam demplot silvofishery arwana brazil 
investasi tahun 2020 tampak dari berbagai sisi

Tampak dalam kondisi sentra pembenihan tanaman unggul investasi tahun 2020

Kondisi ikan arwana brazil yang dipelihara 
oleh anggota KUPS

f.

g.

h.
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6. DESA MENSIAU

Desa Mensiau berpenduduk sekitar 407 jiwa 
(270 KK) dan menempati wilayah seluas 23.003 
Ha. Masyarakatnya mayoritas terdiri dari suku 
Dayak Iban yang kesehariannya adalah bertani 
dan berladang. Desa ini masuk dalam kategori 
desa  berkembang. Hutan Desa Mensiau 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 
SK. 5740 /Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/10/ 
2017 dengan luas sekitar  10.938 hektar.

Beberapa investasi di Desa Mensiau pada 
tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
patroli di Desa Mensiau telah dilaksanakan 
sejak tahun 2015. Kegiatan patroli ke 7 
tahun ini dilaksanakan oleh 2 tim (10 orang). 
Jalur yang dipatroli sepanjang 24,00 km 
dengan frekuensi tiga kali dalam satu tahun. 
Sepanjang tahun 2021, tidak dijumpai 
adanya temuan gangguan hutan, sebaliknya 
mereka menjumpai cukup banyak temuan 
keanekaragaman hayati seperti perjumpaan 
langsung dengan orang utan, burung cirik-
cirik kumbang, ular piton, kelelawar, capung 
jarum, sarang kelulut, bekas cakaran 
beruang dan beberapa macam anggrek.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 20 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit tekam dan 
jengkol masing – masing 8.060 batang 
di areal hutan desa seluas 40,30 hektar. 
Pohon jengkol dan tekam diharapkan dapat 
memberikan cadangan pangan dan papan 
untuk generasi masa depan (anak cucu).

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan yang 
awalnya menggunakan sistem tebas bakar 
gilir balik menjadi pertanian menetap dengan 
komoditas bernilai ekonomi. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 10 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit serai wangi sebanyak 20.000 
batang dan jengkol 90 batang pada lahan 
seluas 8,30 hektar.

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

Pengembangan Demplot Silvofishery 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.

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

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.

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.

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.

a.
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c.

a.

b.

c.

d.
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2018 terbagi atas beberapa proposal seperti, 
pembangunan pendopo dan MCK, dermaga 
dan kolam, demplot hortikultur 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.

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.

Pengembangan budidaya lebah kelulut di Hutan 
Desa yang dikelola oleh 19 KMPH. Memelihara 
60 stup lebah kelulut.

Kondisi kolam demplot silvofishery arwana brazil 
investasi tahun 2020 tampak dari berbagai sisi

Tampak dalam kondisi sentra pembenihan tanaman unggul investasi tahun 2020

Kondisi ikan arwana brazil yang dipelihara 
oleh anggota KUPS

f.

g.

h.
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6. DESA MENSIAU

Desa Mensiau berpenduduk sekitar 407 jiwa 
(270 KK) dan menempati wilayah seluas 23.003 
Ha. Masyarakatnya mayoritas terdiri dari suku 
Dayak Iban yang kesehariannya adalah bertani 
dan berladang. Desa ini masuk dalam kategori 
desa  berkembang. Hutan Desa Mensiau 
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor 
SK. 5740 /Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/10/ 
2017 dengan luas sekitar  10.938 hektar.

Beberapa investasi di Desa Mensiau pada 
tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
patroli di Desa Mensiau telah dilaksanakan 
sejak tahun 2015. Kegiatan patroli ke 7 
tahun ini dilaksanakan oleh 2 tim (10 orang). 
Jalur yang dipatroli sepanjang 24,00 km 
dengan frekuensi tiga kali dalam satu tahun. 
Sepanjang tahun 2021, tidak dijumpai 
adanya temuan gangguan hutan, sebaliknya 
mereka menjumpai cukup banyak temuan 
keanekaragaman hayati seperti perjumpaan 
langsung dengan orang utan, burung cirik-
cirik kumbang, ular piton, kelelawar, capung 
jarum, sarang kelulut, bekas cakaran 
beruang dan beberapa macam anggrek.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 20 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit tekam dan 
jengkol masing – masing 8.060 batang 
di areal hutan desa seluas 40,30 hektar. 
Pohon jengkol dan tekam diharapkan dapat 
memberikan cadangan pangan dan papan 
untuk generasi masa depan (anak cucu).

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan yang 
awalnya menggunakan sistem tebas bakar 
gilir balik menjadi pertanian menetap dengan 
komoditas bernilai ekonomi. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 10 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit serai wangi sebanyak 20.000 
batang dan jengkol 90 batang pada lahan 
seluas 8,30 hektar.

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

Pengembangan Demplot Silvofishery 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.

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

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.

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.

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.
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Kondisi demplot serai wangi yang ditanami serai wangi 
pada tahun 2020

Kondisi depot air minum investasi tahun 2020

Kondisi tanaman akar wangi investasi tahun 2020 KUPS Silvofishery mencoba menangkarkan ikan belida di 
kolam silvofishery yang dibangun tahun 2018

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tampak luar kondisi sentra pembenihan tanaman unggul 
investasi tahun 2020

Sentra pembenihan tanaman unggul ini digunakan untuk 
membudidayakan bibit tanaman bernilai ekonomi tinggi, 

beberapa di antaranya porang dan talas beneng.

Mesin suling investasi tahun 2020 telah digunakan untuk menyuling serai wangi dalam skala besar
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Kondisi demplot serai wangi yang ditanami serai wangi 
pada tahun 2020

Kondisi depot air minum investasi tahun 2020

Kondisi tanaman akar wangi investasi tahun 2020 KUPS Silvofishery mencoba menangkarkan ikan belida di 
kolam silvofishery yang dibangun tahun 2018
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Tampak luar kondisi sentra pembenihan tanaman unggul 
investasi tahun 2020

Sentra pembenihan tanaman unggul ini digunakan untuk 
membudidayakan bibit tanaman bernilai ekonomi tinggi, 

beberapa di antaranya porang dan talas beneng.

Mesin suling investasi tahun 2020 telah digunakan untuk menyuling serai wangi dalam skala besar
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Percobaan menanam talas beneng yang bibitnya diambil 
dari Sukabumi, Jawa Barat

Talas beneng yang sudah berumur 6 bulan terlihat suburKondisi lahan agroforestri investasi tahun 2016

Kondisi demplot HHBK Madu Kelulut

Lengkeng di lahan agroforestri sudah berbunga dan siap 
berbuah

Tanaman karet unggul di lahan agroforestri tahun 2016

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Buah naga yang ditanam tahun 2018 sudah beberapa kali 
berbuah

Tomat yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura 

Lada investasi tahun 2018 sudah berbuah

Pisang tanduk yang ditanam oleh KUPS Hortikultura 
sudah berbuah

Sawi hasil budidaya KUPS hortikultura tampak subur

Jahe merah yang dibudidayakan oleh KUPS Hortikultura
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Orang utan (Pongo pygmaeus) betina remaja sedang 
mencari makan

Bekas kubangan babi

Orang utan (Pongo pygmaeus) betina dewasa sedang 
menggendong anaknya

Burung cirik – cirik kumbang (Nyctyornis amictus)

Anggrek tebu (Grammatophyllum speciosum)

Kelelawar yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Capung jarum merupakan indikator alam yang 
menandakan tersedianya sumber air jernih.

Ular piton yang ditemukan oleh tim patroli

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tampak jauh pondok belajar Hutan Desa Mensiau

Ular cincin emas (Boiga dendrophila) dalam bahasa 
inggris disebut Mangrove snake 

Beberapa tanaman hias hutan yang berhasil 
didokumentasikan tim patroli

Sarang orang utan yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Buah rotan jernang yang ditemukan di jalur patroli
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Pemanfaatan HHBK lebah kelulut pada tahun 
2018 dikelola oleh 39 anggota KMPH. Mereka 
merawat 60 kotak stup lebah kelulut.

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.

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.

Demplot silvopastural yang dibangun pada tahun 
2018. KUPS sebanyak 8 orang memelihara 500 
bibit ayam broiler sekaligus melakukan penaman 
300 bibit kratom di sekitar kandang

Persemaian yang dibuat oleh masyarakat di wilayah 
Hutan Desa Menua Sadap. Bibit ini yang ditanam 
pada investasi pengkayaan tanaman hutan desa

Kondisi demplot hortikultura di Dusun Sadap

Gubuk singgah yang dibangun di demplot hortikultura 
investasi tahun 2020.

c.

d.

e.

f.

b.
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7. DESA MENUA SADAP

Desa Menua Sadap Kecamatan Embaloh Hulu 
memiliki luas wilayah 270.953 Ha. Desa ini 
dihuni oleh sekitar 519 jiwa (148 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas suku Dayak Iban 
yang kesehariannya dilalui dengan mengolah 
hasil hutan dan berladang. Desa ini memiliki 
Hutan Desa seluas ± 1383 Ha. Ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK. 3193/ 
Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/5/ 2017. Menua 
Sadap masuk dalam kategori desa berkembang.

Selama tahun 2021, investasi program 
FORCLIME FC di desa ini yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 2 tim (10 orang) pada 
jalur transek sepanjang 28,00 km. Beberapa 
temuan yang dicatat seperti orang utan, 
sarang orang utan, tanaman hias hutan, 
jamur pelawan (salah satu jamur termahal), 
keladi hutan dan anggrek hutan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan 
pangan bagi ekosistem sekitar hutan desa. 
Kegiatan penanaman bibit durian lokal 
sebanyak 4.000 batang, pedalai 500 batang, 
tabao 500 batang, ngkala 4.000 batang, 
petai 1.000 batang, langsat 2.500 batang, 
dan sibau 500 ini dilaksanakan oleh 17 
anggota KUPS dibantu oleh masyarakat 
sekitar. Penanaman di areal hutan desa 
seluas 45,50 hektar tersebut dilaksanakan 
secara gotong royong.

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan yang 
awalnya menggunakan sistem tebas bakar 
gilir balik menjadi pertanian menetap dengan 
komoditas bernilai ekonomi. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 17 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit kopi sebanyak 800 batang, 
petai 50 batang dan durian 30 batang pada 
lahan seluas 0,5 hektar.

Pengembangan Investasi Silvopastural Babi 
Lokal. Kegiatan pengembangan silvopastural 
ini memadukan kegiatan budidaya peternakan 
dengan budidaya tanaman kehutanan. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 18 anggota KUPS, mereka 
memelihara babi lokal sebanyak 20 ekor. Selain 
itu mereka juga melakukan penanaman bibit 
petai sebanyak 100 batang.

Pemanfaatan HHBK Pewarna Alami. Kegiatan 
ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 
tanaman penghasil pewarna alami yang 
digunakan sebagai pewarna dari benang tenun 
ikat tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
32 KUPS Kerajinan Tenun, mereka menanam 
rengat sikat, rengat padi dan rengat tarum 
masing – masing 180 batang dan menanam 
engkerebai, mengkudu benang, jangau dan 
akar kuning masing – masing 130 batang pada 
lahan seluas 1,5 hektar.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang inka. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 orang anggota 
KUPS. Mereka menanam 1.100 bibit kacang 
sacha inchi, 2.400 serai wangi untuk tanaman 
sela dan 110 bibit petai untuk tanaman pagar 
pada lahan seluas 1 hektar.

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

Penanaman agroforestri pada tahun 2016 
yang sebelumnya sudah dilakukan persemaian 
terlebih dahulu pada tahun 2015. KMPH 
sebanyak 84 orang menanam kakao 9988 bibit, 
keladan 18544 bibit dan keladan 3039 bibit. 
Selanjutnya dilakukan penanaman lagi pada 
tahun 2018 menanam 678 bibit kratom, 4038 
kakao dan 8394 bibit karet. Selanjutnya pada 
tahun 2019 dilakukan penanaman 1200 bibit 
kopi.

Demplot silvofisheri 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.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

134



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Kapuas Hulu

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

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.

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.
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memiliki luas wilayah 270.953 Ha. Desa ini 
dihuni oleh sekitar 519 jiwa (148 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas suku Dayak Iban 
yang kesehariannya dilalui dengan mengolah 
hasil hutan dan berladang. Desa ini memiliki 
Hutan Desa seluas ± 1383 Ha. Ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan RI nomor: SK. 3193/ 
Menlhk-PSKL/ PKPS/ PSL.0/5/ 2017. Menua 
Sadap masuk dalam kategori desa berkembang.

Selama tahun 2021, investasi program 
FORCLIME FC di desa ini yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat. Kegiatan 
ini dilaksanakan oleh 2 tim (10 orang) pada 
jalur transek sepanjang 28,00 km. Beberapa 
temuan yang dicatat seperti orang utan, 
sarang orang utan, tanaman hias hutan, 
jamur pelawan (salah satu jamur termahal), 
keladi hutan dan anggrek hutan.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini bertujuan untuk menambah 
tutupan lahan dan memberikan cadangan 
pangan bagi ekosistem sekitar hutan desa. 
Kegiatan penanaman bibit durian lokal 
sebanyak 4.000 batang, pedalai 500 batang, 
tabao 500 batang, ngkala 4.000 batang, 
petai 1.000 batang, langsat 2.500 batang, 
dan sibau 500 ini dilaksanakan oleh 17 
anggota KUPS dibantu oleh masyarakat 
sekitar. Penanaman di areal hutan desa 
seluas 45,50 hektar tersebut dilaksanakan 
secara gotong royong.

Pengembangan Agroforestry. Kegiatan ini 
merupakan inovasi kegiatan berlandang 
untuk memperbaiki pola perladangan yang 
awalnya menggunakan sistem tebas bakar 
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ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan 
tanaman penghasil pewarna alami yang 
digunakan sebagai pewarna dari benang tenun 
ikat tradisional. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 
32 KUPS Kerajinan Tenun, mereka menanam 
rengat sikat, rengat padi dan rengat tarum 
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investasi tahun-tahun sebelumnya yang berhasil 
dan masih digulirkan. Yaitu kegiatan investasi:

Penanaman agroforestri pada tahun 2016 
yang sebelumnya sudah dilakukan persemaian 
terlebih dahulu pada tahun 2015. KMPH 
sebanyak 84 orang menanam kakao 9988 bibit, 
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Demplot silvopastural ayam broiler sudah digulirkan 
kembali setelah satu tahun vakum

Tenun ikat tradisional produksi KUPS Tenun LPHD 
Batang Kanyau Desa Menua Sadap

Beberapa kondisi tanaman penghasil pewarna alami 
yang ditanam tahun 2018

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kacang tanah yang ditanam oleh KUPS Hortikultura di Dusun Karangan Bunut

Demplot pemanfaatan lebah kelulut yang dibangun tahun 2018
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Buah - buahan hutan bekas dikonsumsi oleh orang utan

Jamur pelawan (Boletus sp.) merupakan jamur pangan 
ektomikoriza indigenus yang tumbuh bersimboisis 

dengan pohon pelawan merah  Dua buah sarang orang utan yang sudah lama 
ditinggalkan

Penemuan sarang burung beserta anakan burung yang 
ditemukan oleh tim patroli

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kolam ikan yang berisikan ikan 700 ikan bawal 
investasi tahun 2017

Tanaman karet investasi tahun 2016

Orang utan (Pongo pygmaeus) jantan yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli

Tanaman hias hutan jenis Scindapsus
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Demplot silvopastural 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.

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

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.

Kandang ayam investasi silvopastural tahun 2020

Kondisi ayam investasi tahun 2020

Kondisi tanaman kegiatan pengayaan jenis tanaman asli 
hutan desa investasi tahun 2020

Kandang babi investasi tahun 2019

d.

e.

f.
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8. DESA TAMAO

Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu 
memiliki luas wilayah sekitar 10.522 Ha. Dihuni 
oleh sekitar 468 jiwa (140 KK). Desa ini memiliki 
Hutan Desa seluas 6.305 Ha yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor: SK.5733/ Menlhk-PSKL/ 
PKPS/ PSL.0/ 10/ 2017. Mata pencaharian 
dominan masyarakat yaitu sebagai petani. 
Desa yang dihuni oleh anggota suku Dayak 
Tamambaloh ini masuk dalam kategori desa                      
berkembang.

Investasi program FORCLIME FC di tahun 
2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada 
jalur transek sepanjang 44,00 km. Patroli ini 
dilaksanakan oleh 3 tim (15 orang). Mereka 
menjumpai adanya gangguan hutan seperti 
pembalakan liar. Selain itu, dijumpai pula 
margasatwa seperti burung rangkong badak, 
ular, celepuk, dan rangka babi hutan.

Pengembangan Investasi Silvopastural. 
Kegiatan pengembangan silvopastural ini 
memadukan kegiatan budidaya peternakan 
dengan budidaya tanaman kehutanan. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 8 anggota 
KUPS, mereka memelihara ayam kampung 
sebanyak 50 ekor. Selain itu mereka juga 
melakukan penanaman bibit mm sebanyak 
100 batang.

Pengembangan dan Pemanfaat HHBK 
Rotan. Kegiatan ini dilaksanakan karena 
semakin banyak permintaan pasar produk 
tikar lampit di Desa Tamao. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 13 anggota KUPS. 
Mereka menanam lebih dari 1000 batang 
dari bermacam – macam jenis rotan. Jenis 
rotan yang ditanam antara lain rotan retean, 
rotan saka dan rotan lamak.

Pengembangan budidaya Kelulut (Trigona sp.). 
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari 
demplot pemanfaatan HHBK Lebah Kelulut 
investasi tahun 2018 yang sudah berhasil. 
Kegiatannya berupa penambahan 32 stup 
koloni kelulut dan satu alat dehumidifier (alat 
penurun kadar air). Kegiatan yang dikelola 
oleh 11 anggota KUPS ini diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas dan kualitas madu 
kelulut yang dihasilkan oleh KUPS.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang inka. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 16 orang anggota 
KUPS. Mereka menanam 1.100 bibit kacang 
sacha inchi, 2.400 serai wangi untuk tanaman 
sela dan 110 bibit petai untuk tanaman pagar 
pada lahan seluas 1 hektar.

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

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.

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.

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.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.
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karena depot sedang direnovasi oleh desa 
agar lebih memenuhi kelayakan produksi.

Kandang ayam investasi silvopastural tahun 2020

Kondisi ayam investasi tahun 2020

Kondisi tanaman kegiatan pengayaan jenis tanaman asli 
hutan desa investasi tahun 2020

Kandang babi investasi tahun 2019

d.

e.

f.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

8. DESA TAMAO

Desa Tamao, Kecamatan Embaloh Hulu 
memiliki luas wilayah sekitar 10.522 Ha. Dihuni 
oleh sekitar 468 jiwa (140 KK). Desa ini memiliki 
Hutan Desa seluas 6.305 Ha yang ditetapkan 
melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Nomor: SK.5733/ Menlhk-PSKL/ 
PKPS/ PSL.0/ 10/ 2017. Mata pencaharian 
dominan masyarakat yaitu sebagai petani. 
Desa yang dihuni oleh anggota suku Dayak 
Tamambaloh ini masuk dalam kategori desa                      
berkembang.

Investasi program FORCLIME FC di tahun 
2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada 
jalur transek sepanjang 44,00 km. Patroli ini 
dilaksanakan oleh 3 tim (15 orang). Mereka 
menjumpai adanya gangguan hutan seperti 
pembalakan liar. Selain itu, dijumpai pula 
margasatwa seperti burung rangkong badak, 
ular, celepuk, dan rangka babi hutan.

Pengembangan Investasi Silvopastural. 
Kegiatan pengembangan silvopastural ini 
memadukan kegiatan budidaya peternakan 
dengan budidaya tanaman kehutanan. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 8 anggota 
KUPS, mereka memelihara ayam kampung 
sebanyak 50 ekor. Selain itu mereka juga 
melakukan penanaman bibit mm sebanyak 
100 batang.

Pengembangan dan Pemanfaat HHBK 
Rotan. Kegiatan ini dilaksanakan karena 
semakin banyak permintaan pasar produk 
tikar lampit di Desa Tamao. Kegiatan ini 
dilaksanakan oleh 13 anggota KUPS. 
Mereka menanam lebih dari 1000 batang 
dari bermacam – macam jenis rotan. Jenis 
rotan yang ditanam antara lain rotan retean, 
rotan saka dan rotan lamak.

Pengembangan budidaya Kelulut (Trigona sp.). 
Kegiatan ini merupakan pengembangan dari 
demplot pemanfaatan HHBK Lebah Kelulut 
investasi tahun 2018 yang sudah berhasil. 
Kegiatannya berupa penambahan 32 stup 
koloni kelulut dan satu alat dehumidifier (alat 
penurun kadar air). Kegiatan yang dikelola 
oleh 11 anggota KUPS ini diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas dan kualitas madu 
kelulut yang dihasilkan oleh KUPS.

Penanaman kacang sacha inchi/ kacang inka. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 16 orang anggota 
KUPS. Mereka menanam 1.100 bibit kacang 
sacha inchi, 2.400 serai wangi untuk tanaman 
sela dan 110 bibit petai untuk tanaman pagar 
pada lahan seluas 1 hektar.

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

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.

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.

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.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.
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Pada tahun 2021 LPHD Tamao mendapat bantuan 
bangunan dan mesin suling serai wangi dari BPSKL 

Kondisi koloni madu kelulut pada demplot yang 
dibangun tahun 2018

Produk madu kelulut yang sudah dikemas dalam
 botol 150 ml

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kondisi ikan nila hasil pengguliran investasi tahun 2017

Depot air minum sudah berjalan lancar. Beberapa 
produknya dipasarkan di toko milik Bumdes

Tanaman karet investasi agroforestri tahun 2018

Lahan agroforestri investasi tahun 2017

Demplot serai wangi yang dikelola oleh KUPS berhasil menjual 8.000 bibit serai wangi 
dengan pendapatan Rp 8.000.000,-
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Pada tahun 2021 LPHD Tamao mendapat bantuan 
bangunan dan mesin suling serai wangi dari BPSKL 

Kondisi koloni madu kelulut pada demplot yang 
dibangun tahun 2018

Produk madu kelulut yang sudah dikemas dalam
 botol 150 ml

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kondisi ikan nila hasil pengguliran investasi tahun 2017

Depot air minum sudah berjalan lancar. Beberapa 
produknya dipasarkan di toko milik Bumdes

Tanaman karet investasi agroforestri tahun 2018

Lahan agroforestri investasi tahun 2017

Demplot serai wangi yang dikelola oleh KUPS berhasil menjual 8.000 bibit serai wangi 
dengan pendapatan Rp 8.000.000,-
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Kondisi ayam dan kandang ayam investasi tahun 2020

Tanaman kratom yang dipelihara oleh KMPH

9. DESA JONGKONG MANDAY

Desa Jongkong Manday berada 
di Kecamatan Bika memiliki luas 
wilayah 8.056 Ha. Desa ini dihuni oleh 
sekitar 425 jiwa (60 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas merupakan 
nelayan perikanan tangkap dan petani. 
Desa ini memiliki Hutan Desa seluas 
± 2,202 Ha. Ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI nomor: SK.4392 /  
MENLHK – PSKL / PKPS / PSL.0 / 7 / 
2020. Jongkong Manday masuk dalam 
kategori desa tertinggal.

Investasi yang didukung program 
FORCLIME FC di Desa Jongkong 
Manday tahun 2021, yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
dilaksanakan oleh 1 tim patroli pada 
jalur transek sepanjang 14,80 km 
dengan frekuensi turun sebanyak 3 
kali pada tahun ini. Tim ini menemukan 
kantong semar, jamur hutan, sarang 
lebah kelulut, bekas cakaran beruang 
pada pohon, biawak dan pohon 
meranti.

Pemanfaatan Budidaya HHBK 
Lebah Kelulut (Trigona sp.). Kegiatan 
ini merupakan tindak lanjut dari 
pengembangan potensi hutan desa 
yang ditemukan saat monitoring 
keanekaragaman hayati oleh tim 
patroli. KUPS beranggotakan 17 
orang membudidayakan lebah kelulut 
dalam 45 stup koloni kelulut.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan 
penanda batas hutan desa dan 
menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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

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

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

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kupu – kupu yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Celepuk collared (Ottus lettia) Ular yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Tulang belulang babi hutan yang ditemukan di jalur patroli Rangkong badak (Rhinoceros hornbill)
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Kondisi ayam dan kandang ayam investasi tahun 2020

Tanaman kratom yang dipelihara oleh KMPH

9. DESA JONGKONG MANDAY

Desa Jongkong Manday berada 
di Kecamatan Bika memiliki luas 
wilayah 8.056 Ha. Desa ini dihuni oleh 
sekitar 425 jiwa (60 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas merupakan 
nelayan perikanan tangkap dan petani. 
Desa ini memiliki Hutan Desa seluas 
± 2,202 Ha. Ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI nomor: SK.4392 /  
MENLHK – PSKL / PKPS / PSL.0 / 7 / 
2020. Jongkong Manday masuk dalam 
kategori desa tertinggal.

Investasi yang didukung program 
FORCLIME FC di Desa Jongkong 
Manday tahun 2021, yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
dilaksanakan oleh 1 tim patroli pada 
jalur transek sepanjang 14,80 km 
dengan frekuensi turun sebanyak 3 
kali pada tahun ini. Tim ini menemukan 
kantong semar, jamur hutan, sarang 
lebah kelulut, bekas cakaran beruang 
pada pohon, biawak dan pohon 
meranti.

Pemanfaatan Budidaya HHBK 
Lebah Kelulut (Trigona sp.). Kegiatan 
ini merupakan tindak lanjut dari 
pengembangan potensi hutan desa 
yang ditemukan saat monitoring 
keanekaragaman hayati oleh tim 
patroli. KUPS beranggotakan 17 
orang membudidayakan lebah kelulut 
dalam 45 stup koloni kelulut.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan 
penanda batas hutan desa dan 
menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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

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

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

a.

b.

c.

a.

b.

c.

d.
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Kupu – kupu yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Celepuk collared (Ottus lettia) Ular yang berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Tulang belulang babi hutan yang ditemukan di jalur patroli Rangkong badak (Rhinoceros hornbill)
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10. DESA BUNUT HULU

Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir 
memiliki luas wilayah sekitar 17.080 Ha 
dengan status sebagai desa berkembang. 
Penduduknya sekitar 1.124 jiwa (144 KK) dan 
memiliki mata pencaharian utama sebagai 
nelayan. Desa ini memiliki Hutan Desa dengan 
luas sekitar ± 4.763 Ha ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Nomor: SK.5690/ Menlhk-PSKL/ 
PKPS/ PSL.0/ 10/ 2017. Desa bunut hulu 
memiliki IDM yang termasuk ke dalam desa 
maju.

Investasi FORCLIME-FC di Desa Bunut Hulu 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli hutan berbasis masyarakat, 
dilaksanakan pada jalur sepanjang 27,70 
km oleh 1 tim patroli dengan frekuensi 
patroli sebanyak 4 kali pada tahun ini. Tidak 
dijumpai gangguan hutan di jalur patroli. 
Tim mencatat temuan-temuan seperti 
sarang burung, jamur hutan, sarang lebah 
madu hutan, perjumpaan langsung dengan 
burung cangak merah.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit putat 
sebanyak 3.700 batang di areal hutan 
desa seluas 9,00 hektar. Pohon putat ini 
diharapkan dapat memberikan tambahan 
pohon penghasil bunga pakan lebah. 
Sehingga panen madu pada masa yang 
akan datang lebih melimpah.

Pengembangan Investasi Silvofishery. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
pengembangan investasi rumah pengolahan 
ikan di danau pontu yang dibangun tahun 
2019. Anggota KUPS sebanyak 10 orang 
menganggarkan pembelian hand sealer 
dan plastic pouch (kemasan plastik) untuk 
mendukung pemasaran produk investasi 
silvofishery. Selain itu mereka juga 
melakukan penanaman bibit tanaman putat 
sebanyak 100 batang.

Pengembangan budidaya Madu Tikung (Apis 
dorsata). Kegiatan ini didasari oleh seringnya 
terjadi paceklik madu. Penambahan papan 
tikung sebanyak 320 buah diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah koloni lebah yang 
memproduksi madu. Selain penambahan papan 
tikung, 16 anggota KUPS ini juga membeli 1 
set alat panen dan beberapa kemasan untuk 
menunjang pemasaran produk.

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

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.

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.

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%. Kegiatan ini sebelumnya masuk ke 
Investasi Desa Bunut Tengah. Namun, karena 
sebagian besar wilayahnya masuk ke Hutan Desa 
Bunut Hulu akhirnya pada tahun 2021 diambil alih 
oleh LPHD Bunut Hulu.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

c.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Biawak yang sedang memanjat pohon berhasil tertangkap 
kamera tim patroli

Pohon meranti yang sudah tua diameter batangnya lebih 
dari dua meter

Sarang semut di hutan yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Plang patroli tahun 2021 di pasang untuk menghimbau 
masyarakat agar tidak merusak hutan
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10. DESA BUNUT HULU

Desa Bunut Hulu, Kecamatan Bunut Hilir 
memiliki luas wilayah sekitar 17.080 Ha 
dengan status sebagai desa berkembang. 
Penduduknya sekitar 1.124 jiwa (144 KK) dan 
memiliki mata pencaharian utama sebagai 
nelayan. Desa ini memiliki Hutan Desa dengan 
luas sekitar ± 4.763 Ha ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI Nomor: SK.5690/ Menlhk-PSKL/ 
PKPS/ PSL.0/ 10/ 2017. Desa bunut hulu 
memiliki IDM yang termasuk ke dalam desa 
maju.

Investasi FORCLIME-FC di Desa Bunut Hulu 
sepanjang tahun 2021 yaitu:

Patroli hutan berbasis masyarakat, 
dilaksanakan pada jalur sepanjang 27,70 
km oleh 1 tim patroli dengan frekuensi 
patroli sebanyak 4 kali pada tahun ini. Tidak 
dijumpai gangguan hutan di jalur patroli. 
Tim mencatat temuan-temuan seperti 
sarang burung, jamur hutan, sarang lebah 
madu hutan, perjumpaan langsung dengan 
burung cangak merah.

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan Desa. 
Kegiatan ini dilaksanakan oleh 10 anggota 
KUPS, mereka menanam bibit putat 
sebanyak 3.700 batang di areal hutan 
desa seluas 9,00 hektar. Pohon putat ini 
diharapkan dapat memberikan tambahan 
pohon penghasil bunga pakan lebah. 
Sehingga panen madu pada masa yang 
akan datang lebih melimpah.

Pengembangan Investasi Silvofishery. 
Kegiatan ini merupakan kegiatan 
pengembangan investasi rumah pengolahan 
ikan di danau pontu yang dibangun tahun 
2019. Anggota KUPS sebanyak 10 orang 
menganggarkan pembelian hand sealer 
dan plastic pouch (kemasan plastik) untuk 
mendukung pemasaran produk investasi 
silvofishery. Selain itu mereka juga 
melakukan penanaman bibit tanaman putat 
sebanyak 100 batang.

Pengembangan budidaya Madu Tikung (Apis 
dorsata). Kegiatan ini didasari oleh seringnya 
terjadi paceklik madu. Penambahan papan 
tikung sebanyak 320 buah diharapkan dapat 
meningkatkan jumlah koloni lebah yang 
memproduksi madu. Selain penambahan papan 
tikung, 16 anggota KUPS ini juga membeli 1 
set alat panen dan beberapa kemasan untuk 
menunjang pemasaran produk.

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

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.

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.

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%. Kegiatan ini sebelumnya masuk ke 
Investasi Desa Bunut Tengah. Namun, karena 
sebagian besar wilayahnya masuk ke Hutan Desa 
Bunut Hulu akhirnya pada tahun 2021 diambil alih 
oleh LPHD Bunut Hulu.
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d.
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c.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Biawak yang sedang memanjat pohon berhasil tertangkap 
kamera tim patroli

Pohon meranti yang sudah tua diameter batangnya lebih 
dari dua meter

Sarang semut di hutan yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Plang patroli tahun 2021 di pasang untuk menghimbau 
masyarakat agar tidak merusak hutan
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Burung Cangak Merah (Ardea pupurea)

Lahan penanaman agroforestri investasi tahun 2019. Tanaman kratom sudah dipanen beberapa kali

Tikung investasi tahun 2018

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

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 vaccum sealer dan hand sealer untuk keperluan pengolahan dan pengemasan produk. 
Produk yang mereka hasilkan tidak hanya kerupuk ikan, namun juga kerupuk basah.

Pembangunan sentra pemasaran investasi silvofishery tahun 2019  berupa bangunan berukuran 
6x8 meter dikelola oleh 41 anggota KMPH.

d.

e.

Proses penjemuran ikan asin di Kampung Nelayan Pontu

Penjemuran kerupuk ikan sebelum dikemas

Anggota KUPS sedang membuat kerupuk basah

Bentuk kerupuk basah sebelum dikukus

Kerupuk basah setelah dikukus

Kondisi demplot silvopastural ayam investasi tahun 2020
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Burung Cangak Merah (Ardea pupurea)

Lahan penanaman agroforestri investasi tahun 2019. Tanaman kratom sudah dipanen beberapa kali

Tikung investasi tahun 2018

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

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 vaccum sealer dan hand sealer untuk keperluan pengolahan dan pengemasan produk. 
Produk yang mereka hasilkan tidak hanya kerupuk ikan, namun juga kerupuk basah.

Pembangunan sentra pemasaran investasi silvofishery tahun 2019  berupa bangunan berukuran 
6x8 meter dikelola oleh 41 anggota KMPH.

d.

e.

Proses penjemuran ikan asin di Kampung Nelayan Pontu

Penjemuran kerupuk ikan sebelum dikemas

Anggota KUPS sedang membuat kerupuk basah

Bentuk kerupuk basah sebelum dikukus

Kerupuk basah setelah dikukus

Kondisi demplot silvopastural ayam investasi tahun 2020
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Kondisi bebek petelur investasi silvopastural tahun 2020

Tanaman reboisasi yang terendam air sehingga 
menghambat kegiatan perawatan tanaman.

11. DESA NANGA TUAN

Desa Nanga Tuan berada di Kecamatan Bunut 
Hilir memiliki luas wilayah 1.610 Ha. Desa ini 
dihuni oleh sekitar 821 jiwa (217 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas dari suku Melayu 
dengan mata pencaharian utama berupa 
petani dengan pola ladang berpindah. Desa 
ini memiliki Hutan Desa seluas ± 4,990 Ha. 
Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: 
SK.1593 / MENLHK-PSKL / PKPS / PSL.0 / 3 / 
2021. Nanga Tuan masuk dalam kategori desa 
berkembang.
Investasi di Desa Nanga Tuan selama tahun 
2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur 
sepanjang 20,30 km yang dilaksanakan oleh 
satu tim beranggotakan 5 orang. Frekuensi 
turun patroli pada tahun ini sebanyak 4 kali. 
Beberapa temuan tim patroli seperti bekas 
cakaran beruang, ular, kantong semar, keladi 
hutan, kayu meranti, anggrek, dan rotan.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan penanda 
batas hutan desa dan menentukan blok 
zonasi hutan desa untuk selanjutnya dapat 
digunakan untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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 mencapai 10 cm.

a.

b.

a.

b.
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Sarang burung beserta anakannya berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Bunga kayu taon yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Burung Kaki-rumbai merah (Phalaropus fulicarius) 
habitat aslinya berada di sekitar laut.

Jamur hutan yang ditemukan di jalur patroliSarang lebah madu yang ditemukan di jalur patroli
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Kondisi bebek petelur investasi silvopastural tahun 2020

Tanaman reboisasi yang terendam air sehingga 
menghambat kegiatan perawatan tanaman.

11. DESA NANGA TUAN

Desa Nanga Tuan berada di Kecamatan Bunut 
Hilir memiliki luas wilayah 1.610 Ha. Desa ini 
dihuni oleh sekitar 821 jiwa (217 KK) penduduk. 
Masyarakatnya mayoritas dari suku Melayu 
dengan mata pencaharian utama berupa 
petani dengan pola ladang berpindah. Desa 
ini memiliki Hutan Desa seluas ± 4,990 Ha. 
Ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor: 
SK.1593 / MENLHK-PSKL / PKPS / PSL.0 / 3 / 
2021. Nanga Tuan masuk dalam kategori desa 
berkembang.
Investasi di Desa Nanga Tuan selama tahun 
2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat pada jalur 
sepanjang 20,30 km yang dilaksanakan oleh 
satu tim beranggotakan 5 orang. Frekuensi 
turun patroli pada tahun ini sebanyak 4 kali. 
Beberapa temuan tim patroli seperti bekas 
cakaran beruang, ular, kantong semar, keladi 
hutan, kayu meranti, anggrek, dan rotan.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan penanda 
batas hutan desa dan menentukan blok 
zonasi hutan desa untuk selanjutnya dapat 
digunakan untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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 mencapai 10 cm.

a.

b.

a.

b.
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Sarang burung beserta anakannya berhasil didokumentasikan oleh tim patroli

Bunga kayu taon yang berhasil didokumentasikan 
oleh tim patroli

Burung Kaki-rumbai merah (Phalaropus fulicarius) 
habitat aslinya berada di sekitar laut.

Jamur hutan yang ditemukan di jalur patroliSarang lebah madu yang ditemukan di jalur patroli
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Tanaman hias hutan dari sejenis paku-pakuan

Buah jernang yang berhasil didokumentasikan oleh 
tim patroli

Bekas rel pengangkutan kayu ditemukan di jalur patroli

Sarang lebah kelulut di jalur patroli Jamur hutan yang didokumentasikan oleh tim patroli
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Lahan agrooforestri yang ditanami kratom investasi 
tahun 2019

Ular siput (Pareas carinatus)

Tonggeret hutan Beberapa kantong semar yang ditemukan tim patroli
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Tanaman hias hutan dari sejenis paku-pakuan

Buah jernang yang berhasil didokumentasikan oleh 
tim patroli

Bekas rel pengangkutan kayu ditemukan di jalur patroli

Sarang lebah kelulut di jalur patroli Jamur hutan yang didokumentasikan oleh tim patroli
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Lahan agrooforestri yang ditanami kratom investasi 
tahun 2019

Ular siput (Pareas carinatus)

Tonggeret hutan Beberapa kantong semar yang ditemukan tim patroli
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Kondisi kambing investasi silvopastural tahun 2020

Kolam anggota KUPS Silvofishery yang digunakan 
untuk memelihara ikan patin

Lahan agroforestri dengan komoditi kratom investasi 
tahun 2019

Ikan patin yang dipelihara di keramba investasi 
tahun 2020

Orang utan (Pongo pygmaeus) jantan yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli.
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12. DESA NANGA PALIN

Desa Nanga Palin berada di 
Kecamatan Embaloh Hilir memiliki 
luas wilayah 7.371 Ha. Desa ini dihuni 
oleh sekitar 1.011 jiwa (313 KK) 
penduduk. Masyarakatnya mayoritas 
memiliki mata pencaharian berupa 
petani dengan pola ladang berpindah 
dan nelayan. Desa ini memiliki Hutan 
Desa seluas ± 1.483 Ha. Ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI nomor: SK.5851/MENLHK-PSKL/
PKPS/PSL.0/9/2021. Nanga Tuan 
masuk dalam kategori desa maju.

Investasi di Desa Nanga Tuan selama 
tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
dilaksanakan oleh satu tim dengan 
jumlah anggota sebanyak 5 
orang. Mereka melaksanakannya 
sebanyak 4 kali pada tahun ini 
pada jalur transek sepanjang 29.30 
km. Ditemukan orang utan jantan, 
tanaman kantong semar, anggrek 
hutan, keladi hutan, pohon meranti

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan 
Desa. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh 10 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit putat sebanyak 
3.700 batang di areal hutan desa 
seluas 9,00 hektar. Pohon putat 
ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan pohon penghasil bunga 
pakan lebah. Sehingga panen 
madu pada masa yang akan datang 
lebih melimpah.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan 
penanda batas hutan desa dan 
menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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 70.320 pohon kratom,  dan 
sekarang sudah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Kondisi kandang kambing investasi tahun 2020.

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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Kondisi kambing investasi silvopastural tahun 2020

Kolam anggota KUPS Silvofishery yang digunakan 
untuk memelihara ikan patin

Lahan agroforestri dengan komoditi kratom investasi 
tahun 2019

Ikan patin yang dipelihara di keramba investasi 
tahun 2020

Orang utan (Pongo pygmaeus) jantan yang berhasil 
didokumentasikan oleh tim patroli.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

12. DESA NANGA PALIN

Desa Nanga Palin berada di 
Kecamatan Embaloh Hilir memiliki 
luas wilayah 7.371 Ha. Desa ini dihuni 
oleh sekitar 1.011 jiwa (313 KK) 
penduduk. Masyarakatnya mayoritas 
memiliki mata pencaharian berupa 
petani dengan pola ladang berpindah 
dan nelayan. Desa ini memiliki Hutan 
Desa seluas ± 1.483 Ha. Ditetapkan 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI nomor: SK.5851/MENLHK-PSKL/
PKPS/PSL.0/9/2021. Nanga Tuan 
masuk dalam kategori desa maju.

Investasi di Desa Nanga Tuan selama 
tahun 2021 yaitu:

Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
dilaksanakan oleh satu tim dengan 
jumlah anggota sebanyak 5 
orang. Mereka melaksanakannya 
sebanyak 4 kali pada tahun ini 
pada jalur transek sepanjang 29.30 
km. Ditemukan orang utan jantan, 
tanaman kantong semar, anggrek 
hutan, keladi hutan, pohon meranti

Pengkayaan Tanaman Asli Hutan 
Desa. Kegiatan ini dilaksanakan 
oleh 10 anggota KUPS, mereka 
menanam bibit putat sebanyak 
3.700 batang di areal hutan desa 
seluas 9,00 hektar. Pohon putat 
ini diharapkan dapat memberikan 
tambahan pohon penghasil bunga 
pakan lebah. Sehingga panen 
madu pada masa yang akan datang 
lebih melimpah.

Penandaan batas dan Zonasi Hutan 
Desa. Kegiatan ini pemasangan 
penanda batas hutan desa dan 
menentukan blok zonasi hutan desa 
untuk selanjutnya dapat digunakan 
untuk acuan pemanfaatan areal 
hutan desa.

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

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.

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 70.320 pohon kratom,  dan 
sekarang sudah dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Kondisi kandang kambing investasi tahun 2020.

a.

b.

c.

a.

b.

c.
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KEGIATAN DUKUNGAN KERJASAMA PENANAMAN DALAM 
RANGKA PERINGATAN HARI BHAKTI RIMBAWAN DAN HARI 
HUTAN INTERNASIONAL (HHI) TAHUN 2021 DI WILAYAH 
UPTD KPH MALINAU.
MALINAU, 20 MARET 2021

Kegiatan ini sebagai bentuk impelentasi Program Forclime-FC dalam rangka penurunan emisi gas 
rumah kaca dan peningkatan stok karbon di Kabupaten Malinau dan sebagai dukungan kerjasama 
terhadap mitra strategis program dalam rangka Exit Strategy Program Forclime-FC. Serta mendukung 
tema dari kegiatan Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2021 yaitu“Restorasi Hutan: Jalan Menuju 
Pemulihan dan Kesejahteraan” yang mendukung upaya perlindungan dan penghidupan kembali suatu 
ekosistem.

Kegiatan penanaman dilaksanakan di Desa sesua, Kecamatan Malinau Barat. Desa sesua dipilih 
berdasarkan kriteria kondisi tutupan hutan, letak lokasi didalam Wilayah KPH Malinau, aksesibilitas, 
ketersediaan bibit, dan ketersediaan masyarakat Desa Sesua itu sendiri. Untuk jenis bibit yang ditanam 
adalah tanaman kehutanan berupa Tanaman Eucalyptus Sp sejumlah 500 bibit dengan luas area 
tanam ± 0,5 ha. Tanaman Eucalyptus Sp dipilih mengingatkan bahwa jenis ini adalah fast growing, 
memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap iklim dan tempat tumbuh, sifat kayu yang cukup baik 
dan memiliki daur hidup yang cepat/pendek. Pada pelaksanaan penanaman diikuti oleh UPTD KPH 
sebanyak 39 orang, masyarakat Desa Sesua 9 orang dan dari Forclime-FC DPMU Malinau 4 orang.

Pada kegiatan penanaman peringatan Hari Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional (HHI) di 
wilayah UPTD KPH Malinau. Kepala KPH Malinau (Syafarudin S.Hut) menyampaikan agar bersama-
sama menjaga lingkungan hijau di Kab. Malinau yang sehat untuk kesejahteraan rakyat dan beliau 
juga memberikan arahan bahwa tidak hanya menanam saja,  tetapi menanam harus dibarengi dengan 
memelihara.

Foto bersama seluruh peserta kegiatan 
penanaman dalam rangka peringatan Hari 

Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional 
(HHI) di wilayah UPTD KPH Malinau.

Penanaman langsung oleh Kepala KPH Malinau (Syafarudin S.Hut) 
pada saat kegiatan penanaman peringatan Hari Bhakti Rimbawan dan 

Hari Hutan Internasional (HHI)  

Proses kegiatan penanaman peringatan Hari 
Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional 

(HHI) di wilayah UPTD KPH Malinau.  
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DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (DPMU) 
KABUPATEN MALINAU 
TENAGA KHUSUS DAN STAFF PENDUKUNG

FASILITATOR DESA

Ardhian Nur Rahman Wal Hamdir, S.Si. Jainudin,S.Hut. Fredulin, S.IP Gusti Anang Taruna
Tenaga Khusus GIS

Irang Enjau Lasau Salu
Fasilitator Desa Long Kemuat Fasilitator Desa Long Berini

Tenaga Khusus Logistik, 
Administrasi, Pelaporan dan 

Dokumentasi

Tenaga Administrasi dan 
Keuangan

Tenaga Pramusaji dan 
Massenger
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KEGIATAN DUKUNGAN KERJASAMA PENANAMAN DALAM 
RANGKA PERINGATAN HARI BHAKTI RIMBAWAN DAN HARI 
HUTAN INTERNASIONAL (HHI) TAHUN 2021 DI WILAYAH 
UPTD KPH MALINAU.
MALINAU, 20 MARET 2021

Kegiatan ini sebagai bentuk impelentasi Program Forclime-FC dalam rangka penurunan emisi gas 
rumah kaca dan peningkatan stok karbon di Kabupaten Malinau dan sebagai dukungan kerjasama 
terhadap mitra strategis program dalam rangka Exit Strategy Program Forclime-FC. Serta mendukung 
tema dari kegiatan Hari Hutan Internasional (HHI) Tahun 2021 yaitu“Restorasi Hutan: Jalan Menuju 
Pemulihan dan Kesejahteraan” yang mendukung upaya perlindungan dan penghidupan kembali suatu 
ekosistem.

Kegiatan penanaman dilaksanakan di Desa sesua, Kecamatan Malinau Barat. Desa sesua dipilih 
berdasarkan kriteria kondisi tutupan hutan, letak lokasi didalam Wilayah KPH Malinau, aksesibilitas, 
ketersediaan bibit, dan ketersediaan masyarakat Desa Sesua itu sendiri. Untuk jenis bibit yang ditanam 
adalah tanaman kehutanan berupa Tanaman Eucalyptus Sp sejumlah 500 bibit dengan luas area 
tanam ± 0,5 ha. Tanaman Eucalyptus Sp dipilih mengingatkan bahwa jenis ini adalah fast growing, 
memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap iklim dan tempat tumbuh, sifat kayu yang cukup baik 
dan memiliki daur hidup yang cepat/pendek. Pada pelaksanaan penanaman diikuti oleh UPTD KPH 
sebanyak 39 orang, masyarakat Desa Sesua 9 orang dan dari Forclime-FC DPMU Malinau 4 orang.

Pada kegiatan penanaman peringatan Hari Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional (HHI) di 
wilayah UPTD KPH Malinau. Kepala KPH Malinau (Syafarudin S.Hut) menyampaikan agar bersama-
sama menjaga lingkungan hijau di Kab. Malinau yang sehat untuk kesejahteraan rakyat dan beliau 
juga memberikan arahan bahwa tidak hanya menanam saja,  tetapi menanam harus dibarengi dengan 
memelihara.

Foto bersama seluruh peserta kegiatan 
penanaman dalam rangka peringatan Hari 

Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional 
(HHI) di wilayah UPTD KPH Malinau.

Penanaman langsung oleh Kepala KPH Malinau (Syafarudin S.Hut) 
pada saat kegiatan penanaman peringatan Hari Bhakti Rimbawan dan 

Hari Hutan Internasional (HHI)  

Proses kegiatan penanaman peringatan Hari 
Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional 

(HHI) di wilayah UPTD KPH Malinau.  
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DISTRICT PROGRAMME MANAGEMENT UNIT (DPMU) 
KABUPATEN MALINAU 
TENAGA KHUSUS DAN STAFF PENDUKUNG

FASILITATOR DESA

Ardhian Nur Rahman Wal Hamdir, S.Si. Jainudin,S.Hut. Fredulin, S.IP Gusti Anang Taruna
Tenaga Khusus GIS

Irang Enjau Lasau Salu
Fasilitator Desa Long Kemuat Fasilitator Desa Long Berini

Tenaga Khusus Logistik, 
Administrasi, Pelaporan dan 

Dokumentasi

Tenaga Administrasi dan 
Keuangan

Tenaga Pramusaji dan 
Massenger
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

KEGIATAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL 
(EKSTERNAL AUDIT).
MALINAU, 8-10 APRIL 2021

Salah satu kegiatan dalam program FORCLIME-FC untuk mendukung transparansi penggunaan 
data adalah melaksanakan audit eksternal (eksternal audit) oleh independent eksternal auditor untuk 
melakukan auditor. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program dan evaluasi arah kegiatan 
sesuai dengan logical framework yang telah ditetapkan, maka Audit diwilayah Forclime-FC DPMU 
Malinau diselenggarakan dari tanggal 8 April 2021 – 10 April 2021. Badan pelaksana Audit Kantor 
Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (KAP DBSDA) – Cabang Bekasi, dengan 
Auditor Andri Aldani. Beberapa hasil dan catatan tim auditor yang sudah dilengkapi oleh tim DPMU 
Malinau antara lain kelengkapan fotocopy buku rekening bank atas nama lpm/tkk/tks belum dilampirkan 
di dalam kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan,  lampiran bukti transaksi pembelian 
tidak mencantumkan nomor telepon dan/atau ktp toko/penjual, pemanfaatan mesin pengupas kulit 
kopi, mesin pengsangrai kopi dan mesin penggiling kopi di desa long berini dan desa long kemuat 
belum digunakan secara optimal, terdapat perangkapan jabatan pada desa long berini dan desa long 
kemuat , beberapa aset barang milik negara tidak terdapat identitas nomor aset barang milik negara.

Rapat awal pembukaan Audit penjelasan singkat mengenai 
investasi/kegiatan DPMU Malinau dan Teknis untuk 

kunjungan lapangan.

Pemeriksaan dan pengecekan langsung
 Barang Milik Negara(BMN) oleh auditor 

di kantor DPMU Malinau

Koordinasi dan pembahasan hasil Temuan Audit 
sekaligus rapat akhir hasil audit.
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

KEGIATAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL 
(EKSTERNAL AUDIT).
MALINAU, 8-10 APRIL 2021

Salah satu kegiatan dalam program FORCLIME-FC untuk mendukung transparansi penggunaan 
data adalah melaksanakan audit eksternal (eksternal audit) oleh independent eksternal auditor untuk 
melakukan auditor. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program dan evaluasi arah kegiatan 
sesuai dengan logical framework yang telah ditetapkan, maka Audit diwilayah Forclime-FC DPMU 
Malinau diselenggarakan dari tanggal 8 April 2021 – 10 April 2021. Badan pelaksana Audit Kantor 
Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali (KAP DBSDA) – Cabang Bekasi, dengan 
Auditor Andri Aldani. Beberapa hasil dan catatan tim auditor yang sudah dilengkapi oleh tim DPMU 
Malinau antara lain kelengkapan fotocopy buku rekening bank atas nama lpm/tkk/tks belum dilampirkan 
di dalam kelengkapan dokumen pertanggungjawaban kegiatan,  lampiran bukti transaksi pembelian 
tidak mencantumkan nomor telepon dan/atau ktp toko/penjual, pemanfaatan mesin pengupas kulit 
kopi, mesin pengsangrai kopi dan mesin penggiling kopi di desa long berini dan desa long kemuat 
belum digunakan secara optimal, terdapat perangkapan jabatan pada desa long berini dan desa long 
kemuat , beberapa aset barang milik negara tidak terdapat identitas nomor aset barang milik negara.

Rapat awal pembukaan Audit penjelasan singkat mengenai 
investasi/kegiatan DPMU Malinau dan Teknis untuk 

kunjungan lapangan.

Pemeriksaan dan pengecekan langsung
 Barang Milik Negara(BMN) oleh auditor 

di kantor DPMU Malinau

Koordinasi dan pembahasan hasil Temuan Audit 
sekaligus rapat akhir hasil audit.
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MONITORING DAN EVALUASI 2 DESA 
DI KECAMATAN BAHAU HULU.
MALINAU, 2-5 MEI 2021

Program Forclime FC berupa kegiatan percontohan (Demonstrantion Activities) telah memasuki 
tahun ke 9 (Sembilan) sejak akhir tahun 2012 hingga 2021. Sasarannya adalah untuk memberikan 
sumbangan(kontribusi) bagi pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan serta melakukan 
konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon atau yang dikenal dengan Reducing 
Emission from Deforestration and forest Degradation Plus (REDD+). 

Pada bulan Mei 2021 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke DA#3 di 2(dua) desa yaitu desa 
Long Kemuat dan Desa Long Berini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau dan memastikan 
perkembangan investasi kegiatan Forclime FC di Malinau hingga akhir 2020. Tim Monev dibagi 
menjadi dua tim yang terdiri dari DPMU, KPH Malinau dan Dinas Lingkungan Hidup Malinau. Setiap 
tim ditugaskan untuk memeriksa perkembangan kegiatan investasi yang sudah difasilitasi oleh 
Forclime FC di DA#3 pada tahun 2020 lalu. 

Berdasarkan hasil kegiatan monev yang telah dilaksanakan yaitu desa Long Berini dan Long Kemuat, 
hasil investasi penanaman agroforestry tahun 2016 untuk jenis karet masih terawat oleh masyarakat 
namun ada juga beberapa  yang kurang terawat dan masyarakat belum pernah melakukan pemanenan 
serta penjualan. Kemudian untuk investasi lainnya seperti madu kelulut di Desa Long Berini hingga 
Bulan Juni ada 3 kali pemanenan, namun masih sedikit. Untuk pemanenan pertama,dan pemanenan 
ke 2 ada 500 ml (250ml dikirim ke NPMU dan 250 ml untuk percobaan spesimen rasa dalam waktu 
tertentu, dan untuk panen ke tiga dihasilkan  2 liter madu serta sudah dilakukan penjualan ke 
konsumen di sekitar Kabupaten Malinau. Investasi lain untuk kopi, Pemanfaaatan Mesin Pengupas 
Kulit Kopi, Mesin Sangrai dan Mesin Penggiling Kopi telah mulai dilaksanakan di Desa Long Berini 
dan Long Kemuat. Biji kopi yang telah dipanen dan telah dijemur kering diproses menggunakan alat 
pengupas kopi dan dilakukan penyortiran. Setelah disortir biji kopi kemudian dilakukan penyangraian 
hingga mencapai tingkat kematangan untuk dilakukan proses penggilingan. Biji kopi yang telah digiling 
menjadi berbentuk bubuk, kemudian dikemas untuk selanjutnya dilakukan pemasaran. Sedangkan 
pada investasi kayu Manis Untuk persediaan stok bahan baku saat ini di Gudang Tanjung Selor ada 
± 2 Ton dan yang masih digudang desa ±500,ada rencana penjualan dan sudah dikomunikasikan 
dengan pembeli di Gresik Pak yanto (RMDMS Yanto Indonesia) dengan harga ± Rp.52.000,-/Kg.

Kunjungan Monitoring ke Lokasi Kebun Kopi di Desa Long Kemuat.
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KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI KALIMANTAN. 
TANJUNG SELOR, 26 APRIL 2021

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 26 Mei 2021 diruangan pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Utara. Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh NPMU, tim DPMU Malinau, District 
Facilitator GFA, UPTD KPH Unit X Malinau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Malinau. Dari 
Dinas Kehutanan Provinsi langsung dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Hutan Adat Bapak Ir. Bastiang, M.Ap.
Dalam hal ini DPMU Malinau menyampaikan program yang sudah berjalan dibeberapa desa dampingan 
di Kecamatan Bahau Hulu Kab.Malinau dan yang sampai saat ini fokus untuk mengembangkan 
kegiatan Perhutanan Sosial di 2 (dua) Hutan Desa yaitu desa Long kemuat dan Long Berini. 
Selanjutnya  meminta masukan dan arahan untuk kedepanya mengenai rencana kerja ditahun 2021. 
Pada pertemuan koordinasi, DPMU Malinau didampingi NPMU juga penyerahan buku laporan dan 
buku album tahunan 2020. Hasil koordinasi bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Utara Penyampaikan terkait Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Kelompok Usaha Perhutanan 
Sosial kemudian Dinas Kehutanan Provinsi menyambut baik dan memberikan peluang bantuan 
dana untuk pengelolaan perhutanan sosial untuk desa berdasarkan potensi yang ada didesa binaan. 
Mengenai usulan kegiatan proposal nantinya bisa koordinasi dan kerjasama/bermitra dengan UPTD 
KPH Unit X Malinau.Usulan proposal yang sudah selesai dengan potensi yang dimiliki desa  bisa segera 
diserahkan kepihak Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Utara untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu. 
Tiap Desa yang mengajukan proposal bantuan diwajibkan membuat KUPS dengan SK langsung dari 
kepala desa setempat, kemudian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa bisa didampingi 
langsung oleh UPTD KPH Unit X Malinau. Dinas Kehutanan provinsi juga menjelaskan mengenai 
syarat terbentuknya KUPS seperti pengurus tidak boleh rangkap dan berstatus ASN. Mengenai Desa 
yang sudah mempunyai usaha dan terbentuk KUPS progam bantuan yang didapatkan bisa mencapai 
100 juta. Sedangkan untuk pengembangan agroforestry bisa mencapai 200 juta. Mengenai sektor 
wisata yang mungkin berpotensi didesa binaan dan aksesnya memungkinan bisa juga untuk diajukan.

Penyerahan Buku Laporan dan Buku Album Dokumentasi
 Forclime-FC Tahun 2020 Oleh NPMU Ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Utara.

Foto Bersama kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara didampingi NPMU 
Forclime-FC, UPTD KPH Unit X Malinau dan 

Dinas Lingkungan Hidup Malinau.

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Utara di Tanjung Selor terkait Program 
Kegiatan Forclime-FC DPMU Malinau dan syarat 

pembentukan KUPS
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

MONITORING DAN EVALUASI 2 DESA 
DI KECAMATAN BAHAU HULU.
MALINAU, 2-5 MEI 2021

Program Forclime FC berupa kegiatan percontohan (Demonstrantion Activities) telah memasuki 
tahun ke 9 (Sembilan) sejak akhir tahun 2012 hingga 2021. Sasarannya adalah untuk memberikan 
sumbangan(kontribusi) bagi pengurangan emisi dari deforestrasi dan degradasi hutan serta melakukan 
konservasi, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan stok karbon atau yang dikenal dengan Reducing 
Emission from Deforestration and forest Degradation Plus (REDD+). 

Pada bulan Mei 2021 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi ke DA#3 di 2(dua) desa yaitu desa 
Long Kemuat dan Desa Long Berini. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memantau dan memastikan 
perkembangan investasi kegiatan Forclime FC di Malinau hingga akhir 2020. Tim Monev dibagi 
menjadi dua tim yang terdiri dari DPMU, KPH Malinau dan Dinas Lingkungan Hidup Malinau. Setiap 
tim ditugaskan untuk memeriksa perkembangan kegiatan investasi yang sudah difasilitasi oleh 
Forclime FC di DA#3 pada tahun 2020 lalu. 

Berdasarkan hasil kegiatan monev yang telah dilaksanakan yaitu desa Long Berini dan Long Kemuat, 
hasil investasi penanaman agroforestry tahun 2016 untuk jenis karet masih terawat oleh masyarakat 
namun ada juga beberapa  yang kurang terawat dan masyarakat belum pernah melakukan pemanenan 
serta penjualan. Kemudian untuk investasi lainnya seperti madu kelulut di Desa Long Berini hingga 
Bulan Juni ada 3 kali pemanenan, namun masih sedikit. Untuk pemanenan pertama,dan pemanenan 
ke 2 ada 500 ml (250ml dikirim ke NPMU dan 250 ml untuk percobaan spesimen rasa dalam waktu 
tertentu, dan untuk panen ke tiga dihasilkan  2 liter madu serta sudah dilakukan penjualan ke 
konsumen di sekitar Kabupaten Malinau. Investasi lain untuk kopi, Pemanfaaatan Mesin Pengupas 
Kulit Kopi, Mesin Sangrai dan Mesin Penggiling Kopi telah mulai dilaksanakan di Desa Long Berini 
dan Long Kemuat. Biji kopi yang telah dipanen dan telah dijemur kering diproses menggunakan alat 
pengupas kopi dan dilakukan penyortiran. Setelah disortir biji kopi kemudian dilakukan penyangraian 
hingga mencapai tingkat kematangan untuk dilakukan proses penggilingan. Biji kopi yang telah digiling 
menjadi berbentuk bubuk, kemudian dikemas untuk selanjutnya dilakukan pemasaran. Sedangkan 
pada investasi kayu Manis Untuk persediaan stok bahan baku saat ini di Gudang Tanjung Selor ada 
± 2 Ton dan yang masih digudang desa ±500,ada rencana penjualan dan sudah dikomunikasikan 
dengan pembeli di Gresik Pak yanto (RMDMS Yanto Indonesia) dengan harga ± Rp.52.000,-/Kg.

Kunjungan Monitoring ke Lokasi Kebun Kopi di Desa Long Kemuat.
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KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN 
PROVINSI KALIMANTAN. 
TANJUNG SELOR, 26 APRIL 2021

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 26 Mei 2021 diruangan pertemuan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Utara. Dalam rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh NPMU, tim DPMU Malinau, District 
Facilitator GFA, UPTD KPH Unit X Malinau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupeten Malinau. Dari 
Dinas Kehutanan Provinsi langsung dihadiri Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat 
dan Hutan Adat Bapak Ir. Bastiang, M.Ap.
Dalam hal ini DPMU Malinau menyampaikan program yang sudah berjalan dibeberapa desa dampingan 
di Kecamatan Bahau Hulu Kab.Malinau dan yang sampai saat ini fokus untuk mengembangkan 
kegiatan Perhutanan Sosial di 2 (dua) Hutan Desa yaitu desa Long kemuat dan Long Berini. 
Selanjutnya  meminta masukan dan arahan untuk kedepanya mengenai rencana kerja ditahun 2021. 
Pada pertemuan koordinasi, DPMU Malinau didampingi NPMU juga penyerahan buku laporan dan 
buku album tahunan 2020. Hasil koordinasi bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan 
Utara Penyampaikan terkait Rencana Pengelolaan Hutan Desa dan Kelompok Usaha Perhutanan 
Sosial kemudian Dinas Kehutanan Provinsi menyambut baik dan memberikan peluang bantuan 
dana untuk pengelolaan perhutanan sosial untuk desa berdasarkan potensi yang ada didesa binaan. 
Mengenai usulan kegiatan proposal nantinya bisa koordinasi dan kerjasama/bermitra dengan UPTD 
KPH Unit X Malinau.Usulan proposal yang sudah selesai dengan potensi yang dimiliki desa  bisa segera 
diserahkan kepihak Dinas Kehutanan Provinsi  Kalimantan Utara untuk ditindak lanjuti terlebih dahulu. 
Tiap Desa yang mengajukan proposal bantuan diwajibkan membuat KUPS dengan SK langsung dari 
kepala desa setempat, kemudian penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa bisa didampingi 
langsung oleh UPTD KPH Unit X Malinau. Dinas Kehutanan provinsi juga menjelaskan mengenai 
syarat terbentuknya KUPS seperti pengurus tidak boleh rangkap dan berstatus ASN. Mengenai Desa 
yang sudah mempunyai usaha dan terbentuk KUPS progam bantuan yang didapatkan bisa mencapai 
100 juta. Sedangkan untuk pengembangan agroforestry bisa mencapai 200 juta. Mengenai sektor 
wisata yang mungkin berpotensi didesa binaan dan aksesnya memungkinan bisa juga untuk diajukan.

Penyerahan Buku Laporan dan Buku Album Dokumentasi
 Forclime-FC Tahun 2020 Oleh NPMU Ke Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Utara.

Foto Bersama kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Kalimantan Utara didampingi NPMU 
Forclime-FC, UPTD KPH Unit X Malinau dan 

Dinas Lingkungan Hidup Malinau.

Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi 
Kalimantan Utara di Tanjung Selor terkait Program 
Kegiatan Forclime-FC DPMU Malinau dan syarat 

pembentukan KUPS
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

Kunjungan Monitoring ke lokasi Demplot Investasi Madu Kelulut di Desa Long Berini.

Melakukan pengecekan kondisi box sarang madu Kelulut, ketersediaan pakan,dan stok madu yang sudah dipanen 
di Desa Long Berini.

Penemuan Burung Lakap DA#3 Desa Long Berini pada saat Monitoring berlangsung.
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Kunjungan Monitoring ke Lokasi Kebun Kayu Manis di Desa 
Long Kemuat sekaligus mendata titik koordinat 

di setiap pohon.

Salah Satu Jalur Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan 
Berbasis Masyarakat.

Kunjungan ke Tempat Penyimpanan sementara Kayu Manis
Di Desa Long Berini.

Kunjungan Monitoring ke lokasi kebun kopi 
di Desa Long Berini.

Biji Kopi yang sudah dipanen di Desa Long Berini.

Hasil Panen Investasi Kayu Manis di Desa Long Berini

Kunjungan Monitoring Sekaligus Pengecekan 
Alat Mesin Kopi di Desa Long Berini.
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

Kunjungan Monitoring ke lokasi Demplot Investasi Madu Kelulut di Desa Long Berini.

Melakukan pengecekan kondisi box sarang madu Kelulut, ketersediaan pakan,dan stok madu yang sudah dipanen 
di Desa Long Berini.

Penemuan Burung Lakap DA#3 Desa Long Berini pada saat Monitoring berlangsung.
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Kunjungan Monitoring ke Lokasi Kebun Kayu Manis di Desa 
Long Kemuat sekaligus mendata titik koordinat 

di setiap pohon.

Salah Satu Jalur Pelaksanaan Kegiatan Patroli Hutan 
Berbasis Masyarakat.

Kunjungan ke Tempat Penyimpanan sementara Kayu Manis
Di Desa Long Berini.

Kunjungan Monitoring ke lokasi kebun kopi 
di Desa Long Berini.

Biji Kopi yang sudah dipanen di Desa Long Berini.

Hasil Panen Investasi Kayu Manis di Desa Long Berini

Kunjungan Monitoring Sekaligus Pengecekan 
Alat Mesin Kopi di Desa Long Berini.
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Diskusi Masing-Masing KUPS Untuk Pembuatan 
Rencana Pengelolaan Hutan desa dan Proposal 

Investasi di Desa Long Kemuat.

Penyampaian langsung hasil dari diskusi per KUPS untuk 
usulan mengenai perencanaan pengelolaan hutan desa 

di Desa Long Kemuat.

Pengarahan Sekaligus Memberikan Penjelasan 
Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan desa 

dan Proposal Investasi di Desa Long Berini 
kepada salah 1(satu) KUPS.

Foto Bersama Peserta Musyawarah Desa Penyusunan 
Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 

di Desa Long Kemuat

Presentasi/memaparkan hasil diskusi langsung mengenai 
usulan Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa dari 

masing-masing KUPS  di Desa Long Berini.

Foto Bersama Peserta Musyawarah Desa Penyusunan 
Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 

di Desa Long Berini.

Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan 
Pengelolaan Hutan desa dan Proposal Investasi 

di Desa Long Berini.
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MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN DESA, RENCANA KERJA USAHA, 
DAN PROPOSAL KEGIATAN INVESTASI. 
MALINAU,  5-8 MEI 2021

Musyawarah desa dilakukan di 2 desa dampingan untuk merencanakan kegiatan investasi dapat 
berjalan sesuai rencana, dalam rangka penyusunan proposal Kegiatan Pengelolaan Hutan Desa 
dilaksanakan di desa Long Kemuat dan Long Berini pada tanggal 5 Mei 2021 dan 8 Mei 2021. Kegiatan 
musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa, LPHD, BPD, Pengurus RT, masyarakat desa, tokoh adat 
dan tokoh agama. Hasil dari musyawarah telah disepakati pada beberapa hal antara lain :

Kegiatan Pembelian Kayu Manis dan Penyediaan Peralatan dan Bahan Kegiatan Pemasaran 
HHBK Kayu Manis  Desa Long Berini dan Desa Long Kemuat,
Kegiatan Penyedia Sarana Distribusi Pemasaran HHBK Kayu manis Desa Long Berini,
Kegiatan Pembuatan Demplot Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SP) Desa Long      
Kemuat,
Kegiatan Patroli Pengamanan Areal Hutan Desa sebanyak 2 proposal untuk desa Long Kemuat 
dan 3 proposal untuk desa Long Berini,
Kegiatan Demplot Persemaian dan Penanaman Kayu Manis untuk LPHD Desa Long Berini dan 
Long Kemuat, 
Kegiatan Peremajaan dan Pemeliharaan Tanaman Kopi Secara Berkelanjutan Desa Long Berini 
dan Desa Long Kemuat.
Revisi Kepengurusan LPHD, Terbentuknya 9 KUPS di Desa Long Kemuat dan 8 KUPS di Desa 
Long Berini, dan
Rencana Pengelolaan Hutan Desa 10 Tahunan.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 
di Desa Long Kemuat
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Diskusi Masing-Masing KUPS Untuk Pembuatan 
Rencana Pengelolaan Hutan desa dan Proposal 

Investasi di Desa Long Kemuat.

Penyampaian langsung hasil dari diskusi per KUPS untuk 
usulan mengenai perencanaan pengelolaan hutan desa 

di Desa Long Kemuat.

Pengarahan Sekaligus Memberikan Penjelasan 
Mengenai Perencanaan Pengelolaan Hutan desa 

dan Proposal Investasi di Desa Long Berini 
kepada salah 1(satu) KUPS.

Foto Bersama Peserta Musyawarah Desa Penyusunan 
Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 

di Desa Long Kemuat

Presentasi/memaparkan hasil diskusi langsung mengenai 
usulan Perencanaan Pengelolaan Hutan Desa dari 

masing-masing KUPS  di Desa Long Berini.

Foto Bersama Peserta Musyawarah Desa Penyusunan 
Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 

di Desa Long Berini.

Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan 
Pengelolaan Hutan desa dan Proposal Investasi 

di Desa Long Berini.
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MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN DESA, RENCANA KERJA USAHA, 
DAN PROPOSAL KEGIATAN INVESTASI. 
MALINAU,  5-8 MEI 2021

Musyawarah desa dilakukan di 2 desa dampingan untuk merencanakan kegiatan investasi dapat 
berjalan sesuai rencana, dalam rangka penyusunan proposal Kegiatan Pengelolaan Hutan Desa 
dilaksanakan di desa Long Kemuat dan Long Berini pada tanggal 5 Mei 2021 dan 8 Mei 2021. Kegiatan 
musyawarah ini dihadiri oleh Kepala Desa, LPHD, BPD, Pengurus RT, masyarakat desa, tokoh adat 
dan tokoh agama. Hasil dari musyawarah telah disepakati pada beberapa hal antara lain :

Kegiatan Pembelian Kayu Manis dan Penyediaan Peralatan dan Bahan Kegiatan Pemasaran 
HHBK Kayu Manis  Desa Long Berini dan Desa Long Kemuat,
Kegiatan Penyedia Sarana Distribusi Pemasaran HHBK Kayu manis Desa Long Berini,
Kegiatan Pembuatan Demplot Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SP) Desa Long      
Kemuat,
Kegiatan Patroli Pengamanan Areal Hutan Desa sebanyak 2 proposal untuk desa Long Kemuat 
dan 3 proposal untuk desa Long Berini,
Kegiatan Demplot Persemaian dan Penanaman Kayu Manis untuk LPHD Desa Long Berini dan 
Long Kemuat, 
Kegiatan Peremajaan dan Pemeliharaan Tanaman Kopi Secara Berkelanjutan Desa Long Berini 
dan Desa Long Kemuat.
Revisi Kepengurusan LPHD, Terbentuknya 9 KUPS di Desa Long Kemuat dan 8 KUPS di Desa 
Long Berini, dan
Rencana Pengelolaan Hutan Desa 10 Tahunan.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Penyusunan Proposal Investasi Pengelolaan Hutan 
di Desa Long Kemuat
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RAPAT KOORDINASI, EVALUASI DAN PELATIHAN
RAPAT KOORDINASI EVALUASI INTERNAL DAN PENYAMPAIAN PENGAKHIRAN PROGRAM 
FORCLIME FC, KUNJUNGAN BELAJAR, DAN TRAINING OF TRAINER (TOT) “PENGUATAN 
KAPASITAS TENAGA PELAKSANA PROGRAM FORCLIME-FC KAB. KAPUAS HULU, 
KAB. BERAU DAN KAB. MALINAU”
BOGOR, 04 OKTOBER 2021- 12 OKTOBER 2021

Rapat Koordinasi evaluasi 
internal dan penyampaian 
pengakhiran program di 
selenggarakan di Hotel 
Royal Padjajaran Bogor dan 
lanjutan di Gedung Mangaala 
Wanabakti, Kementrian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, Jakarta, Pada 4 
Oktober 2021 dan pada 11 
Oktober 2021. Pertemuan 
dipipin oleh Bapak Ir. Basoeki 
Karyaatmadja, M.Sc. Selaku 
Programme Team Leader  
FORCLIME FC. Rapat 
Koordinasi evaluasi internal 
dan penyampaian pengakhiran 
program dihadiri oleh Kepala 
Biro Perencanaan Bapak Dr.Ir. 
Apik Karyana, M.Sc. Selaku 
PEA Forclime FC, NPMU 
Forclime FC, DPMU Forclime 
FC Kabupaten Kapuas Hulu, 
DPMU Forclime FC Kabupaten 
Berau, DPMU Forclime FC 
Kabupaten Malinau dan 
GFA Consulting. Dalam 
pertemuan ini disampaikan 
progres FORCLIME sampai 
dengan 2021 (Capaian 
dan hambatan) dan usulan 
proposal tambahan, persiapan 
program 2022, BMN dan 
Belanja Barang Investasi, 
Rencana Teknis Exit Strategy, 
dan penyusunan revisi AWP 
2022. Secara fokus kegiatan 
Rakor tersebut membahas 
mengenai progres masing-
masing DPMU, persiapan 
program 2022, AWP/Rencana 
Kerja dan Exit Strategy.

Pembukaan Rapat Koordinasi Evaluasi Internal dan Penyampaian 
Pengakhiran Program Forclime FC

Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Mengenai 
Kesiapan Proposal Investasi Tambahan dan Evaluasi.

Rapat Pembahasan mengenai penyusunan revisi AWP 2022 sekaligus 
pengarahan langsung dari bapak Dr.Ir. Apik Karyana, M.Sc. 

Selaku Kepala Biro Perencanaan (PEA Forclime FC)

Presentasi dan diskusi (log frame) mengenai Evaluasi Capaian 
dan hambatan program

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

PENJUALAN HHBK  KAYU MANIS OLEH LPHD LONG BERINI 
DIDAMPINGI DPMU MALINAU. 
TANJUNG SELOR, 26 JUNI 2021

Dalam mempersiapkan akhir program untuk mendapatkan hasil yang dapat berkelajutan untuk 
masyarakat setelah pendampingan berakhir maka diperlukan rencana penyusunan exit strategy 
(skema berkelanjutan). Beberapa komponan yang perlu disiapkan dalam exit strategy antara lain 
aspek institusi, aspek finansial dan aspek kapasitas masyarakat. Selain pengingkatan kapasitas 
dalam komponen tersebut telah dilakukan identifikasi unit usaha yang dapat dikembangkan. Selain 
itu, sebagai upaya exit strategy FORCLIME FC juga turut memfasilitasi penjualan hasil panen HHBK 
dengan cara mempertemukan kepada buyer. DPMU Malinau mendampingi Lembaga Pengelola 
Hutan Desa (LPHD) Long Berini dengan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kayu Manis 
melakukan penjualan HHBK Kayu Manis sebanyak 2,7 ton yang berasal dari HD Long Berini kepada 
RMDMS Yanto Indonesia, Gresik, Jawa Timur. FORCLIME FC akan memfasilitasi penanaman kembali 
jenis kayu manis kepada kelompok LPHD Berini dan Long Kemuat sebanyak 2000 pohon dengan 
20 penerima manfaat melalui pengajuan proposal investasi masyarakat tahun 2021. Penanaman ini 
ditujukan untuk menjaga kelestarian jenis kayu manis pasca dilakukan pemanenan.

Proses Pengimbangan Kayu Manis Sebelum dikirim ke 
Buyer (RMDMS Yanto Indonesia) 

di Gresik, Jawa Timur.

Proses pemasukan Kayu Manis Ke truk ekspedisi sebelum pengeriman ke Gresik, Jawa Timur.

Serah Terima Surat jalan dan Nota Pembelian ke pada 
Pengemudi Truk Ekspedisi yang membawa 

Kayu Manis Ke Buyer (RMDMS Yanto Indonesia)
 di Gresik, Jawa Timur.
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itu, sebagai upaya exit strategy FORCLIME FC juga turut memfasilitasi penjualan hasil panen HHBK 
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RMDMS Yanto Indonesia, Gresik, Jawa Timur. FORCLIME FC akan memfasilitasi penanaman kembali 
jenis kayu manis kepada kelompok LPHD Berini dan Long Kemuat sebanyak 2000 pohon dengan 
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i.     Identifikasi jenis gaharu sangat penting karna terkait erat dengan 
       kualitas gaharu yang dihasilkan,
j.     Informasi sebaran geografis gaharu masih belum lengkap,
k.    Perlu dikaji lebih lanjut peran kemotaksonomi dan teknologi DNA di Gaharu,
l.     Budidaya tanaman gaharu dimulai dari sumber benih yang unggul,
       pembibitan yang baik, penanaman dan pemeliharaan yang tepat.
m.   Perkembangan teknik induksi gaharu sangat dipengaruhi oleh tingkat 
       pemahaman tentang proses pembentukan gaharu dan ketersediaan teknologi,
n.    Keberhasilan pembentukan kayu gaharu memerlukan jangka 
       waktu yang lama, biasanya sekitar 12-24 bulan. Tanda tanda keberhasilan 
       pembentukan gaharu harus diamati dengan seksama, antara lain perubahan warna
       dari putih ke coklat muda, coklat tua dan hitam, serta perubahan aroma kayu ketika dibakar, 
o.    Indonesia sudah sejak dahulu dikenal sebagai sumber bahan baku minyak atsiri untuk parfum,
p.    Wisata parfum di Indonesia belum banyak dikembangkan sebagai usaha 
       untuk pengembangan pariwisata,
q.    Teknik pembuatan parfum berbasis minyak atsiri Indonesia perlu dikembangkan 
       untuk mendukung wisata parfum nusantara dengan mengedepankan keunikan daerah.

Bibit buah Porang.

Diskusi tentang Teknik Budidaya, Pemeliharaan dan 
Pemasaran Porang Oleh Pak Ridwan selaku Ketua 

Kelompok Tani Mitra Amanah Sejahtera.

Buah Porang yang sudah dipanen oleh Kelompok 
Tani Mitra Amanah Sejahtera

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

KUNJUNGAN BELAJAR DI KAB. BOGOR DAN TRAINING OF 
TRAINER  DI SEAMEO BIOTROP, BOGOR.

Objek Kunjungan dan pelatihan yang akan dilakukan difokuskan pada upaya pengembangan 
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Agroforestry, terutama tentang budidaya tanaman 
sela yang cepat tumbuh, memiliki nilai ekonomi, akses pasar, dan kelembagaannya dengan rincian 
sebagai berikut;

a.   Budidaya tanaman Gaharu, Inokulasi, Pemanenan, Pengembangan Produk dan Pemasaran,
b.   Budidaya tanaman sela agroforestri (Jeruk California, Serai Wangi, 
      Kacanag Sacha inchi,   Porang, dan Lidah Buaya), Pengembangan Produk dan Pemasarannya, 
      serta Pembuatan Pupuk Bokashi dan Aplikasinya,
c.   Pembuatan tanaman hias dan pemasarannya,
d.   Membangun Kemitraan Petani, dan
e.   Training of trainer  (ToT)

Kunjungan belajar diantaranya dilakukan di Kebun Kelompok Petani Porang Cicurug, Kempleks 
Kebun Jeruk California SMKN 1 Cibadak, Penyulingan dan Perkebunan Serai Wangi di Parakan 
Salak, Perkebunan dan Extrak Minyak Kacang Sanca Inchi di Parakan Salak, Kebun P4S Atanan di 
Cimande, CV. AROMINDO di Sindangbarang Bogor, Pembibitan Tanaman Buah Unggul di Pondok 
Bitung, Komplek Kios Pemasaran Tanaman Hias di Sukamantri, Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 
IPB di Sukamantri, dan SEAMEO BIOTROP,Bogor. Kegiatan Kunjungan Belajar dan Training of trainer  
dilakukan pada tanggal 5 – 10 Oktober 2021. Adapun tujuan dari kegiatan ini untuk dapat meningkatkan 
kapasitas juga membuka dan menambah wawasan tenaga pelaksana program FORCLIME FC, 
Khususnya LPHD,KUPS, dan Tenaga Pendamping (Fasilitator Desa, Pemandu Lapangan, Tenaga 
Khusus, dan Konsultan Pendamping) tentang praktek-praktek pengolahan sumber daya alam yang 
relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan hutan pada HD di Kalimantan. 

Beberapa kegiatan yang telah dipelajari pada pelatihan (Training of trainer) di SEAMEO BIOTROP 
antara lain Pembuatan pupuk cair Bio-enzym dan Biopestisida, Komunikasi Perencanaan, Pengenalan 
Gaharu dan Kualitas Gaharu, Teknik Inokulasi Gaharu, pembuatan Parfum, Praktek Pembuatan 
Inokulum Cair, Penyulingan dan Ekstraksi Gaharu, diakhiri dengan Wrapping up the program dan 
Evaluasi Akhir. 

Dengan kesimpulan sebagai berikut :
a.   pupuk organik (Padat dan Cair) dibutuhkan oleh tanaman untuk pertumbuhan dan
      perkembangannya agar lebih produktif dan berkualitas,
b.   Pupuk organik cair berupa Bio-enzyme atau eco-enzyme sangat menjanjikan
      untuk dikembangkan di sistem pertanian pedesaan dan perkotaan dalam rangka 
      menurunkan limbah rumah tangga dan memanfaatkannya sebagai nilai tambah, 
c.   Biopestisida dapat dikembangkan dari bahan-bahan yang terdapat disekitar kita,
d.   Teknik pembuatan biopestisida dapat mengacu pada teknik pembuatan bioenzim,
e.   Untuk memperkuat keampuhan biopestisida dapat ditambahkan sampo 
      atau sabun cair sebanyak 1 sendok makan untuk tangki ukuran 16 liter,
f.    Komunikasi perencanan sangat penting untuk mendapatkan kesepahaman
      dalam mencapai  tujuan organisasi seperti Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
      (KUPS) dan menghadapi perubahan manajemen,
g.   Komunikasi perencanaan memerlukan kajian internal, kajian teknis,
      kajian sosial-ekonomi-budaya, dan kajian kebijakan,
h.   Indonesia merupakan penghasil gaharu terbesar, namun jumlah eksport terus 
      menurun sehingga diperlukan teknologi induksi gaharu dari hutan tanaman,
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       pemahaman tentang proses pembentukan gaharu dan ketersediaan teknologi,
n.    Keberhasilan pembentukan kayu gaharu memerlukan jangka 
       waktu yang lama, biasanya sekitar 12-24 bulan. Tanda tanda keberhasilan 
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Objek Kunjungan dan pelatihan yang akan dilakukan difokuskan pada upaya pengembangan 
pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Agroforestry, terutama tentang budidaya tanaman 
sela yang cepat tumbuh, memiliki nilai ekonomi, akses pasar, dan kelembagaannya dengan rincian 
sebagai berikut;

a.   Budidaya tanaman Gaharu, Inokulasi, Pemanenan, Pengembangan Produk dan Pemasaran,
b.   Budidaya tanaman sela agroforestri (Jeruk California, Serai Wangi, 
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c.   Pembuatan tanaman hias dan pemasarannya,
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Kunjungan belajar diantaranya dilakukan di Kebun Kelompok Petani Porang Cicurug, Kempleks 
Kebun Jeruk California SMKN 1 Cibadak, Penyulingan dan Perkebunan Serai Wangi di Parakan 
Salak, Perkebunan dan Extrak Minyak Kacang Sanca Inchi di Parakan Salak, Kebun P4S Atanan di 
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relevan dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan hutan pada HD di Kalimantan. 
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      untuk dikembangkan di sistem pertanian pedesaan dan perkotaan dalam rangka 
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Kunjungan ketempat penyulingan minyak aksiri 
dari buah lemon  kalifornia.

Diskusi mengenai budidaya serai wangi di kebun 
serai wangi PT.AMIIN

Kunjungan Ke tempat penyulingan Minyak Atsiri dari 
Serai Wangi PT.AMIIN

Kunjungan ke Pengelohan Kacang Sacha Inchi 
dampingan PT. Aneka Dasuib Jaya

Praktek pembuatan stak batang dari bibit 
buah lemon kalifornia

Paparan dan diskusi mengenai budidaya dan 
bisnis serai wangi

Kunjungan ke kebun serai wangi PT. AMIIN

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Paparan menegani Teknik Budidaya Lemon Kalifornia pada SMK 1 Cibadak dan Pengeolahan Produk turunan (Minuman 
dan Minyak Atsiri) dan pemasarannya Oleh Ir. Omit Sumitra Selaku Ketua Teaching Factory SMK 1 Cibadak.

Kunjungan ke ruang pengemasan minuman olahan 
berbahan baku buah lemon kalifornia.

Produk olahan buah lemon kalifornia.

Kunjungan Ke Kebun Budidaya Lemon Kalifornia SMK 1 Cibadak.
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Kunjungan ke kebun serai wangi PT. AMIIN

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Paparan menegani Teknik Budidaya Lemon Kalifornia pada SMK 1 Cibadak dan Pengeolahan Produk turunan (Minuman 
dan Minyak Atsiri) dan pemasarannya Oleh Ir. Omit Sumitra Selaku Ketua Teaching Factory SMK 1 Cibadak.

Kunjungan ke ruang pengemasan minuman olahan 
berbahan baku buah lemon kalifornia.

Produk olahan buah lemon kalifornia.

Kunjungan Ke Kebun Budidaya Lemon Kalifornia SMK 1 Cibadak.
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Macam-macam pupuk organik Bokashi dan
 cara pembuatannya.

Penjelasan mengenai Alat Penyulingan Gaharu 
(Steam Distillation)

Kunjungan Ketempat Pengelolahan Alat 
Penyulingan Gaharu

Diskusi dan penjelasan mengenai Gaharu dan 
Produk Olahannya – CV. Aromindo

Paparan dan langsung praktek pembuatan 
pupuk bokashi

Pembuatan Larutan Mikroba (Air,Gula/Molase dan EM4) 
Salah 1 campuran pembuatan pupuk bokashi

Produk olahan Gaharu (Ukiran)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Minyak Sacha Inchi Produk olahan dari 
Kacang Sacha Inchi

Kebun Budidaya lidah buaya, Hortikultura, Silvopastura P4S Antanan

Kunjungan ke Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan 
Swadaya (P4S) Antanan

Diskusi Mengenai Budidaya lidah buaya, 
Hortikultura, Silvopastura dan Aplikasinya

Salah 1 (satu) Produk olahan dari Lidah Buaya

Paparan mengenai Budidaya Kacang Sacha Inchi 

Budidaya Kacang Sacha Inchi tumpang sari 
dengan Talas
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District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

Macam-macam pupuk organik Bokashi dan
 cara pembuatannya.

Penjelasan mengenai Alat Penyulingan Gaharu 
(Steam Distillation)

Kunjungan Ketempat Pengelolahan Alat 
Penyulingan Gaharu

Diskusi dan penjelasan mengenai Gaharu dan 
Produk Olahannya – CV. Aromindo

Paparan dan langsung praktek pembuatan 
pupuk bokashi

Pembuatan Larutan Mikroba (Air,Gula/Molase dan EM4) 
Salah 1 campuran pembuatan pupuk bokashi

Produk olahan Gaharu (Ukiran)

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Minyak Sacha Inchi Produk olahan dari 
Kacang Sacha Inchi

Kebun Budidaya lidah buaya, Hortikultura, Silvopastura P4S Antanan

Kunjungan ke Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan 
Swadaya (P4S) Antanan

Diskusi Mengenai Budidaya lidah buaya, 
Hortikultura, Silvopastura dan Aplikasinya

Salah 1 (satu) Produk olahan dari Lidah Buaya

Paparan mengenai Budidaya Kacang Sacha Inchi 

Budidaya Kacang Sacha Inchi tumpang sari 
dengan Talas
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Berbagaimacam Tanaman Hias Binaan IPB.

Praktek Pembuatan Bio-Enzym dan Biopestisida

Penyampaian Materi Mengenai Pengenalan Gaharu 
dan Kualitas Gaharu (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Teknik Inokulasi 
Gaharu dan Pembuatan Parfum (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Bio-Enzym dan 
Biopestisida (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Komunikasi Perencanaan 
(Kuliah)

Pembukaan Training of Trainer (ToT)”Penguatan Kapasitas 
Pelaksana Program FORCLIME FC Kabupaten Kapuas Hulu, 

Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau dalam Rangka 
Pengakhiran Program”.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktek penerapan teknik-teknik dari Penyuntikan 
Inokulan Gaharu

Pusat Pemasaran Tanaman Hias dan Buah-buahan 
binaan IPB

Paparan mengenai Budidaya dan Pemasaran 
Tanaman Hias,  Kemitraan Petani Tanaman dan 

Tanaman Buah-buahan dengan IPB

Pusat pemasaran tanaman hias dan buah-buahan 
binaan IPB.

Paparan mengenai Teknik pembuatan bibit  buah-buahan unggul, 
pemeliharaan dan pemasarannya Oleh Anak dari Pak H. Agus 

selaku Pengusaha bibit tanaman buah-buahan unggul.

Kebun Tanaman Unggul Desa Sukaharja Kec. Cijeruk

Praktek Penyuntikan Inokulan Gaharu
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Berbagaimacam Tanaman Hias Binaan IPB.

Praktek Pembuatan Bio-Enzym dan Biopestisida

Penyampaian Materi Mengenai Pengenalan Gaharu 
dan Kualitas Gaharu (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Teknik Inokulasi 
Gaharu dan Pembuatan Parfum (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Bio-Enzym dan 
Biopestisida (Kuliah)

Penyampaian Materi Mengenai Komunikasi Perencanaan 
(Kuliah)

Pembukaan Training of Trainer (ToT)”Penguatan Kapasitas 
Pelaksana Program FORCLIME FC Kabupaten Kapuas Hulu, 

Kabupaten Berau, dan Kabupaten Malinau dalam Rangka 
Pengakhiran Program”.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktek penerapan teknik-teknik dari Penyuntikan 
Inokulan Gaharu

Pusat Pemasaran Tanaman Hias dan Buah-buahan 
binaan IPB

Paparan mengenai Budidaya dan Pemasaran 
Tanaman Hias,  Kemitraan Petani Tanaman dan 

Tanaman Buah-buahan dengan IPB

Pusat pemasaran tanaman hias dan buah-buahan 
binaan IPB.

Paparan mengenai Teknik pembuatan bibit  buah-buahan unggul, 
pemeliharaan dan pemasarannya Oleh Anak dari Pak H. Agus 

selaku Pengusaha bibit tanaman buah-buahan unggul.

Kebun Tanaman Unggul Desa Sukaharja Kec. Cijeruk

Praktek Penyuntikan Inokulan Gaharu
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Ketua LPHD Long Berini saat melakukan pencairan dana 
kegiatan investasi di Bank BPD KALTIMTARA 

Kabupaten Malinau.

LPHD Long Melakukan Pembelanjaan Bahan dan 
Peralatan Untuk Investasi Pengelolaaan Hutan 

Desa di Malinau

LPHD Long Kemuat Melakukan Pembelanjaan Bahan 
dan Peralatan Untuk Investasi Pengelolaaan Hutan Desa 

di Malinau

LPHD dan Tim DPMU Malinau melakukan foto bersama 
setelah melakukan pembelanjaan bahan/peralatan 

pendukung kegiatan investasi.

Penyerahan peralatan untuk kegiatan investasi secara 
simbolis oleh tim DPMU Malinau ke LPHD Long Berini 

diwakili oleh Bendahara LPHD Long Berini.

Ketua LPHD Long Kemuat saat melakukan pencairan 
dana kegiatan investasi di Bank BPD KALTIMTARA 

Kabupaten Malinau.

PENCAIRAN DANA INVESTASI DAN PEMBELANJAAN BAHAN 
DAN PERALATAN PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN INVESTASI 
PENGELOLAAN HUTAN DESA 
MALINAU, 29 - 30 OKTOBER 2021

Pencairan dana investasi dan pembelanjaan bahan/peralatan kegiatan pengelolaan hutan desa 
dilakukan oleh LPHD dari 2 Desa yaitu, Desa Long Kemuat dan Desa Long Berini pada tanggal 29 - 
30 Oktober 2021. Pencairan dana kegiatan dilakukan di Bank BPD KALTIMTARA Kabupaten Malinau, 
sedangkan pembelanjaan dilakukan di Malinau dan Tanjung Selor.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktek Pembuatan Inokulum Cair dan Penyulingan, 
Ekstraksi Gaharu.

Praktek Inokulasi Penyuntikan Pohon Gaharu

Wrapping up the program dan evaluasi akhir

Penutupan Kegiatan Pelatihan Training of Trainer (ToT)

Pekaligus penyerahan sertifikat  pelatihan Training of 
Trainer (ToT)”Penguatan Kapasitas Pelaksana Program 

FORCLIME FC Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten 
Berau, dan Kabupaten Malinau dalam Rangka 

Pengakhiran Program”.

Praktek Pembuatan Parfum

Alat dan bahan Pembuatan Parfum

Produk Turunan Minyak Atsiri Kayu Gaharu
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Ketua LPHD Long Berini saat melakukan pencairan dana 
kegiatan investasi di Bank BPD KALTIMTARA 

Kabupaten Malinau.

LPHD Long Melakukan Pembelanjaan Bahan dan 
Peralatan Untuk Investasi Pengelolaaan Hutan 

Desa di Malinau

LPHD Long Kemuat Melakukan Pembelanjaan Bahan 
dan Peralatan Untuk Investasi Pengelolaaan Hutan Desa 

di Malinau

LPHD dan Tim DPMU Malinau melakukan foto bersama 
setelah melakukan pembelanjaan bahan/peralatan 

pendukung kegiatan investasi.

Penyerahan peralatan untuk kegiatan investasi secara 
simbolis oleh tim DPMU Malinau ke LPHD Long Berini 

diwakili oleh Bendahara LPHD Long Berini.

Ketua LPHD Long Kemuat saat melakukan pencairan 
dana kegiatan investasi di Bank BPD KALTIMTARA 

Kabupaten Malinau.

PENCAIRAN DANA INVESTASI DAN PEMBELANJAAN BAHAN 
DAN PERALATAN PENDUKUNG UNTUK KEGIATAN INVESTASI 
PENGELOLAAN HUTAN DESA 
MALINAU, 29 - 30 OKTOBER 2021

Pencairan dana investasi dan pembelanjaan bahan/peralatan kegiatan pengelolaan hutan desa 
dilakukan oleh LPHD dari 2 Desa yaitu, Desa Long Kemuat dan Desa Long Berini pada tanggal 29 - 
30 Oktober 2021. Pencairan dana kegiatan dilakukan di Bank BPD KALTIMTARA Kabupaten Malinau, 
sedangkan pembelanjaan dilakukan di Malinau dan Tanjung Selor.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Praktek Pembuatan Inokulum Cair dan Penyulingan, 
Ekstraksi Gaharu.

Praktek Inokulasi Penyuntikan Pohon Gaharu

Wrapping up the program dan evaluasi akhir

Penutupan Kegiatan Pelatihan Training of Trainer (ToT)

Pekaligus penyerahan sertifikat  pelatihan Training of 
Trainer (ToT)”Penguatan Kapasitas Pelaksana Program 

FORCLIME FC Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten 
Berau, dan Kabupaten Malinau dalam Rangka 

Pengakhiran Program”.

Praktek Pembuatan Parfum

Alat dan bahan Pembuatan Parfum

Produk Turunan Minyak Atsiri Kayu Gaharu
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Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Kopi dengan memfasilitasi pengadaan alat penggiling 
kopi, alat pengupas kopi dan alat sangrai biji kopi di tahun 2020. Sejauh ini mengenai masyarakat 
sudah mulai untuk melakukan pengolahan. Kemudian di tahun 2021 dilakukan peremajaan dan 
pemeliharaan kopi masyarakat. Tanaman kopi yang ingin diremajakan/pemangkasan berupa kopi 
robusta dengan perkiraan setiap penerima manfaat 200 pohon. Adapun untuk penerima manfaat 
dalam peremajaan dan pemeliharaan kopi adalah 23 orang penerima manfaat dilakukan dengan 
metode pruning.
FORCLIME FC juga memfasilitasi kegiatan penjualan kayu manis dengan perusahan PT. RMDMS 
Yanto Indonesia, Gresik, Jawa Timur dan di 2021 mencoba memfasilitasi kegiatan demplot 
persemaian dan penanaman kayu manis dengan Pengadaan bibit kayu manis cabutan yaitu 
berjumlah 2000 Pohon tanaman yang masing –masing 100/penerima manfaat (20 Penerima 
manfaat) diperoleh dari hutan di wilayah desa Long Berini. Bibit yang diambil adalah anakan dengan 
tinggi kurang dari 15 cm, namun kalau bibit anakan berlimpah, dianjurkan untuk memilih anakan 
dengan tinggi 5 – 10 cm. Bibit yang kecil akan lebih siap ditanam dalam polibag dari pada bibit yang 
berukuran lebih tinggi.

Proses Pengupasan Kulit Kayu Manis oleh Petani 
anggota KUPS Kayu Manis LPHD Long Berini

Beberapa anakan Tanaman Kayu Manis cabutan dari hutan 
yang nantinya akan disemai dan ditanam di lokasi demplot 

persemaian dan penanaman

Demplot Persemaian Kayu Manis Desa Long Berini Peremajaan Tanaman Kopi di salah satu Kebun 
Masyarakat penerima manfaat 

Kulit Kayu Manis yang dibeli dari 
anggota KUPS Kayu Manis Desa 
Long Berini siap untuk dipasarkan

Kulit Kayu Manis yang telah disortir 
dimasukkan ke dalam karung atau 

paranet Kayu Manis LPHD
 Long Berini

•

•

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

1. 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 2021 berupa pembelian kulit kayu manis dan distribusi pemasarannya, 
patroli pengamanan areal hutan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman kopi, demplot persemaian 
dan penanaman kayu manis. Kegiatan investasi FORCLIME FC pada desa Long Berini telah 
dilaksanakan sejak tahun 2012, berikut merupakan hasil-hasil kegiatan yang telah difasilitasi :

Kegiatan penananam agroforestry telah dilaksankan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 15.394 batang, gaharu 3.999 batang, dan tanaman pengganti yang terdiri dari 
buah-buahan dan tanaman keras lainnya berjumlah 674 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 43 KK dengan luas areal penanaman sebesar 48,16 ha. Kegiatan pemeliharaan tanaman di 
desa Long Berini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019. Jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 20.067 batang dengan jumlah penerima 
manfaat  43 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 20.067 
batang dengan jumlah penerima manfaat 43 KK, dan kemudian pada tahun 2019 tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak 9.721 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 30 KK. 
Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning 
(PLUP) telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau 
Hulu pada Tanggal 23 Desember 2019 dengan Luas 67.772,33 ha, Keliling 220,58 km, Status 
Tata Batas Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 44.439,50 ha, Hutan Sekunder Bekas 
Ladang Umur 10-15 Tahun : 22.948,55 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun : 
156,49 ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 68,14 ha, Permukiman 26,01 ha. Total 67.638,69 ha.
Fasilitasi Long Berini untuk menjadi Hutan Desa dan telah ditetapkan melalui SK HD Nomor : 
SK.8954/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018 tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 
Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Long Berini seluas ± 3.790 ha berada pada kawasan hutan 
lindung di desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kaliamantan 
Utara, Kemudian di tahun 2019 ada perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia setelah dilakukan delinisasi dan perhitungan ulang, luas areal kerja 
hak pengelolaan Hutan Desa menjadi seluas ± 8.078 ha berada dikawasan Hutan Lindung seluas 
± 3.790 ha dan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 4.288 ha di desa Long Berini 
Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan Utara dan telah ditetapkan 
melalui SK HD Nomor : SK.8473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/0/10/2019.
Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Berini dilakukan sejak tahun 2016 
sampai tahun 2020, dengan panjang jalur terpatroli 896,04 km serta luas area terpatroli 6.239,7 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Pada tahun 2021 kegiatan patroli desa Long Berini di laksanakan di 3 
lokasi  terdiri dari Areal HL Sungai Lapan, Areal HPT Sungai Berini dan Areal HL Sungai Berini  dan 
dilaksanakan sebanyak 1 Kali dengan 3 Tim.
Kegiatan pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui pembentukan sebanyak 8 KUPS di Desa 
Long Berini antara lain KUPS Kopi, KUPS Kayu Manis, KUPS Madu, KUPS Jasa Lingkungan, 
KUPS Kerajinan Tangan, KUPS Gaharu, KUPS Rotan, KUPS Argoforestry(KUPS Silvofishr dan 
KUPS Silvopastua). Selain itu, investasi dibidang HHBK juga dilaksanakan antara lain pada tahun 
2019 investasi Demplot Budidaya Madu Lebah Kelulut (Trigona sp) sebanyak 30 setup.

•

•

•

•

•
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Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Kopi dengan memfasilitasi pengadaan alat penggiling 
kopi, alat pengupas kopi dan alat sangrai biji kopi di tahun 2020. Sejauh ini mengenai masyarakat 
sudah mulai untuk melakukan pengolahan. Kemudian di tahun 2021 dilakukan peremajaan dan 
pemeliharaan kopi masyarakat. Tanaman kopi yang ingin diremajakan/pemangkasan berupa kopi 
robusta dengan perkiraan setiap penerima manfaat 200 pohon. Adapun untuk penerima manfaat 
dalam peremajaan dan pemeliharaan kopi adalah 23 orang penerima manfaat dilakukan dengan 
metode pruning.
FORCLIME FC juga memfasilitasi kegiatan penjualan kayu manis dengan perusahan PT. RMDMS 
Yanto Indonesia, Gresik, Jawa Timur dan di 2021 mencoba memfasilitasi kegiatan demplot 
persemaian dan penanaman kayu manis dengan Pengadaan bibit kayu manis cabutan yaitu 
berjumlah 2000 Pohon tanaman yang masing –masing 100/penerima manfaat (20 Penerima 
manfaat) diperoleh dari hutan di wilayah desa Long Berini. Bibit yang diambil adalah anakan dengan 
tinggi kurang dari 15 cm, namun kalau bibit anakan berlimpah, dianjurkan untuk memilih anakan 
dengan tinggi 5 – 10 cm. Bibit yang kecil akan lebih siap ditanam dalam polibag dari pada bibit yang 
berukuran lebih tinggi.

Proses Pengupasan Kulit Kayu Manis oleh Petani 
anggota KUPS Kayu Manis LPHD Long Berini

Beberapa anakan Tanaman Kayu Manis cabutan dari hutan 
yang nantinya akan disemai dan ditanam di lokasi demplot 

persemaian dan penanaman

Demplot Persemaian Kayu Manis Desa Long Berini Peremajaan Tanaman Kopi di salah satu Kebun 
Masyarakat penerima manfaat 

Kulit Kayu Manis yang dibeli dari 
anggota KUPS Kayu Manis Desa 
Long Berini siap untuk dipasarkan

Kulit Kayu Manis yang telah disortir 
dimasukkan ke dalam karung atau 

paranet Kayu Manis LPHD
 Long Berini

•

•

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

1. 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 2021 berupa pembelian kulit kayu manis dan distribusi pemasarannya, 
patroli pengamanan areal hutan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman kopi, demplot persemaian 
dan penanaman kayu manis. Kegiatan investasi FORCLIME FC pada desa Long Berini telah 
dilaksanakan sejak tahun 2012, berikut merupakan hasil-hasil kegiatan yang telah difasilitasi :

Kegiatan penananam agroforestry telah dilaksankan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 15.394 batang, gaharu 3.999 batang, dan tanaman pengganti yang terdiri dari 
buah-buahan dan tanaman keras lainnya berjumlah 674 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 43 KK dengan luas areal penanaman sebesar 48,16 ha. Kegiatan pemeliharaan tanaman di 
desa Long Berini dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tahun 2017, 2018, 2019. Jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 20.067 batang dengan jumlah penerima 
manfaat  43 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 20.067 
batang dengan jumlah penerima manfaat 43 KK, dan kemudian pada tahun 2019 tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak 9.721 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 30 KK. 
Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning 
(PLUP) telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau 
Hulu pada Tanggal 23 Desember 2019 dengan Luas 67.772,33 ha, Keliling 220,58 km, Status 
Tata Batas Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 44.439,50 ha, Hutan Sekunder Bekas 
Ladang Umur 10-15 Tahun : 22.948,55 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun : 
156,49 ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 68,14 ha, Permukiman 26,01 ha. Total 67.638,69 ha.
Fasilitasi Long Berini untuk menjadi Hutan Desa dan telah ditetapkan melalui SK HD Nomor : 
SK.8954/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018 tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 
Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Long Berini seluas ± 3.790 ha berada pada kawasan hutan 
lindung di desa Long Berini Kecamatan Bahau Hulu Kabupaten Malinau Provinsi Kaliamantan 
Utara, Kemudian di tahun 2019 ada perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia setelah dilakukan delinisasi dan perhitungan ulang, luas areal kerja 
hak pengelolaan Hutan Desa menjadi seluas ± 8.078 ha berada dikawasan Hutan Lindung seluas 
± 3.790 ha dan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 4.288 ha di desa Long Berini 
Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan Utara dan telah ditetapkan 
melalui SK HD Nomor : SK.8473/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/0/10/2019.
Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Berini dilakukan sejak tahun 2016 
sampai tahun 2020, dengan panjang jalur terpatroli 896,04 km serta luas area terpatroli 6.239,7 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Pada tahun 2021 kegiatan patroli desa Long Berini di laksanakan di 3 
lokasi  terdiri dari Areal HL Sungai Lapan, Areal HPT Sungai Berini dan Areal HL Sungai Berini  dan 
dilaksanakan sebanyak 1 Kali dengan 3 Tim.
Kegiatan pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui pembentukan sebanyak 8 KUPS di Desa 
Long Berini antara lain KUPS Kopi, KUPS Kayu Manis, KUPS Madu, KUPS Jasa Lingkungan, 
KUPS Kerajinan Tangan, KUPS Gaharu, KUPS Rotan, KUPS Argoforestry(KUPS Silvofishr dan 
KUPS Silvopastua). Selain itu, investasi dibidang HHBK juga dilaksanakan antara lain pada tahun 
2019 investasi Demplot Budidaya Madu Lebah Kelulut (Trigona sp) sebanyak 30 setup.

•

•

•

•

•
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2. 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 FORCLIME FC pada desa ini telah dilaksanakan 
sejak tahun 2012, berikut merupakan hasil-hasil kegiatan yang telah difasilitasi:

Kegiatan penanaman desa Long Berini dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 13.490 batang, gaharu 3.602 batang, dan tanaman pengganti yang terdiri dari 
buah-buahan dan tanaman keras lainnya berjumlah 1.982 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 27 KK dengan luas arel penanaman sebesar 38,05 Ha. Kegiatan pemeliharaan 
tanaman di desa Long Kemuat dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 
tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 19.074 
batang dengan jumlah penerima manfaat 27 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak 19.040 batang dengan jumlah penerima manfaat 27 KK, dan kemudian 
pada tahun 2019 tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 10.135 batang dengan jumlah 
penerima manfaat sebanyak 27 KK. 
Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning 
(PLUP) telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu 
pada Tanggal 23 Desember 2019 dengan Luas 12.211,61 ha, Keliling 82,23 km, Status Tata Batas 
Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 7.678,26 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 
10-15 Tahun : 4.252,12 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun : 162,21 ha, Ladang/
Pertanian Lahan Kering 10,29 ha, Permukiman 8,1 ha. Total 12.110,89 ha.
Fasilitasi Long Kemuat untuk menjadi Hutan Desa dan telah ditetapkan melalui SK HD 
Nomor :SK.8957/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018 tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 
Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Long Kemuat seluas ± 252 ha berada pada kawasan hutan 
lindung di desa Long Kemuat, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan 
Utara. Kemudian di tahun 2019 ada perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia setelah dilakukan delinisasi dan perhitungan ulang, luas areal kerja 
hak pengelolaan Hutan Desa menjadi seluas ± 1.326 ha berada dikawasan Hutan Lindung seluas 
± 252 ha dan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 1.074 ha di desa Long Kemuat, 
Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan Utara dan telah ditetapkan 
melalui SK HD Nomor : SK.8471/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/0/10/2019.
Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Kemuat dilakukan sejak tahun 2016 
sampai tahun 2020, dengan panjang jalur terpatroli 554,18 km serta luas area terpatroli 4.317,61 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Pada tahun 2021 kegiatan patroli desa Long Kemuat di laksanakan di 2 
lokasi  terdiri dari Areal HPT Sungai Kemuat dan Areal HL Sungai Ilan  dan dilaksanakan sebanyak 
1 Kali dengan 2 Tim.
Kegiatan pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui pembentukan sebanyak 9 KUPS di Desa 
Long Kemuat antara lain KUPS Kopi, KUPS Kayu Manis, KUPS Madu, KUPS Ekowisata, KUPS 
Kerajinan Tangan, KUPS Gaharu, KUPS Argoforestry, KUPS Silvofishry, KUPS Silvopastura.
Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Kopi dengan memfasilitasi pengadaan alat penggiling 
kopi, alat pengupas kopi dan alat sangrai biji kopi di tahun 2020. Sejauh ini mengenai masyarakat 
sudah mulai untuk melakukan pengolahan.
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Mesin Sangrai Biji Kopi Design Kemasan Produk Kayu Manis 
Kemasan Botol 

Penandaan Batas Desa Long Berini

Tampak belakang 2 ekor satwa liar Banteng 
(Bos javanicus) yang tertangkap Camera Trap di 

Hutan Desa Long Berini

Tampak depan 2 ekor satwa liar Banteng 
(Bos javanicus) yang tertangkap Camera Trap di 

Hutan Desa Long Berini

Kemasan Produk Kopi yang sudah di kemas

Produk Kopi yang sudah di kemas

Design Kemasan Produk Madu Kelulut 
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2. 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 FORCLIME FC pada desa ini telah dilaksanakan 
sejak tahun 2012, berikut merupakan hasil-hasil kegiatan yang telah difasilitasi:

Kegiatan penanaman desa Long Berini dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 13.490 batang, gaharu 3.602 batang, dan tanaman pengganti yang terdiri dari 
buah-buahan dan tanaman keras lainnya berjumlah 1.982 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 27 KK dengan luas arel penanaman sebesar 38,05 Ha. Kegiatan pemeliharaan 
tanaman di desa Long Kemuat dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 
tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 19.074 
batang dengan jumlah penerima manfaat 27 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak 19.040 batang dengan jumlah penerima manfaat 27 KK, dan kemudian 
pada tahun 2019 tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 10.135 batang dengan jumlah 
penerima manfaat sebanyak 27 KK. 
Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning 
(PLUP) telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu 
pada Tanggal 23 Desember 2019 dengan Luas 12.211,61 ha, Keliling 82,23 km, Status Tata Batas 
Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 7.678,26 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 
10-15 Tahun : 4.252,12 ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun : 162,21 ha, Ladang/
Pertanian Lahan Kering 10,29 ha, Permukiman 8,1 ha. Total 12.110,89 ha.
Fasilitasi Long Kemuat untuk menjadi Hutan Desa dan telah ditetapkan melalui SK HD 
Nomor :SK.8957/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018 tentang Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 
Lembaga Pengelolaan Hutan Desa Long Kemuat seluas ± 252 ha berada pada kawasan hutan 
lindung di desa Long Kemuat, Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan 
Utara. Kemudian di tahun 2019 ada perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia setelah dilakukan delinisasi dan perhitungan ulang, luas areal kerja 
hak pengelolaan Hutan Desa menjadi seluas ± 1.326 ha berada dikawasan Hutan Lindung seluas 
± 252 ha dan pada kawasan Hutan Produksi Terbatas seluas ± 1.074 ha di desa Long Kemuat, 
Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kaliamantan Utara dan telah ditetapkan 
melalui SK HD Nomor : SK.8471/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/0/10/2019.
Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Kemuat dilakukan sejak tahun 2016 
sampai tahun 2020, dengan panjang jalur terpatroli 554,18 km serta luas area terpatroli 4.317,61 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Pada tahun 2021 kegiatan patroli desa Long Kemuat di laksanakan di 2 
lokasi  terdiri dari Areal HPT Sungai Kemuat dan Areal HL Sungai Ilan  dan dilaksanakan sebanyak 
1 Kali dengan 2 Tim.
Kegiatan pengembangan Hutan Desa dilakukan melalui pembentukan sebanyak 9 KUPS di Desa 
Long Kemuat antara lain KUPS Kopi, KUPS Kayu Manis, KUPS Madu, KUPS Ekowisata, KUPS 
Kerajinan Tangan, KUPS Gaharu, KUPS Argoforestry, KUPS Silvofishry, KUPS Silvopastura.
Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan Kopi dengan memfasilitasi pengadaan alat penggiling 
kopi, alat pengupas kopi dan alat sangrai biji kopi di tahun 2020. Sejauh ini mengenai masyarakat 
sudah mulai untuk melakukan pengolahan.
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Argoforestry Tanaman Kopi dan Kayu Manis.

Plang kegiatan penandaan batas dan pembagian blok atau zonasi Areal kerja 
hutan desa Long Kemuat oleh Tim Survey.

Peremajaan Tanaman Kopi Desa Long Kemuat.

Mesin Huller/Pengupas Kulit Kopi Kering

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan investasi pengelolaan hutan di desa Long Kemuat pada tahun 2021 berupa pembelian 
kulit kayu manis, pembuatan demplot budidaya lebah madu kelulut (Trigina SP), patroli pengamanan 
areal hutan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman kopi, demplot persemaian dan penanaman kayu 
manis.

Kulit Kayu Manis yang dibeli dari anggota KUPS Kayu 
Manis Desa Long Kemuat.

Box  lebah madu kelulut yang sudah jadi 
di Desa Long Kemuat

Rencana Lokasi yang disiapkan untuk Demplot 
Budidaya Lebah Madu Kelulut di Desa Long Kemuat.

Persemaian Bibit Kayu Manis

Kemasan untuk penjualan Kayu Manis Bubuk 

Proses pembuatan box sarang lebah madu kelulut 
oleh LPHD Long Kemuat

Box dan Penutup atas sarang lebah madu kelulut
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Kegiatan investasi pengelolaan hutan di desa Long Kemuat pada tahun 2021 berupa pembelian 
kulit kayu manis, pembuatan demplot budidaya lebah madu kelulut (Trigina SP), patroli pengamanan 
areal hutan, peremajaan dan pemeliharaan tanaman kopi, demplot persemaian dan penanaman kayu 
manis.

Kulit Kayu Manis yang dibeli dari anggota KUPS Kayu 
Manis Desa Long Kemuat.

Box  lebah madu kelulut yang sudah jadi 
di Desa Long Kemuat
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Penyiangan/ pembersihan tanaman pengganggu 
disalah satu kebun

Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Desa Long Aran

Tim KMPH Patroli Hutan menemukan pohon 
berdiameter besar dan  melakukan pengukuran 

diameter pohon juga menitik titik koordinat dengan 
GPS pada kegiatan patroli hutan

Pemeliharaan Tanaman
(Penggantian Tanaman yang Mati)

Jalur Kegiatan Tim Patroli Hutan

Penemuan Kura-Kura Pada Saat Patroli Hutan

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

3. DESA LONG ARAN

Desa Long Aran terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
197.445,01 Ha. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Aran berakhir pada akhir tahun 
2019. Kegiatan investasi pengelolaan hutan FORCLIME FC tahun 2019 di desa Long Aran berupa 
pemeliharaan tanaman agroforestri tahun ke-3 sebanyak 20.364 batang. Kemudian kegiatan Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat yang dilakukan sebanyak 6 kali patroli pada tuhan 2019.

Kegiatan penanaman desa Long Aran dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 28.350 batang dan gaharu 18.900 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 63 KK dengan luas arel penanaman sebesar 94,5 Ha. Kegiatan pemeliharaan dilakukan 
sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak  47.250 batang dengan jumlah penerima manfaat 63 KK, 
pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 47.250 batang dengan 
jumlah penerima manfaat sebanyak 63 KK, dan kemudian pada tahun 2019 tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak  20.364 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 65 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Aran dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 303,38 km serta luas area terpatroli 4.050,53 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Aran, beberapa temuan yang dijumpai oleh tim patroli antara lain 
potensi ekowisata berupa sumber air panas di sungai laso, untuk penemuan flora yang paling banyak 
dijumpai yaitu pohon gaharu, kapur, meranti, durian, dan keruing. Sedangkan temuan fauna yang 
paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, musang, landak, bangat, wawa, burung tebengang.

Lokasi Salah Satu Kebun Tanaman Agroforestri Program Kegiatan Forclime FC Malinau di Desa Long Aran
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3. DESA LONG ARAN

Desa Long Aran terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah desa 
197.445,01 Ha. Kegiatan Program FORCLIME FC di desa Long Aran berakhir pada akhir tahun 
2019. Kegiatan investasi pengelolaan hutan FORCLIME FC tahun 2019 di desa Long Aran berupa 
pemeliharaan tanaman agroforestri tahun ke-3 sebanyak 20.364 batang. Kemudian kegiatan Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat yang dilakukan sebanyak 6 kali patroli pada tuhan 2019.

Kegiatan penanaman desa Long Aran dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 28.350 batang dan gaharu 18.900 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 63 KK dengan luas arel penanaman sebesar 94,5 Ha. Kegiatan pemeliharaan dilakukan 
sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak  47.250 batang dengan jumlah penerima manfaat 63 KK, 
pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 47.250 batang dengan 
jumlah penerima manfaat sebanyak 63 KK, dan kemudian pada tahun 2019 tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak  20.364 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 65 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Aran dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 303,38 km serta luas area terpatroli 4.050,53 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Aran, beberapa temuan yang dijumpai oleh tim patroli antara lain 
potensi ekowisata berupa sumber air panas di sungai laso, untuk penemuan flora yang paling banyak 
dijumpai yaitu pohon gaharu, kapur, meranti, durian, dan keruing. Sedangkan temuan fauna yang 
paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, musang, landak, bangat, wawa, burung tebengang.

Lokasi Salah Satu Kebun Tanaman Agroforestri Program Kegiatan Forclime FC Malinau di Desa Long Aran
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5. 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. Adapun untuk 
investasi yang kegiatan yang dilakukan hingga 2019 
berupa Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Agroforestri hingga pemeliharaan tahun ke dua 
dan setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan Patroli 
Hutan berbasis masyarakat desa long paliran.

Kegiatan penanaman desa Long Paliran dilakukan 
pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa karet 
berjumlah 1.290 batang, gaharu 1.081 batang, dan 
tanaman pengganti yang terdiri dari buah-buahan 
dan tanaman keras lainnya berjumlah 2.312 batang. 
Adapun jumlah penerima manfaat sebanyak 63 KK 
dengan luas arel penanaman sebesar 94,5 Ha.

Kegiatan pemeliharaan didesa Long Paliran 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 3.501 
batang dengan jumlah penerima manfaat 20 KK, 
dan kemudian pada tahun 2018 tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak  2.854 batang 
dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
di desa Long Paliran dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 
443,25 km serta luas area terpatroli 2844,37 ha 
dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli 
hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, 
dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 
orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Paliran, 
beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai 
yaitu pohon gaharu, kapur, beringin, meranti, durian, 
bekai, pasak bumi, dan damar. Sedangkan temuan 
fauna yang paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, 
kijang, jejak beruang, burung tebun, burung merak, 
wawa, dll.

Tim Patroli Hutan melakukan Kegiatan Patroli 
pengamanan Areal Hutan Desa Long Paliran

Temuan Katak pada Kegiatan Patroli Hutan 
Desa Long Paliran

Patroli di Batas Buffer Zone antara PT. Sarana Trirasa 
Bhakti dengan Hutan Lindung Gn. Sondong.

Tim KMPH Patroli Hutan melakukan pengambilan titik 
koordinat pohon saat patroli disungai Telasau

Tanaman Karet

Tanaman Gaharu Salah Satu 
Kebun Masyarakat Penerima 

Manfaat
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4. DESA LONG PUJUNGAN

Desa Long Pujungan terletak di 
Kecamatan Pujungan, Kabupaten 
Malinau dengan luas wilayah desa 
18.873,54 Ha. Kegiatan Program 
FORCLIME FC di desa Long Pujungan 
berakhir pada akhir tahun 2019 dengan 
investasi terakhir patroli hutan berbasis 
masyarakat. Adapun kegiatan investasi 
pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
di Desa Long Pujungan berupa 
Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
penanaman dan pemeliharaan hingga 
tahun ke 2 tanaman Agroforestri.

Kegiatan penanaman desa Long 
Pujungan dilakukan pada tahun 2016 
dengan jenis tanaman berupa karet 
berjumlah 3.200 batang dan gaharu 
200 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 52 KK dengan luas 
arel penanaman sebesar 6,8 Ha.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan 
sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan pada tahun 
2017 sebanyak  3.400 batang dengan 
jumlah penerima manfaat 52 KK, dan 
pada tahun 2018 jumlah tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak 
3.400 batang dengan jumlah penerima 
manfaat sebanyak 52 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat di desa Long Pujungan 
dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur 
terpatroli ±  188,5 km serta luas area 
terpatroli ± 1.052,58 ha dengan lebar 
jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan 
ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung 
jumlah frekuensi patroli, dimana dalam 
satu tim tersebut beranggotakan 5 
orang. Dari hasil patroli hutan desa 
Long Pujungan, beberapa temuan flora 
yang paling sering dijumpai yaitu pohon 
gaharu, kapur, durian, dan meranti. 
Sedangkan temuan fauna yang paling 
banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, 
bangat, dan kelabet.

Tim Patroli Hutan Desa Long Pujungan lagi istrahat 

Perjalanan Tim Kelokasi Patroli Hutan Desa Long Pujungan

Pemeliharaan Tanaman Penyiangan/ pembersihan 
tanaman pengganggu 

disalah satu kebun
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5. 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. Adapun untuk 
investasi yang kegiatan yang dilakukan hingga 2019 
berupa Penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Agroforestri hingga pemeliharaan tahun ke dua 
dan setiap tahunnya dilaksanakan kegiatan Patroli 
Hutan berbasis masyarakat desa long paliran.

Kegiatan penanaman desa Long Paliran dilakukan 
pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa karet 
berjumlah 1.290 batang, gaharu 1.081 batang, dan 
tanaman pengganti yang terdiri dari buah-buahan 
dan tanaman keras lainnya berjumlah 2.312 batang. 
Adapun jumlah penerima manfaat sebanyak 63 KK 
dengan luas arel penanaman sebesar 94,5 Ha.

Kegiatan pemeliharaan didesa Long Paliran 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 3.501 
batang dengan jumlah penerima manfaat 20 KK, 
dan kemudian pada tahun 2018 tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak  2.854 batang 
dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
di desa Long Paliran dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 
443,25 km serta luas area terpatroli 2844,37 ha 
dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli 
hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, 
dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 
orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Paliran, 
beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai 
yaitu pohon gaharu, kapur, beringin, meranti, durian, 
bekai, pasak bumi, dan damar. Sedangkan temuan 
fauna yang paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, 
kijang, jejak beruang, burung tebun, burung merak, 
wawa, dll.

Tim Patroli Hutan melakukan Kegiatan Patroli 
pengamanan Areal Hutan Desa Long Paliran

Temuan Katak pada Kegiatan Patroli Hutan 
Desa Long Paliran

Patroli di Batas Buffer Zone antara PT. Sarana Trirasa 
Bhakti dengan Hutan Lindung Gn. Sondong.

Tim KMPH Patroli Hutan melakukan pengambilan titik 
koordinat pohon saat patroli disungai Telasau

Tanaman Karet

Tanaman Gaharu Salah Satu 
Kebun Masyarakat Penerima 
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4. DESA LONG PUJUNGAN

Desa Long Pujungan terletak di 
Kecamatan Pujungan, Kabupaten 
Malinau dengan luas wilayah desa 
18.873,54 Ha. Kegiatan Program 
FORCLIME FC di desa Long Pujungan 
berakhir pada akhir tahun 2019 dengan 
investasi terakhir patroli hutan berbasis 
masyarakat. Adapun kegiatan investasi 
pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
di Desa Long Pujungan berupa 
Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, 
penanaman dan pemeliharaan hingga 
tahun ke 2 tanaman Agroforestri.

Kegiatan penanaman desa Long 
Pujungan dilakukan pada tahun 2016 
dengan jenis tanaman berupa karet 
berjumlah 3.200 batang dan gaharu 
200 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 52 KK dengan luas 
arel penanaman sebesar 6,8 Ha.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan 
sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan pada tahun 
2017 sebanyak  3.400 batang dengan 
jumlah penerima manfaat 52 KK, dan 
pada tahun 2018 jumlah tanaman yang 
dilakukan pemeliharaan sebanyak 
3.400 batang dengan jumlah penerima 
manfaat sebanyak 52 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat di desa Long Pujungan 
dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur 
terpatroli ±  188,5 km serta luas area 
terpatroli ± 1.052,58 ha dengan lebar 
jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan 
ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung 
jumlah frekuensi patroli, dimana dalam 
satu tim tersebut beranggotakan 5 
orang. Dari hasil patroli hutan desa 
Long Pujungan, beberapa temuan flora 
yang paling sering dijumpai yaitu pohon 
gaharu, kapur, durian, dan meranti. 
Sedangkan temuan fauna yang paling 
banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, 
bangat, dan kelabet.

Tim Patroli Hutan Desa Long Pujungan lagi istrahat 

Perjalanan Tim Kelokasi Patroli Hutan Desa Long Pujungan

Pemeliharaan Tanaman Penyiangan/ pembersihan 
tanaman pengganggu 

disalah satu kebun
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7. DESA LONG JELET

Desa Long Jelet terletak di Kecamatan 
Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas 
wilayah desa 140.088,51 Ha. Kegiatan 
Program FORCLIME FC di desa Long Jelet 
berakhir pada akhir tahun 2019, dimulai 
dari kegiatan investasi pengelolaan hutan 
yang telah dilakukan berupa persemaian, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Agroforestri hingga tahun kedua dan Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat dilakukan 
disetiap tahunnya.

Kegiatan penanaman desa Long Jelet 
dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis 
tanaman berupa gaharu berjumlah 440 
batang, petai 1.222 batang, cempedak 2.967 
batang dan tanaman pengganti yang terdiri 
dari buah-buahan dan tanaman keras lainnya 
berjumlah 981 batang. Adapun jumlah 
penerima manfaat sebanyak 20 KK dengan 
luas arel penanaman sebesar 11,22 Ha.

Kegiatan pemeliharaan didesa Long Jelet 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 
tahun 2017 dan 2018. Jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 
2017 sebanyak 3.501 batang dengan jumlah 
penerima manfaat 20 KK, dan kemudian 
pada tahun 2018 tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak  2.854 batang 
dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 
20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat di desa Long Jelet dilakukan 
sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan 
panjang jalur terpatroli 139,6 km serta luas 
area terpatroli 1.042,45 ha dengan lebar 
jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini 
melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi 
patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli 
hutan desa Long Jelet, beberapa temuan 
flora yang paling sering dijumpai yaitu pohon 
gaharu, beringin, kapur, durian, dan belaban. 
Sedangkan temuan fauna yang paling 
banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, 
monyet, burung enggang, dll. Selain itu juga 
ditemukan kuburan batu  suku Dayak Ngorek 
dan kuburan lama suku Dayak Uma Lung 
yang merupakan situs peninggalan budaya.

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengambilan Pendataan 
Temuan Pada Kegiatan Patroli Hutan Desa Long Jelet

Perjalanan Tim KMPH Patroli Hutan menuju lokasi patroli
 di sungai belete

Air Terjun Bum, salah satu tempat lokasi 
patroli hutan desa Long Jelet

Salah Satu Kebun Masyarakat 
Penerima Manfaat Tanaman 

Cempedak dan Petai

Tim Patroli menemukan pohon 
dengan diameter cukup besar

Tanaman Cempedak
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6. DESA LONG KETAMAN

Desa Long Ketaman terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 17.918,64 Ha. 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. Kegiatan ini merupakan kegiatan investasi setiap tahunannya guna 
melindungi keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan satwa liar, juga melindungi atau mencegah 
hutan masyarakat dari kegiatan-kegiatan ilegal dan meminimalisir aktifitas masyarakat dalam 
pengeksploitasi flora dan fauna yang dilindungi.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Ketaman dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 401,52 km serta luas area terpatroli 2.344,64 ha 
dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 
5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Ketaman, ada beberapa temuan flora yang paling sering 
dijumpai yaitu pohon meranti, durian, beringin, agatis, gaharu, dan lembasung. Sedangkan temuan 
fauna yang paling sering dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, beruang madu, burung merak, landak dan 
wawa.

Penemuan Macan Dahan Kalimantan (Neofelis diardi) pada patroli hutan

Tim KMPH Patroli Hutan melakukan pengukuran 
diameter pohon serta pengambilan titik koordinat

Salah Satu Jalur Lokasi Tim Patroli Hutan Desa Ketaman
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7. DESA LONG JELET

Desa Long Jelet terletak di Kecamatan 
Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas 
wilayah desa 140.088,51 Ha. Kegiatan 
Program FORCLIME FC di desa Long Jelet 
berakhir pada akhir tahun 2019, dimulai 
dari kegiatan investasi pengelolaan hutan 
yang telah dilakukan berupa persemaian, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman 
Agroforestri hingga tahun kedua dan Patroli 
Hutan Berbasis Masyarakat dilakukan 
disetiap tahunnya.

Kegiatan penanaman desa Long Jelet 
dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis 
tanaman berupa gaharu berjumlah 440 
batang, petai 1.222 batang, cempedak 2.967 
batang dan tanaman pengganti yang terdiri 
dari buah-buahan dan tanaman keras lainnya 
berjumlah 981 batang. Adapun jumlah 
penerima manfaat sebanyak 20 KK dengan 
luas arel penanaman sebesar 11,22 Ha.

Kegiatan pemeliharaan didesa Long Jelet 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada 
tahun 2017 dan 2018. Jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 
2017 sebanyak 3.501 batang dengan jumlah 
penerima manfaat 20 KK, dan kemudian 
pada tahun 2018 tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak  2.854 batang 
dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 
20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis 
Masyarakat di desa Long Jelet dilakukan 
sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan 
panjang jalur terpatroli 139,6 km serta luas 
area terpatroli 1.042,45 ha dengan lebar 
jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini 
melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi 
patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli 
hutan desa Long Jelet, beberapa temuan 
flora yang paling sering dijumpai yaitu pohon 
gaharu, beringin, kapur, durian, dan belaban. 
Sedangkan temuan fauna yang paling 
banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, 
monyet, burung enggang, dll. Selain itu juga 
ditemukan kuburan batu  suku Dayak Ngorek 
dan kuburan lama suku Dayak Uma Lung 
yang merupakan situs peninggalan budaya.

Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengambilan Pendataan 
Temuan Pada Kegiatan Patroli Hutan Desa Long Jelet

Perjalanan Tim KMPH Patroli Hutan menuju lokasi patroli
 di sungai belete

Air Terjun Bum, salah satu tempat lokasi 
patroli hutan desa Long Jelet

Salah Satu Kebun Masyarakat 
Penerima Manfaat Tanaman 

Cempedak dan Petai

Tim Patroli menemukan pohon 
dengan diameter cukup besar

Tanaman Cempedak
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6. DESA LONG KETAMAN

Desa Long Ketaman terletak di Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 
desa 17.918,64 Ha. 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. Kegiatan ini merupakan kegiatan investasi setiap tahunannya guna 
melindungi keanekaragaman hayati baik tumbuhan dan satwa liar, juga melindungi atau mencegah 
hutan masyarakat dari kegiatan-kegiatan ilegal dan meminimalisir aktifitas masyarakat dalam 
pengeksploitasi flora dan fauna yang dilindungi.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Ketaman dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 401,52 km serta luas area terpatroli 2.344,64 ha 
dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 
5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Ketaman, ada beberapa temuan flora yang paling sering 
dijumpai yaitu pohon meranti, durian, beringin, agatis, gaharu, dan lembasung. Sedangkan temuan 
fauna yang paling sering dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, beruang madu, burung merak, landak dan 
wawa.

Penemuan Macan Dahan Kalimantan (Neofelis diardi) pada patroli hutan

Tim KMPH Patroli Hutan melakukan pengukuran 
diameter pohon serta pengambilan titik koordinat

Salah Satu Jalur Lokasi Tim Patroli Hutan Desa Ketaman
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9. 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, kegiatan ini juga 
dilakukan disetiap tahunnya untuk dapat mencegah dan memantau pendudukan dan pengerjaan 
lahan hutan tanpa ijin pemerintah desa dan adat, juga sarana untuk mengetahui keragaman flora dan 
fauna yang ada dikawasan hutan desa Long Bena.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Bena dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 252,89 km serta luas area terpatroli 2.774,75 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Bena, beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai yaitu 
pohon meranti, agatis, beringin, adau, gaharu, saleng, dan kayu belaban. Sedangkan temuan fauna 
yang paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, tupai, beruang, burung enggang, dll. Selain itu 
juga ditemukan kuburan batu yang merupakan situs peninggalan budaya.

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

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 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 rangkaian kegiatan disetiap tahunnya berupa Patroli Hutan 
Berbasis Masyarakat dengan tujuan dapat menjaga keutuhan kawasan hutan. 

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Pua dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 290,47 km serta luas area terpatroli 1.943,43 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Pua, beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai yaitu 
pohon gaharu, meranti, lembasung, dan markunyit. Sedangkan temuan fauna yang paling banyak 
dijumpai yaitu babi, kijang, rusa, dan jejak beruang madu.

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Pua Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran 
Diameter Pohon

Air terjun sungai bum, saat patroli di sungai bum desa Long Pua
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9. 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, kegiatan ini juga 
dilakukan disetiap tahunnya untuk dapat mencegah dan memantau pendudukan dan pengerjaan 
lahan hutan tanpa ijin pemerintah desa dan adat, juga sarana untuk mengetahui keragaman flora dan 
fauna yang ada dikawasan hutan desa Long Bena.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Bena dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 252,89 km serta luas area terpatroli 2.774,75 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Bena, beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai yaitu 
pohon meranti, agatis, beringin, adau, gaharu, saleng, dan kayu belaban. Sedangkan temuan fauna 
yang paling banyak dijumpai yaitu babi, rusa, kijang, tupai, beruang, burung enggang, dll. Selain itu 
juga ditemukan kuburan batu yang merupakan situs peninggalan budaya.

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

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 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 rangkaian kegiatan disetiap tahunnya berupa Patroli Hutan 
Berbasis Masyarakat dengan tujuan dapat menjaga keutuhan kawasan hutan. 

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Pua dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 290,47 km serta luas area terpatroli 1.943,43 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. 
Dari hasil patroli hutan desa Long Pua, beberapa temuan flora yang paling sering dijumpai yaitu 
pohon gaharu, meranti, lembasung, dan markunyit. Sedangkan temuan fauna yang paling banyak 
dijumpai yaitu babi, kijang, rusa, dan jejak beruang madu.

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Pua Tim KMPH Patroli Hutan Melakukan Pengukuran 
Diameter Pohon

Air terjun sungai bum, saat patroli di sungai bum desa Long Pua
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Pengukuran Diameter Pohon Tanaman Argoforestry 
Desa Long Uli Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Uli

Tim survey tata guna lahan melakukan tracking dilokasi 
sawah desa Long Uli

Pemasangan Plang sementara untuk Tata Batas Desa 
Long Uli – Desa Long Tabulo

Penemuan Kuburan Batu Suku Ngorek, Berlokasi di Daerah 
Sungai Lutung, Desa Long Uli

Tim Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Pohon diareal 
Jalur Patroli Hutan
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10. 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 timur dengan 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 akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat dan PLUP. Adapun untuk kegiatan investasi pengelolaan 
hutan yang telah dilakukan dari 2015-2019 berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman 
, pemeliharaan tanaman Agroforestry, Participatory Land Use Planning (PLUP) dan Pemetaan Batas 
Partisipatif.

Kegiatan penanaman desa Long Uli dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 1.930 batang, nangka 60 batang, dan durian 60 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 30 KK dengan luas arel penanaman sebesar 3,21 Ha.

Kegiatan pemeliharaan tanaman di desa Long Uli dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 2.094 
batang dengan jumlah penerima manfaat 30 KK, dan tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak 2.050 batang dengan jumlah penerima manfaat 20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Uli dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 620,52 km serta luas area terpatroli 2.727,36 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 
5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Uli, beberapa temuan yang dijumpai oleh tim patroli antara 
lain yaitu situs peninggalan budaya berupa kuburan batu, untuk penemuan fauna yang paling banyak 
dijumpai yaitu pohon meranti, agatis, adau, kapur, durian, keruing, gaharu, beringin, bengkirai, dll. 
Sedangkan temuan fauna yaitu rusa, kijang, beruang madu, babi, musang, dan burung merak.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning (PLUP) 
telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau No.49 Tahun 
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 
Desember 2019 dengan Luas 18.056,15 Ha, Keliling 68,08 Km, Status Tata Batas Selesai. Land Use 
Planning, Hutan Rimba 5.483,18 Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 11.232,55 Ha, 
Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 1.143,62 Ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 79,23 
Ha, Permukiman 17,80 Ha, Total 17.956,38 Ha.  Dengan jumlah Anggota Tim PLUP 2 Tim (10 Orang).

Pemeliharaan Tanaman Argoforestry Desa Long Uli
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Pengukuran Diameter Pohon Tanaman Argoforestry 
Desa Long Uli Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Uli

Tim survey tata guna lahan melakukan tracking dilokasi 
sawah desa Long Uli

Pemasangan Plang sementara untuk Tata Batas Desa 
Long Uli – Desa Long Tabulo

Penemuan Kuburan Batu Suku Ngorek, Berlokasi di Daerah 
Sungai Lutung, Desa Long Uli

Tim Patroli Hutan Melakukan Pengukuran Pohon diareal 
Jalur Patroli Hutan
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10. 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 timur dengan 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 akhir tahun 2019, dengan kegiatan investasi pengelolaan hutan yang telah dilakukan 
berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat dan PLUP. Adapun untuk kegiatan investasi pengelolaan 
hutan yang telah dilakukan dari 2015-2019 berupa Patroli Hutan Berbasis Masyarakat, Penanaman 
, pemeliharaan tanaman Agroforestry, Participatory Land Use Planning (PLUP) dan Pemetaan Batas 
Partisipatif.

Kegiatan penanaman desa Long Uli dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 1.930 batang, nangka 60 batang, dan durian 60 batang. Adapun jumlah penerima 
manfaat sebanyak 30 KK dengan luas arel penanaman sebesar 3,21 Ha.

Kegiatan pemeliharaan tanaman di desa Long Uli dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 
2017 dan 2018. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 2.094 
batang dengan jumlah penerima manfaat 30 KK, dan tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan 
pemeliharaan sebanyak 2.050 batang dengan jumlah penerima manfaat 20 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Uli dilakukan sejak tahun 2015 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 620,52 km serta luas area terpatroli 2.727,36 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 
5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Uli, beberapa temuan yang dijumpai oleh tim patroli antara 
lain yaitu situs peninggalan budaya berupa kuburan batu, untuk penemuan fauna yang paling banyak 
dijumpai yaitu pohon meranti, agatis, adau, kapur, durian, keruing, gaharu, beringin, bengkirai, dll. 
Sedangkan temuan fauna yaitu rusa, kijang, beruang madu, babi, musang, dan burung merak.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning (PLUP) 
telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau No.49 Tahun 
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 
Desember 2019 dengan Luas 18.056,15 Ha, Keliling 68,08 Km, Status Tata Batas Selesai. Land Use 
Planning, Hutan Rimba 5.483,18 Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 11.232,55 Ha, 
Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 1.143,62 Ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 79,23 
Ha, Permukiman 17,80 Ha, Total 17.956,38 Ha.  Dengan jumlah Anggota Tim PLUP 2 Tim (10 Orang).

Pemeliharaan Tanaman Argoforestry Desa Long Uli
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12. 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 Masyarakat, 
Participatory Land Usea Planning (PLUP) Pemetaan Batas Partisipatif, dan Tata Guna Lahan.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Alango dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 584,31 km serta luas area terpatroli 3.520,25 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Alango, beberapa penemuan penting yang 
dijumpai oleh tim patroli seperti situs peninggalan budaya berupa kuburan batu, potensi ekowisata 
yang dijumpai yaitu air terjun, untuk penemuan fauna yang paling banyak dijumpai yaitu pohon 
meranti, gaharu, agatis, dll. sedangkan temuan fauna yaitu babi, tupai, burung enggang, beruang 
madu, lutung bangat, wawa, kijang, beruk, monyet ekor panjang, burung merak, dan berung tebun.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning (PLUP) 
telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau No.49 Tahun 
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 
Desember 2019 dengan Luas 21.667,52 Ha, Keliling 81,33 Km, Status Tata Batas Selesai. Land Use 
Planning, Hutan Rimba  14.860,73 Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 5.592,06 Ha, 
Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 752,62 Ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 337,22 
Ha, Permukiman 36,91 Ha, Total  21.579,54 Ha. Dengan Jumlah Anggota Tim PLUP 4 Tim (20 Orang).

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Alango Tim survey tata guna lahan melakukan 
tracking dilokasi sawah desa Long Alango

Kuburan Batu, Temuan Tim Patroli Hutan 
Pada Kegiatan Patroli Hutan 

di Desa Long Alango

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan 
Tracking Pada Lokasi Perladangan di Desa 

Long Alango

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan 
Pemasangan Plat Batas Desa 
Long Alango – Desa Long Uli

Penemuan kantong semar 
(Nepenthes northiana) pada kegiatan 

patroli hutan di Tana Ulen 
desa Long Alango
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11. DESA LONG TEBULO

Desa Long Tebulo terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten 
Malinau dengan luas wilayah desa 6.338,03 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.

Kegiatan penanaman desa Long Tebulo dilakukan pada tahun 2016 
dengan jenis tanaman berupa karet berjumlah 12.006 batang dan 
nangka/cempedak 3.370 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 29 KK dengan luas arel penanaman sebesar 25,74 Ha.

Kegiatan pemeliharaan tanaman di desa Long Tebulo 
dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 
tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan 
pada tahun 2017 sebanyak 12.870 batang dengan jumlah 
penerima manfaat 29 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 10.655 batang dengan 
jumlah penerima manfaat 25 KK, dan kemudian pada tahun 
2019 tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 7.445 
batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 25 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long 
Tebulo dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan 
panjang jalur terpatroli 244,45 km serta luas area terpatroli 
1.866,48 ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli 
hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam 
satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli 
hutan desa Long Tebulo, beberapa penemuan penting yang 
dijumpai oleh tim patroli seperti situs peninggalan budaya yang 
dapat menjadi potensi ekowisata seperti kuburan batu, potensi 
ekowisata lainnya yang dijumpai yaitu air terjun tebulo kabing, 
untuk penemuan fauna yang paling banyak dijumpai yaitu 
pohon meranti, gaharu, durian, adau, agatis, dll. Sedangkan 
temuan fauna yaitu rusa, kijang, bangat, wawa, beruang 
madu, babi, tringgiling, burung tebun, dan burung temengang.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui 
Participatory Land Use Planning (PLUP) telah selesai dilaksanakan 
dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 Desember 2019 
dengan Luas 6.338,03 Ha, Keliling 39,72 Km, Status Tata Batas 
Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 2.047,43 Ha, Hutan 
Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 3.771,88 Ha, Hutan 
Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 467,85 Ha, Ladang/
Pertanian Lahan Kering 6,02 Ha, Permukiman 8,88 Ha, Total 
6.302,06 Ha. Dengan jumlah Anggota Tim PLUP  2 Tim (10 Orang).

LPM Bersama Fasilitator Desa 
Melakukan Pendataan Tanaman 

Kegiatan Agroforesti Program 
FORCLIME FC di Desa Long Tebulo

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan 
Tracking Pada Lokasi Perkebunan di 

Desa Long Tebulo

Pemasangan Plat Batas Desa 
Long Uli-Long Tebulo

Tim Patroli Desa Long Tebulo

198



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Malinau

12. 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 Masyarakat, 
Participatory Land Usea Planning (PLUP) Pemetaan Batas Partisipatif, dan Tata Guna Lahan.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long Alango dilakukan sejak tahun 2015 
sampai tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 584,31 km serta luas area terpatroli 3.520,25 
ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang 
di bentuk menjadi 4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut 
beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli hutan desa Long Alango, beberapa penemuan penting yang 
dijumpai oleh tim patroli seperti situs peninggalan budaya berupa kuburan batu, potensi ekowisata 
yang dijumpai yaitu air terjun, untuk penemuan fauna yang paling banyak dijumpai yaitu pohon 
meranti, gaharu, agatis, dll. sedangkan temuan fauna yaitu babi, tupai, burung enggang, beruang 
madu, lutung bangat, wawa, kijang, beruk, monyet ekor panjang, burung merak, dan berung tebun.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning (PLUP) 
telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau No.49 Tahun 
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 
Desember 2019 dengan Luas 21.667,52 Ha, Keliling 81,33 Km, Status Tata Batas Selesai. Land Use 
Planning, Hutan Rimba  14.860,73 Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 5.592,06 Ha, 
Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 752,62 Ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 337,22 
Ha, Permukiman 36,91 Ha, Total  21.579,54 Ha. Dengan Jumlah Anggota Tim PLUP 4 Tim (20 Orang).

Tim KMPH Patroli Hutan Desa Long Alango Tim survey tata guna lahan melakukan 
tracking dilokasi sawah desa Long Alango

Kuburan Batu, Temuan Tim Patroli Hutan 
Pada Kegiatan Patroli Hutan 

di Desa Long Alango

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan 
Tracking Pada Lokasi Perladangan di Desa 

Long Alango

Tim Survey Tata Guna Lahan Melakukan 
Pemasangan Plat Batas Desa 
Long Alango – Desa Long Uli

Penemuan kantong semar 
(Nepenthes northiana) pada kegiatan 

patroli hutan di Tana Ulen 
desa Long Alango
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11. DESA LONG TEBULO

Desa Long Tebulo terletak di Kecamatan Bahau Hulu, Kabupaten 
Malinau dengan luas wilayah desa 6.338,03 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.

Kegiatan penanaman desa Long Tebulo dilakukan pada tahun 2016 
dengan jenis tanaman berupa karet berjumlah 12.006 batang dan 
nangka/cempedak 3.370 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 29 KK dengan luas arel penanaman sebesar 25,74 Ha.

Kegiatan pemeliharaan tanaman di desa Long Tebulo 
dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan 
tahun 2019. Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan 
pada tahun 2017 sebanyak 12.870 batang dengan jumlah 
penerima manfaat 29 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman 
yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 10.655 batang dengan 
jumlah penerima manfaat 25 KK, dan kemudian pada tahun 
2019 tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 7.445 
batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 25 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Long 
Tebulo dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, dengan 
panjang jalur terpatroli 244,45 km serta luas area terpatroli 
1.866,48 ha dengan lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli 
hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk menjadi 
4 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam 
satu tim tersebut beranggotakan 5 orang. Dari hasil patroli 
hutan desa Long Tebulo, beberapa penemuan penting yang 
dijumpai oleh tim patroli seperti situs peninggalan budaya yang 
dapat menjadi potensi ekowisata seperti kuburan batu, potensi 
ekowisata lainnya yang dijumpai yaitu air terjun tebulo kabing, 
untuk penemuan fauna yang paling banyak dijumpai yaitu 
pohon meranti, gaharu, durian, adau, agatis, dll. Sedangkan 
temuan fauna yaitu rusa, kijang, bangat, wawa, beruang 
madu, babi, tringgiling, burung tebun, dan burung temengang.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui 
Participatory Land Use Planning (PLUP) telah selesai dilaksanakan 
dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau 
No.49 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas 
Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 Desember 2019 
dengan Luas 6.338,03 Ha, Keliling 39,72 Km, Status Tata Batas 
Selesai. Land Use Planning, Hutan Rimba 2.047,43 Ha, Hutan 
Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun 3.771,88 Ha, Hutan 
Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 467,85 Ha, Ladang/
Pertanian Lahan Kering 6,02 Ha, Permukiman 8,88 Ha, Total 
6.302,06 Ha. Dengan jumlah Anggota Tim PLUP  2 Tim (10 Orang).

LPM Bersama Fasilitator Desa 
Melakukan Pendataan Tanaman 
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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.

Kegiatan penanaman desa Apau Ping dilakukan pada tahun 2016 dengan jenis tanaman berupa 
karet berjumlah 18.201 batang, gaharu 4.515 batang, dan tanaman pengganti yang terdiri dari buah-
buahan dan tanaman keras lainnya berjumlah 1.150 batang. Adapun jumlah penerima manfaat 
sebanyak 37 KK dengan luas arel penanaman sebesar 44,9 Ha.

Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada tahun 2017, 2018 dan tahun 2019. 
Jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan pada tahun 2017 sebanyak 21.336 batang dengan 
jumlah penerima manfaat 37 KK, pada tahun 2018 jumlah tanaman yang dilakukan pemeliharaan 
sebanyak 20.576 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 37 KK, dan kemudian pada 
tahun 2019 tanaman yang dilakukan pemeliharaan sebanyak 8.568 batang dengan jumlah penerima 
manfaat sebanyak 31 KK.

Kegiatan Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di desa Apau Ping dilakukan sejak tahun 2016 sampai 
tahun 2019, dengan panjang jalur terpatroli 361,49 km serta luas area terpatroli 2.861,01 ha dengan 
lebar jalur patroli 100 m. Kegiatan patroli hutan ini melibatkan masyarakat desa yang di bentuk 
menjadi 3 - 6 tim tergantung jumlah frekuensi patroli, dimana dalam satu tim tersebut beranggotakan 
5 orang, dengan lamanya patroli yaitu 4 - 8 hari tergantung jarak lokasi patroli. Dari hasil patroli hutan 
desa Apau Ping, beberapa penemuan penting yang dijumpai oleh tim patroli seperti situs peninggalan 
budaya yang dapat menjadi potensi ekowisata seperti kuburan batu, potensi ekowisata lainnya yang 
dijumpai yaitu padang rumput banteng Long Tua dan air terjun sungai lian, untuk penemuan fauna 
yang paling banyak dijumpai yaitu pohon meranti, manggris, gaharu, dan durian hutan, sedangkan 
temuan fauna yaitu babi, biawak, musang, tupai, banteng, burung enggang, beruang madu, tringgiling, 
wawa, kijang, rusa dan landak.

Kegiatan penetapan tata batas dan tata guna lahan melalui Participatory Land Use Planning (PLUP) 
telah selesai dilaksanakan dengan diterimanya SK Tata Batas Peraturan Bupati Malinau No.49 Tahun 
2019 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa se-Kecamatan Bahau Hulu pada Tanggal 23 
Desember 2019 dengan Luas 182.188,80 Ha, Keliling 281,56 Km, Status Tata Batas Selesai. Land Use 
Planning, Hutan Rimba 173.235,73 Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 10-15 Tahun  7.658,24 
Ha, Hutan Sekunder Bekas Ladang Umur 1-5 Tahun 346,29 Ha, Ladang/Pertanian Lahan Kering 64,66 
Ha, Permukiman 19,62 Ha, Total 181.324,54 Ha. Dengan jumlah Anggota Tim PLUP  2 Tim (10 Orang).
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Program Forclime FC memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan mengakses izin pengelolaan dan 
kemitraan. Fasilitasi telah dilakukan sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini. Sebanyak 5 (lima) Hutan 
Desa telah mendapatkan SK pengelolaan dan 1 (satu) Kemitraan Kehutanan telah mendapatkan SK 
Kulin KK. Total luasan area perhutanan sosial skema Hutan Desa sebesar 43.966 ha yang terbagi 
dalam 2 status kawasan yaitu Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Sedangkan untuk skema Kemitraan 
Kehutanan sebesar 114 ha pada areal IUPHHK HA PT. SLJ IV. Pada skema Kemitraan Kehutanan 
saat ini fasilitasi pada 2 kampung dampingan Forclime FC masih dilakukan, yaitu Kampung Suaran 
dengan IUPHHK HTI PT. TRH dengan calon areal seluas 238 ha dan Kampung Tepian Buah dengan 
IUPHHK HA PT. Inhutani 1 Unit Labanan dengan calon areal seluas 92 ha. 

Tidak hanya sampai mendapatkan SK, Program Forclime FC juga melakukan fasilitasi pasca izin 
untuk melakukan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan sdm dan kelola usaha. Pengembangan 
usaha di Hutan Desa Punan Segah, Long Ayap, Long Lanuk, Pegat Batumbuk dan Long Laai sejak 
tahun 2018 sampai dengan 2021 berupa penandaan batas HD, penandaan batas zonasi, demplot 
tanaman herbal, demplot madu kelulut (trigona), demplot hortikultura, penanaman pola agroforestry 
dan pembangunan pondok belajar. 

Pengajuan usulan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa di Kampung Long Laai Kecamatan 
Segah sejak tahun 2019 oleh LPHD Long Laai dengan total luasan sebesar 46.809,01 Ha yang 
tersebar pada 4 areal yaitu sebelah utara dari Kampung Long Laai seluas 13.878,68 Ha, sebelah 
selatan kampung seluas 19.178,65 Ha, sebelah timur kampung seluas 4.253,72 Ha, dan sebelah 
barat kampung seluas 9.498,24 Ha. Pada 25 Agustus 2020 pengusulan kembali HD Long Laai oleh 
LPHD dan kepala kampung dengan luasan usulan sebesar 4.253,72 Ha yang berada di sebelah 
timur kampung Long Laai melalui surat usulan Hutan Desa dengan nomor: 195/KMP-LL/VIII/2020 
Tentang Permohonan Perubahan Luasan HPHD di Kampung Long Laai. Berikutnya BPSKL Wilayah 
Kalimantan untuk membentuk dan melakukan Verifikasi Teknis permohonan HPHD. Kegiatan ini 
dilakukan pada 9-10 Februari 2021 oleh 9 orang terdiri dari Forclime FC, BPSKL, Dishut Provinsi dan 
KPHP Berau Barat. Hasil dari kegiatan ini adalah: verifikasi lokasi indikatif TORA yang berada pada 
areal calon HD seluas ± 180 ha pada areal Sungai Mamak (batu dinding); melakukan pengumpulan 
foto KTP dan KK pengurus; penyusunan dan penyetujuan Pakta Integritas.  

Berdasarkan BA Verifikasi Teknis Permohonan HPHD Di Kampung Long Laai Nomor: BA. 28/X-3/
BPSKL-2/PSL.1/2/2021 pada bulan Maret 2021 dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup 
Dan Kehutanan Nomor: SK. 1546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 Tentang Pemberian Hak 
Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Las Mai Seluas ± 4.058 (Empat 
Ribu Lima Puluh Delapan) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Di Kampung Long 
Laai Kecamatan Segah kabupaten Berau Provinnsi Kalimantan Timur yang disampaikan pada bulan 
Juli 2021.

PENDAMPINGAN VERIFIKASI TEKNIS HUTAN DESA 
KAMPUNG LONG LAAI
BERAU, 9-10 FEBRUARI 2021
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Pilot Project sebagai uji coba (trial) karet bersih (bokar) pada DA REDD+ Program FORCLIME-FC 
antara Kelompok Jatimur bersama PT. MKC (Multi Kusuma Cemerlang) untuk membangun kemitraan 
pemasaran hasil investasi dilakukan pada Februari dan Juni 2021. Dari hasil pemasaran pertama, 
Februari 2021 dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut penjualan bokar pada 6 April 201 di Kampung 
Labanan Jaya oleh DPMU Berau, GFA dan Kelompok Jatimur. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi 
dari proses pengumpulan dan pemasaran BOKAR yang dilakukan oleh kelompok. Dari proses ini, 
temuan oleh kelompok adalah: harga notaring merupakan persentase 100% kadar karet kering 
(K3) yang akan dicek pada laboratorium PT. MKC, kondisi K3 hanya dapat diprediksi oleh kelompok 
berdasarkan perlakukan bokar, terjadi penyususan berat bokar terlalu tinggi jika pembelian dalam 
kondisi basah (direndam), umumnya petani belum menggunakan koagulan untuk penggumpalan, 
perlu dilakukan kering angin pada apar-apar untuk meningkatkan K3, melakukan perhitungan biaya 
operasional (transportasi pengiriman, transportasi pengumpulan kebun petani ke lokasi penampung, 
tenaga kerja dan pembelian karet),  pengambilan/ pembelian secara acak belum dari petani Kelompok 
Jatimur, belum ada gudang untuk kering angin dan penyimpanan hasil pembelian.  

Berdasarkan hal tersebut tindak lanjut yang perlu dilakukan berupa penjualan bersama untuk 
mempermudah kreditas K3 bokar secara seragam, melakukan perbaikan metode dalam pembelian 
dan perlakukan seperti karet basah dan kering dilakukan pemisahan dalam penyimpanan dan 
penjualannya, perbaikan K3 ddapat dilakukan dengan cara: pengepresan karet dalam kotak yang 
ditindis batu dapat mengurangi kadar air sebesar 23%, pemberian koagulan pada hasil penyadapan 
karet secara langsung, keringan angin karet dengan menggunakan apar-apar menghasilkan K3 
maksimal 74% dan memisahkan hasil pembelian karet basah dan karet kering. Penyusunan Petunjuk 
Teknis Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang mengatur tentang 
pengembangan bokar (budidaya tanaman, penanganan lateks kebun, penentuan kadar karet kering, 
jenis-jenis bokar, dan penyadapan pohon karet), mekanisme pengolahan dan pemasaran bokar 
(budidaya tanaman karet, tahapan [engolahan getah karet (lateks), mekanisme pemasaran bersama, 
manajemen kelompok). Selain melakukan penyusunan juknis juga dilakukan pembahasan profile dan 
AD/ART kelompok.

Selain pembahasan tindak lanjut penjualan bokar, juga dilakukan pendampingan Kelompok Makmur 
Mandiri dan Mekar Jaya selaku kelompok pengelola produk turunan gaharu berupa sulingan minyak 
gaharu dan teh daun gaharu pada 7 April 2021 di Kampung Labanan Makmur oleh DPMU Berau, GFA, 
Kelompok Makmur Mandiri dan Mekar Jaya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, 
identifikasi kelompok adalah:

Kelompok Makmur Mandiri memiliki 2 usaha yaitu teh daun gaharu dan penyulingan gaharu. Kegiatan 
teh daun gaharu: pembuatan telah berjalan secara rutin, penjualan di sekitar kampung Labanan 
dan sebagian kecil keluar daerah, bahan baku melimpah, belum memiliki izin edar dan halal, hasil 
penjualan masih digunakan untuk pemeliharaan kebun, belum terapat biaya operasional produksi 
dan pengerjaan produksi masih dilakukan secara sendiri (belum kelompok). Kegiatan penyulingan 
gaharu: penyulingan masih berupa uji coba, jadwal penyulingan rutin oleh kelompok belum ada, bahan 
baku telah disiapkan, peralatan tambahan telah lengkap, oli sebagai bahan bakar sudah tersedia, 
bahan baku berkualitas sulit didapatkan, diagendakan pertemuan rutin kelompok setiap bulan 
di Minggu Ke II.

RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN TINDAK LANJUT 
PENJUALAN BOKAR DAN PENGELOLAAN USAHA 
TURUNAN GAHARU 
BERAU, 6-7 APRIL 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Sejak tahun 2013, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Program Forclime FC pada kampung-
kampung dampingan di DPMU Berau. Kegiatan tersebut diantaranya adalah penanaman, pembuatan 
persemaian masyarakat, Participatory Land Use Planning (PLUP), patroli hutan berbasis masyarakat, 
fasilitasi hutan desa, fasilitasi usaha mikro kelompok masyarakat (UMKM), rehabilitasi mangrove, 
pengembangan produk unggulan kampung, dan pengembangan demonstration plot, serta peningkatan 
kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan. Untuk melihat dampak program terhadap sosial dan 
ekonomi perlu dilakukan kegiatan survei yang hasilnya akan dibandingkan dengan data baseline. 
Selain itu, ada beberapa isu yang harus digali diantaranya adalah terkait gender dan persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan Program Forclime FC. Survey sosial ekonomi tahun 2021 untuk 
mengukur dampak Program Forclime FC di DPMU Berau diagendakan akan dilakukan di 6 kampung 
1 RT yaitu kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur, Long Lanuk, Nyapa Indah, Punan Segah, 
Punan Mahkam, dan Long Ayap. Dasar pemilihan kampung tersebut adalah karena kegiatan investasi 
Program Forclime FC pada kampung tersebut cukup banyak terutama untuk kegiatan pengembangan 
ekonomi. Pelaksanaan awal survey sosek dilakukan pada Kampung Labanan Makmur sebagai contoh. 
Hasil survey sosek dilakukan input data dan dilakukan pembahasan bersama tim sosek DPMU Berau 
dan NPMU. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengurangi factor kesalahan dalam pengisian 
quisioner oleh enumerator

Parameter yang diukur, diantaranya adalah tingkat kesejahteraan, kondisi sosial, ekonomi 
masyarakat, analisis gender, dan persepsi masyarakat terhadap Program Forclime FC dengan data 
yang dikumpulkan berupa data kuantitaif dan kualitatif. Untuk data kesejahteraan, kondisi sosial, 
dan ekonomi masyarakat mengadopsi kuesioner dari metode Nested Sphare of Poverty (NESP). 
Sedangkan untuk kuesioner analisis gender dan persepsi masyarakat disusun berdasarkan study 
literatur dan disesuaikan berdasarkan informasi yang dikaji. Responden adalah responden kunci dan 
responden umum. Responden kunci merupakan informan yang merupakan tokoh kunci dari suatu 
kampung. Setiap kampung tokoh kunci yang diwawancara minimal 2 orang. Sedangkan responden 
umum merupakan kepala keluarga dari penerima manfaat Program Forclime FC yang terpilih secara 
acak sebanyak 38 orang. 

Dari 12 indikator kesejahteraan masyarakat sebanyak 9 indikator mendapatkan nilai sejahtera 
(subjektif, kesehatan, pengetahuan, materi, politik, sosial, sarana dan pelayanan, kebutuhan dasar 
dan kemiskinan agregat) dan 3 indikator mendapatkan nilai sedang (ekonomi, alam dan lingkungan 
pendukung).

SURVEI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM 
FORCLIME FC
BERAU, 24-25 APRIL 2021
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Pilot Project sebagai uji coba (trial) karet bersih (bokar) pada DA REDD+ Program FORCLIME-FC 
antara Kelompok Jatimur bersama PT. MKC (Multi Kusuma Cemerlang) untuk membangun kemitraan 
pemasaran hasil investasi dilakukan pada Februari dan Juni 2021. Dari hasil pemasaran pertama, 
Februari 2021 dilakukan rapat pembahasan tindak lanjut penjualan bokar pada 6 April 201 di Kampung 
Labanan Jaya oleh DPMU Berau, GFA dan Kelompok Jatimur. Hal ini merupakan bagian dari evaluasi 
dari proses pengumpulan dan pemasaran BOKAR yang dilakukan oleh kelompok. Dari proses ini, 
temuan oleh kelompok adalah: harga notaring merupakan persentase 100% kadar karet kering 
(K3) yang akan dicek pada laboratorium PT. MKC, kondisi K3 hanya dapat diprediksi oleh kelompok 
berdasarkan perlakukan bokar, terjadi penyususan berat bokar terlalu tinggi jika pembelian dalam 
kondisi basah (direndam), umumnya petani belum menggunakan koagulan untuk penggumpalan, 
perlu dilakukan kering angin pada apar-apar untuk meningkatkan K3, melakukan perhitungan biaya 
operasional (transportasi pengiriman, transportasi pengumpulan kebun petani ke lokasi penampung, 
tenaga kerja dan pembelian karet),  pengambilan/ pembelian secara acak belum dari petani Kelompok 
Jatimur, belum ada gudang untuk kering angin dan penyimpanan hasil pembelian.  

Berdasarkan hal tersebut tindak lanjut yang perlu dilakukan berupa penjualan bersama untuk 
mempermudah kreditas K3 bokar secara seragam, melakukan perbaikan metode dalam pembelian 
dan perlakukan seperti karet basah dan kering dilakukan pemisahan dalam penyimpanan dan 
penjualannya, perbaikan K3 ddapat dilakukan dengan cara: pengepresan karet dalam kotak yang 
ditindis batu dapat mengurangi kadar air sebesar 23%, pemberian koagulan pada hasil penyadapan 
karet secara langsung, keringan angin karet dengan menggunakan apar-apar menghasilkan K3 
maksimal 74% dan memisahkan hasil pembelian karet basah dan karet kering. Penyusunan Petunjuk 
Teknis Pengembangan Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang mengatur tentang 
pengembangan bokar (budidaya tanaman, penanganan lateks kebun, penentuan kadar karet kering, 
jenis-jenis bokar, dan penyadapan pohon karet), mekanisme pengolahan dan pemasaran bokar 
(budidaya tanaman karet, tahapan [engolahan getah karet (lateks), mekanisme pemasaran bersama, 
manajemen kelompok). Selain melakukan penyusunan juknis juga dilakukan pembahasan profile dan 
AD/ART kelompok.

Selain pembahasan tindak lanjut penjualan bokar, juga dilakukan pendampingan Kelompok Makmur 
Mandiri dan Mekar Jaya selaku kelompok pengelola produk turunan gaharu berupa sulingan minyak 
gaharu dan teh daun gaharu pada 7 April 2021 di Kampung Labanan Makmur oleh DPMU Berau, GFA, 
Kelompok Makmur Mandiri dan Mekar Jaya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan, 
identifikasi kelompok adalah:

Kelompok Makmur Mandiri memiliki 2 usaha yaitu teh daun gaharu dan penyulingan gaharu. Kegiatan 
teh daun gaharu: pembuatan telah berjalan secara rutin, penjualan di sekitar kampung Labanan 
dan sebagian kecil keluar daerah, bahan baku melimpah, belum memiliki izin edar dan halal, hasil 
penjualan masih digunakan untuk pemeliharaan kebun, belum terapat biaya operasional produksi 
dan pengerjaan produksi masih dilakukan secara sendiri (belum kelompok). Kegiatan penyulingan 
gaharu: penyulingan masih berupa uji coba, jadwal penyulingan rutin oleh kelompok belum ada, bahan 
baku telah disiapkan, peralatan tambahan telah lengkap, oli sebagai bahan bakar sudah tersedia, 
bahan baku berkualitas sulit didapatkan, diagendakan pertemuan rutin kelompok setiap bulan 
di Minggu Ke II.

RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN TINDAK LANJUT 
PENJUALAN BOKAR DAN PENGELOLAAN USAHA 
TURUNAN GAHARU 
BERAU, 6-7 APRIL 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Sejak tahun 2013, berbagai kegiatan telah dilakukan oleh Program Forclime FC pada kampung-
kampung dampingan di DPMU Berau. Kegiatan tersebut diantaranya adalah penanaman, pembuatan 
persemaian masyarakat, Participatory Land Use Planning (PLUP), patroli hutan berbasis masyarakat, 
fasilitasi hutan desa, fasilitasi usaha mikro kelompok masyarakat (UMKM), rehabilitasi mangrove, 
pengembangan produk unggulan kampung, dan pengembangan demonstration plot, serta peningkatan 
kapasitas masyarakat melalui kegiatan pelatihan. Untuk melihat dampak program terhadap sosial dan 
ekonomi perlu dilakukan kegiatan survei yang hasilnya akan dibandingkan dengan data baseline. 
Selain itu, ada beberapa isu yang harus digali diantaranya adalah terkait gender dan persepsi 
masyarakat terhadap keberadaan Program Forclime FC. Survey sosial ekonomi tahun 2021 untuk 
mengukur dampak Program Forclime FC di DPMU Berau diagendakan akan dilakukan di 6 kampung 
1 RT yaitu kampung Labanan Jaya, Labanan Makmur, Long Lanuk, Nyapa Indah, Punan Segah, 
Punan Mahkam, dan Long Ayap. Dasar pemilihan kampung tersebut adalah karena kegiatan investasi 
Program Forclime FC pada kampung tersebut cukup banyak terutama untuk kegiatan pengembangan 
ekonomi. Pelaksanaan awal survey sosek dilakukan pada Kampung Labanan Makmur sebagai contoh. 
Hasil survey sosek dilakukan input data dan dilakukan pembahasan bersama tim sosek DPMU Berau 
dan NPMU. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengurangi factor kesalahan dalam pengisian 
quisioner oleh enumerator

Parameter yang diukur, diantaranya adalah tingkat kesejahteraan, kondisi sosial, ekonomi 
masyarakat, analisis gender, dan persepsi masyarakat terhadap Program Forclime FC dengan data 
yang dikumpulkan berupa data kuantitaif dan kualitatif. Untuk data kesejahteraan, kondisi sosial, 
dan ekonomi masyarakat mengadopsi kuesioner dari metode Nested Sphare of Poverty (NESP). 
Sedangkan untuk kuesioner analisis gender dan persepsi masyarakat disusun berdasarkan study 
literatur dan disesuaikan berdasarkan informasi yang dikaji. Responden adalah responden kunci dan 
responden umum. Responden kunci merupakan informan yang merupakan tokoh kunci dari suatu 
kampung. Setiap kampung tokoh kunci yang diwawancara minimal 2 orang. Sedangkan responden 
umum merupakan kepala keluarga dari penerima manfaat Program Forclime FC yang terpilih secara 
acak sebanyak 38 orang. 

Dari 12 indikator kesejahteraan masyarakat sebanyak 9 indikator mendapatkan nilai sejahtera 
(subjektif, kesehatan, pengetahuan, materi, politik, sosial, sarana dan pelayanan, kebutuhan dasar 
dan kemiskinan agregat) dan 3 indikator mendapatkan nilai sedang (ekonomi, alam dan lingkungan 
pendukung).

SURVEI DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI PROGRAM 
FORCLIME FC
BERAU, 24-25 APRIL 2021
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Sosialisasi Perhutanan Sosial skema Kemitraan Kehutanan telah dilakukan di Kampung Suaran dan 
IUPHHK-HTI PT. TRH pada tahun 2020 oleh KPHP Berau dan Forclime FC DPMU Berau. Selanjutnya, 
tahun 2021 tahap sosialisasi, koordinasi dan identifikasi calon areal kemitraan kehutanan dilakukan 
oleh paraphak. Kemitraan kehutanan diharapkan dapat menjadikan pengelolaan wilayah administrasi 
Kampung Suaran menjadi lebih baik. Begitu juga dengan IUPHHK-HTI PT. TRH, skema ini diharapkan 
dapat menjadi resolusi konflik dalam pengelolaan kawasan hutan.Secara proses, tahapan tersebut 
adalah sebagai berikut:

Sosialisasi dan presentasi tentang Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang: Perhutanan Sosial 
oleh Forclime FC DPMU Berau (DTL dan DF GFA) dan KPHP Berau Utara serta jajaran menejemen 
IUPHHK-HTI PT. TRH khususnya skema Kemitraan Kehutanan dan Jasa Lingkungan dilakukan 
pada 18 Maret 2021 di Kantor PT. TRH Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Kemudian pada 24 Maret 2021, sosialisasi dan diskusi tentang Perhutanan Sosial bersama Forclime 
FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara, BPHP wilayah XI Samarinda dan IUPHHK-HTI PT di Kantor 
KPHP Berau Utara, Kabupaten Berau;  
Pada tanggal 6 April 2021 telah dilakukan Inisiasi perhutanan sosial skema Kemitraan Kehutanan 
antara IUPHHK-HTI PT. TRH dan Kampung Suaran serta pembentukan Tim Identifikasi Lokasi 
Kemitraan Kehutanan oleh Forclime FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara, IUPHHK-HTI PT. TRH dan 
masyarakat Kampung Suaran di Kantor Kepala Kampung Suaran, Kabupaten Berau. Pembentukan 
Tim Identifikasi Lokasi Kemitraan Kehutanan yang di SK-an oleh Kepala Kampung dan identifikasi 
lokasi kemitraan kehutanan serta pengumpulan dokumen administrasi berupa fotocopy KTP dan 
KK berdasarkan hasil identifikasi lahan merupakan salah satu rencana yang dlilakukan.
Koordinasi terkait Rencana Pembelakan Bagi Tim Survey calon areal kemitraan kehutanan oleh 
Forclime FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara dan IUPHHK-HTI PT. TRH dilakukan pada 21 April 
2021 di Kantor Kepala Kampung Suaran, Kabupaten Berau;
Pendampingan teknis dam survey identifikasi calon areal kemitraan kehutanan dilakukan pada 21-
23 April 2021 di Kampung Suaran, Kabupaten Berau. Dalam praktek ini dihasilkan tracking calon 
areal kemitraan kehutanan Kampung Suaran dengan PT. TRH. ± 31 ha. Berikutnya tim survei 
lapangan akan melanjutkan kegiatan tracking identifikasi calon areal lokasi kemitraan kehutanan 
dengan luasan areal ± 200 ha

•

•

•

•

• 

FASILITASI KEMITRAAN KEHUTANAN KAMPUNG SUARAN 
DAN IUPHHK-HTI PT. TANJUNG REDEB HUTANI (TRH)
BERAU, 18 MARET- 23 APRIL 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kelompok Mekar Jaya memiliki usaha yaitu penyulingan gaharu. Kegiatan yang berupa: jadwal 
penyulingan setiap minggu di hari Jumat, AD/ART Kas Berjalan (Simpanan Pokok 100 Ribu → 
Penambah untuk beli bahan baku dan Simpanan Wajib 20 Ribu → Dapat diputar hanya tidak boleh 
berkurang dari dana simpanan yang ada), dari 10 orang pengurus kelompok telah dilakukan pembagian 
peran (2 orang tim pembeli bahan baku dan koordinasi dengan pengurus lainnya; Koordinasi dan 
link dengan pengumpul gaharu untuk bahan baku; 2 orang melakukan penyulingan dan penyiapan 
bahan baku untuk sulingan; Mencari bahan baku disekitar kampung untuk bahan baku), bahan baku 
berkualitas sulit didapatkan dan hasil sulingan sebanyak 40 gram. 
Berdasarkan identifikasi diatas, tindak lanjut yang dilakukan oleh kelompok berupa adalah:

Makmur Mandiri telah menyusun agende pertemuan rutin yang terjadwal, pembuatan/produksi teh 
tetap berjalan dan tercatat tanggal produksinya, memastikan pembelian bahan baku yang berkualitas 
dan melakukan penyulingan gaharu.  Mekar Jaya melakukan penyulingan rutin tetap dilaksanakan, 
memastikan pembelian bahan baku yang berkualitas, membuat pembukuan keuangan sederhanan, 
mencatat biaya-biaya operasional setiap penyulingan, mencatat hasil (Gram) setiap penyulingan, 
mencatat temuan-temuan baru saat penyulingan, pertemuan rutin diagendakan setiap penjualan 
minyak dan atau waktu lain yang diperlukan Selain hal-hal teknis diatas juga dilakukan penyampaian 
kembali AD/ ART kelompok,  pembahasan dan penyusunan draft SOP pengelolaan usaha penyulingan 
gaharu dan draft SOP produksi teh daun gaharu.
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Sosialisasi Perhutanan Sosial skema Kemitraan Kehutanan telah dilakukan di Kampung Suaran dan 
IUPHHK-HTI PT. TRH pada tahun 2020 oleh KPHP Berau dan Forclime FC DPMU Berau. Selanjutnya, 
tahun 2021 tahap sosialisasi, koordinasi dan identifikasi calon areal kemitraan kehutanan dilakukan 
oleh paraphak. Kemitraan kehutanan diharapkan dapat menjadikan pengelolaan wilayah administrasi 
Kampung Suaran menjadi lebih baik. Begitu juga dengan IUPHHK-HTI PT. TRH, skema ini diharapkan 
dapat menjadi resolusi konflik dalam pengelolaan kawasan hutan.Secara proses, tahapan tersebut 
adalah sebagai berikut:

Sosialisasi dan presentasi tentang Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 Tentang: Perhutanan Sosial 
oleh Forclime FC DPMU Berau (DTL dan DF GFA) dan KPHP Berau Utara serta jajaran menejemen 
IUPHHK-HTI PT. TRH khususnya skema Kemitraan Kehutanan dan Jasa Lingkungan dilakukan 
pada 18 Maret 2021 di Kantor PT. TRH Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
Kemudian pada 24 Maret 2021, sosialisasi dan diskusi tentang Perhutanan Sosial bersama Forclime 
FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara, BPHP wilayah XI Samarinda dan IUPHHK-HTI PT di Kantor 
KPHP Berau Utara, Kabupaten Berau;  
Pada tanggal 6 April 2021 telah dilakukan Inisiasi perhutanan sosial skema Kemitraan Kehutanan 
antara IUPHHK-HTI PT. TRH dan Kampung Suaran serta pembentukan Tim Identifikasi Lokasi 
Kemitraan Kehutanan oleh Forclime FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara, IUPHHK-HTI PT. TRH dan 
masyarakat Kampung Suaran di Kantor Kepala Kampung Suaran, Kabupaten Berau. Pembentukan 
Tim Identifikasi Lokasi Kemitraan Kehutanan yang di SK-an oleh Kepala Kampung dan identifikasi 
lokasi kemitraan kehutanan serta pengumpulan dokumen administrasi berupa fotocopy KTP dan 
KK berdasarkan hasil identifikasi lahan merupakan salah satu rencana yang dlilakukan.
Koordinasi terkait Rencana Pembelakan Bagi Tim Survey calon areal kemitraan kehutanan oleh 
Forclime FC DPMU Berau, KPHP Berau Utara dan IUPHHK-HTI PT. TRH dilakukan pada 21 April 
2021 di Kantor Kepala Kampung Suaran, Kabupaten Berau;
Pendampingan teknis dam survey identifikasi calon areal kemitraan kehutanan dilakukan pada 21-
23 April 2021 di Kampung Suaran, Kabupaten Berau. Dalam praktek ini dihasilkan tracking calon 
areal kemitraan kehutanan Kampung Suaran dengan PT. TRH. ± 31 ha. Berikutnya tim survei 
lapangan akan melanjutkan kegiatan tracking identifikasi calon areal lokasi kemitraan kehutanan 
dengan luasan areal ± 200 ha

•

•

•

•

• 

FASILITASI KEMITRAAN KEHUTANAN KAMPUNG SUARAN 
DAN IUPHHK-HTI PT. TANJUNG REDEB HUTANI (TRH)
BERAU, 18 MARET- 23 APRIL 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kelompok Mekar Jaya memiliki usaha yaitu penyulingan gaharu. Kegiatan yang berupa: jadwal 
penyulingan setiap minggu di hari Jumat, AD/ART Kas Berjalan (Simpanan Pokok 100 Ribu → 
Penambah untuk beli bahan baku dan Simpanan Wajib 20 Ribu → Dapat diputar hanya tidak boleh 
berkurang dari dana simpanan yang ada), dari 10 orang pengurus kelompok telah dilakukan pembagian 
peran (2 orang tim pembeli bahan baku dan koordinasi dengan pengurus lainnya; Koordinasi dan 
link dengan pengumpul gaharu untuk bahan baku; 2 orang melakukan penyulingan dan penyiapan 
bahan baku untuk sulingan; Mencari bahan baku disekitar kampung untuk bahan baku), bahan baku 
berkualitas sulit didapatkan dan hasil sulingan sebanyak 40 gram. 
Berdasarkan identifikasi diatas, tindak lanjut yang dilakukan oleh kelompok berupa adalah:

Makmur Mandiri telah menyusun agende pertemuan rutin yang terjadwal, pembuatan/produksi teh 
tetap berjalan dan tercatat tanggal produksinya, memastikan pembelian bahan baku yang berkualitas 
dan melakukan penyulingan gaharu.  Mekar Jaya melakukan penyulingan rutin tetap dilaksanakan, 
memastikan pembelian bahan baku yang berkualitas, membuat pembukuan keuangan sederhanan, 
mencatat biaya-biaya operasional setiap penyulingan, mencatat hasil (Gram) setiap penyulingan, 
mencatat temuan-temuan baru saat penyulingan, pertemuan rutin diagendakan setiap penjualan 
minyak dan atau waktu lain yang diperlukan Selain hal-hal teknis diatas juga dilakukan penyampaian 
kembali AD/ ART kelompok,  pembahasan dan penyusunan draft SOP pengelolaan usaha penyulingan 
gaharu dan draft SOP produksi teh daun gaharu.
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Koordinasi bersama parapihak dilakukan sepanjang tahun 2021 guna penyampaian progres kegiatan 
Forclime FC DPMU Berau, sinergitas program dan tindak lanjut dari kegiatan bersama instansi 
terkait. Koordinasi dilakukan dengan Wakil Bupati Kabupaten Berau, Bappelitbang, Assisten I Bagian 
Pemerintahan, DPMPK,  Dinas Perikaran, Dinkes Dinas Peternakan, Disperindakop, Disbun, KPHP 
Berau Tengah, KPHP Berau Barat, KPHP Berau Utara dan Inhutani Unit 1 Labanan. Dalam kegiatan 
ini juga dilakukan penyerahan buku laporan tahunan 2020 dan buku album 2020.

KOORDINASI BERSAMA PARAPIHAK PENYAMPAIAN PROGRES 
KEGIATAN FORCLIME FC DPMU BERAU 
BERAU, 14-21 JUNI 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

DA#10 mangrove memiliki areal DA inti dan buffer seluas ± 117.393,18 Ha dengan status dan fungsi 
kawasan 88% berada dalam Hutan Produksi (HP) dan 12% adalah APL yang berada dalam 4 kecamatan 
di 10 (sepuluh) kampung yaitu Pegat Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, 
Suaran, Sukan Tengah, Pilanjau, Pesayan dan Buyung-Buyung. Sejak tahun 2018 Program Forclime 
FC melakukan kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari. 

Berdasarkan Keputusan Nomor 87/Kepmen-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil Kepulauan Derawan Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur (KKP3K-KDPS) dengan ciri khas tertentu yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi. 
Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan 
sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Tindak lanjut dari keputusan Menteri 
KKP tersebut diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 60 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan Dan 
Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (RPZ-KKP3K-KDPS) Tahun 2019 
– 2039 adalah rencana pengelolaan dan zonasi yang menggambarkan visi, misi, strategi, sasaran, dan 
arah kebijakan pengelolaan sebagai acauan untuk melaksanankan kegiatan perlindungan, pelestarian, 
pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan KKP3K-KDPS. Selain peraturan 
tersebut, Kabupaten Berau juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain. Berdasarkan hasil 
overlay peta administrasi kampung dan KKP3K-KDPS dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal 
Penggunaan Lain pada DA#10 Mangrove

Pada 22 April 2021, disampaikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Berau 
bahwa tahun 2021 merupakan tahun awal perubahan atau revisi peta KKP3K KDPS. Sedangkan untuk 
Mangrove di APL, akan dilakukan penyusunan Peraturan Bupati penunjukan zonasi sebagai turunan 
dari Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan 
Lain. Untuk itu dilakukan kegiatan rapat koordinasi pembahasan kawasan pada areal KKP3K 
KDPS dan mangrove di APL pada 9 kampung DA#10 Mangrove pada 27 April - 5 Mei 2021 oleh 
District Team Leader, Tenaga Ahli, Tenaga Khusus dan Tenaga Administrasi, Pemandu Lapang serta 
Fasilitator Kampung dari DPMU Berau, dan NPMU.

RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN KAWASAN PADA AREAL 
KKP3K KDPS DAN MANGROVE DI APL DA#10 MANGROVE
BERAU, 27 APRIL- 5 MEI 2021
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Koordinasi bersama parapihak dilakukan sepanjang tahun 2021 guna penyampaian progres kegiatan 
Forclime FC DPMU Berau, sinergitas program dan tindak lanjut dari kegiatan bersama instansi 
terkait. Koordinasi dilakukan dengan Wakil Bupati Kabupaten Berau, Bappelitbang, Assisten I Bagian 
Pemerintahan, DPMPK,  Dinas Perikaran, Dinkes Dinas Peternakan, Disperindakop, Disbun, KPHP 
Berau Tengah, KPHP Berau Barat, KPHP Berau Utara dan Inhutani Unit 1 Labanan. Dalam kegiatan 
ini juga dilakukan penyerahan buku laporan tahunan 2020 dan buku album 2020.

KOORDINASI BERSAMA PARAPIHAK PENYAMPAIAN PROGRES 
KEGIATAN FORCLIME FC DPMU BERAU 
BERAU, 14-21 JUNI 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

DA#10 mangrove memiliki areal DA inti dan buffer seluas ± 117.393,18 Ha dengan status dan fungsi 
kawasan 88% berada dalam Hutan Produksi (HP) dan 12% adalah APL yang berada dalam 4 kecamatan 
di 10 (sepuluh) kampung yaitu Pegat Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, 
Suaran, Sukan Tengah, Pilanjau, Pesayan dan Buyung-Buyung. Sejak tahun 2018 Program Forclime 
FC melakukan kegiatan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem mangrove secara lestari. 

Berdasarkan Keputusan Nomor 87/Kepmen-KP/2016 Tentang Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-
Pulau Kecil Kepulauan Derawan Dan Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur (KKP3K-KDPS) dengan ciri khas tertentu yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi. 
Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan 
sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Tindak lanjut dari keputusan Menteri 
KKP tersebut diterbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No 60 Tahun 2019 Tentang Rencana 
Pengelolaan Dan Zonasi Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Kepulauan Derawan Dan 
Perairan Sekitarnya Di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur (RPZ-KKP3K-KDPS) Tahun 2019 
– 2039 adalah rencana pengelolaan dan zonasi yang menggambarkan visi, misi, strategi, sasaran, dan 
arah kebijakan pengelolaan sebagai acauan untuk melaksanankan kegiatan perlindungan, pelestarian, 
pemulihan, pemanfaatan sumber daya terhadap target pengelolaan KKP3K-KDPS. Selain peraturan 
tersebut, Kabupaten Berau juga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan Lain. Berdasarkan hasil 
overlay peta administrasi kampung dan KKP3K-KDPS dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal 
Penggunaan Lain pada DA#10 Mangrove

Pada 22 April 2021, disampaikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Berau 
bahwa tahun 2021 merupakan tahun awal perubahan atau revisi peta KKP3K KDPS. Sedangkan untuk 
Mangrove di APL, akan dilakukan penyusunan Peraturan Bupati penunjukan zonasi sebagai turunan 
dari Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Areal Penggunaan 
Lain. Untuk itu dilakukan kegiatan rapat koordinasi pembahasan kawasan pada areal KKP3K 
KDPS dan mangrove di APL pada 9 kampung DA#10 Mangrove pada 27 April - 5 Mei 2021 oleh 
District Team Leader, Tenaga Ahli, Tenaga Khusus dan Tenaga Administrasi, Pemandu Lapang serta 
Fasilitator Kampung dari DPMU Berau, dan NPMU.

RAPAT KOORDINASI PEMBAHASAN KAWASAN PADA AREAL 
KKP3K KDPS DAN MANGROVE DI APL DA#10 MANGROVE
BERAU, 27 APRIL- 5 MEI 2021
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Fasilitasi dan pendampingan masyarakat untuk mendapatkan izin pengelolaan dan kemitraan dalam 
skema-skema perhutanan sosial dilakukan sejak 2016. Sampai dengan saat ini, terdapat 8 kampung 
yang telah difasilitasi dengan skema Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan (KK). 5 (lima) 
hutan desa yang telah mendapatkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), 1 (satu) kemitraan 
kehutanan yang telah mendapatkan SK Kulin KK dan 2 (dua) calon wilayah kemitraan kehutanan 
yang telah dibentuk KTH dan identifikasi calon lokasi. Forclime FC juga melakukan fasilitasi pasca 
izin untuk melakukan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan SDM serta kelola usaha. Salah satu 
hal yang diperlukan agar pengelolaan hutan dapat berjalan lancar setelah izin terbit adalah penguatan 
kelembagaan dan SDM sebagai pelaku pengelola dan pelaksana kegiatan dalam skema perhutanan 
sosial tersebut.  Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas izin pengelolaan dan kemitraan yang telah 
terbit. Selanjutnya dilakukan pendampingan dan fasilitasi untuk melakukan pengumpulan kelengkapan 
administrasi, review dan penyegaran kelembagaan perhutanan sosial, pembentukan Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), penyusunan draft proposal kegiatan ke Balai Perhutanan Sosial 
dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan atau pihak lainnya, serta monitoring progress implemantasi 
kegiatan investasi di masing-masing perhutanan sosial dalam kegiatan monitoring, pendampingan dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial pada 13 - 28 Juni 2021 di 8 (delapan) kampung oleh 
Tenaga Ahli, Tenaga Khusus, Pemandu Lapang dan Fasilitator Kampung. Kegiatan dilakukan bersama 
LPHD, KUPS yang telah terbentuk, KTH, Pemerintahan Kampung dan IUPHHK HA PT. SLJ IV dan 
PT. Inhutani I Unit Labanan dan IUPHHK HTI PT. TRH Unit Suaran. Kegiatan menghasilkan progress 
terkini implementasi kegiatan investasi pada areal Hutan Desa dan Kulin KK berupa:

• Pegat Batumbuk: pembentukan KUPS yaitu KUPS Resomario Budidaya Kepiting 
 dan KUPS Ekowisata; penyerahan dokumen RPHD 2020 – 2029 dan pembahasan 
 tindak lanjut tata batas hutan desa 
• Tepian Buah: sosialisasi dan inisiasi KUPS, ground check calon areal kemitraan 
 kehutanan di 3 titik lokasi. Proses saat ini adalah pembahasan draft Naskah Kesepakatan 
 Kerjasama (NKK) antara PT. Inhutani 1 unit Labanan dan KTH Banit Buaq dan identifikasi 
 calon area kemitraan kehutanan yang tidak bersawit. Pembentukan KUPS akan dilakukan 
 setelah tersusunnya dokumen NKK dan teridentifikasi lokasi areal kemitraan
•  Long Laai: penguatan kelembagaan LPHD terkait tahapan tindak lanjut setelah 
 mendapatkan SK HPHD yaitu penandaan batas dan penyusunan RKPS. 
 Sosialisasi dan inisiasi pembentukan KUPS juga disampaikan. Potensi KUPS
 yang akan dibentuk adalah KUPS Agroforstry, KUPS Hortikultura, KUPS Madu, KUPS HHBK, 
 KUPS Ekowisata dan KUPS Budidaya ternak system Silvopastura 
• Punan Mahkan: pembentukan KUPS berupa KUPS Agroforestry, KUPS Hortikultura, 
 KUPS Madu dan KUPS Tanaman Obat
•  Long Ayap, Punan Segah, Long Lanuk dan Suaran: pada ke 4 kampung ini kegiatan 
 hanya diskusi dengan beberapa pengurus LPHD dan pemerintah kampung saja hal ini 
 dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 di mana kampung belum memperbolehkan 
 kegiatan rapat dan banyak warga kampung yang terpapar virus Covid-19.

MONITORING, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI KEGIATAN 
PERHUTANAN SOSIAL 
BERAU, 13-28 JUNI 2021
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Fasilitasi dan pendampingan masyarakat untuk mendapatkan izin pengelolaan dan kemitraan dalam 
skema-skema perhutanan sosial dilakukan sejak 2016. Sampai dengan saat ini, terdapat 8 kampung 
yang telah difasilitasi dengan skema Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan (KK). 5 (lima) 
hutan desa yang telah mendapatkan SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), 1 (satu) kemitraan 
kehutanan yang telah mendapatkan SK Kulin KK dan 2 (dua) calon wilayah kemitraan kehutanan 
yang telah dibentuk KTH dan identifikasi calon lokasi. Forclime FC juga melakukan fasilitasi pasca 
izin untuk melakukan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan SDM serta kelola usaha. Salah satu 
hal yang diperlukan agar pengelolaan hutan dapat berjalan lancar setelah izin terbit adalah penguatan 
kelembagaan dan SDM sebagai pelaku pengelola dan pelaksana kegiatan dalam skema perhutanan 
sosial tersebut.  Hal ini juga sebagai tindak lanjut atas izin pengelolaan dan kemitraan yang telah 
terbit. Selanjutnya dilakukan pendampingan dan fasilitasi untuk melakukan pengumpulan kelengkapan 
administrasi, review dan penyegaran kelembagaan perhutanan sosial, pembentukan Kelompok 
Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), penyusunan draft proposal kegiatan ke Balai Perhutanan Sosial 
dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan atau pihak lainnya, serta monitoring progress implemantasi 
kegiatan investasi di masing-masing perhutanan sosial dalam kegiatan monitoring, pendampingan dan 
evaluasi pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial pada 13 - 28 Juni 2021 di 8 (delapan) kampung oleh 
Tenaga Ahli, Tenaga Khusus, Pemandu Lapang dan Fasilitator Kampung. Kegiatan dilakukan bersama 
LPHD, KUPS yang telah terbentuk, KTH, Pemerintahan Kampung dan IUPHHK HA PT. SLJ IV dan 
PT. Inhutani I Unit Labanan dan IUPHHK HTI PT. TRH Unit Suaran. Kegiatan menghasilkan progress 
terkini implementasi kegiatan investasi pada areal Hutan Desa dan Kulin KK berupa:

• Pegat Batumbuk: pembentukan KUPS yaitu KUPS Resomario Budidaya Kepiting 
 dan KUPS Ekowisata; penyerahan dokumen RPHD 2020 – 2029 dan pembahasan 
 tindak lanjut tata batas hutan desa 
• Tepian Buah: sosialisasi dan inisiasi KUPS, ground check calon areal kemitraan 
 kehutanan di 3 titik lokasi. Proses saat ini adalah pembahasan draft Naskah Kesepakatan 
 Kerjasama (NKK) antara PT. Inhutani 1 unit Labanan dan KTH Banit Buaq dan identifikasi 
 calon area kemitraan kehutanan yang tidak bersawit. Pembentukan KUPS akan dilakukan 
 setelah tersusunnya dokumen NKK dan teridentifikasi lokasi areal kemitraan
•  Long Laai: penguatan kelembagaan LPHD terkait tahapan tindak lanjut setelah 
 mendapatkan SK HPHD yaitu penandaan batas dan penyusunan RKPS. 
 Sosialisasi dan inisiasi pembentukan KUPS juga disampaikan. Potensi KUPS
 yang akan dibentuk adalah KUPS Agroforstry, KUPS Hortikultura, KUPS Madu, KUPS HHBK, 
 KUPS Ekowisata dan KUPS Budidaya ternak system Silvopastura 
• Punan Mahkan: pembentukan KUPS berupa KUPS Agroforestry, KUPS Hortikultura, 
 KUPS Madu dan KUPS Tanaman Obat
•  Long Ayap, Punan Segah, Long Lanuk dan Suaran: pada ke 4 kampung ini kegiatan 
 hanya diskusi dengan beberapa pengurus LPHD dan pemerintah kampung saja hal ini 
 dikarenakan kondisi pandemic Covid-19 di mana kampung belum memperbolehkan 
 kegiatan rapat dan banyak warga kampung yang terpapar virus Covid-19.

MONITORING, PENDAMPINGAN DAN EVALUASI KEGIATAN 
PERHUTANAN SOSIAL 
BERAU, 13-28 JUNI 2021
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Penanaman pola agroforestry merupakan salah satu kegiatan investasi Program Forclime FC dengan 
jenis tanaman karet dan gaharu. Pada sebagian kampung di DA#6, saat ini tanaman karet telah 
siap panen dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan kampung khususnya 
kampung Labanan Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti. Menindaklanjuti hal tersebut, tahun 
2019 DPMU Berau mengundang PT. MKC melaksanakan sosialisasi pejualan karet bersama dan 
pembentukan kelompok petani karet Jatimur sebagai mitra dari PT. MKC. Pada 6 Oktober 2020 dan 15 
Oktober 2020 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT. MKC dan Kelompok 
Jatimur serta Kunjungan Belajar ke pabrik yang berada di Samarinda. Pemasaran karet tahun 2021 
telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 25 Februari 2021 dan 5 Juli 2021 dengan rincian:

PEMBELIAN DAN PENJUALAN PERTAMA, 25 FEBRUARI 2021
• Pembelian sebanyak ± 3.993 kg, lama penyimpanan selama 6 bulan, 
 penyusutan sebanyak ±25% menjadi 2.830 kg dan transportasi Rp.3.000.000,- (kelompok)
• Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 2.830 kg, K3 67%, 
 harga notaring Rp. 20.000/ kg. Total pembayaran karet sebesar Rp. 37.570.400,- 
 dengan harga Rp. 13.400,-/kg (K3 67%). Potongan sebesar Rp. 351.600,- 
 dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53,- x berat basah)= Rp. 149.990,- PPH 22-0,50% 
 189.610,- materai Rp. 12.000,-. Total dibayar Rp. 37.570.400,-.

PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEDUA, 5 JULI 2021
• Pembelian sebanyak ± 3.842 kg dengan total harga Rp. 34.578.000,-, 
 penyimpanan selama 2 bulan dan penyusutan sebanyak ±15% menjadi 3.260 kg, 
 transportasi Rp. 3.000.000,-
• Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 3.260 kg, K3 68%, 
 harga notaring Rp. 19.900,-/ kg. Total pembayaran karet sebesar Rp. 44.114.320,- 
 dengan harga Rp. 13.532,-/kg (K3 68%). Potongan sebesar Rp. 403.352,- 
 dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53,- x berat basah)= 
 Rp. 172.780,- PPH 22-0,50% Rp. 220.572,- materai Rp. 10.000,-. 
 Total dibayar Rp. 43.710.968

Setelah penjualan kedua, kelompok mengumpulkan karet kembali dari petani yang dilakukan sejak 
bulan Juli sampai Oktober 2021. Jumlah karet yang telah terkumpul dari laporan Fasilitator Kampung 
Labanan dan Kelompok Jatimur sebanyak 6,3 ton dengan harga Rp.9.000 - 10.000,-/kg. Karet 
tersebut saat ini dalam proses pengeringan angin sebelum dilakukan penjualan. Selain melakukan 
pengumpulan karet dari petani, saat ini Kelompok JATIMUR melakukan penyiapan Fasilitas Penunjang 
Pemasaran Hasil Produk Investasi dengan membuat tempat penyimpanan dan apar-apar ukuran 6m x 
9m. Bangunan dibangun semi permanen yang terbut dari kayu dan atap seng. Hal ini guna meningkat 
persentase K3 sehingga harga jual karet dapat lebih tinggi.

FASILITASI PEMASARAN BERSAMA BOKAR (BAHAN OLAH KARET 
RAKYAT) KELOMPOK JATIMUR DENGAN PT. MULTI KUSUMA 
CEMERLANG (MKC) SAMARINDA
BERAU, 25 FEBRUARI DAN 5 JULI 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tahun 2021 dan 2022, merupakan perpanjangan program Forclime FC berdasarkan Surat tanggal 
16 Desember 2020, German Financial Cooperation With Indonesia, Project 200766089 LEc4 – No-
Objection For Project Prolongation and Funds dengan program prioritas kegiatan terkait Perhutanan 
Sosial di DA#7 dan #6, lanjutan di DA#10 Mangrove dan pengembangan kegiatan ekonomi di DA#6. 
Beragam kegiatan dan capaian telah dilakukan di tingkat kampung diantaranya pembangunan 
persemaian, penanaman dengan pola agroforestry, pemeliharaan tanaman pola agroforestry, patroli 
hutan berbasis masyarakat, PLUP dan Pemetaan Batas Partisipatif, perhutanan sosial, pengembangan 
demplot serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat kampung. Monitoring dan evaluasi proses dan 
progress kegiatan investasi yang telah dilakukan sejak awal program hingga tahun berjalan dilakukan 
di Tanjung Redeb selama dua hari pada 28 - 29 Juni 2021. Kegiatan ini diikuti oleh DPMU Berau, 
NPMU, Fasilitator Kampung (FK), GFA dan Lembaga Pengelola Keuangan Perhutanan Sosial (LPHD 
dan KTH). Masing-masing FK, LPHD dan KTH dari setiap kampung melakukan pemaparan progress 
dan kendala kegiatan investasi
Kesimpulan dari rapat koordinasi tersebut antara lain calon lokasi penanaman pada usulan kegiatan 
agroforestry dan mangrove tahun 2021 diupayakan dalam satu hamparan lahan atau bentang lahan. 
Lokasi  calon  penanaman  mangrove  tahun  2021  perlu  dilakukan  pengecekan kembali untuk melihat 
kesesuaian lokasi tanam agar persentase hidup tanaman tinggi. Akan  dilakukan  kegiatan  monitoring,  
pendampingan  dan  evaluasi  perhutanan sosial  pada  kampung  yang  telah  mendapatkan  SK  dan  
kampung  yang  akan mengajukan  skema  perhutanan  sosial  sekaligus  penguatan  kelembagaan  
guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan skema perhutanan sosial. Peningkatan kualitas 
dokumentasi pada semua kegiatan investasi termasuk patroli hutan. Pada  kegiatan  investasi  yang  
mengalami  kegagalan  agar  dibuatkan  dokumen laporan dan berita acara penyebab kegagalan. 
Terkait  teknik  pengambilan  titik  koordinat  tanaman  dilakukan  dengan  marking areal  investasi  
dengan  menambahkan  catatan  berupa  jenis  tanaman  yang ditanam,  penerima  manfaat,  jumlah  
dan  tahun  kegiatan  investasi.  Tally  sheet untuk pengambilan data di lapangan disiapkan oleh 
TK GIS.  Kegiatan marking juga dilakukan untuk lokasi kegiatan investasi lain yang ada di setiap 
kampung.  Untuk marking dan identifikasi kegiatan investasi DA#10 dijadwalkan selesai pada bulan 
Agustus tahun 2021. Pendokumentasian kegiatan investasi untuk dilakukan dan dikumpulkan oleh FK, 
TKK, LPHD dan KUPS.

RAPAT KOORDINASI TINGKAT KAMPUNG GUNA  MONITORING 
DAN EVALUASI KEGIATAN INVESTASI DI WILAYAH DA#6, DA#7 
DAN DA#10 PROGRAM FORCLIME FC MODULE
BERAU, 28-29 JUNI 2021
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Penanaman pola agroforestry merupakan salah satu kegiatan investasi Program Forclime FC dengan 
jenis tanaman karet dan gaharu. Pada sebagian kampung di DA#6, saat ini tanaman karet telah 
siap panen dan berpeluang untuk dikembangkan sebagai komoditi unggulan kampung khususnya 
kampung Labanan Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti. Menindaklanjuti hal tersebut, tahun 
2019 DPMU Berau mengundang PT. MKC melaksanakan sosialisasi pejualan karet bersama dan 
pembentukan kelompok petani karet Jatimur sebagai mitra dari PT. MKC. Pada 6 Oktober 2020 dan 15 
Oktober 2020 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PT. MKC dan Kelompok 
Jatimur serta Kunjungan Belajar ke pabrik yang berada di Samarinda. Pemasaran karet tahun 2021 
telah dilakukan sebanyak 2 kali yaitu 25 Februari 2021 dan 5 Juli 2021 dengan rincian:

PEMBELIAN DAN PENJUALAN PERTAMA, 25 FEBRUARI 2021
• Pembelian sebanyak ± 3.993 kg, lama penyimpanan selama 6 bulan, 
 penyusutan sebanyak ±25% menjadi 2.830 kg dan transportasi Rp.3.000.000,- (kelompok)
• Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 2.830 kg, K3 67%, 
 harga notaring Rp. 20.000/ kg. Total pembayaran karet sebesar Rp. 37.570.400,- 
 dengan harga Rp. 13.400,-/kg (K3 67%). Potongan sebesar Rp. 351.600,- 
 dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53,- x berat basah)= Rp. 149.990,- PPH 22-0,50% 
 189.610,- materai Rp. 12.000,-. Total dibayar Rp. 37.570.400,-.

PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEDUA, 5 JULI 2021
• Pembelian sebanyak ± 3.842 kg dengan total harga Rp. 34.578.000,-, 
 penyimpanan selama 2 bulan dan penyusutan sebanyak ±15% menjadi 3.260 kg, 
 transportasi Rp. 3.000.000,-
• Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 3.260 kg, K3 68%, 
 harga notaring Rp. 19.900,-/ kg. Total pembayaran karet sebesar Rp. 44.114.320,- 
 dengan harga Rp. 13.532,-/kg (K3 68%). Potongan sebesar Rp. 403.352,- 
 dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53,- x berat basah)= 
 Rp. 172.780,- PPH 22-0,50% Rp. 220.572,- materai Rp. 10.000,-. 
 Total dibayar Rp. 43.710.968

Setelah penjualan kedua, kelompok mengumpulkan karet kembali dari petani yang dilakukan sejak 
bulan Juli sampai Oktober 2021. Jumlah karet yang telah terkumpul dari laporan Fasilitator Kampung 
Labanan dan Kelompok Jatimur sebanyak 6,3 ton dengan harga Rp.9.000 - 10.000,-/kg. Karet 
tersebut saat ini dalam proses pengeringan angin sebelum dilakukan penjualan. Selain melakukan 
pengumpulan karet dari petani, saat ini Kelompok JATIMUR melakukan penyiapan Fasilitas Penunjang 
Pemasaran Hasil Produk Investasi dengan membuat tempat penyimpanan dan apar-apar ukuran 6m x 
9m. Bangunan dibangun semi permanen yang terbut dari kayu dan atap seng. Hal ini guna meningkat 
persentase K3 sehingga harga jual karet dapat lebih tinggi.

FASILITASI PEMASARAN BERSAMA BOKAR (BAHAN OLAH KARET 
RAKYAT) KELOMPOK JATIMUR DENGAN PT. MULTI KUSUMA 
CEMERLANG (MKC) SAMARINDA
BERAU, 25 FEBRUARI DAN 5 JULI 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Tahun 2021 dan 2022, merupakan perpanjangan program Forclime FC berdasarkan Surat tanggal 
16 Desember 2020, German Financial Cooperation With Indonesia, Project 200766089 LEc4 – No-
Objection For Project Prolongation and Funds dengan program prioritas kegiatan terkait Perhutanan 
Sosial di DA#7 dan #6, lanjutan di DA#10 Mangrove dan pengembangan kegiatan ekonomi di DA#6. 
Beragam kegiatan dan capaian telah dilakukan di tingkat kampung diantaranya pembangunan 
persemaian, penanaman dengan pola agroforestry, pemeliharaan tanaman pola agroforestry, patroli 
hutan berbasis masyarakat, PLUP dan Pemetaan Batas Partisipatif, perhutanan sosial, pengembangan 
demplot serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat kampung. Monitoring dan evaluasi proses dan 
progress kegiatan investasi yang telah dilakukan sejak awal program hingga tahun berjalan dilakukan 
di Tanjung Redeb selama dua hari pada 28 - 29 Juni 2021. Kegiatan ini diikuti oleh DPMU Berau, 
NPMU, Fasilitator Kampung (FK), GFA dan Lembaga Pengelola Keuangan Perhutanan Sosial (LPHD 
dan KTH). Masing-masing FK, LPHD dan KTH dari setiap kampung melakukan pemaparan progress 
dan kendala kegiatan investasi
Kesimpulan dari rapat koordinasi tersebut antara lain calon lokasi penanaman pada usulan kegiatan 
agroforestry dan mangrove tahun 2021 diupayakan dalam satu hamparan lahan atau bentang lahan. 
Lokasi  calon  penanaman  mangrove  tahun  2021  perlu  dilakukan  pengecekan kembali untuk melihat 
kesesuaian lokasi tanam agar persentase hidup tanaman tinggi. Akan  dilakukan  kegiatan  monitoring,  
pendampingan  dan  evaluasi  perhutanan sosial  pada  kampung  yang  telah  mendapatkan  SK  dan  
kampung  yang  akan mengajukan  skema  perhutanan  sosial  sekaligus  penguatan  kelembagaan  
guna mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan skema perhutanan sosial. Peningkatan kualitas 
dokumentasi pada semua kegiatan investasi termasuk patroli hutan. Pada  kegiatan  investasi  yang  
mengalami  kegagalan  agar  dibuatkan  dokumen laporan dan berita acara penyebab kegagalan. 
Terkait  teknik  pengambilan  titik  koordinat  tanaman  dilakukan  dengan  marking areal  investasi  
dengan  menambahkan  catatan  berupa  jenis  tanaman  yang ditanam,  penerima  manfaat,  jumlah  
dan  tahun  kegiatan  investasi.  Tally  sheet untuk pengambilan data di lapangan disiapkan oleh 
TK GIS.  Kegiatan marking juga dilakukan untuk lokasi kegiatan investasi lain yang ada di setiap 
kampung.  Untuk marking dan identifikasi kegiatan investasi DA#10 dijadwalkan selesai pada bulan 
Agustus tahun 2021. Pendokumentasian kegiatan investasi untuk dilakukan dan dikumpulkan oleh FK, 
TKK, LPHD dan KUPS.

RAPAT KOORDINASI TINGKAT KAMPUNG GUNA  MONITORING 
DAN EVALUASI KEGIATAN INVESTASI DI WILAYAH DA#6, DA#7 
DAN DA#10 PROGRAM FORCLIME FC MODULE
BERAU, 28-29 JUNI 2021
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Konsultasi produk teh gaharu ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Samarinda 
pada 6 Juli 2021 oleh pengurus Kelompok Makmur Mandiri yang didampingi oleh DPMU Berau. 
Konsultasi diterima oleh Kepala BBPOM Bapak Drs. Sem Lapik, Apt., M.Sc. dan didampingi oleh staf 
BBPOM Pranandari Kenyowulan S.Si., Apt dan Senna Zefanya Parboto S. Far. Apt. Dalam konsultasi 
ini disampaikan paparan tentang; 1. Prosedur dan permasalahan registrasi obat tradisional: perizinan 
berusaha sesuai OSS (Online Single Submission)- tahap umum memperoleh perizinan berusaha, 
Nomor induk Berusahan, pengajuan CPOTB, Sistem ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Produk 
Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan)- registrasi produk, registrasi akun perusahaan (Usaha 
Mikro Obat Tradisional- UMOT); 2. Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB): 
sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap diberikan kepada UMOT selama 3 tahun; 3. 
SOP CPOTB. 

Pendampingan kepada kelompok Makmur Mandiri dilakukan melalui penyusunan profile sarana 
berupa obat tradisional dan masukan untuk bangunan- saran perbaikan untuk memenuhi sertifikasi 
CPOTB dilakukakan secara bertahap seperti pembangunan gudang bahan baku, ruang produksi dan 
pengemasan primer, gudang produksi jadi dan pengemasan sekunder dan toilet. Dari hasil konsultasi 
ke BBPOM Samarinda untuk mendapatan ijin edar produk teh daun gaharu hal-hal yang dilakukan 
adalah:

•   Merubah nama produk dengan tidak menggunakan kata “teh” karena teh merupakan 
    tanaman dengan nama latin Camellia sinensis. Komposisi produk dianjurkan berisi 
    daun gaharu dan atau dengan jahe merah karena telah terdapat hasil studi 
    farmakodinamik dan farmakokinetik untuk daun gaharu dan secara empiris 
    untuk jahe merah. Sedangkan biji buah gaharu belum ada penelitiannya.
•   Melakukan pendaftaran di OSS untuk mendapatkan NIB dan menguplod data-data 
    sesuai petunjuk dalam situs tersebut
•   Melakukan renovasi bangunan sesuai hasil diskusi untuk mendapatkan 
    sertifikasi CPOTB bertahap 
•   Menginformasikan bahwa KBLI untuk obat tradisional adalah 21022
•   Pengujian laboratorium produk akan difasilitasi oleh BBPOM jika telah memenuhi 
    prosedur dan melakukan perbaikan berdasarkan pembinaan yang dilakukan
•   Untuk frozen food, tahapannya sama dengan obat tradisional namun tidak perlu 
    mengajukan sertifikasi CPOTB cukup surat rekomendasi dari BBPOM.

KONSULTASI TEH DAUN GAHARU DI BALAI BESAR PENGAWAS 
OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) UNTUK PENGEMBANGAN 
PRODUK TURUNAN TANAMAN GAHARU
SAMARINDA, 6 JULI 2021
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Intervensi program yang telah dilakukan di DA#6 pada 12 kampung dan 1 RT (Nyapa Indah) berupa: 
investasi jangka pendek, persemaian, penanaman dan pemeliharaan pola agroforestry, demplot 
hortikultura, pengembangan HHBK berupa budidaya madu kelulut (trigona sp) dan , inokulasi gaharu, 
distilasi gaharu dan teh gaharu, fasilitasi tata batas kampung secara partisipatif dan fasilitasi rencana 
tata guna lahan, fasilitasi perhutanan sosial skema hutan desa dan kemitraan kehutanan dan patroli 
hutan berbasis masyarakat merupakan kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat serta mendukung 
pengurang emisi. Selain kegiatan investasi juga dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk 
masyarakat dan tenaga pelaksana program melalui kegiatan studi banding dan pelatihan-pelatihan 
bagi masyarakat dan kelompok. Sampai dengan saat ini kegiatan investasi telah memasuki tahun 
ke 6 sejak tahun 2015 dalam implementasinya. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada 
salah satu penerima manfaat di Kampung Bukit Makmur telah melakukan pemanenan pada komoditi 
tanaman karet. Jika melihat dari waktu tanam dan pertumbuhan tanaman sampai dengan tahun 2021 
pada tanaman jenis karet, kakau, cengkeh lada dan buah-buahan telah memasuki masa produksi 
(dapat dipanen). Begitu juga untuk kegiatan demplot hortikultura, pengembangan HHBK berupa 
budidaya madu kelulut (trigona sp) dan tanamn herbal, inokulasi gaharu, distilasi gaharu dan teh 
gaharu telah berjalan selama 3-5 oleh kelompok pengelola.

MONITORING, PEMERIKSAAN HASIL DAN EVALUASI KEMAJUAN 
KEGIATAN PROGRAM FORCLIME FC AREAL DA#6 
BERAU, 8 AGUSTUS – 1 SEPTEMBER 2021

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Pada Maret 2021 berdasarkan BA Verifikasi Teknis Permohonan HPHD Di Kampung Long Laai Nomor: 
BA. 28/X-3/BPSKL-2/PSL.1/2/2021 dikeluarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 
Nomor: SK. 1546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan 
Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Las Mai Seluas ± 4.058 (Empat Ribu Lima Puluh 
Delapan) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) Di Kampung Long Laai Kecamatan 
Segah kabupaten Berau Provinnsi Kalimantan Timur yang disampaikan pada bulan Juli 2021. Dengan 
telah dikeluarkannya SK HPHD Kepada LPHD Las Mai Kampung Long Laai, dilakukan sosialisasi atau 
penyampaian SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa 
(LPHD) Las Mai Kampung Long Laai dan Perencanaan Penandaan Batas HD. Kegiatan ini dilakukan 
oleh DPMU Berau dan KPHP Berau Barat pada 21-23 Juli 2021. 

Sosialisasi atau penyampaian SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Kepada Lembaga Pengelola 
Hutan Desa (LPHD) Las Mai Kampung Long Laai dihadiri oleh 21 partisipan dengan hal-hal yang 
jelaskan berupa: Hak dan kewajiban (Penandaan Batas, Penyusunan RKPS / RKT, Laporan Rutin, 
memanfaatkan sesuai aturan lokal / sesuai SK), uasan HD sesuai aturan terbaru, Masa berlaku HPHD, 
Penandaan batas dari penyusunan RKPS. Hari berikutnya dilakukan pelatihan singkat kepada calon 
Tim Penandaan Batas Hutan Desa dan pembahasan proposal kegiatan investasi. Jumlah peserta 
pelatihan sebanyak 10 orang calon Tim Penandaan Batas Hutan Desa. Adapun pembahasan tersebut 
antara lain penandaan batas hutan desa dengan menggunakan patok berupa plang nama dan plat 
seng, jumlah usulan pemasangan plat seng berukuran 20cm x 10cm yang berbatasan dengan APL 
dengan jarak 250 m /plat. 

Selain itu, jumlah usulan pemasangan plat seng 20cm x 10cm yang berbatasan dengan TORA dengan 
jarak 100m / plat. Pada areal yang berbatasan dengan IUPHHK PT. SLJ IV pemasangan menggunakan 
plang nama hutan desa dengan ukuran 120cm x 80cm pada 1 (satu) titik perbatasan dan tidak ada 
pemasangan plat , tim survey terbentuk sebanyak 2 tim dengan jumlah masing-masing tim sebanyak  
±10 orang  dan penyusunan dokumen RKPS akan dilakukan setelah penandaan batas hutan desa 
selesai dilakukan.

SOSIALISASI PENYAMPAIAN SK HAK PENGELOLAAN HUTAN 
DESA (HPHD) KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA 
(LPHD) LAS MAI KAMPUNG LONG LAAI DAN PERENCANAAN 
KEGIATAN PENANDAAN BATAS HD 
BERAU, 21-23 JULI 2021
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Intervensi program yang telah dilakukan di DA#6 pada 12 kampung dan 1 RT (Nyapa Indah) berupa: 
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Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021
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Hutan Desa Long Lanuk mendapatkan kesempatan untuk meraih penghargaan Wana Lestari Tingkat 
Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Penyeluhan, BP2SDM dan Ditjen PSKL 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Wana Lestari ini diberikan sebagai 
apresiasi terhadap perorangan maupun kelompok yang telah berpartisipasi dalam memberdayakan 
masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat pada pembangunan bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan. 
LPHD Long Lanuk bersama 6 (enam) Hutan Desa lainnya yaitu LPHD Lano- Kalimantan Selatan, 
LPHD Totoharjo- Lampung, LPHD Simarosak-Sumatera Barat, LPHD Perpat- Bangka Belitung, LPHD 
Mertha Sari Bhuana-Bali dan LPHD Jati Mulyo- Jambi masuk kedalam nominasi Pengelolaan Hak 
Hutan Desa pada penghargaan tersebut. 
Pada acara penganugerahaan (19/08) yang dilaksanakan melalui virtual zoom meeting, LPHD Long 
Lanuk berhasil mendapatkan juara Harapan III. Ketua LPHD Long Lanuk didampingi FORCLIME FC 
dan KPHP Berau Tengah ikut menghadiri acara tersebut. 
Hutan Desa Long Lanuk berlokasi disekitar Sungai Kelay, Kecamatan Sambaliung, Berau Kalimantan 
Timur. Hutan Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah konsesi tambang batu bara. Mayoritas 
masyarakatnya bersuku Dayak dan memiliki profesi sebagai petani. Kampung ini menerima hak 
pengelolaan HD sejak tahun 2018 dengan luas total 9.651 ha. 
Menurut penyuluh KPHP Berau Tengah, “LPHD Long Lanuk dinilai memiliki kapasitas kelembagaan 
yang cukup kuat karena aktivitas masing-masing KUPS-nya aktif seperti rutin mengadakan pertemuan, 
seluruh anggota selalu terlibat dan administrasi organisasinya terarsipkan dengan baik”. Selain itu, HD 
Long Lanuk memiliki potensi untuk dikembangkan kegiatan-kegiatan perhutanan sosialnya melalui 
sumberdaya sekitar seperti produk HHBK, hortikultura maupun wisata bentang alam karst. 
Kelompok LPHD Long Lanuk melalui fasilitasi FORCLIME FC memiliki 8 jenis KUPS yang akan 
dikembangkan yaitu agroforestry, tanaman obat, wisata, madu, kerajinan tangan, silvopastura, 
hortikultura serta pendidikan dan pelatihan yang semuanya telah disahkan oleh surat keputusan 
Kepala Kampung Long Lanuk.

HUTAN DESA LONG LANUK MERAIH JUARA HARAPAN DI 
PENGHARGAAN WANA LESTARI 2021
BERAU, 9 AGUSTUS 2021

Acaran pemberian penghargaan Lomba dan 
Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional 2021 yang 
dilaksanakan secara daring tampak Ibu Menteri LHK 

memipin acara di Jakart dan Ketua LPHD Long Lanuk 
(tengah) didampingi oleh DF Berau FORCLIME FC 

dan KPHP Berau Tengah.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Konsultasi produk turunan gaharu (daun gaharu) ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 
di Samarinda oleh pengurus Kelompok Makmur Mandiri bersama DPMU Berau  dilakukan pada 6 Juli 
2021 oleh personil DPMU Berau dan kelompok Makmur Mandiri. Dari hasil tersebut ditindaklanjuti 
kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut hasil konsultasi produk turunan gaharu (daun gaharu) di Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda selama 2 hari yaitu 11 – 12 Agustus 2021 
di Kampung Labanan Makmur. Kegiatan dilakukan bersama kelompok Makmur Mandiri dan DPMU 
Berau dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Dalam kegiatan ini hal-hal yang disampaikan 
adalah prosedur dan permasalahan registrasi obat tradisional: perizinan berusaha sesuai OSS 
(Online Single Submission)- tahap umum memperoleh perizinan berusaha, Nomor induk Berusahan, 
pengajuan CPOTB, Sistem ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Produk Obat Tradisional dan Suplemen 
Kesehatan)- registrasi produk, registrasi akun perusahaan (Usaha Mikro Obat Tradisional- UMOT). 
Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) yaitu dengan memulai mendapatkan 
sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap diberikan kepada UMOT selama 3 tahun, 
membuat profile sarana berupa obat tradisional. Serta saran perbaikan untuk memenuhi sertifikasi 
CPOTB bertahap dilakukan pembangunan gudang bahan baku, ruang produksi dan pengemasan 
primer, gudang produksi jadi dan pengemasan sekunder dan toilet dengan menggambarkan denah 
perbaikan. 

Agenda pada hari kedua adalah pendaftaran pada aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB dan menguplod 
data-data sesuai petunjuk dalam website. Pendaftaran belum dapat dilakukan karena kelompok belum 
memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam pengisian form pendaftaran. Untuk itu pada minggu 
ke 3 bulan Oktober 2021, kelompok melakukan penyusunan akta notaris sebagai syarat pembuatan 
NPWP kelompok. Berikutnya NPWP akan dilakukan pendaftaran dengan cara online oleh ketua 
kelompok Sampai dengan akir Oktober 2021 NPWP kelompok Makmur Mandiri belum melakukan 
pendaftaran NPWP secara online karena kesibukan ketua kelompok. Sambil melengkapi administrasi 
pendaftaran pada website OSS, koordinasi dan komunikasi kepada BBPOM Samarinda tetap dilakukan 
terkait penyusunan SOP dan kelengkapan dalam pengajuan CPOTB. Pada Kamis, 2 September 2021 
dilakukan pendampingan oleh staf BBPOM Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau guna 
pendampingan UMKM berupa layout bangunan dalam rangka pemenuhan CPOTB bertahap tahap 1 
dan tata cara registrasi obat tradisional.  Produk yang telah disampling leh BBPOM Samarinda adalah 
herbal daun gaharu original dan herbal dauan gaharu dengan jahe merah.

RAPAT KOORDINASI TINDAK LANJUT HASIL KONSULTASI 
PRODUK TURUNAN GAHARU (DAUN GAHARU) DI BALAI 
BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM)SAMARINDA 
BERAU, 11-12 AGUSTUS 2021
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Hutan Desa Long Lanuk mendapatkan kesempatan untuk meraih penghargaan Wana Lestari Tingkat 
Nasional 2021 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Penyeluhan, BP2SDM dan Ditjen PSKL 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan Wana Lestari ini diberikan sebagai 
apresiasi terhadap perorangan maupun kelompok yang telah berpartisipasi dalam memberdayakan 
masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat pada pembangunan bidang lingkungan hidup dan 
kehutanan. 
LPHD Long Lanuk bersama 6 (enam) Hutan Desa lainnya yaitu LPHD Lano- Kalimantan Selatan, 
LPHD Totoharjo- Lampung, LPHD Simarosak-Sumatera Barat, LPHD Perpat- Bangka Belitung, LPHD 
Mertha Sari Bhuana-Bali dan LPHD Jati Mulyo- Jambi masuk kedalam nominasi Pengelolaan Hak 
Hutan Desa pada penghargaan tersebut. 
Pada acara penganugerahaan (19/08) yang dilaksanakan melalui virtual zoom meeting, LPHD Long 
Lanuk berhasil mendapatkan juara Harapan III. Ketua LPHD Long Lanuk didampingi FORCLIME FC 
dan KPHP Berau Tengah ikut menghadiri acara tersebut. 
Hutan Desa Long Lanuk berlokasi disekitar Sungai Kelay, Kecamatan Sambaliung, Berau Kalimantan 
Timur. Hutan Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah konsesi tambang batu bara. Mayoritas 
masyarakatnya bersuku Dayak dan memiliki profesi sebagai petani. Kampung ini menerima hak 
pengelolaan HD sejak tahun 2018 dengan luas total 9.651 ha. 
Menurut penyuluh KPHP Berau Tengah, “LPHD Long Lanuk dinilai memiliki kapasitas kelembagaan 
yang cukup kuat karena aktivitas masing-masing KUPS-nya aktif seperti rutin mengadakan pertemuan, 
seluruh anggota selalu terlibat dan administrasi organisasinya terarsipkan dengan baik”. Selain itu, HD 
Long Lanuk memiliki potensi untuk dikembangkan kegiatan-kegiatan perhutanan sosialnya melalui 
sumberdaya sekitar seperti produk HHBK, hortikultura maupun wisata bentang alam karst. 
Kelompok LPHD Long Lanuk melalui fasilitasi FORCLIME FC memiliki 8 jenis KUPS yang akan 
dikembangkan yaitu agroforestry, tanaman obat, wisata, madu, kerajinan tangan, silvopastura, 
hortikultura serta pendidikan dan pelatihan yang semuanya telah disahkan oleh surat keputusan 
Kepala Kampung Long Lanuk.

HUTAN DESA LONG LANUK MERAIH JUARA HARAPAN DI 
PENGHARGAAN WANA LESTARI 2021
BERAU, 9 AGUSTUS 2021

Acaran pemberian penghargaan Lomba dan 
Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional 2021 yang 
dilaksanakan secara daring tampak Ibu Menteri LHK 

memipin acara di Jakart dan Ketua LPHD Long Lanuk 
(tengah) didampingi oleh DF Berau FORCLIME FC 

dan KPHP Berau Tengah.
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Konsultasi produk turunan gaharu (daun gaharu) ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 
di Samarinda oleh pengurus Kelompok Makmur Mandiri bersama DPMU Berau  dilakukan pada 6 Juli 
2021 oleh personil DPMU Berau dan kelompok Makmur Mandiri. Dari hasil tersebut ditindaklanjuti 
kegiatan rapat koordinasi tindak lanjut hasil konsultasi produk turunan gaharu (daun gaharu) di Balai 
Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Samarinda selama 2 hari yaitu 11 – 12 Agustus 2021 
di Kampung Labanan Makmur. Kegiatan dilakukan bersama kelompok Makmur Mandiri dan DPMU 
Berau dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Dalam kegiatan ini hal-hal yang disampaikan 
adalah prosedur dan permasalahan registrasi obat tradisional: perizinan berusaha sesuai OSS 
(Online Single Submission)- tahap umum memperoleh perizinan berusaha, Nomor induk Berusahan, 
pengajuan CPOTB, Sistem ASROT (Aplikasi Sistem Registrasi Produk Obat Tradisional dan Suplemen 
Kesehatan)- registrasi produk, registrasi akun perusahaan (Usaha Mikro Obat Tradisional- UMOT). 
Sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB) yaitu dengan memulai mendapatkan 
sertifikasi pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap diberikan kepada UMOT selama 3 tahun, 
membuat profile sarana berupa obat tradisional. Serta saran perbaikan untuk memenuhi sertifikasi 
CPOTB bertahap dilakukan pembangunan gudang bahan baku, ruang produksi dan pengemasan 
primer, gudang produksi jadi dan pengemasan sekunder dan toilet dengan menggambarkan denah 
perbaikan. 

Agenda pada hari kedua adalah pendaftaran pada aplikasi OSS untuk mendapatkan NIB dan menguplod 
data-data sesuai petunjuk dalam website. Pendaftaran belum dapat dilakukan karena kelompok belum 
memiliki NPWP sebagai salah satu syarat dalam pengisian form pendaftaran. Untuk itu pada minggu 
ke 3 bulan Oktober 2021, kelompok melakukan penyusunan akta notaris sebagai syarat pembuatan 
NPWP kelompok. Berikutnya NPWP akan dilakukan pendaftaran dengan cara online oleh ketua 
kelompok Sampai dengan akir Oktober 2021 NPWP kelompok Makmur Mandiri belum melakukan 
pendaftaran NPWP secara online karena kesibukan ketua kelompok. Sambil melengkapi administrasi 
pendaftaran pada website OSS, koordinasi dan komunikasi kepada BBPOM Samarinda tetap dilakukan 
terkait penyusunan SOP dan kelengkapan dalam pengajuan CPOTB. Pada Kamis, 2 September 2021 
dilakukan pendampingan oleh staf BBPOM Samarinda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau guna 
pendampingan UMKM berupa layout bangunan dalam rangka pemenuhan CPOTB bertahap tahap 1 
dan tata cara registrasi obat tradisional.  Produk yang telah disampling leh BBPOM Samarinda adalah 
herbal daun gaharu original dan herbal dauan gaharu dengan jahe merah.
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Forclime FC Berau memiliki 10 (sepuluh) kampung pendampingan di wilayah DA#10 Mangrove 
yang tersebar di Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur dan 
Kecamatan Pulau Derawan. Pada wilayah Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Sambaliung terdapat 
4 (empat) kampung DA#10 yang dilalui oleh Jalur Pembangunan SUTT 150 kV GI Tanjung Redeb – 
GI Talisayan PLN yang yaitu Kampung Buyung-buyung, Kampung Pilanjau, Kampung Pesayan dan 
Kampung Suaran. Tim pelaksana kegiatan pembebasan tanah lokasi titik dan kompensasi ROW untuk 
pembangunan SUTT 150 kV GI Tanjung Redeb – GI Talisayan adalah Persekutuan Perdata Budi 
Kuswahyudi dan Rekan (BKF). Tim BKF bersama dengan PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian 
Timur melakukan survei penggalian potensi untuk wilayah sasaran pemberian dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari PT. PLN (Persero). Melalui surat Nomor: 20/BKF.TJ/VIII/2021 tanggal 31 
Agustus 2021, Persekutuan Perdata Budi Kuswahyudi dan Rekan (BKF) mengajukan permohonan 
pendampingan dari Forclime FC dalam survei penggalian potensi. Kegiatan ini dilakukan selama 4 
hari pada 2-5 September 2021 pada kampung yang beririsan dengan kegiatan Forclime FC yaitu 
Kampung Buyung-buyung, Kampung Pilanjau, Kampung Pesayan dan Kampung Suaran. Kegiatan ini 
juga menjadi bagian dari exit strategy agar masyarakat dalam melanjutkan kegiatannya dapat lebih 
mandiri dengan mengenal sumber-sumber pendanaan lain salah satunya adalah dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) dari PT. PLN (Persero). Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, melakukan kunjungan pada demplot 
hortikultura Pak Tono dan Pak Anto dengan tanaman antara lain sawi, semangka, kubis, cabai, 
timun, kangkong dan cabai serta demplot kolam ikan gurami dan patin kelompok.
Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, melakukan kunjungan pada 
kebun kopi dari kelompok Pak Agus Sunarko dan persemaian kakao yang dilakukan oleh Tim Kerja 
Kampung (TKK) Pesayan sebanyak ± 10.000 bibit kakao dan gaharu di persemaian.
Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, lokasi yang dikunjungi oleh tim 
yaitu kelompok pengembangan UMKM pembuatan petis, persemaian tanaman mangrove, demplot 
tanaman obat keluarga (TOGA) dan UMKM amplang).
Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, lokasi yang dikunjungi oleh tim 
yaitu wisata tracking mangrove, usulan lokasi depo BBM untuk nelayan dan kelompok pengemasan 
beras.
Beriutnya diskusi hasil kunjungan oleh tim Persekutuan Perdata Budi Kuswahyudi dan Rekan 
(BKF). Tim BKF bersama dengan PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Timur dan DPMU 
Berau. Bahwa penggalian potensi ini adalah tahap awal dalam penentuan kegiatan yang akan 
dilakukan setiap kampung. Berikutnya akan ada tim kedua yang melakukan survey lebih detail.

Program CSR yang akan dilakukan PT. PLN berdasakan menggunakan scoring jumlah penerima 
manfaat, berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Merupakan agenda pembangunan global sebagaimana Permendesa PDTT No 13 
Tahun 2020 yang terfokus pada pemanfaatan dana desa untuk meraih SDGs Desa. Terdapat 18 
indikator SDGs Desa yang berupa Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan,, Desa Sehat dan 
Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas. Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan 
Sanitasi. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan., Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur 
dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukiman Desa Aman 
dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa 
Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk 
Pembangunan Desa dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

•

•

•

•

•

PENDAMPINGAN SURVEI POTENSI EKONOMI KAMPUNG 
UNTUK PEMBERIAN DANA CSR PT. PLN (PERSERO) UIP 
KALIMANTAN BAGIAN TIMUR
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Forclime FC Berau memiliki 10 (sepuluh) kampung pendampingan di wilayah DA#10 Mangrove 
yang tersebar di Kecamatan Tabalar, Kecamatan Sambaliung, Kecamatan Gunung Tabur dan 
Kecamatan Pulau Derawan. Pada wilayah Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Sambaliung terdapat 
4 (empat) kampung DA#10 yang dilalui oleh Jalur Pembangunan SUTT 150 kV GI Tanjung Redeb – 
GI Talisayan PLN yang yaitu Kampung Buyung-buyung, Kampung Pilanjau, Kampung Pesayan dan 
Kampung Suaran. Tim pelaksana kegiatan pembebasan tanah lokasi titik dan kompensasi ROW untuk 
pembangunan SUTT 150 kV GI Tanjung Redeb – GI Talisayan adalah Persekutuan Perdata Budi 
Kuswahyudi dan Rekan (BKF). Tim BKF bersama dengan PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian 
Timur melakukan survei penggalian potensi untuk wilayah sasaran pemberian dana Corporate Social 
Responsibility (CSR) dari PT. PLN (Persero). Melalui surat Nomor: 20/BKF.TJ/VIII/2021 tanggal 31 
Agustus 2021, Persekutuan Perdata Budi Kuswahyudi dan Rekan (BKF) mengajukan permohonan 
pendampingan dari Forclime FC dalam survei penggalian potensi. Kegiatan ini dilakukan selama 4 
hari pada 2-5 September 2021 pada kampung yang beririsan dengan kegiatan Forclime FC yaitu 
Kampung Buyung-buyung, Kampung Pilanjau, Kampung Pesayan dan Kampung Suaran. Kegiatan ini 
juga menjadi bagian dari exit strategy agar masyarakat dalam melanjutkan kegiatannya dapat lebih 
mandiri dengan mengenal sumber-sumber pendanaan lain salah satunya adalah dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) dari PT. PLN (Persero). Hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, melakukan kunjungan pada demplot 
hortikultura Pak Tono dan Pak Anto dengan tanaman antara lain sawi, semangka, kubis, cabai, 
timun, kangkong dan cabai serta demplot kolam ikan gurami dan patin kelompok.
Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, melakukan kunjungan pada 
kebun kopi dari kelompok Pak Agus Sunarko dan persemaian kakao yang dilakukan oleh Tim Kerja 
Kampung (TKK) Pesayan sebanyak ± 10.000 bibit kakao dan gaharu di persemaian.
Kampung Pilanjau, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, lokasi yang dikunjungi oleh tim 
yaitu kelompok pengembangan UMKM pembuatan petis, persemaian tanaman mangrove, demplot 
tanaman obat keluarga (TOGA) dan UMKM amplang).
Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, lokasi yang dikunjungi oleh tim 
yaitu wisata tracking mangrove, usulan lokasi depo BBM untuk nelayan dan kelompok pengemasan 
beras.
Beriutnya diskusi hasil kunjungan oleh tim Persekutuan Perdata Budi Kuswahyudi dan Rekan 
(BKF). Tim BKF bersama dengan PT. PLN (Persero) UIP Kalimantan Bagian Timur dan DPMU 
Berau. Bahwa penggalian potensi ini adalah tahap awal dalam penentuan kegiatan yang akan 
dilakukan setiap kampung. Berikutnya akan ada tim kedua yang melakukan survey lebih detail.

Program CSR yang akan dilakukan PT. PLN berdasakan menggunakan scoring jumlah penerima 
manfaat, berkelanjutan dan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan. Merupakan agenda pembangunan global sebagaimana Permendesa PDTT No 13 
Tahun 2020 yang terfokus pada pemanfaatan dana desa untuk meraih SDGs Desa. Terdapat 18 
indikator SDGs Desa yang berupa Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan,, Desa Sehat dan 
Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas. Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan 
Sanitasi. Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan., Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur 
dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukiman Desa Aman 
dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa 
Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk 
Pembangunan Desa dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif
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Sesi berikutnya TK Logistik dan DTL menyampaikan tentang jumlah tanaman MPTS dalam 
pengajuan proposal kegiatan penanaman pola agroforestry terutama jenis tanaman buah unggul 
dari setiap kampung. Bahwa, dari hasil survey 3 penyedia bibit yang mengirimkan penawaran yaitu 
Agrodifa Pembibitan, CV Flora Chania dan CV Borneo Hijau. Dari hasil survey 1 penyedia bibit 
yaitu AGRODIFA PEMBIBITAN harga lebih rendah dengan spesifikasi yang sama. Berdasarkan hal 
tersebut maka pemesanan bibit direkomendasikan kepada penyedia bibit tersebut. Namun dalam 
diskusi ini TKK/ LPHD/KTH meminta agar dapat mencari penawaran lain. Maka disampaikan, jika 
terdapat penawaran lain PL/TKK/LPHD/KTH untuk mengirimkan penawaran yang dimaksud agar 
dapat dilakukan pengecekan sebelum pemesanan dan pembelian dilakukan mengingat dalam 
prosesnya tetap akan didampingi oleh DPMU Berau.
Pada sesi akhir kegiatan dilakukan pengumpulan dokumentasi kegiatan patroli hutan berbasis 
masyarakat di DA#10 berupa foto, tallysheet dan data GPS (trekking dan koordinat) kepada PL 
dan TK Publikasi dan Dokumentasi. 
Total anggaran yang telah dicairkan sampai dengan Oktober 2021 kegiatan pengelolaan hutan 
Forclime FC DPMU Berau sebesar Rp. 2.317.622.300,- oleh TKK, LPHD dan KTH.

•

•

•
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Kegiatan Forclime FC DPMU Berau Tahun 2021 diajukan sebanyak 83 proposal di 16 kampung 
yaitu Long Ayap, Punan Segah, Long Laai, Punan Mahkam, Tepian Buah, Long Lanuk/ Nyapa Indah, 
Labanan Makmur, Labanan Jaya, Labanan Makarti, Pegat Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-
Batu, Pulau Besing, Suaran, Sukan Tengah, Pilanjau, Pesayan dan Buyung-Buyung. Pengajuan pada 
kegiatan investasi pertama sebanyak 58 proposal dan kedua sebanyak 25 proposal. Kegiatan berupa: 
patroli hutan berbasis masyarakat; penanaman tanaman dengan pola agroforestry; penanaman 
dan pemeliharaan mangrove sebagai upaya pelestarian ekosistem mangrove; pemeliharaan tahun 
ke I tanaman pola agroforestry; pemeliharaan tahun ke 2 tanaman pola agroforestry; penataan dan 
pemasangan tanda batas hutan desa; pengembangan silvopastura guna pengelolaan hutan desa; 
budidaya lebah madu kelulut (tigona, sp) guna pengelolaan hutan desa; fasilitas penunjang pemasaran 
hasil produk investasi kegiatan agroforestry; dan fasilitasi produksi herbal daun gaharu guna pengajuan 
sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) serta fasilitasi pemasaran karet. Total 
pengajuan sebesar Rp. 2.317.622.300,- (pertama) dan Rp. 1.213.576.000,- (kedua).  Pencairan dana 
kegiatan pengelolaan hutan dilakukan oleh ketua, sekretaris dan bendahara TKK/LPHD/KTH sebanyak 
2 kali, yaitu:

15 - 16 Juli 2021 untuk kegiatan Patroli Hutan Bersama Masyarakat di 10 kampung DA#10: Pegat 
Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, Suaran, Sukan Tengah, Pesayan, 
Pilanjau dan Buyung-Buyung dengan total nominal Rp. 356.465.000,- 
25 – 27 Oktober 2021 dilakukan pencairan untuk kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat; 
penanaman tanaman dengan pola agroforestry; penanaman dan pemeliharaan mangrove sebagai 
upaya pelestarian ekosistem mangrove; pemeliharaan tahun ke I tanaman pola agroforestry; 
pemeliharaan tahun ke 2 tanaman pola agroforestry; penataan dan pemasangan tanda batas hutan 
desa; pengembangan silvopastura guna pengelolaan hutan desa; budidaya lebah madu kelulut 
(tigona, sp) guna pengelolaan hutan desa; fasilitas penunjang pemasaran hasil produk investasi 
kegiatan agroforestry; dan fasilitasi produksi herbal daun gaharu guna pengajuan sertifikasi cara 
pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) serta fasilitasi pemasaran karet dengan total 
nominal Rp. 1.961.157.300,-. 
Sebelum kegiatan pencairan kedua, tanggal 24 Oktober 2021 dilakukan pembekalan kepada TKK/
LPHD/KTH. Hal-hal dalam pembahasan dan paparan adalah
Penyusunan LPJ berdasarkan SOP Nomor: 64/FORCLIME FC-3/III-3/2020, dokumen kelengkapan 
administrasi dalam LPJ seperti fotocopy KTP, KK, foto pembagian tanaman, BA jika terjadi perubahan 
pemindahan lokasi tanam, surat pengajuan perubahan penggunaan anggaran, dokumentasi 
kegiatan dan titik koordinat setiap kegiatan. 
Penyegaran dalam pendokumentasian kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat 
terutama pada keanekaragaman hayati (flora dan fauna), kawasan penting dan tanaman hias 
menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan pembelkalan ini. TA Kehutanan memberikan 
paparan dan praktek tentang pengisian tallysheet dan pengambilan foto dengan berbagai tehnik 
sudut pemotretan seperti tehnik sejajar mata, ekstrim close up, middle close up dan lainnya. 
Juga diberikan pengenalan dasar dalam penggunaan GPS terutam cara merekam trekking dan 
penyimpanannya.

RAPAT KOORDINASI PEMBEKALAN KEGIATAN INVESTASI DAN 
PENCAIRAN SERTA BELANJA  KEGIATAN INVESTASI BAGI TKK, 
LPHD DAN KTH
BERAU, 25 OKTOBER 2021

•

•

•

•
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Sesi berikutnya TK Logistik dan DTL menyampaikan tentang jumlah tanaman MPTS dalam 
pengajuan proposal kegiatan penanaman pola agroforestry terutama jenis tanaman buah unggul 
dari setiap kampung. Bahwa, dari hasil survey 3 penyedia bibit yang mengirimkan penawaran yaitu 
Agrodifa Pembibitan, CV Flora Chania dan CV Borneo Hijau. Dari hasil survey 1 penyedia bibit 
yaitu AGRODIFA PEMBIBITAN harga lebih rendah dengan spesifikasi yang sama. Berdasarkan hal 
tersebut maka pemesanan bibit direkomendasikan kepada penyedia bibit tersebut. Namun dalam 
diskusi ini TKK/ LPHD/KTH meminta agar dapat mencari penawaran lain. Maka disampaikan, jika 
terdapat penawaran lain PL/TKK/LPHD/KTH untuk mengirimkan penawaran yang dimaksud agar 
dapat dilakukan pengecekan sebelum pemesanan dan pembelian dilakukan mengingat dalam 
prosesnya tetap akan didampingi oleh DPMU Berau.
Pada sesi akhir kegiatan dilakukan pengumpulan dokumentasi kegiatan patroli hutan berbasis 
masyarakat di DA#10 berupa foto, tallysheet dan data GPS (trekking dan koordinat) kepada PL 
dan TK Publikasi dan Dokumentasi. 
Total anggaran yang telah dicairkan sampai dengan Oktober 2021 kegiatan pengelolaan hutan 
Forclime FC DPMU Berau sebesar Rp. 2.317.622.300,- oleh TKK, LPHD dan KTH.

•

•

•

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kegiatan Forclime FC DPMU Berau Tahun 2021 diajukan sebanyak 83 proposal di 16 kampung 
yaitu Long Ayap, Punan Segah, Long Laai, Punan Mahkam, Tepian Buah, Long Lanuk/ Nyapa Indah, 
Labanan Makmur, Labanan Jaya, Labanan Makarti, Pegat Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-
Batu, Pulau Besing, Suaran, Sukan Tengah, Pilanjau, Pesayan dan Buyung-Buyung. Pengajuan pada 
kegiatan investasi pertama sebanyak 58 proposal dan kedua sebanyak 25 proposal. Kegiatan berupa: 
patroli hutan berbasis masyarakat; penanaman tanaman dengan pola agroforestry; penanaman 
dan pemeliharaan mangrove sebagai upaya pelestarian ekosistem mangrove; pemeliharaan tahun 
ke I tanaman pola agroforestry; pemeliharaan tahun ke 2 tanaman pola agroforestry; penataan dan 
pemasangan tanda batas hutan desa; pengembangan silvopastura guna pengelolaan hutan desa; 
budidaya lebah madu kelulut (tigona, sp) guna pengelolaan hutan desa; fasilitas penunjang pemasaran 
hasil produk investasi kegiatan agroforestry; dan fasilitasi produksi herbal daun gaharu guna pengajuan 
sertifikasi cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) serta fasilitasi pemasaran karet. Total 
pengajuan sebesar Rp. 2.317.622.300,- (pertama) dan Rp. 1.213.576.000,- (kedua).  Pencairan dana 
kegiatan pengelolaan hutan dilakukan oleh ketua, sekretaris dan bendahara TKK/LPHD/KTH sebanyak 
2 kali, yaitu:

15 - 16 Juli 2021 untuk kegiatan Patroli Hutan Bersama Masyarakat di 10 kampung DA#10: Pegat 
Batumbuk, Teluk Semanting, Kasai, Batu-Batu, Pulau Besing, Suaran, Sukan Tengah, Pesayan, 
Pilanjau dan Buyung-Buyung dengan total nominal Rp. 356.465.000,- 
25 – 27 Oktober 2021 dilakukan pencairan untuk kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat; 
penanaman tanaman dengan pola agroforestry; penanaman dan pemeliharaan mangrove sebagai 
upaya pelestarian ekosistem mangrove; pemeliharaan tahun ke I tanaman pola agroforestry; 
pemeliharaan tahun ke 2 tanaman pola agroforestry; penataan dan pemasangan tanda batas hutan 
desa; pengembangan silvopastura guna pengelolaan hutan desa; budidaya lebah madu kelulut 
(tigona, sp) guna pengelolaan hutan desa; fasilitas penunjang pemasaran hasil produk investasi 
kegiatan agroforestry; dan fasilitasi produksi herbal daun gaharu guna pengajuan sertifikasi cara 
pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) serta fasilitasi pemasaran karet dengan total 
nominal Rp. 1.961.157.300,-. 
Sebelum kegiatan pencairan kedua, tanggal 24 Oktober 2021 dilakukan pembekalan kepada TKK/
LPHD/KTH. Hal-hal dalam pembahasan dan paparan adalah
Penyusunan LPJ berdasarkan SOP Nomor: 64/FORCLIME FC-3/III-3/2020, dokumen kelengkapan 
administrasi dalam LPJ seperti fotocopy KTP, KK, foto pembagian tanaman, BA jika terjadi perubahan 
pemindahan lokasi tanam, surat pengajuan perubahan penggunaan anggaran, dokumentasi 
kegiatan dan titik koordinat setiap kegiatan. 
Penyegaran dalam pendokumentasian kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat 
terutama pada keanekaragaman hayati (flora dan fauna), kawasan penting dan tanaman hias 
menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan pembelkalan ini. TA Kehutanan memberikan 
paparan dan praktek tentang pengisian tallysheet dan pengambilan foto dengan berbagai tehnik 
sudut pemotretan seperti tehnik sejajar mata, ekstrim close up, middle close up dan lainnya. 
Juga diberikan pengenalan dasar dalam penggunaan GPS terutam cara merekam trekking dan 
penyimpanannya.

RAPAT KOORDINASI PEMBEKALAN KEGIATAN INVESTASI DAN 
PENCAIRAN SERTA BELANJA  KEGIATAN INVESTASI BAGI TKK, 
LPHD DAN KTH
BERAU, 25 OKTOBER 2021

•

•

•

•
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Penanaman dilakukan di 3 (tiga) lokasi kelompok, yaitu Kelompok 1 di Long Lanuk serta Kelompok 2 
dan 3 di wilayah Nyapa Indah.  Kelompok 1 melakukan penanaman sebanyak 280 batang durian dan 
1.500 batang petai di wilayah Long Lanuk untuk 12 penerima manfaat. Kelompok 2 dan 3 masing-
masing kelompok menanam sebanyak 308 batang durian dan 1.650 batang petai di wilayah Nyapa 
Indah untuk 23 penerima manfaat yang terbagi menjadi 12 penerima manfaat tergabung di Kelompok 
2 dan 11 penerima manfaat di Kelompok 3.

2. Upaya pengamanan dan perlindungan kawasan melalui kegiatan patroli hutan di Kampung Long 
Lanuk telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Frekuensi patroli hutan Kampung Long Lanuk pada tahun 
2021 rencana sebanyak 3 kali yang dilaksakanakan pada area seluas 213,14 hektar di blok Gunung 
Nyapa dan HD Long Lanuk. Patroli dilakukan oleh tim patroli hutan yang terdiri dari empat orang. Dari 
hasil patroli hutan, temuan berupa: flora: rotan, nius, kapur, bangkeris, meranti, jamur kayu, akar kelawit 
(bajakah), kayu ulas, keladi hutan, binuang, rengas, pasak bumi, salak hutan ; fauna: babi, landak, 
monyet ekor panjang, pelanduk, burung murai, cucak ijo, burung gagak, kura-kura, biawak, burung 
elang, burung raja udang, burung kuau, cucak itam. Untuk tahun 2021, patroli masih berlangsung di 
lapangan dengan rencana frekuensi pelaksanaan akan dilakukan sebanyak 3 kali.
3. Fasilitasi pengembangan demplot hortikultura pada tahun 2020 yaitu berupa tanaman jenis kacang 
tanah, cabai, dan jagung. Lokasi demplot awal berada di areal HPHD Long Lanuk dengan jenis yang 
ditanam yaitu kacang tanah dan penyemaian cabai. Namun lokasi tersebut terdampak banjir sehingga 
tanaman mati dan belum menghasilkan. Lokasi demplot hortikultura disepakati untuk dipindah lebih 
dekat ke pemukiman Kampung Long Lanuk yang relatif lebih aman dari banjir. Pada lokasi demplot 
baru dilakukan penanaman seluas ± 0,75 hektar untuk tanaman jagung di bulan Maret 2021. Jagung 
telah dilakukan pemanenan pada bulan Juni 2021. Hasil panen dari tanaman jagung tersebut adalah 
sebanyak ± 1.200 jagung ukuran besar dengan harga Rp 1.000,00/buah dan ± 1.800 jagung ukuran 
kecil dengan harga Rp 500,00/buah. Setelah dilakukan pemanenan jagung, demplot tersebut ditanami 
kembali oleh kelompok secara swadaya dengan tanaman terong dan bawang prei. Berdasarkan 
hasil kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 jumlah tanaman terong diketahui sebanyak 38 batang 
tanaman terong dengan jarak tanam sekitar 50 cm x 50 cm. Selain itu juga terdapat tanaman bawang 
prei dengan jarak tanam 10 cm x 20 cm sejumlah 418 batang tanaman berdasarkan perhitungan 
langsung di lapangan. Kendala yang dihadapi kelompok setelah pemanenan jagung di bulan Juni 
2021 adalah kelompok belum dapat maksimal untuk memanfaatkan lahan demplot tersebut kembali 
dikarenakan banyak anggota kelompok yang terpapar virus covid-19. Kondisi tersebut menjadi kendala 
dalam melanjutkan pengembangan demplot hortikultura dan perawatan tanaman swadaya yang sudah 
tertanam sejak bulan Juli 2021. 
4. Pembangunan demplot tanaman obat jenis bibit jahe merah, jahe putih/jahe gajah dan bawang 
dayak pada tahun 2020. 
Demplot tanaman obat dikelola oleh LPHD Long Lanuk khususnya KUPS Tanaman Obat. KUPS 
Tanaman Obat pada tahun 2020 menanam 33 kg jahe merah dan 250 kg jahe putih di dalam areal 
HPHD Long Lanuk yang lokasinya dapat ditempuh dengan waktu sekitar ± 30 menit melewati jalur 
sungai menggunakan ketinting. Pada demplot lokasi ini pernah dilakukan pemanenan dengan hasil 
yang diperoleh sekitar 300-350 kg jahe. Namun lokasi tersebut terkena dampak banjir sehingga 
sebagian besar tanaman terendam air. Oleh karena itu lokasi pengembangan demplot tanaman obat 
dipindahkan pada lokasi dekat pemukiman warga yang relatif lebih aman dari banjir dan memudahkan 
dalam monitoring dan perawatan karena jarak yang dekat. Hasil pemanenan dari lokasi sebelumnya, 
sebagian besar ditanam kembali untuk pengembangan demplot tanaman obat di lokasi yang baru. 
Pada bulan Juni KUPS Tanaman Obat mendapatkan bantuan tanaman obat berupa 150 kg jahe 
merah, 47 kg jahe putih/jahe gajah. Semua tanaman jahe telah selesai tertanam pada bulan Juni 2021. 
Penanaman dilakukan secara langsung dengan membagi ruas jahe per 3-4 cm ditanam langsung 
tanpa melalui persemaian.  Jarak tanam yang digunakan pada penanaman jahe adalah 30 cm x 30 
cm. Penanaman jahe merah dan jahe putih/gajah dilakukan secara bercampur pada satu hamparan 
lokasi. Berdasarkan hasil perhitungan tanaman jahe di lapangan diperoleh informasi bahwa jumlah 
tanaman jahe yang telah ditanam sebanyak 2.566 batang jahe dengan tinggi tanaman rata-rata ± 5-10 
cm. Untuk penanaman bawang dayak dilakukan dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

1. KAMPUNG LONG LANUK

Kampung Long Lanuk adalah salah satu kampung dalam wilayah Kecamatan Sambaliung, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Secara Geografis, Kampung Long Lanuk terletak pada kuadran 
117°09’07” dan 117°28’48” Bujur Timur (BT) serta1°59’22” dan 1°44’59” Lintang Utara (LU). Kampung 
Long Lanuk merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Sambaliung bahkan di Berau. Status 
Indeks Desa Membangun (IDM) Kampung Long Lanuk untuk Tahun 2021 adalah Berkembang dengan 
nilai 0,6181. Suku asli yang menetap di wilayah Long Lanuk adalah suku Dayak Ga’ai. Diceritakan 
bahwa sebelum bermukim di wilayah Long Lanuk, suku Dayak Ga’ai berasal dari hulu Sungai Kelay 
yang bernama Kung Kemul. Pola ruang di Kampung Long Lanuk masih berkesuaian dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 2016-2036 Kabupaten Berau. Kebijakan Daerah untuk menjadikan wilayah Areal 
Penggunaan Lain (APL) di sisi kiri Sungai Kelay (dari hulu sungai) dan sebagian wilayah dengan status 
Hutan Produksi (HP) sebagai daerah peruntukan Pertambangan (Izin konsesi PT Berau Coal dan PT 
Kaltim Jaya Bara). Wilayah Kampung Long Lanuk merupakan daerah resapan air (catchment area). 
Ekosistem hutan yang ada merupakan gabungan ekosistem hutan dataran rendah dan tinggi. Dibagian 
Gunung Long Dem, Batu Belah, But Bo dan Nyapa. Sungai merupakan daerah ekosistem hutan 
dataran tinggi atau hutan pegunungan dan sebagian masuk dalam daerah Kawasan Hutan Lindung. 
Di daerah-daerah inilah yang menjadi rumah bagi hewan-hewan yang sudah hampir punah seperti 
Burung Enggang, Trenggiling, Rusa, Payau, Beruang Madu dan lainnya. Beragam jenis tumbuhan juga 
banyak berkembang di wilayah tersebut. Jenis-jenis tumbuhan hutan kayu seperti pohon Ulin, Adau, 
Bengkaris, dan jenis kayu hutan lainnya serta tanaman-tanaman obat seperti obat luka, obat darah 
tinggi, dll dapat ditemui di wilayah ini. Tahun 2018, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No: SK.9026/Menlhk-PSKL/PSL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 telah diberikan hak 
pengelolaan hutan desa kepada kampung Long Lanuk seluas 8.927 Ha , berada pada Kawasan Hutan 
Lindung seluas ± 7.380 Ha dan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 917 Ha. Sejak terbitnya 
SK HD Long Lanuk, beberapa kegiatan Program Forclime FC dilakukan diantaranya penataan batas 
dan zonasi hutan desa, penanaman agroforestry, budidaya madu lebah kelulut, budidaya tanaman 
hortikultura dan budidaya tanaman obat.
Intervensi Program Forclime FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Long 
Lanuk dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Penanaman tanaman pola agroforestri dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan 
2018 di Long Lanuk dengan jenis gaharu, kapur dan durian untuk 190 KK penerima manfaat dan 
untuk wilayah Nyapa Indah yaitu jenis gaharu dan kapur untuk 46 KK penerima manfaat. Berdasarkan 
laporan hasil monitoring dan evaluasi DA#6 tahun 2021 jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 
2021 dari kegiatan penanaman 2017 dan 2018 di Long Lanuk yaitu sebanyak 34.003 batang gaharu, 
3.175 batang kapur dan 239 batang durian. Sedangkan untuk wilayah Nyapa Indah jumlah tanaman 
hidup dari kegiatan penanaman 2017 dan 2018 yaitu sebanyak 13.628 batang gaharu dan 2.645 
batang kapur. Kondisi tanaman bervariasi di setiap kebunnya. Untuk gaharu sebaran diameternya 
3-10 cm dan tinggi antara 0,5-3 meter. Untuk tanaman kapur sebaran diameternya antara 5-10 cm 
dengan tinggi antara 1,5-3 meter. Sedangkan untuk tanaman durian sebaran diameternya antara 5-10 
cm dengan tinggi antara 1-2 meter. Jarak tanam yang diterapkan dalam penanaman agroforestry 
bervariasi antara 4 m x 4 m dan 5 m x 5 m. Kendala yang dihadapi yaitu adanya musibah kebakaran 
yang terjadi pada tahun 2019 serta banjir besar yang terjadi pada tahun 2020 dan pertengahan 2021 
yang menyebabkan berkurangnya jumlah tanaman investasi tahun 2017 dan 2018.
Selain itu terdapat juga kegiatan agroforestry di dalam perhutanan sosial HPHD Long Lanuk. Kegiatan 
penanaman tanaman pola agroforestry pada HPHD Long Lanuk dilakukan penanaman untuk jenis 
durian sebanyak 896 batang dan 4.800 batang petai untuk 35 penerima manfaat.
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Penanaman dilakukan di 3 (tiga) lokasi kelompok, yaitu Kelompok 1 di Long Lanuk serta Kelompok 2 
dan 3 di wilayah Nyapa Indah.  Kelompok 1 melakukan penanaman sebanyak 280 batang durian dan 
1.500 batang petai di wilayah Long Lanuk untuk 12 penerima manfaat. Kelompok 2 dan 3 masing-
masing kelompok menanam sebanyak 308 batang durian dan 1.650 batang petai di wilayah Nyapa 
Indah untuk 23 penerima manfaat yang terbagi menjadi 12 penerima manfaat tergabung di Kelompok 
2 dan 11 penerima manfaat di Kelompok 3.

2. Upaya pengamanan dan perlindungan kawasan melalui kegiatan patroli hutan di Kampung Long 
Lanuk telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Frekuensi patroli hutan Kampung Long Lanuk pada tahun 
2021 rencana sebanyak 3 kali yang dilaksakanakan pada area seluas 213,14 hektar di blok Gunung 
Nyapa dan HD Long Lanuk. Patroli dilakukan oleh tim patroli hutan yang terdiri dari empat orang. Dari 
hasil patroli hutan, temuan berupa: flora: rotan, nius, kapur, bangkeris, meranti, jamur kayu, akar kelawit 
(bajakah), kayu ulas, keladi hutan, binuang, rengas, pasak bumi, salak hutan ; fauna: babi, landak, 
monyet ekor panjang, pelanduk, burung murai, cucak ijo, burung gagak, kura-kura, biawak, burung 
elang, burung raja udang, burung kuau, cucak itam. Untuk tahun 2021, patroli masih berlangsung di 
lapangan dengan rencana frekuensi pelaksanaan akan dilakukan sebanyak 3 kali.
3. Fasilitasi pengembangan demplot hortikultura pada tahun 2020 yaitu berupa tanaman jenis kacang 
tanah, cabai, dan jagung. Lokasi demplot awal berada di areal HPHD Long Lanuk dengan jenis yang 
ditanam yaitu kacang tanah dan penyemaian cabai. Namun lokasi tersebut terdampak banjir sehingga 
tanaman mati dan belum menghasilkan. Lokasi demplot hortikultura disepakati untuk dipindah lebih 
dekat ke pemukiman Kampung Long Lanuk yang relatif lebih aman dari banjir. Pada lokasi demplot 
baru dilakukan penanaman seluas ± 0,75 hektar untuk tanaman jagung di bulan Maret 2021. Jagung 
telah dilakukan pemanenan pada bulan Juni 2021. Hasil panen dari tanaman jagung tersebut adalah 
sebanyak ± 1.200 jagung ukuran besar dengan harga Rp 1.000,00/buah dan ± 1.800 jagung ukuran 
kecil dengan harga Rp 500,00/buah. Setelah dilakukan pemanenan jagung, demplot tersebut ditanami 
kembali oleh kelompok secara swadaya dengan tanaman terong dan bawang prei. Berdasarkan 
hasil kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 jumlah tanaman terong diketahui sebanyak 38 batang 
tanaman terong dengan jarak tanam sekitar 50 cm x 50 cm. Selain itu juga terdapat tanaman bawang 
prei dengan jarak tanam 10 cm x 20 cm sejumlah 418 batang tanaman berdasarkan perhitungan 
langsung di lapangan. Kendala yang dihadapi kelompok setelah pemanenan jagung di bulan Juni 
2021 adalah kelompok belum dapat maksimal untuk memanfaatkan lahan demplot tersebut kembali 
dikarenakan banyak anggota kelompok yang terpapar virus covid-19. Kondisi tersebut menjadi kendala 
dalam melanjutkan pengembangan demplot hortikultura dan perawatan tanaman swadaya yang sudah 
tertanam sejak bulan Juli 2021. 
4. Pembangunan demplot tanaman obat jenis bibit jahe merah, jahe putih/jahe gajah dan bawang 
dayak pada tahun 2020. 
Demplot tanaman obat dikelola oleh LPHD Long Lanuk khususnya KUPS Tanaman Obat. KUPS 
Tanaman Obat pada tahun 2020 menanam 33 kg jahe merah dan 250 kg jahe putih di dalam areal 
HPHD Long Lanuk yang lokasinya dapat ditempuh dengan waktu sekitar ± 30 menit melewati jalur 
sungai menggunakan ketinting. Pada demplot lokasi ini pernah dilakukan pemanenan dengan hasil 
yang diperoleh sekitar 300-350 kg jahe. Namun lokasi tersebut terkena dampak banjir sehingga 
sebagian besar tanaman terendam air. Oleh karena itu lokasi pengembangan demplot tanaman obat 
dipindahkan pada lokasi dekat pemukiman warga yang relatif lebih aman dari banjir dan memudahkan 
dalam monitoring dan perawatan karena jarak yang dekat. Hasil pemanenan dari lokasi sebelumnya, 
sebagian besar ditanam kembali untuk pengembangan demplot tanaman obat di lokasi yang baru. 
Pada bulan Juni KUPS Tanaman Obat mendapatkan bantuan tanaman obat berupa 150 kg jahe 
merah, 47 kg jahe putih/jahe gajah. Semua tanaman jahe telah selesai tertanam pada bulan Juni 2021. 
Penanaman dilakukan secara langsung dengan membagi ruas jahe per 3-4 cm ditanam langsung 
tanpa melalui persemaian.  Jarak tanam yang digunakan pada penanaman jahe adalah 30 cm x 30 
cm. Penanaman jahe merah dan jahe putih/gajah dilakukan secara bercampur pada satu hamparan 
lokasi. Berdasarkan hasil perhitungan tanaman jahe di lapangan diperoleh informasi bahwa jumlah 
tanaman jahe yang telah ditanam sebanyak 2.566 batang jahe dengan tinggi tanaman rata-rata ± 5-10 
cm. Untuk penanaman bawang dayak dilakukan dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

1. KAMPUNG LONG LANUK

Kampung Long Lanuk adalah salah satu kampung dalam wilayah Kecamatan Sambaliung, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Secara Geografis, Kampung Long Lanuk terletak pada kuadran 
117°09’07” dan 117°28’48” Bujur Timur (BT) serta1°59’22” dan 1°44’59” Lintang Utara (LU). Kampung 
Long Lanuk merupakan salah satu kampung tertua di Kecamatan Sambaliung bahkan di Berau. Status 
Indeks Desa Membangun (IDM) Kampung Long Lanuk untuk Tahun 2021 adalah Berkembang dengan 
nilai 0,6181. Suku asli yang menetap di wilayah Long Lanuk adalah suku Dayak Ga’ai. Diceritakan 
bahwa sebelum bermukim di wilayah Long Lanuk, suku Dayak Ga’ai berasal dari hulu Sungai Kelay 
yang bernama Kung Kemul. Pola ruang di Kampung Long Lanuk masih berkesuaian dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah 2016-2036 Kabupaten Berau. Kebijakan Daerah untuk menjadikan wilayah Areal 
Penggunaan Lain (APL) di sisi kiri Sungai Kelay (dari hulu sungai) dan sebagian wilayah dengan status 
Hutan Produksi (HP) sebagai daerah peruntukan Pertambangan (Izin konsesi PT Berau Coal dan PT 
Kaltim Jaya Bara). Wilayah Kampung Long Lanuk merupakan daerah resapan air (catchment area). 
Ekosistem hutan yang ada merupakan gabungan ekosistem hutan dataran rendah dan tinggi. Dibagian 
Gunung Long Dem, Batu Belah, But Bo dan Nyapa. Sungai merupakan daerah ekosistem hutan 
dataran tinggi atau hutan pegunungan dan sebagian masuk dalam daerah Kawasan Hutan Lindung. 
Di daerah-daerah inilah yang menjadi rumah bagi hewan-hewan yang sudah hampir punah seperti 
Burung Enggang, Trenggiling, Rusa, Payau, Beruang Madu dan lainnya. Beragam jenis tumbuhan juga 
banyak berkembang di wilayah tersebut. Jenis-jenis tumbuhan hutan kayu seperti pohon Ulin, Adau, 
Bengkaris, dan jenis kayu hutan lainnya serta tanaman-tanaman obat seperti obat luka, obat darah 
tinggi, dll dapat ditemui di wilayah ini. Tahun 2018, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan No: SK.9026/Menlhk-PSKL/PSL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 telah diberikan hak 
pengelolaan hutan desa kepada kampung Long Lanuk seluas 8.927 Ha , berada pada Kawasan Hutan 
Lindung seluas ± 7.380 Ha dan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap seluas ± 917 Ha. Sejak terbitnya 
SK HD Long Lanuk, beberapa kegiatan Program Forclime FC dilakukan diantaranya penataan batas 
dan zonasi hutan desa, penanaman agroforestry, budidaya madu lebah kelulut, budidaya tanaman 
hortikultura dan budidaya tanaman obat.
Intervensi Program Forclime FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Long 
Lanuk dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

1. Penanaman tanaman pola agroforestri dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2017 dan 
2018 di Long Lanuk dengan jenis gaharu, kapur dan durian untuk 190 KK penerima manfaat dan 
untuk wilayah Nyapa Indah yaitu jenis gaharu dan kapur untuk 46 KK penerima manfaat. Berdasarkan 
laporan hasil monitoring dan evaluasi DA#6 tahun 2021 jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 
2021 dari kegiatan penanaman 2017 dan 2018 di Long Lanuk yaitu sebanyak 34.003 batang gaharu, 
3.175 batang kapur dan 239 batang durian. Sedangkan untuk wilayah Nyapa Indah jumlah tanaman 
hidup dari kegiatan penanaman 2017 dan 2018 yaitu sebanyak 13.628 batang gaharu dan 2.645 
batang kapur. Kondisi tanaman bervariasi di setiap kebunnya. Untuk gaharu sebaran diameternya 
3-10 cm dan tinggi antara 0,5-3 meter. Untuk tanaman kapur sebaran diameternya antara 5-10 cm 
dengan tinggi antara 1,5-3 meter. Sedangkan untuk tanaman durian sebaran diameternya antara 5-10 
cm dengan tinggi antara 1-2 meter. Jarak tanam yang diterapkan dalam penanaman agroforestry 
bervariasi antara 4 m x 4 m dan 5 m x 5 m. Kendala yang dihadapi yaitu adanya musibah kebakaran 
yang terjadi pada tahun 2019 serta banjir besar yang terjadi pada tahun 2020 dan pertengahan 2021 
yang menyebabkan berkurangnya jumlah tanaman investasi tahun 2017 dan 2018.
Selain itu terdapat juga kegiatan agroforestry di dalam perhutanan sosial HPHD Long Lanuk. Kegiatan 
penanaman tanaman pola agroforestry pada HPHD Long Lanuk dilakukan penanaman untuk jenis 
durian sebanyak 896 batang dan 4.800 batang petai untuk 35 penerima manfaat.

233



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau

- Forclime FC akan memfasilitasi pelatihan budidaya ternak sapi dengan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kabupaten Berau yang akan diagendakan pada pertengahan bulan November 2021 
untuk KUPS Silvopastura dan LPHD Long Lanuk.
- Dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus LPHD, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
mengundang LPHD Long Lanuk untuk melakukan studi banding agroforestry dalam perhutanan 
sosial yang diagendakan pada tanggal 8-11 Juni 2021 di Provinsi Bali. LPHD Long Lanuk mengikuti 
acara tersebut dengan diwakili oleh 2 pengurus LPHD dan didampingi oleh penyuluh dari KPHP 
Berau Tengah.

Hamparan Tanaman Gaharu Investasi Agroforestry Tahun 2017-2018 di Long Lanuk

Tanaman Kapur Investasi Agroforestry Tahun 2017-2018, umumya tanaman kapur 
ditanam masyarakat sekaligus sebagai penanda batas wilayah di batas kebun.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

 Berdasarkan perhitungan tanaman bawang dayak di lapangan diperoleh informasi bahwa tanaman 
bawang dayak yang telah ditanam sebanyak 108 batang dengan tinggi tanaman sekitar ± 30 cm. 
Perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh kelompok dengan memberikan mulsa. 
Selain pengembangan tanaman obat, di sekitar demplot tersebut oleh kelompok dikembangkan lagi 
secara swadaya untuk pemanfaatan pengembangan tanaman jagung, kacang, kangkong dan ketela 
rambat. Kendala yang dihadapi saat budidaya tanaman obat adalah rumput yang cukup cepat tembuh 
sehingga perawatan dan pemeliharaan harus dilakukan cukup intens. Namun sejak bulan Juni 2021, 
belum bisa dilakukan perawatan dan pemeliharaan kembali dikarenakan banyak anggota kelompok 
yang terpapar virus covid-19.
5.  Pada tahun 2020, Forclime FC memfasilitasi kegiatan pembudidayaan lebah madu kelulut (Trigona 
itama) berupa pengadaan 28 stup koloni lebah, naungan dan bibit tanaman bunga yang dikelola LPHD. 
Lokasi budidaya madu kelulut berada pada 2 (dua) lokasi yaitu di sekitar pemukiman Kampung Long 
Lanuk dan di dekat kebun kakao Pak Paulus Ledeang. Pada setiap lokasi budidaya madu kelulut 
masing-masing terdapat 14 log stup. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada bulan Juli 
2021 di demplot budidaya madu kelulut di dekat kebun kakao Pak Paulus Ledeang, diketahui terdapat 
4 log stup yang sudah mulai naik topping. Dari 4 log stup tersebut sudah terdapat 2 log stup yang mulai 
membentuk kubah madu dan bisa dipanen. Monitoring log stup dilakukan seminggu sekali karena 
lokasinya yang cukup jauh. Untuk demplot budidaya madu kelulut di dekat pemukiman Kampung Long 
Lanuk diketahui terdapat 5 log stup sudah mulai naik topping dan membentuk kubah madu. Untuk log 
stup yang sudah siap panen yaitu sebanyak 1 log stup. Monitoring log stup dilakukan 2-3 hari sekali. 
Penanaman perbanyakan pakan jenis wedelia triloba, kaliandra, air mata pengantin, zinnia kertas, ayu 
tingting dan biden pilosa terus dilakukan oleh kelompok. Pemanenan perdana madu kelulut dilakukan 
pada bulan Oktober 2021 menghasilkan 950 ml dari dua lokasi demplot madu kelulut. Pada demplot 
Lokasi 1 yang berada di sekitar pemukiman menghasilkan 250 ml yang berasal dari 1 log stup. Pada 
demplot Lokasi 2 yang berada di sekitar kebun kakao Pak Paulus Ledeang menghasilkan 700 ml dari 
2 log stup. Telah dilakukan penjualan hasil panen madu kelulut sebanyak 200 ml dengan harga Rp 
150.000,-. Sebanyak 550 ml hasil panen madu kelulut dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Kampung 
Long Lanuk di tahun 2021 akan melakukan pengadaan kembali sebanyak 15 log stup untuk 4 penerima 
manfaat di wilayah Nyapa Indah berdasarkan pengajuan pada tahun 2021.
6. Kegiatan pengembangan silvopastura melalui pengadaan 8 ekor Sapi Bali untuk 14 KK penerima 
manfaat dan 50 bibit petai yang pengajuannya dilakukan pada tahun anggaran 2021. Sebelum 
pengadaan sapi dilakukan oleh penerima manfaat, terlebih dahulu akan dilakukan pelatihan budidaya 
ternak sapi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan pada 
pertengahan bulan November 2021 untuk KUPS Silvopastura dan LPHD Long Lanuk.
7.Untuk kegiatan perhutanan sosial di tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

- Forclime FC bersama KPHP Berau Tengah melakukan fasilitasi pembentukan 8 KUPS di LPHD 
Long Lanuk. KUPS yang terbentuk antara lain KUPS Agroforestry, KUPS Peai Pin Tlau Peyang 
(HHBK Kerajinan Tangan), KUPS Hortikultura, KUPS Madu, KUPS Pendidikan dan Pelatihan, 
KUPS Silvopastural, KUPS Tanaman Obat dan KUPS Wisata.
- BPSKL Wilayah Kalimantan dalam rangka peningkatan kapasitas KUPS di wilayah Kalimantan, 
mengundang KUPS Wisata Long Lanuk untuk studi banding perhutanan sosial pada tanggal 7-11 
Juni 2021 di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap. KUPS Wisata Long Lanuk diwakili oleh 
Antonius Lung dengan didampingi penyuluh dari KPHP Berau Tengah.
- KUPS Wisata Long Lanuk mengajukan permohonan bantuan infrastruktur gazebo sebanyak 3 
unit dan 1 tambatan perahu besar untuk mendukung pengembangan ekowisata di Blok Batu Belah 
melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp 75.000.000,-
- KUPS Tanaman Obat mendapatkan bantuan berupa 150 kg jahe merah, 47 kg jahe putih/jahe 
gajah, bibit ulin 375 batang, bibit meranti 427 batang dan 10 ekor babi melalui proposal yang diajukan 
ke BPSKL Wilayah Kalimantan. Bantuan ini diberikan dalam 2 tahap yaitu bulan Juni dan Oktober 
2021. Pencairan bantuan tahap pertama dimanfaatkan untuk pengadaan jahe merah, jahe putih, 
bibit ulin dan bibit meranti. Sedangkan untuk pencairan tahap 2 dimanfaatkan untuk pengadaan 
ternak babi sejumlah 10 ekor.
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- Forclime FC akan memfasilitasi pelatihan budidaya ternak sapi dengan Dinas Pertanian dan 
Peternakan Kabupaten Berau yang akan diagendakan pada pertengahan bulan November 2021 
untuk KUPS Silvopastura dan LPHD Long Lanuk.
- Dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus LPHD, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 
mengundang LPHD Long Lanuk untuk melakukan studi banding agroforestry dalam perhutanan 
sosial yang diagendakan pada tanggal 8-11 Juni 2021 di Provinsi Bali. LPHD Long Lanuk mengikuti 
acara tersebut dengan diwakili oleh 2 pengurus LPHD dan didampingi oleh penyuluh dari KPHP 
Berau Tengah.

Hamparan Tanaman Gaharu Investasi Agroforestry Tahun 2017-2018 di Long Lanuk

Tanaman Kapur Investasi Agroforestry Tahun 2017-2018, umumya tanaman kapur 
ditanam masyarakat sekaligus sebagai penanda batas wilayah di batas kebun.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

 Berdasarkan perhitungan tanaman bawang dayak di lapangan diperoleh informasi bahwa tanaman 
bawang dayak yang telah ditanam sebanyak 108 batang dengan tinggi tanaman sekitar ± 30 cm. 
Perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh kelompok dengan memberikan mulsa. 
Selain pengembangan tanaman obat, di sekitar demplot tersebut oleh kelompok dikembangkan lagi 
secara swadaya untuk pemanfaatan pengembangan tanaman jagung, kacang, kangkong dan ketela 
rambat. Kendala yang dihadapi saat budidaya tanaman obat adalah rumput yang cukup cepat tembuh 
sehingga perawatan dan pemeliharaan harus dilakukan cukup intens. Namun sejak bulan Juni 2021, 
belum bisa dilakukan perawatan dan pemeliharaan kembali dikarenakan banyak anggota kelompok 
yang terpapar virus covid-19.
5.  Pada tahun 2020, Forclime FC memfasilitasi kegiatan pembudidayaan lebah madu kelulut (Trigona 
itama) berupa pengadaan 28 stup koloni lebah, naungan dan bibit tanaman bunga yang dikelola LPHD. 
Lokasi budidaya madu kelulut berada pada 2 (dua) lokasi yaitu di sekitar pemukiman Kampung Long 
Lanuk dan di dekat kebun kakao Pak Paulus Ledeang. Pada setiap lokasi budidaya madu kelulut 
masing-masing terdapat 14 log stup. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pada bulan Juli 
2021 di demplot budidaya madu kelulut di dekat kebun kakao Pak Paulus Ledeang, diketahui terdapat 
4 log stup yang sudah mulai naik topping. Dari 4 log stup tersebut sudah terdapat 2 log stup yang mulai 
membentuk kubah madu dan bisa dipanen. Monitoring log stup dilakukan seminggu sekali karena 
lokasinya yang cukup jauh. Untuk demplot budidaya madu kelulut di dekat pemukiman Kampung Long 
Lanuk diketahui terdapat 5 log stup sudah mulai naik topping dan membentuk kubah madu. Untuk log 
stup yang sudah siap panen yaitu sebanyak 1 log stup. Monitoring log stup dilakukan 2-3 hari sekali. 
Penanaman perbanyakan pakan jenis wedelia triloba, kaliandra, air mata pengantin, zinnia kertas, ayu 
tingting dan biden pilosa terus dilakukan oleh kelompok. Pemanenan perdana madu kelulut dilakukan 
pada bulan Oktober 2021 menghasilkan 950 ml dari dua lokasi demplot madu kelulut. Pada demplot 
Lokasi 1 yang berada di sekitar pemukiman menghasilkan 250 ml yang berasal dari 1 log stup. Pada 
demplot Lokasi 2 yang berada di sekitar kebun kakao Pak Paulus Ledeang menghasilkan 700 ml dari 
2 log stup. Telah dilakukan penjualan hasil panen madu kelulut sebanyak 200 ml dengan harga Rp 
150.000,-. Sebanyak 550 ml hasil panen madu kelulut dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri. Kampung 
Long Lanuk di tahun 2021 akan melakukan pengadaan kembali sebanyak 15 log stup untuk 4 penerima 
manfaat di wilayah Nyapa Indah berdasarkan pengajuan pada tahun 2021.
6. Kegiatan pengembangan silvopastura melalui pengadaan 8 ekor Sapi Bali untuk 14 KK penerima 
manfaat dan 50 bibit petai yang pengajuannya dilakukan pada tahun anggaran 2021. Sebelum 
pengadaan sapi dilakukan oleh penerima manfaat, terlebih dahulu akan dilakukan pelatihan budidaya 
ternak sapi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau yang akan dilaksanakan pada 
pertengahan bulan November 2021 untuk KUPS Silvopastura dan LPHD Long Lanuk.
7.Untuk kegiatan perhutanan sosial di tahun 2021, antara lain sebagai berikut:

- Forclime FC bersama KPHP Berau Tengah melakukan fasilitasi pembentukan 8 KUPS di LPHD 
Long Lanuk. KUPS yang terbentuk antara lain KUPS Agroforestry, KUPS Peai Pin Tlau Peyang 
(HHBK Kerajinan Tangan), KUPS Hortikultura, KUPS Madu, KUPS Pendidikan dan Pelatihan, 
KUPS Silvopastural, KUPS Tanaman Obat dan KUPS Wisata.
- BPSKL Wilayah Kalimantan dalam rangka peningkatan kapasitas KUPS di wilayah Kalimantan, 
mengundang KUPS Wisata Long Lanuk untuk studi banding perhutanan sosial pada tanggal 7-11 
Juni 2021 di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Sidrap. KUPS Wisata Long Lanuk diwakili oleh 
Antonius Lung dengan didampingi penyuluh dari KPHP Berau Tengah.
- KUPS Wisata Long Lanuk mengajukan permohonan bantuan infrastruktur gazebo sebanyak 3 
unit dan 1 tambatan perahu besar untuk mendukung pengembangan ekowisata di Blok Batu Belah 
melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) sebesar Rp 75.000.000,-
- KUPS Tanaman Obat mendapatkan bantuan berupa 150 kg jahe merah, 47 kg jahe putih/jahe 
gajah, bibit ulin 375 batang, bibit meranti 427 batang dan 10 ekor babi melalui proposal yang diajukan 
ke BPSKL Wilayah Kalimantan. Bantuan ini diberikan dalam 2 tahap yaitu bulan Juni dan Oktober 
2021. Pencairan bantuan tahap pertama dimanfaatkan untuk pengadaan jahe merah, jahe putih, 
bibit ulin dan bibit meranti. Sedangkan untuk pencairan tahap 2 dimanfaatkan untuk pengadaan 
ternak babi sejumlah 10 ekor.
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Hamparan Kebun Demplot Jagung Kampung Long Lanuk

Panen jagung pada kegiatan pengembangan demplot hortikultura Kampung Long Lanuk hasil 
fasilitasi Forclime FC.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penggalian informasi terkait pemeliharaan tanaman investasi 
agroforestry saat Monev DA#6 Kampung Long Lanuk kepada 
ibu-ibu penerima manfaat yang sedang beristirahat di kebun

Kondisi Tanaman Agroforestry Kapur 
Dan Gaharu Investasi Tahun 2017-2018 

Di Nyapa Indah

Prosesi Penyiapan Lahan Atau Disebut 
Manunggal Oleh Penduduk Kampung 

Long Lanuk

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi DA#6 Tanaman 
Investasi Agroforestry Di Nyapa Indah
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Hamparan Kebun Demplot Jagung Kampung Long Lanuk

Panen jagung pada kegiatan pengembangan demplot hortikultura Kampung Long Lanuk hasil 
fasilitasi Forclime FC.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penggalian informasi terkait pemeliharaan tanaman investasi 
agroforestry saat Monev DA#6 Kampung Long Lanuk kepada 
ibu-ibu penerima manfaat yang sedang beristirahat di kebun

Kondisi Tanaman Agroforestry Kapur 
Dan Gaharu Investasi Tahun 2017-2018 

Di Nyapa Indah

Prosesi Penyiapan Lahan Atau Disebut 
Manunggal Oleh Penduduk Kampung 

Long Lanuk

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi DA#6 Tanaman 
Investasi Agroforestry Di Nyapa Indah
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Jamur Ganoderma pada Batang Kayu Mati di Hutan Desa Long Lanuk

Makam Tua Berupa Makam Leluhur Kampung Long Lanuk yang 
berada di dalam tebing Batu Belah Hutan Desa Long Lanuk

Berbagai Macam Keladi Hutan (Schismatoglott walichi, Begonia sp, Alocasia reversa dan Alocasia frydek) yang berpotensi 
untuk dikembangkan menjadi tanaman hias

Temuan Hasil Patroli

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Bibit Jahe Gajah (Kiri) dan Jahe Merah (Kanan)

Monitoring Log Stup di Demplot 
Madu Kelulut Lokasi 2 Kebun Kakao 

Pak Paulus

Kondisi di dalam log stup yang sudah 
mulai berisi madu dan siap panen.
Hasil panen madu dari 2 log stup 
mampu menghasilkan sebanyak

 700 ml madu kelulut.

Demplot Madu Lokasi 1 di dekat 
Pemukiman Kampung Long Lanuk 

sejumlah 14 log stup

Hamparan Tanaman Jahe Yang Dikelilingi Oleh Tanaman Bawang Dayak Pada Demplot Tanaman Obat Yang Dikelola Oleh 
KUPS Tanaman Obat Long Lanuk

Kegiatan pengembangan budidaya lebah tanpa sengat (Trigona itama) 
penghasil madu kelulut
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Jamur Ganoderma pada Batang Kayu Mati di Hutan Desa Long Lanuk

Makam Tua Berupa Makam Leluhur Kampung Long Lanuk yang 
berada di dalam tebing Batu Belah Hutan Desa Long Lanuk

Berbagai Macam Keladi Hutan (Schismatoglott walichi, Begonia sp, Alocasia reversa dan Alocasia frydek) yang berpotensi 
untuk dikembangkan menjadi tanaman hias

Temuan Hasil Patroli

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Bibit Jahe Gajah (Kiri) dan Jahe Merah (Kanan)

Monitoring Log Stup di Demplot 
Madu Kelulut Lokasi 2 Kebun Kakao 

Pak Paulus

Kondisi di dalam log stup yang sudah 
mulai berisi madu dan siap panen.
Hasil panen madu dari 2 log stup 
mampu menghasilkan sebanyak

 700 ml madu kelulut.

Demplot Madu Lokasi 1 di dekat 
Pemukiman Kampung Long Lanuk 

sejumlah 14 log stup

Hamparan Tanaman Jahe Yang Dikelilingi Oleh Tanaman Bawang Dayak Pada Demplot Tanaman Obat Yang Dikelola Oleh 
KUPS Tanaman Obat Long Lanuk

Kegiatan pengembangan budidaya lebah tanpa sengat (Trigona itama) 
penghasil madu kelulut
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Kebun Gaharu Penerima Manfaat Gaharu Di Kampung Punan Malinau 
Tahun 2017

Kebun Gaharu Kampung Punan Malinau 
Pada Tahun Investasi 2016

 2. KAMPUNG PUNAN MALINAU

Kampung Batu Rajang termasuk dalam wilayah administratif 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur yang memiliki luas definitif 30.366,8 Ha yang ditetapkan 
melalui SK Bupati No. 629 pada 30 Agustus 2016. Kampung 
Punan Malinau dalam status Indeks Desa Membangun (IDM) 
Tahun 2021 termasuk dalam kategori Desa Berkembang 
dengan nilai 0,6379. Intervensi Program Forclime FC dalam 
bentuk kegiatan investasi di Kampung Punan Malinau yaitu 
berupa penanaman dengan pola agroforestry tahun 2016 
dan 2017 untuk 160 KK penerima manfaat. Jumlah tanaman 
hidup hingga Oktober 2021 berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi DA#6 2021 untuk Kampung Punan Malinau yaitu: 
gaharu sebanyak 62.242 batang, kapur sebanyak 21.593 
batang dan karet sebanyak 2.709 batang.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Alat Ritual Pemujaan di sekitar Makam Leluhur Kampung Long Lanuk

Dinding Karst di Kampung Long Lanuk
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Kebun Gaharu Penerima Manfaat Gaharu Di Kampung Punan Malinau 
Tahun 2017

Kebun Gaharu Kampung Punan Malinau 
Pada Tahun Investasi 2016

 2. KAMPUNG PUNAN MALINAU

Kampung Batu Rajang termasuk dalam wilayah administratif 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan 
Timur yang memiliki luas definitif 30.366,8 Ha yang ditetapkan 
melalui SK Bupati No. 629 pada 30 Agustus 2016. Kampung 
Punan Malinau dalam status Indeks Desa Membangun (IDM) 
Tahun 2021 termasuk dalam kategori Desa Berkembang 
dengan nilai 0,6379. Intervensi Program Forclime FC dalam 
bentuk kegiatan investasi di Kampung Punan Malinau yaitu 
berupa penanaman dengan pola agroforestry tahun 2016 
dan 2017 untuk 160 KK penerima manfaat. Jumlah tanaman 
hidup hingga Oktober 2021 berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi DA#6 2021 untuk Kampung Punan Malinau yaitu: 
gaharu sebanyak 62.242 batang, kapur sebanyak 21.593 
batang dan karet sebanyak 2.709 batang.
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Alat Ritual Pemujaan di sekitar Makam Leluhur Kampung Long Lanuk

Dinding Karst di Kampung Long Lanuk
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4. KAMPUNG TEPIAN BUAH

1.

2.

Kebun Dengan Penanaman Pola Agroforestry di Kampung Tepian Buah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Agroforestry DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung 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. Saat ini Kampung Tepian Buah menjadi bagian dari 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Luas kampung ditetapkan telah 
definitif melalui SK. Bupati No. 633 pada tanggal 30 Agustus 2016 seluas 16.559 Ha. Status Indeks 
Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 untuk Kampung Tepian Buah termasuk dalam kategori Desa 
Maju dengan nilai 0,7797. Kegiatan investasi program Forclime FC di Kampung Tepian Buah antara 
lain berupa:

Kegiatan penanaman yang menerapkan pola agroforestry pada tahun 2016 untuk 203 KK penerima 
manfaat. Jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 2021 berdasarkan hasil kegiatan monitoring 
dan evaluasi DA#6 untuk Kampung Tepian Buah yaitu sebanyak 25.188 batang dengan rincian 
19.499 batang tanaman gaharu, 2.087 batang tanaman kapur, 3.102 batang meranti dan 501 batang 
durian. Tanaman kapur dan meranti seluruhnya ditanam pada satu hamparan lokasi di lahan kas 
desa.

Untuk kegiatan perhutanan sosial, Forclime FC telah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani 
Hutan (KTH) Banit Buaq yang akan dipersiapkan untuk skema kemitraan kehutanan dengan 
IUPHHK-HA PT. Inhutani Unit I UMH Tepian Buah.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

3. KAMPUNG HARAPAN JAYA

Kampung Harapan Jaya merupakan salah satu 
kampung yang masuk dalam wilayah administratif 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi 
Kalimantan Timur. Luas kampung ditetapkan telah 
definitif melalui SK. Bupati No. 669 pada tanggal 30 
September 2016 seluas 1.721,01 Ha. Status Indeks 
Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 untuk Kampung 
Harapan Jaya termasuk dalam kategori Desa Maju 
dengan nilai 0,8027. Kegiatan investasi yang pernah 
difasilitasi oleh Forclime FC di Kampung Harapan 
Jaya yaitu berupa penanaman tanaman dengan pola 
agroforestry untuk tanaman gaharu dan kapur pada 
tahun 2016. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan 
evaluasi DA#6 tahun 2021 untuk Kampung Harapan 
Jaya diperoleh informasi bahwa jumlah tanaman yang 
masih hidup per bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 
11.234 batang untuk 86 penerima manfaat dengan 
rincian tanaman gaharu sebanyak 10.922 batang dan 
kapur sebanyak 321 batang. Tanaman kapur umunya 
ditanam pada batas kebun yang berbatasan dengan 
aliran sungai.

Pemberian Perlakuan Pada Batang Pohon Gaharu 
Berupa Dibentuk Melilit

Kebun Gaharu Penerima Manfaat di Kampung 
Harapan Jaya Tahun Anggaran 2016
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4. KAMPUNG TEPIAN BUAH

1.

2.

Kebun Dengan Penanaman Pola Agroforestry di Kampung Tepian Buah

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Agroforestry DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung 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. Saat ini Kampung Tepian Buah menjadi bagian dari 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Luas kampung ditetapkan telah 
definitif melalui SK. Bupati No. 633 pada tanggal 30 Agustus 2016 seluas 16.559 Ha. Status Indeks 
Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 untuk Kampung Tepian Buah termasuk dalam kategori Desa 
Maju dengan nilai 0,7797. Kegiatan investasi program Forclime FC di Kampung Tepian Buah antara 
lain berupa:

Kegiatan penanaman yang menerapkan pola agroforestry pada tahun 2016 untuk 203 KK penerima 
manfaat. Jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 2021 berdasarkan hasil kegiatan monitoring 
dan evaluasi DA#6 untuk Kampung Tepian Buah yaitu sebanyak 25.188 batang dengan rincian 
19.499 batang tanaman gaharu, 2.087 batang tanaman kapur, 3.102 batang meranti dan 501 batang 
durian. Tanaman kapur dan meranti seluruhnya ditanam pada satu hamparan lokasi di lahan kas 
desa.

Untuk kegiatan perhutanan sosial, Forclime FC telah memfasilitasi pembentukan Kelompok Tani 
Hutan (KTH) Banit Buaq yang akan dipersiapkan untuk skema kemitraan kehutanan dengan 
IUPHHK-HA PT. Inhutani Unit I UMH Tepian Buah.
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3. KAMPUNG HARAPAN JAYA

Kampung Harapan Jaya merupakan salah satu 
kampung yang masuk dalam wilayah administratif 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Provinsi 
Kalimantan Timur. Luas kampung ditetapkan telah 
definitif melalui SK. Bupati No. 669 pada tanggal 30 
September 2016 seluas 1.721,01 Ha. Status Indeks 
Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 untuk Kampung 
Harapan Jaya termasuk dalam kategori Desa Maju 
dengan nilai 0,8027. Kegiatan investasi yang pernah 
difasilitasi oleh Forclime FC di Kampung Harapan 
Jaya yaitu berupa penanaman tanaman dengan pola 
agroforestry untuk tanaman gaharu dan kapur pada 
tahun 2016. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan 
evaluasi DA#6 tahun 2021 untuk Kampung Harapan 
Jaya diperoleh informasi bahwa jumlah tanaman yang 
masih hidup per bulan Oktober 2021 adalah sebanyak 
11.234 batang untuk 86 penerima manfaat dengan 
rincian tanaman gaharu sebanyak 10.922 batang dan 
kapur sebanyak 321 batang. Tanaman kapur umunya 
ditanam pada batas kebun yang berbatasan dengan 
aliran sungai.

Pemberian Perlakuan Pada Batang Pohon Gaharu 
Berupa Dibentuk Melilit

Kebun Gaharu Penerima Manfaat di Kampung 
Harapan Jaya Tahun Anggaran 2016
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6. KAMPUNG 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, Kabupaten 
Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Pandan Sari termasuk kategori Desa Berkembang 
berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dengan nilai 0,6390. Intervensi 
Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Pandan Sari sebagai berikut:

Penanaman dengan pola agroforestry yang dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah penerima 
manfaat sebanyak 129 KK. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 tahun 2021 
untuk Kampung Pandan Sari diperoleh informasi jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 2021 
adalah sebanyak 59.825 batang dengan rincian tanaman karet sebanyak 19.897 batang, gaharu 
21.404 batang, trembesi 14 batang dan sahang 18.510 batang.
Kegiatan pengembangan demplot hortikultura yang difasilitasi pada tahun 2016 untuk 5 penerima 
manfaat dan tahun 2017 dengan 5 orang penerima manfaat yaitu berupa pengembangan tanaman 
semangka. Pada bulan Agustus 2021 demplot tahun 2016 memanen semangka dengan hasil 
sebanyak 40,6 ton. Untuk demplot tahun 2017 pada bulan Agustus 2021 menghasilkan panen 
semangka sebanyak 23 ton. Harga penjualan hasil panen semangka yaitu Rp 4.000,-/kg. Hasil 
panen semangka tersebut dipasarkan ke Bontang. Estimasi hasil penjualan panen yang diperoleh 
oleh kelompok demplot tahun 2016 yaitu sebesar Rp 162.400.000,- dan untuk demplot tahun 2017 
yaitu sebesar Rp 92.000.000,-. Total hasil panen dari 2 demplot hortikultura tanaman semangka 
pada bulan Agustus 2021 yaitu sebanyak 63,6 ton dengan hasil penjulan sebesar Rp 254.400.000,-.
Kegiatan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa budidaya lebah madu kelulut 
dengan pengadaan 12 log stup yang tersebar di 5 lokasi dan dilakukan oleh 6 penerima manfaat. 
Pemanenan dilakukan pada bulan April 2021 sebanyak 11,3 liter dengan harga Rp 1.000,- per 
mililiter. Hasil panen madu kelulut dikemas dalam kemasan 200 mililiter. Hasil panen madu kelulut 
dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan dipasarkan ke masyarakat sekitar Kampung Pandan Sari 
hingga ke Kampung Labanan. Bahkan pernah dilakukan pemasaran ke Jawa untuk kerabat dari 
salah satu penerima manfaat. Pemecahan koloni lebah kelulut juga telah dilakukan oleh 2 penerima 
manfaat sebanyak 4 long stup, sehingga saat ini jumlah log stup sebanyak 16 unit. Budidaya lebah 
madu kelulut yang dilakukan oleh penerima manfaat telah menginfluencer warga sekitar untuk 
melakukan budidaya secara swadaya. Hal positif lainya adalah kegiatan ini banyak dilakukan oleh 
ibu-ibu dalam pemeliharaan dan pemanenannya.

Potret corong tempat lebah madu kelulut bersarang pada stup (kiri) dan salah satu penerima manfaat kegiatan budidaya 
madu kelulut Pandan Sari (kanan)

1.

2.

3.
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5. KAMPUNG MERASA

Kampung Merasa terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang memiliki luas wilayah administrasi 
kampung seluas 19.301,61 Ha. Kampung Merasa termasuk kategori Desa Maju dalam status Indeks 
Desa Membangun (IDM) dengan nilai 0,7116. Kegiatan investasi pengelolaan hutan yang dilaksanakan 
di Kampung Merasa yaitu penanaman dengan pola agroforestry telah dilaksanakan sejak tahun 2017 
dan 2018. Jumlah warga yang menjadi penerima manfaat kegiatan ini 185 KK. Berdasarkan hasil 
kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Merasa, estimasi jumlah tanaman 
yang masih hidup hingga bulan Oktober 2021 dari kegiatan penanaman tahun 2017 dan 2018 tersebut 
adalah sebanyak 28.795 batang dengan rincian tanaman gaharu sebanyak 25.932 batang, duku 
sebanyak 2.419 batang, kapur sebanyak 197 batang dan durian sebanyak 247 batang. Sebagian 
tanaman investasi terdampak musibah kebakaran lahan pada tahun 2019. Kondisi tanaman investasi 
di Kampung Merasa bervariasi di setiap kebunnya. Untuk tanaman gaharu sebaran diameternya yaitu 
5-10 cm dengan tinggi rata-rata tanaman 1-2 meter, duku sebaran diameternya 5-7 cm dengan tinggi 
rata-rata tanaman yaitu 1 m, kapur sebaran diameternya 10-15 cm dengan tinggi rata-rata 2-3 meter 
dan durian sebaran diameternya 7-10 cm dan tinggi rata-rata tanaman 1-1,5 meter.

Tanaman Durian (Kiri) Dan Tanaman Gaharu (Kanan) Kampung Merasa 
Tahun 2017

Investasi Tanaman Agroforestry Jenis Gaharu, Duku, Kapur dan Durian Tahun 2017 dan 2018 di Kampung Merasa
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6. KAMPUNG PANDAN SARI
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Penanaman dengan pola agroforestry yang dilakukan pada tahun 2016 dengan jumlah penerima 
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untuk Kampung Pandan Sari diperoleh informasi jumlah tanaman hidup hingga bulan Oktober 2021 
adalah sebanyak 59.825 batang dengan rincian tanaman karet sebanyak 19.897 batang, gaharu 
21.404 batang, trembesi 14 batang dan sahang 18.510 batang.
Kegiatan pengembangan demplot hortikultura yang difasilitasi pada tahun 2016 untuk 5 penerima 
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panen semangka tersebut dipasarkan ke Bontang. Estimasi hasil penjualan panen yang diperoleh 
oleh kelompok demplot tahun 2016 yaitu sebesar Rp 162.400.000,- dan untuk demplot tahun 2017 
yaitu sebesar Rp 92.000.000,-. Total hasil panen dari 2 demplot hortikultura tanaman semangka 
pada bulan Agustus 2021 yaitu sebanyak 63,6 ton dengan hasil penjulan sebesar Rp 254.400.000,-.
Kegiatan pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa budidaya lebah madu kelulut 
dengan pengadaan 12 log stup yang tersebar di 5 lokasi dan dilakukan oleh 6 penerima manfaat. 
Pemanenan dilakukan pada bulan April 2021 sebanyak 11,3 liter dengan harga Rp 1.000,- per 
mililiter. Hasil panen madu kelulut dikemas dalam kemasan 200 mililiter. Hasil panen madu kelulut 
dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri dan dipasarkan ke masyarakat sekitar Kampung Pandan Sari 
hingga ke Kampung Labanan. Bahkan pernah dilakukan pemasaran ke Jawa untuk kerabat dari 
salah satu penerima manfaat. Pemecahan koloni lebah kelulut juga telah dilakukan oleh 2 penerima 
manfaat sebanyak 4 long stup, sehingga saat ini jumlah log stup sebanyak 16 unit. Budidaya lebah 
madu kelulut yang dilakukan oleh penerima manfaat telah menginfluencer warga sekitar untuk 
melakukan budidaya secara swadaya. Hal positif lainya adalah kegiatan ini banyak dilakukan oleh 
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1.

2.

3.
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5. KAMPUNG MERASA

Kampung Merasa terletak di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau yang memiliki luas wilayah administrasi 
kampung seluas 19.301,61 Ha. Kampung Merasa termasuk kategori Desa Maju dalam status Indeks 
Desa Membangun (IDM) dengan nilai 0,7116. Kegiatan investasi pengelolaan hutan yang dilaksanakan 
di Kampung Merasa yaitu penanaman dengan pola agroforestry telah dilaksanakan sejak tahun 2017 
dan 2018. Jumlah warga yang menjadi penerima manfaat kegiatan ini 185 KK. Berdasarkan hasil 
kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Merasa, estimasi jumlah tanaman 
yang masih hidup hingga bulan Oktober 2021 dari kegiatan penanaman tahun 2017 dan 2018 tersebut 
adalah sebanyak 28.795 batang dengan rincian tanaman gaharu sebanyak 25.932 batang, duku 
sebanyak 2.419 batang, kapur sebanyak 197 batang dan durian sebanyak 247 batang. Sebagian 
tanaman investasi terdampak musibah kebakaran lahan pada tahun 2019. Kondisi tanaman investasi 
di Kampung Merasa bervariasi di setiap kebunnya. Untuk tanaman gaharu sebaran diameternya yaitu 
5-10 cm dengan tinggi rata-rata tanaman 1-2 meter, duku sebaran diameternya 5-7 cm dengan tinggi 
rata-rata tanaman yaitu 1 m, kapur sebaran diameternya 10-15 cm dengan tinggi rata-rata 2-3 meter 
dan durian sebaran diameternya 7-10 cm dan tinggi rata-rata tanaman 1-1,5 meter.

Tanaman Durian (Kiri) Dan Tanaman Gaharu (Kanan) Kampung Merasa 
Tahun 2017

Investasi Tanaman Agroforestry Jenis Gaharu, Duku, Kapur dan Durian Tahun 2017 dan 2018 di Kampung Merasa
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Tanaman Agroforestry Karet Investasi Tahun 2015-2016
 di Kampung Pandan Sari

Kegiatan Pemanen Semangka Salah Satu 
Penerima Manfaat Pengembangan Demplot 

Hortikultura Kampung Pandan Sari

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kondisi Log Stup Salah Satu Penerima Manfaat Saat Kegiatan Monev 
DA#6 Tahun 2021 di Kampung Pandan Sari

Pengemasan Madu Kelulut 200 ml Secara Swadaya Oleh Masyarakat dan 
Kondisi Demplot Madu Kelulut di Kampung Pandan Sari
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Tanaman Agroforestry Karet Investasi Tahun 2015-2016
 di Kampung Pandan Sari

Kegiatan Pemanen Semangka Salah Satu 
Penerima Manfaat Pengembangan Demplot 

Hortikultura Kampung Pandan Sari
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Kondisi Log Stup Salah Satu Penerima Manfaat Saat Kegiatan Monev 
DA#6 Tahun 2021 di Kampung Pandan Sari

Pengemasan Madu Kelulut 200 ml Secara Swadaya Oleh Masyarakat dan 
Kondisi Demplot Madu Kelulut di Kampung Pandan Sari
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8. KAMPUNG BATU RAJANG

Kampung Batu Rajang merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah administrasi Kecamatan 
Segah, Kabupaten Berau yang memiliki luas definitif 8.484,9 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati 
No. 631 pada 30 Agustus 2016. Kampung Batu Rajang termasuk dalam kategori Desa Berkembang 
berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dengan nilai 0,6070. Intervensi 
Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Batu Rajang sebagai berikut:

Penanaman tanaman kehutanan untuk mencegah degradasi tanah dan lahan hutan dengan pola 
agroforestry pada tahun 2016 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 71 KK. Jenis tanaman 
investasi di Kampung Batu Rajang antara lain gaharu, kakao, durian, sahang, meranti, karet dan 
petai. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung 
Batu Rajang diperoleh informasi jumlah tanaman investasi yang masih hidup per Oktober 2021 
adalah sebanyak 16.938 batang dengan rincian gaharu sebanyak 2.922 batang, kakao sebanyak 
369 batang, durian sebanyak 304 batang, sahang sebanyak 398 batang, karet sebanyak 12.425 
batang dan petai sebanyak 520 batang. Sebagian tanaman investasi terdampak musibah banjir 
dan kebakaran lahan pada tahun awal penanaman. Kondisi tanaman investasi bervariasi di setiap 
kebunnya. Untuk tanaman gaharu rata-rata memiliki sebaran diameter berukuran 5-10 cm dengan 
tinggi 1-2 meter. Untuk tanaman kakao juga berdiameter 5-10 cm dengan tinggi 1-1,5 meter. 
Tanaman durian berukuran 7-10 cm dengan tinggi tanaman 1-1,5 meter. Tanaman sahang hasil 
investasi kondisinya sudah mulai berbuah. Untuk tanaman karet rata-rata memiliki diameter 20-25 
cm dengan tinggi rata-rata tanaman yaitu 3 meter. Tanaman petai sudah memiliki diameter 25-3- cm 
dengan tinggi rata-rata tanaman di atas 5 meter. Sebagian tanaman karet investasi sudah mulai 
dilakukan penyadapan oleh penerima manfaat.
Pada tahun 2016 dan 2017 di Kampung Batu Rajang terdapat investasi Forclime FC berupa demplot 
hortikultura tahun 2016 dengan jenis tanaman terong, cabai, tomat dan demplot hortikultura tahun 
2017 dengan jenis tanaman jagung, kacang dan cabai. Berdasarkan Berdasarkan hasil monitoring 
dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Batu Rajang diinformasikan bahwa kedua lokasi 
demplot tersebut terdampak banjir yang terjadi pada tahun 2017. Sisa tanaman yang tidak terdampak 
banjir dimanfaatkan penerima manfaat untuk konsumsi sendiri.

Hamparan Kebun Agroforestry Investasi Tahun 2016 dan 2017 Kombinasi antara
Tanaman Gaharu dengan Sahang

Kebun Gaharu Kampung Batu Rajang 
Tahun Penanaman 2016

Kebun Karet Kampung Batu Rajang 
Tahun Penanaman 2016

1.

2.
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7. KAMPUNG SIDUUNG INDAH

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. Status Indeks Desa Membangun 
(IDM) Tahun 2021 untuk Kampung Siduung Indah adalah Desa 
Berkembang dengan nilai 0,6290. Intervensi Program Forclime 
FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung 
Siduung Indah dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada tahun 
anggaran 2016 dengan penerima manfaat berjumlah 129 
KK. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 
2021 untuk Kampung Siduung Indah, jumlah tanaman 
investasi Forclime FC yang hidup hingga Oktober 2021 yaitu 
sebanyak 6.274 batang dengan rincian  gaharu sebanyak 
1.326 batang dan karet sebanyak 4.948 batang. Diameter 
tanaman gaharu rata-rata 5-10 cm dengan tinggi rata-rata 
1-2 meter dan untuk diameter karet rata-rata 20-25 cm 
dengan tinggi rata-rata karet di atas 3 meter. Sebagian 
tanaman karet investasi sudah mulai dilakukan penyadapan 
oleh penerima manfaat.
Pada tahun 2016 di Kampung Siduung Indah terdapat 
investasi Forclime FC berupa demplot hortikultura 
dengan jenis tanaman cabai, jagung, jahe dan kacang 
tanah. Berdasarkan Berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Siduung Indah 
diinformasikan bahwa demplot tersebut tidak sempat panen 
dikarenakan lokasi tersebut terdampak musibah banjir yang 
terjadi pada tahun 2017.

Kebun Karet Hasil Investasi Forclime FC Tahun Anggaran 2016 
di Kampung Siduung Indah

Tanaman Gaharu Investasi Agroforestry 
Kampung Siduung Indah Tahun 2016

1.

2.
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8. KAMPUNG BATU RAJANG
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Segah, Kabupaten Berau yang memiliki luas definitif 8.484,9 Ha yang ditetapkan melalui SK Bupati 
No. 631 pada 30 Agustus 2016. Kampung Batu Rajang termasuk dalam kategori Desa Berkembang 
berdasarkan status Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2021 dengan nilai 0,6070. Intervensi 
Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Batu Rajang sebagai berikut:

Penanaman tanaman kehutanan untuk mencegah degradasi tanah dan lahan hutan dengan pola 
agroforestry pada tahun 2016 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 71 KK. Jenis tanaman 
investasi di Kampung Batu Rajang antara lain gaharu, kakao, durian, sahang, meranti, karet dan 
petai. Berdasarkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung 
Batu Rajang diperoleh informasi jumlah tanaman investasi yang masih hidup per Oktober 2021 
adalah sebanyak 16.938 batang dengan rincian gaharu sebanyak 2.922 batang, kakao sebanyak 
369 batang, durian sebanyak 304 batang, sahang sebanyak 398 batang, karet sebanyak 12.425 
batang dan petai sebanyak 520 batang. Sebagian tanaman investasi terdampak musibah banjir 
dan kebakaran lahan pada tahun awal penanaman. Kondisi tanaman investasi bervariasi di setiap 
kebunnya. Untuk tanaman gaharu rata-rata memiliki sebaran diameter berukuran 5-10 cm dengan 
tinggi 1-2 meter. Untuk tanaman kakao juga berdiameter 5-10 cm dengan tinggi 1-1,5 meter. 
Tanaman durian berukuran 7-10 cm dengan tinggi tanaman 1-1,5 meter. Tanaman sahang hasil 
investasi kondisinya sudah mulai berbuah. Untuk tanaman karet rata-rata memiliki diameter 20-25 
cm dengan tinggi rata-rata tanaman yaitu 3 meter. Tanaman petai sudah memiliki diameter 25-3- cm 
dengan tinggi rata-rata tanaman di atas 5 meter. Sebagian tanaman karet investasi sudah mulai 
dilakukan penyadapan oleh penerima manfaat.
Pada tahun 2016 dan 2017 di Kampung Batu Rajang terdapat investasi Forclime FC berupa demplot 
hortikultura tahun 2016 dengan jenis tanaman terong, cabai, tomat dan demplot hortikultura tahun 
2017 dengan jenis tanaman jagung, kacang dan cabai. Berdasarkan Berdasarkan hasil monitoring 
dan evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Batu Rajang diinformasikan bahwa kedua lokasi 
demplot tersebut terdampak banjir yang terjadi pada tahun 2017. Sisa tanaman yang tidak terdampak 
banjir dimanfaatkan penerima manfaat untuk konsumsi sendiri.

Hamparan Kebun Agroforestry Investasi Tahun 2016 dan 2017 Kombinasi antara
Tanaman Gaharu dengan Sahang

Kebun Gaharu Kampung Batu Rajang 
Tahun Penanaman 2016

Kebun Karet Kampung Batu Rajang 
Tahun Penanaman 2016
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7. KAMPUNG SIDUUNG INDAH

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. Status Indeks Desa Membangun 
(IDM) Tahun 2021 untuk Kampung Siduung Indah adalah Desa 
Berkembang dengan nilai 0,6290. Intervensi Program Forclime 
FC dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung 
Siduung Indah dalam pengelolaan hutan sebagai berikut:

Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada tahun 
anggaran 2016 dengan penerima manfaat berjumlah 129 
KK. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi DA#6 Tahun 
2021 untuk Kampung Siduung Indah, jumlah tanaman 
investasi Forclime FC yang hidup hingga Oktober 2021 yaitu 
sebanyak 6.274 batang dengan rincian  gaharu sebanyak 
1.326 batang dan karet sebanyak 4.948 batang. Diameter 
tanaman gaharu rata-rata 5-10 cm dengan tinggi rata-rata 
1-2 meter dan untuk diameter karet rata-rata 20-25 cm 
dengan tinggi rata-rata karet di atas 3 meter. Sebagian 
tanaman karet investasi sudah mulai dilakukan penyadapan 
oleh penerima manfaat.
Pada tahun 2016 di Kampung Siduung Indah terdapat 
investasi Forclime FC berupa demplot hortikultura 
dengan jenis tanaman cabai, jagung, jahe dan kacang 
tanah. Berdasarkan Berdasarkan hasil monitoring dan 
evaluasi DA#6 Tahun 2021 untuk Kampung Siduung Indah 
diinformasikan bahwa demplot tersebut tidak sempat panen 
dikarenakan lokasi tersebut terdampak musibah banjir yang 
terjadi pada tahun 2017.

Kebun Karet Hasil Investasi Forclime FC Tahun Anggaran 2016 
di Kampung Siduung Indah

Tanaman Gaharu Investasi Agroforestry 
Kampung Siduung Indah Tahun 2016
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mengurangi tekanan terhadap hutan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan 
demplot hortikultura juga diharapakan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya 
tanaman holtikultura baik sayuran dan semangka dalam hal teknik pengolahan lahan, penanganan 
hama dan penyakit, produksi dan pemasaran. 

- Demplot sayuran dengan luas lahan kurang lebih ½ ha jenis tanaman kangkung, tomat, cabai dan 
terong. Setiap hari dapat menjual kangkong sebanyak 20-25 ikat dengan seharga Rp. 2.000 – Rp. 
2.500/ ikat. Bedengan dengan ukuran 1m x 10 m dapat menghasilkan 75 ikat. Pemasaran dilakukan 
sekitar Kampung Labanan dengan hasil rata-rata Rp. 50.000; - 60.000/ hari atau Rp. 1.500.000; 
-1.800.000;/ bulan. Kendala yang dihadapi dalam budidaya kangkung adalah kondisi cuaca yang 
tidak menentu terutama saat musim penghujan yang mengakibatkan tanaman mudah busuk, daun 
kuning dan adanya bercak putih pada belakang daun. 
- Demplot semangka dikembangkan pada 2 lahan dengan luas lahan 1 sebesar 1,75 ha dan lahan 
2 sebesar 1,5 ha. Penanaman umumnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dengan 
durasi masa tanam sampai panen selama 70 – 90 hari. Kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam 
budidaya semangka berupa: kondisi cuaca yang tidak menentu (kemarau dan penghujan); lokasi 
tanam semangka berada pada dataran rendah sehingga terkena banjir saat musim penghujan 
dan mengakibatkan tanaman rusak; hama dan penyakit yang menyerang daun dan kulit buah, 
rendahnya harga semangka saat panen raya dan masuknya semangka dari daerah lain (Bulungan, 
Banjarmasin) saat waktu panen. Saat ini petani telah mengkombinasikan tanaman semangka 
dengan tanaman jeruk pada lahan sebagai tanaman jangka panjang. Hal ini juga diharapkan dapat 
menghasilkan ekonomi selain dari semangka setelah penanaman 3-5 tahun. Hasil panen bulan Juni-
Juli hanya menghasilkan 13 ton dari luas lahan 1,75 ha dengan harga Rp. 4.000/ kg sehingga hanya 
menghasilkan Rp. 52.000.000; yang digunakan untuk modal kembali.

Demplot inokulasi gaharu
Tahun 2017 dilakukan inokulasi gaharu dengan 3 jenis inokulan. Penyuntikan/ pengeboran dengan 
memasukkan inokulan berupa Gsl 1, Gsl 2 dan KTS – 1 pada beberapa pohon. Diketahui jenis 
inokulan yang cukup baik dalam demplot inokulasi gaharu adalah jenia Gsl 2 yang menghasilkan 
gaharu terinfeksi dengan besaran isi mencapai 5 – 7 cm. 
Produk turunan gaharu 
Pengembangan produk turunan gaharu yang dilakukan berupa fasilitasi sentra produk turunan 
gaharu yaitu fasilitasi rumah produksi distilasi/ penyulingan gaharu dan rumah produksi herbal daun 
gaharu yang dilakukan sejak tahun 2018. Penjualan produk herbal daun gaharu telah dilakukan 
sejak April 2020 sampai saat ini (2021). Penjualan di kampung sendiri, lintas kampung, kota dan 
kabupaten dilakukan dalam skala kecil saat ada permintaan oleh konsumen. Harga per bungkus 
adalah Rp. 25.000; dengan isi 25 pieces. Sampai dengan Juni 2021 penjualan herbal daun gaharu 
sebesar Rp. 8.965.000; atau sebanyak 302 bungkus. Penghasilan yang diperoleh dari pemasaran 
herbal daun gaharu setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000; - Rp. 1.500.000;. Kondisi pandemi 
covid19 yang terus terjadi sampai dengan tahun 2021 mempengaruhi pemasaran produk herbal 
daun gaharu yang mengalami penurun hanya 40 bungkus/ bulan yang biasanya mencapai 80-100 
bungkus/ bulan. Destilasi/ penyulingan gaharu oleh Kelompok Makmur Mandiri dilakukan pada Juni 
2021 namun karena terkendala terhadap kondisi peralatan mengakibatkan minyak yang dihasilkan 
larut dalam air sulingan. 
Tahun 2021, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi ke BBPOM Samarinda dilakukan pengajuan 
CPOTB bertahap, Kelompok Makmur Mandiri mengajukan pembangunan fasilitas untuk CPOTB 
bertahap. Hal-hal yang telah dilakukan guna mendapatkan pengajuan CPOTB bertahap berupa 
pembuatan akta notaris dan pendaftaran NPWP kelompok. Setelah mendapatkan NPWP kelompok, 
akan dilakukan pendaftaran di website OSS sambil menyusun SOP dan mencari apoteker.
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9. KAMPUNG LABANAN MAKMUR

Sebelum dinamakan Kampung Labanan Makmur daerah ini merupakan Kampung Pemukiman 
Transmigrasi yang bernama UPT I dan UPT II, mulai terbentuk pada tahun 1982 melalui program 
pemerintah Transmigrasi dari berbagai daerah antara lain dari Jawa Tenggah, NTT, Jawa Timur, 
Jawa Barat pada tahun 1995 s/d 1998, pada saat itu berjumlah 327 KK dan dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi. Terletak diarah barat 
wilayah Kecamatan Teluk Bayur pada koordinat: 117° 18′ 13,57″ LU dan 2° 3′ 57,87″ BT. Memiliki luas 
wilayah administrasi kampung indikatif seluas 14.000 Ha, yang berbatasan dengan Kampung Labanan 
Jaya disebelah Utara; Kampung Tumbit Melayu disebelah Selatan; Kelurahan Teluk Bayur disebelah 
Timur, dan Kampung Labanan Makarti disebelah Barat. Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi 
dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.214/
MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 
Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan 
dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan 
melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pembangunan KTM telah dilaksanakan 
sejak tahun 2008 salah satunya adalah KTM Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. 
Penggunaan lahan di Kampung Labanan Makmur lebih didominasi oleh kegiatan perkebunan karet 
dan kelapa sawit. Berdasarkan data Indeks Desa Membangaun (IDM) tahun 2021, Kampung Labanan 
Makmur masuk dalam kategori Mandiri dengan skor 0,9643.
Sebagai salah satu kampung yang berada di DA#6, beberapa intervensi Program Forclime FC dalam 
rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Labanan Makmur dalam pengelolaan sumberdaya 
alam adalah sebagai berikut:

Penanaman dan pemeliharaan tanaman pola agroforesty Program Forclime- FC dilakukan tahun 2015 
– 2019 dengan kegiatan pembuatan persemaian dan bibit tanaman, penanaman dan pemeliharaan. 
Jenis tanaman berupa karet, gaharu, meranti, kapur, duku, cempedak dan petai sebanyak 133.919 
batang dengan penerima manfaat sebanyak 133 KK. Jumlah setiap jenis yang ditanam adalah karet 
sebanyak 56.574 batang, gaharu 69.146 batang, kapur/ meranti sebanyak 4.700 batang dan duku/ 
buah sebanyak 3.500 batang. Berikutnya dilakukan monitoring penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pola agroforesty pada Agustus 2021, dari hasil tersebut jumlah tanaman diestimasikan 
sebanyak 14.295 batang yang tersebar di 73 penerima manfaat dengan rincian per jenis adalah: 
karet sebanyak 2.388 batang, petai sebanyak 246 batang, duku sebanyak 132 batang, gaharu 
sebanyak 11.219 batang dan meranti/ kapur sebanyak 310 batang. Berkurangnya jumlah tanaman 
dikarenakan kematian yang disebabkan oleh kemarau panjang pada awal penanaman tahun 2015, 
kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2016 – 2019, hama ulat memakan daun dan 
batang muda pohon gaharu, adanya alih fungsi kebun menjadi rumah, kandang ayam dan lainnya, 
lahan kebun diperjual belikan oleh penerima manfaat kepada orang lain. Diameter tanaman karet 
antara 5 cm – 25 cm dan tinggi 3 m – 10 m; gaharu diameter 2 cm – 15 cm dan tinggi 70 cm – 5 m; 
duku diameter 2 – 10 cm dan tinggi 50 cm – 5 m; tanaman petai diameter 5 cm – 30 cm dan tinggi 
3 m – 10 m; dan tanaman kapur/ meranti diameter 3 cm – 10 cm dan tinggi 1,5 m – 3 m.
Demplot hortikultura
Pengembangan demplot hortikultura dengan jenis tanaman jagung, sayuran, semangka dan melon 
dilakukan tahun 2016 dan tahun 2018. Kegiatan ini sebagai upaya 
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mengurangi tekanan terhadap hutan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Pengembangan 
demplot hortikultura juga diharapakan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam budidaya 
tanaman holtikultura baik sayuran dan semangka dalam hal teknik pengolahan lahan, penanganan 
hama dan penyakit, produksi dan pemasaran. 

- Demplot sayuran dengan luas lahan kurang lebih ½ ha jenis tanaman kangkung, tomat, cabai dan 
terong. Setiap hari dapat menjual kangkong sebanyak 20-25 ikat dengan seharga Rp. 2.000 – Rp. 
2.500/ ikat. Bedengan dengan ukuran 1m x 10 m dapat menghasilkan 75 ikat. Pemasaran dilakukan 
sekitar Kampung Labanan dengan hasil rata-rata Rp. 50.000; - 60.000/ hari atau Rp. 1.500.000; 
-1.800.000;/ bulan. Kendala yang dihadapi dalam budidaya kangkung adalah kondisi cuaca yang 
tidak menentu terutama saat musim penghujan yang mengakibatkan tanaman mudah busuk, daun 
kuning dan adanya bercak putih pada belakang daun. 
- Demplot semangka dikembangkan pada 2 lahan dengan luas lahan 1 sebesar 1,75 ha dan lahan 
2 sebesar 1,5 ha. Penanaman umumnya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 tahun dengan 
durasi masa tanam sampai panen selama 70 – 90 hari. Kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam 
budidaya semangka berupa: kondisi cuaca yang tidak menentu (kemarau dan penghujan); lokasi 
tanam semangka berada pada dataran rendah sehingga terkena banjir saat musim penghujan 
dan mengakibatkan tanaman rusak; hama dan penyakit yang menyerang daun dan kulit buah, 
rendahnya harga semangka saat panen raya dan masuknya semangka dari daerah lain (Bulungan, 
Banjarmasin) saat waktu panen. Saat ini petani telah mengkombinasikan tanaman semangka 
dengan tanaman jeruk pada lahan sebagai tanaman jangka panjang. Hal ini juga diharapkan dapat 
menghasilkan ekonomi selain dari semangka setelah penanaman 3-5 tahun. Hasil panen bulan Juni-
Juli hanya menghasilkan 13 ton dari luas lahan 1,75 ha dengan harga Rp. 4.000/ kg sehingga hanya 
menghasilkan Rp. 52.000.000; yang digunakan untuk modal kembali.

Demplot inokulasi gaharu
Tahun 2017 dilakukan inokulasi gaharu dengan 3 jenis inokulan. Penyuntikan/ pengeboran dengan 
memasukkan inokulan berupa Gsl 1, Gsl 2 dan KTS – 1 pada beberapa pohon. Diketahui jenis 
inokulan yang cukup baik dalam demplot inokulasi gaharu adalah jenia Gsl 2 yang menghasilkan 
gaharu terinfeksi dengan besaran isi mencapai 5 – 7 cm. 
Produk turunan gaharu 
Pengembangan produk turunan gaharu yang dilakukan berupa fasilitasi sentra produk turunan 
gaharu yaitu fasilitasi rumah produksi distilasi/ penyulingan gaharu dan rumah produksi herbal daun 
gaharu yang dilakukan sejak tahun 2018. Penjualan produk herbal daun gaharu telah dilakukan 
sejak April 2020 sampai saat ini (2021). Penjualan di kampung sendiri, lintas kampung, kota dan 
kabupaten dilakukan dalam skala kecil saat ada permintaan oleh konsumen. Harga per bungkus 
adalah Rp. 25.000; dengan isi 25 pieces. Sampai dengan Juni 2021 penjualan herbal daun gaharu 
sebesar Rp. 8.965.000; atau sebanyak 302 bungkus. Penghasilan yang diperoleh dari pemasaran 
herbal daun gaharu setiap bulan rata-rata Rp. 1.000.000; - Rp. 1.500.000;. Kondisi pandemi 
covid19 yang terus terjadi sampai dengan tahun 2021 mempengaruhi pemasaran produk herbal 
daun gaharu yang mengalami penurun hanya 40 bungkus/ bulan yang biasanya mencapai 80-100 
bungkus/ bulan. Destilasi/ penyulingan gaharu oleh Kelompok Makmur Mandiri dilakukan pada Juni 
2021 namun karena terkendala terhadap kondisi peralatan mengakibatkan minyak yang dihasilkan 
larut dalam air sulingan. 
Tahun 2021, berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi ke BBPOM Samarinda dilakukan pengajuan 
CPOTB bertahap, Kelompok Makmur Mandiri mengajukan pembangunan fasilitas untuk CPOTB 
bertahap. Hal-hal yang telah dilakukan guna mendapatkan pengajuan CPOTB bertahap berupa 
pembuatan akta notaris dan pendaftaran NPWP kelompok. Setelah mendapatkan NPWP kelompok, 
akan dilakukan pendaftaran di website OSS sambil menyusun SOP dan mencari apoteker.
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9. KAMPUNG LABANAN MAKMUR

Sebelum dinamakan Kampung Labanan Makmur daerah ini merupakan Kampung Pemukiman 
Transmigrasi yang bernama UPT I dan UPT II, mulai terbentuk pada tahun 1982 melalui program 
pemerintah Transmigrasi dari berbagai daerah antara lain dari Jawa Tenggah, NTT, Jawa Timur, 
Jawa Barat pada tahun 1995 s/d 1998, pada saat itu berjumlah 327 KK dan dipimpin oleh seorang 
Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT) dari Departemen Transmigrasi. Terletak diarah barat 
wilayah Kecamatan Teluk Bayur pada koordinat: 117° 18′ 13,57″ LU dan 2° 3′ 57,87″ BT. Memiliki luas 
wilayah administrasi kampung indikatif seluas 14.000 Ha, yang berbatasan dengan Kampung Labanan 
Jaya disebelah Utara; Kampung Tumbit Melayu disebelah Selatan; Kelurahan Teluk Bayur disebelah 
Timur, dan Kampung Labanan Makarti disebelah Barat. Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi 
dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.214/
MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 
Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan 
dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan 
melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pembangunan KTM telah dilaksanakan 
sejak tahun 2008 salah satunya adalah KTM Labanan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. 
Penggunaan lahan di Kampung Labanan Makmur lebih didominasi oleh kegiatan perkebunan karet 
dan kelapa sawit. Berdasarkan data Indeks Desa Membangaun (IDM) tahun 2021, Kampung Labanan 
Makmur masuk dalam kategori Mandiri dengan skor 0,9643.
Sebagai salah satu kampung yang berada di DA#6, beberapa intervensi Program Forclime FC dalam 
rangka mendorong partisipasi masyarakat Kampung Labanan Makmur dalam pengelolaan sumberdaya 
alam adalah sebagai berikut:

Penanaman dan pemeliharaan tanaman pola agroforesty Program Forclime- FC dilakukan tahun 2015 
– 2019 dengan kegiatan pembuatan persemaian dan bibit tanaman, penanaman dan pemeliharaan. 
Jenis tanaman berupa karet, gaharu, meranti, kapur, duku, cempedak dan petai sebanyak 133.919 
batang dengan penerima manfaat sebanyak 133 KK. Jumlah setiap jenis yang ditanam adalah karet 
sebanyak 56.574 batang, gaharu 69.146 batang, kapur/ meranti sebanyak 4.700 batang dan duku/ 
buah sebanyak 3.500 batang. Berikutnya dilakukan monitoring penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pola agroforesty pada Agustus 2021, dari hasil tersebut jumlah tanaman diestimasikan 
sebanyak 14.295 batang yang tersebar di 73 penerima manfaat dengan rincian per jenis adalah: 
karet sebanyak 2.388 batang, petai sebanyak 246 batang, duku sebanyak 132 batang, gaharu 
sebanyak 11.219 batang dan meranti/ kapur sebanyak 310 batang. Berkurangnya jumlah tanaman 
dikarenakan kematian yang disebabkan oleh kemarau panjang pada awal penanaman tahun 2015, 
kebakaran hutan dan lahan yang terjadi selama tahun 2016 – 2019, hama ulat memakan daun dan 
batang muda pohon gaharu, adanya alih fungsi kebun menjadi rumah, kandang ayam dan lainnya, 
lahan kebun diperjual belikan oleh penerima manfaat kepada orang lain. Diameter tanaman karet 
antara 5 cm – 25 cm dan tinggi 3 m – 10 m; gaharu diameter 2 cm – 15 cm dan tinggi 70 cm – 5 m; 
duku diameter 2 – 10 cm dan tinggi 50 cm – 5 m; tanaman petai diameter 5 cm – 30 cm dan tinggi 
3 m – 10 m; dan tanaman kapur/ meranti diameter 3 cm – 10 cm dan tinggi 1,5 m – 3 m.
Demplot hortikultura
Pengembangan demplot hortikultura dengan jenis tanaman jagung, sayuran, semangka dan melon 
dilakukan tahun 2016 dan tahun 2018. Kegiatan ini sebagai upaya 
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Plang Informasi Tanaman Investasi Forclime FC 
di Kampung Labanan Makmur

Kebun Gaharu Fasilitasi Program Forclime FC 
di Labanan Makmur Tahun 2016

Pohon Gaharu Tyang Diberi Perlakuan Berupa Pemberian Paku Pada 
Batang Untuk Memancing Pembentukan Infeksi Pada Gubal

Bahan Baku Sulingan Gaharu

Rumah Penyulingan Gaharu Hasil Fasilitasi 
Kegiatan Tahun 2020

Rumah Pembuatan Minuman Herbal Dari Daun 
Gaharu Di Labanan Makmur Tahun 2020

Kebun Karet Fasilitasi Program Forclime FC 
di Labanan Makmur Tahun 2016

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penjualan bersama karet
Fasilitasi pembelian dan penjualan bersama hasil hutan bukan kayu (HHBK) berupa bahan olah 
karet bersih (BOKAR) Kelompok JATIMUR sampai dengan November 2021 telah dilakukan 3 kali 
penjualan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Pembelian dan penjualan pertama, 25 Februari 2021
 - Pembelian sebanyak ± 3.993 kg dengan total harga Rp.
 - Penyimpanan selama 6 bulan
 - Penyusutan sebanyak ±25% menjadi 2.830 kg
 - Transportasi Rp. 3.000.000; swadaya kelompok
 - Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 2.830 kg, K3 67%, harga notaring 
 Rp. 20.000/ kg. Total pembayaran karet sebesar 37.570.400; dengan harga 
 Rp. 13.400/kg (K3 67%). 
 Potongan sebesar Rp. 351.600; dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53 x berat basah)
 = 149.990; PPH 22-0,50% 189.610; materai Rp.12.000;. Total dibayar Rp. 37.570.400;
2. Pembelian dan penjualan kedua, 5 Juli 2021
 - Pembelian sebanyak ± 3.842 kg dengan total harga Rp. 34.578.000;
 - Penyimpanan selama 2 bulan
 - Penyusutan sebanyak ±15% menjadi 3.260 kg
 - Transportasi Rp. 3.000.000; 
 - Hasil penjualan: kwalitas grade A, seberat 3.260 kg, K3 68%, harga notaring Rp. 19.900/ kg. 
 Total pembayaran karet sebesar 44.114.320; dengan harga Rp. 13.532/kg (K3 68%). 
 Potongan sebesar Rp. 403.352; dengan rincian: ongkos bongkar (Rp. 53 x berat basah)= 
 172.780; PPH 22-0,50% 220.572; materai Rp.10.000;. Total dibayar Rp. 43.710.968;
3. Pembelian dan penjualan ketiga, 9 November 2021
 - Pembelian sebanyak ± 6.294 kg dengan total harga Rp. 60.120.450;. 
 Yang dilakukan penjualan sebanyak ± 5.000 kg 
 - Penyimpanan selama 2-3 bulan
 - Hasil penjualan masih dalam proses
 Dari kegiatan yang dilakukan guna perbaikan kualitas maka Kelompok Jatimur
 akan melakukan pembelian dengan kreiteria: 
1. Pembelian karet dilakukan pada petani yang tidak melakukan perendaman namun
 jika petani masih melakukan perendaman minimal 2 hari sebelum pembelian
 karet telah diangin-anginkan, 
2. Tidak membeli karet yang diberi pupuk urea untuk koagulan, 
3. Pengurus terus melakukan edukasi kepada kelompok untuk menggunakan 
 koagulan yang sesuai misal: SPEKTA, asap cair dan merk lain yang direkomendasaikan,
4. Pengurus melakukan kering angin karet yang telah dikumpulkan selama beberapa hari 
 dengan dibolak-balik,
5. Karet yang telah dikering anginkan disimpan pada karung dan diletakan pada
 tempat yang kering, 
6. Penjualan dilakukan tidak terlalu lama setelah pembelian dari petani (1-2 bulan),
7. Membuat tempat kering angin (para-para) dan penyimpanan karet yang telah kering,
8. Management pengelolaan getah karet dengan baik dapat meningkatkan kualitas K3.
 Kegiatan penanaman dengan pola agroforestri di Kampung Labanan Makmur tahun 2016.
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Kegiatan hortikultura tahun anggaran 2016 
di kampung Labanan Makmur

Demplot Tanaman Kangkung Kampung Labanan Makmur

Demplot Tanaman Cabai Kampung Labanan Makmur

Pembibitan Semangka di Kampung Labanan Makmur
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Tempat Pengumpulan Bokar dari Kebun Masyarakat

Kegiatan penjualan bokar Labanan Makmur tahun anggaran 2021

Pengiriman Bokar Jatimur Tahap III ke PT. MKC Samarinda 
sebanyak 5 ton

Penerimaan Bokar Jatimur Tahap III di PT. MKC Samarinda 
sebanyak 5 ton

Persiapan muat bokar untuk dikirim ke PT. MKC Samarinda

Penimbangan Bokar
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Berkurangnya jumlah tanaman di Kampung Labanan Jaya dikarenakan berbagai kondisi yang terjadi, 
diantaranya: kemarau panjang saat penanaman dilakukan tahun 2016, kebakaran hutan dan lahan 
tahun 2017 – 2019, hama ulat pemakan daun dan batang muda pohon gaharu, tanaman gaharu yang 
dikombinasikan dengan tanaman karet tidak berkembang (kerdil), alih fungsi kebun menjadi rumah 
dan bangunan, alih fungsi kebun karet menjadi kebun kelapa sawit, lahan kebun telah diperjual belikan 
oleh penerima manfaat kepada orang lain dan lokasi kebun sering terendam banjir. 
Jumlah tanaman gaharu lebih banyak dibanding dengan jenis tanaman lain karena umumnya 
penanaman dilakukan pada lahan pekarangan dengan luasan 0,25 ha sehingga terhindar dari 
kebakaran dan lebih terawat. 

Demplot Hortikultura
Pengembangan demplot hortikultura dilakukan tahun 2017 dengan anggaran sebesar Rp. 
100.000.000; dengan jenis sayura mayur dan buah semangka. Demplot dikembangkan oleh Pak 
Pateno pada lahan seluas ±1 ha. Pengembangan tanaman yang dilakukan berganti komoditas 
tergantung kebutuhan pasar dan harga jual. Sampai dengan tahun 2020, penghasilan dari 
pengembangan demplot ini sebesar Rp. 262.691.000;. Tahun 2021 budidaya yang dilakukan 
berupa terong, tomat dan cabai. Penjualan terong lalap cukup baik harganya sebesar Rp. 8.000;/ kg 
dibakulan Labanan Jaya dan Rp. 18.000;/ kg di pasar induk Tanjung Redeb. Umumnya pemanenan 
hasil terong bisa mencapai 1 pikul atau 100 kg setiap kali jual per 2-3 hari sekali. Sedangkan 
untuk tanaman cabai tiung harga jual sebesar Rp. 30.000; - 50.000;/ kg dan cabai keriting sebesar 
Rp. 20.000; - 30.000;/ kg. Kendala yang dihadapi dalam penanaman sayur mayur adalah kondisi 
cuaca yang tidak menentu terutama saat musim penghujan yang mengakibatkan lahan terendam 
air (banjr), hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Banjir besar yang terjadi pada bulan Mei 
2021 mengakibatkan kebun terendam lama oleh air dan lumpur sehingga mengakibatkan kebun 
rusak dan tanaman mati. 
Dari kegiatan ini, anggota kelompok sebanyak 2-3 orang mendapatkan biaya harian sebagai tenaga 
kerja harian dengan besaran sesuai HOK pekerjaan yang dilakukan seperti pembuatan bedeng 
tanam, penanaman bibit, pemasangan mulsa, pemberian pupuk, pemanenan, pengangkutan hasil 
panen dan lainnya.

Pengembangan Produk Turunan Gaharu berupa penyulingan gaharu
Sama halnya dengan Kampung Labanan Makmur, pengembangan produk turunan gaharu juga 
dilakukan di Kampung Labanan Jaya berupa fasilitasi rumah produksi distilasi/ penyulingan gaharu. 
Kegiatan penyulingan dilakukan oleh kelompok Mekar Jaya yang beranggotakan 10 orang. Hasil 
penyulingan dari akhir tahun 2020 sampai awal tahun 2021 sebanyak sebanyak 85 gram yang telah 
dijual dengan harga Rp. 150.000;/gram dan 1 ons (100 gram). Saat ini kelompok masih dicarikan 
link penjualan untuk harga lebih tinggi. Dalam AD/ART, Kelompok Mekar Jaya menerapkan 
pembayaran kas berupa simpanan pokok Rp. 100.000,- dan simpanan wajib Rp. 20.000,-Dana 
tersebut digunakan sebagai modal pembelian bahan baku. Penjadwalan penyulingan dilakukan 
setiap minggu di hari Jumat. Kelompok telah melakukan pembagian tugas anggota kelompok 
berdasarkan peran dan tugasnya. Dari perhitungan hasil penjualan estimasi harga yang diperoleh 
sebesar Rp. 12.750.000,-.

2.

3.
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10. KAMPUNG LABANAN JAYA

Kampung Labanan Jaya merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Teluk Bayur yang 
memiliki luas indikatif 14.380 Ha. Jarak Kampung Labanan Jaya dengan Ibukota Kecamatan Teluk 
Bayur sejauh 20 km yang ditempuh melalui jalan darat selama 30 menit. menuju Ibukota Kabupaten di 
Tanjung Redeb sejauh 35 km melalui jalur darat selama 45 menit. Memilik jumlah penduduk sebanyak 
2.922 jiwa yang terbagi dalam 907 KK yang tersebar di 11 Rukun Tetangga. Penduduk berjenis 
kelamin pria sebanyak 1.616 jiwa dan yang berjenis kelamin wanita sebanyak 1.306 jiwa. Secara 
geografis terletak pada 02°03’31.140”LU dan 117°18’41.148”BT yang berbatasan dengan Kampung 
Labanan Makmur disebelah selatan, Kampung Labanan Makarti disebelah barat, Kelurahan Teluk 
Bayur disebelah Timur dan Kecamatan Segah disebelah Utara. Kampung Labanan Jaya merupakan 
Kampung Pemukiman Transmigrasi yang bernama UPT I dan UPT II yang terbentuk pada tahun 
1982 melalui program pemerintah Transmigrasi dari berbagai daerah antara lain dari Jawa Tenggah, 
NTT, Jawa Timur, Jawa Barat pada tahun 1995 s/d 1998. Revitalisasi Pembangunan Transmigrasi 
dilaksanakan berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.214/
MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di 
Kawasan Transmigrasi. Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pembangunan 
dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan 
melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pembangunan KTM telah dilaksanakan 
sejak tahun 2008 salah satunya adalah KTM Labanan yang berikutnya menjadi pemekaran Kampung 
Labanan Makmur, Labanan Jaya dan Labanan Makarti, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. 
Penyusunan Detail Enginering Design (DED) KTM Labanan oleh Kabupaten Berau telah dilakukan 
sejak tahuan 2010. Program KTM merupakan model pengembangan wilayah menjadi kota baru, 
bakal dipercepat lewat penataan kawasan transmigrasi berkonsep KTM. Untuk memenuhi konsep itu, 
perlu dipenuhi beberapa persyaratan, di antaranya memiliki potensi unggulan, usaha penunjang, dan 
potensi investasi yang mampu mendukung laju percepatan pembangunan dan perekonomian warga 
transmigrasi. Menjadi bagian dari DA#6 REDD+ Forclime FC, intervensi program yang dilakukan 
adalah sebagai berikut:

Penanaman dan pemeliharaan tanaman pola agroforesty 
Pembangunan persemaian dan pembuatan bibit tanaman dipersemaian dilakukan tahun 2015 
sebanyak 80.400 dengan jenis karet, gaharu, duku, dan meranti/ kapur. Berikutnya tahun 2016 – 
2019 dilanjutkan kegiatan penanaman dan pemelihaaraan kepada 96 penerima manfaat dengan 
rincian jumlah setiap tanaman

Dari hasil pendataan lapangan yang dilakukan pada tahuan 2021 Bulan Agustus, diketahui jumlah 
tanaman sebanyak 12.116 pohon dengan pebagian sebagaiberikut:

No Jenis tanaman Persemaian Penanaman  Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 2 
1 Karet 10.450 10.450 29.115 5.400 
2 Gaharu 58.225 58.225 52.765 50.157 
3 Buah Duku  7.515 7.515 938 7.079 
4 Kapur/Meranti 4.210 4.210 1.455 2.664 

Total 80.400 80.400 80.400 65.300 

Jenis Gaharu Karet Buah Meranti 
Jumlah 10.971 960 185 - 

Diameter (cm) 2 – 20 4 – 25 2 – 10 - 
Tinggi (m) 1 – 5 3 - 15 1 - 5 - 
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Dari hasil pendataan lapangan yang dilakukan pada tahuan 2021 Bulan Agustus, diketahui jumlah 
tanaman sebanyak 12.116 pohon dengan pebagian sebagaiberikut:

No Jenis tanaman Persemaian Penanaman  Pemeliharaan 1 Pemeliharaan 2 
1 Karet 10.450 10.450 29.115 5.400 
2 Gaharu 58.225 58.225 52.765 50.157 
3 Buah Duku  7.515 7.515 938 7.079 
4 Kapur/Meranti 4.210 4.210 1.455 2.664 

Total 80.400 80.400 80.400 65.300 

Jenis Gaharu Karet Buah Meranti 
Jumlah 10.971 960 185 - 

Diameter (cm) 2 – 20 4 – 25 2 – 10 - 
Tinggi (m) 1 – 5 3 - 15 1 - 5 - 
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Patroli Hutan Berbasis Masyarakat 
di Kampung Labanan Makarti 
melalui Program Forclime FC 
dilakukan selama 6 tahun sampai 
dengan tahun 2020. Lokasi patroli 
berada pada jalur 1. jalur darat 
bagian kiri dimulai dari Kampung 
Labanan Makarti km 3 menuju 
perbatasan Kampung Labanan 
Makmur kemudian dilanjutkan 
menuju jalan poros Kampung 
Siduung Indah sampai km 4. Dari 
km 4 berjalan menuju perbatasan 
Kampung Labanan Makmur dan 
menuju km 7 dan melewati km 9. 
Jalur 2 adalah menyusuri Sungai 
Lais sampai ke perbatasan 
Kampung Labanan Makarti 
dengan Kampung Siduung 
Indah. Dan jalur 3 berada di 
bagian dari km 3 menuju Sungai 
Siduung dengan Kampung 
Pandan Sari selanjutnya menuju 
km 4 menembus kembali Sungai 
Siduung menuju Kampung 
Pandan Sari dengan panjang 
jalur sekitar 5 km. Kemudian 
dilanjutkan perlanan dari km 7 
menuju Sungai Siduung yang 
berbatasan dengan Kampung 
Siduung Indah dan kembali 
melewati km 9 menuju Sungai 
Siduung Indah. Untuk jalur 
sungainya dimulai dari Kampung 
Pandan Sari menyusuri Sungai 
Siduung sampai Kampung 
Siduung Indah dilakukan di area 
Sungai Siduung. Luas area patolli 
hutan tahun 2020 seluas 555,63 
ha dengan panjang trekking 
101,41 km. Temuan berupa:
- Fauna: Babi berjenggot, payau/ 
rusa, landak, burung murai 
batu, burung kuau raja, burung 
enggang, burung rangkong 
gading
- Flora: meranti, menggris/ 
kempas, ulin, rotan, bangkirai, 
keruing, pasak bumi, kayu 
bawang, bayur
- Temuan penting: gua, air terjun
- Ancaman: tanah longsong

Fasilitasi kegiatan pengembangan demplot 
hortikultura di Labanan Makarti

Penyadapan Karet 
di Kampung Labanan Makarti

Panen Semangka dari Demplot Hortikultura Kampung Labanan Makarti

Hamparan Tanaman Agroforestry Karet dan Gaharu di Kampung 
Labanan Makarti

3.
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11. KAMPUNG LABANAN MAKARTI

Kampung Labanan Makarti sama dengan Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, merupakan 
kampung transmigrasi tahun 1982 melalui program pemerintah Transmigrasi Sosial dari daerah 
Jawa dan NTB. Tahun 1985 pengelolaan kampung diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. Tahun 1990 Kampung Labanan Makarti definitive menjadi kampung yang ditandai 
dengan pemilihan kepala Kampung yang pertama. Sebagai salah satu kampung di DA#6, tahun 2015 
– 2020, intervensi program berupa penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman, 
demplot semangka, demplot cabai, demplot hortikultura dan patrol hutan berbasis masyarakat. 

Penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman
Pembuatan bibit tanaman dipersemaian menghasilkan sebanyak 220.855 bibit yang dilakukan 
tahun 2015 tahun 2016 dengan jenis dan jumlah karet sebanyak 104.450 bibit, gaharu sebanyak 
95.405 bibit dan kapur/ meranti sebanyak 17.000 bibit dengan penerima manfaat sebanyak 190 KK. 
Estimasi luas kebun sebesar 309 ha. Namun pada pemeliharaan 1 dan pemeliharan 2 hampir 25% 
tanaman mati karena kemarau panjang dan kebakaran lahan dan hutan. Dari perhitungan estimasi 
jumlah tanaman saat ini sebanyak 22.516 batang dengan rincian gaharu sebanyak 9.620 batang 
dan karet 12.896 batang sedangkan untuk tanaman meranti disapaikan tidak ada lagi. Diameter 
dan tinggi tanaman karet dan gaharu tahun 2021 dengan kisaran sebagai berikut:

Demplot hortikultura
Pengembangan demplot dilakukan tahun 2016 dan 2017 untuk budidaya tanaman semangka, 
cabai dan hortikultura (jagung manis). Sampai dengan tahun 2021, kegiatan ini masih terus berjalan 
berupa budidaya cabai dilahan ¾ ha dan penanaman semangka seluas ½ ha. Hasil penjualan 
sampai dengan tahun 2021 mencapai Rp. 436.710.000,-. Untuk pendataan triwulan 1 tahun 
2021, penghasilan yang diperoleh dari dempot cabai sebesar Rp. 32.000.000,-. Pemanenan buah 
semangka pada bulan Agustus 2021 dengan hasil panen 6 ton dan harga Rp. 3.500,- sampai Rp. 
4.500,-/ kg. Jika rerata harga yang digunakan adalah 4.000/ kg, maka estimasi hasil penjualan 
buah semangka sebesar Rp. 24.000.000;. Saat ini, juga dikembangkan tanaman pepaya california 
pada lahan penanaman jagung dan disela-sela tanaman cabai. Tanaman jangka panjang yang saat 
ini mulai dibudidayakan pada lahan demplot adalah kelapa, alpukat okulasi, durian okulasi, elay 
okulasi dan jeruk okulasi. Tanaman okulasi ini nantinya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi 
untuk jangka panjang bagi petani.

Dalam pengembangan demplot tanaman cabai dan semangka, kendala yang dihadapi adalah 
kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu terutama saat musim penghujan yang mengakibatkan 
tanaman mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang tanaman seperti patek pada cabai 
dan ulat/ virus gemini pada semangka. Selain itu harga yang tidak stabil akan mempengaruhi petani 
dalam pemeliharaan atau perawatan tanaman.

11. Labanan Makarti 
Kampung Labanan Makarti sama dengan Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, 
merupakan kampung transmigrasi tahun 1982 melalui program pemerintah Transmigrasi 
Sosial dari daerah Jawa dan NTB. Tahun 1985 pengelolaan kampung diserahkan kepada 
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 1990 Kampung Labanan Makarti 
definitive menjadi kampung yang ditandai dengan pemilihan kepala Kampung yang 
pertama. Sebagai salah satu kampung di DA#6, tahun 2015 – 2020, intervensi program 
berupa penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman, demplot 
semangka, demplot cabai, demplot hortikultura dan patrol hutan berbasis masyarakat.  
1. Penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman 

Pembuatan bibit tanaman dipersemaian menghasilkan sebanyak 220.855 bibit yang 
dilakukan tahun 2015 tahun 2016 dengan jenis dan jumlah karet sebanyak 104.450 
bibit, gaharu sebanyak 95.405 bibit dan kapur/ meranti sebanyak 17.000 bibit dengan 
penerima manfaat sebanyak 190 KK. Estimasi luas kebun sebesar 309 ha. Namun pada 
pemeliharaan 1 dan pemeliharan 2 hampir 25% tanaman mati karena kemarau 
panjang dan kebakaran lahan dan hutan. Dari perhitungan estimasi jumlah tanaman 
saat ini sebanyak 22.516 batang dengan rincian gaharu sebanyak 9.620 batang dan 
karet 12.896 batang sedangkan untuk tanaman meranti disapaikan tidak ada lagi. 
Diameter dan tinggi tanaman karet dan gaharu tahun 2021 dengan kisaran sebagai 
berikut: 
No Jenis tanaman Diameter (cm) Tinggi (m) 
1 Karet 5 – 25 3 – 15 
2 Gaharu 2 – 15 1 – 5 
 

2. Demplot hortikultura 
Pengembangan demplot dilakukan tahun 2016 dan 2017 untuk budidaya tanaman 
semangka, cabai dan hortikultura (jagung manis). Sampai dengan tahun 2021, 
kegiatan ini masih terus berjalan berupa budidaya cabai dilahan ¾ ha dan penanaman 
semangka seluas ½ ha. Hasil penjualan sampai dengan tahun 2021 mencapai Rp. 
436.710.000,-. Untuk pendataan triwulan 1 tahun 2021, penghasilan yang diperoleh 
dari dempot cabai sebesar Rp. 32.000.000,-. Pemanenan buah semangka pada bulan 
Agustus 2021 dengan hasil panen 6 ton dan harga Rp. 3.500,- sampai Rp. 4.500,-/ kg. 
Jika rerata harga yang digunakan adalah 4.000/ kg, maka estimasi hasil penjualan 
buah semangka sebesar Rp. 24.000.000;. Saat ini, juga dikembangkan tanaman 
pepaya california pada lahan penanaman jagung dan disela-sela tanaman cabai. 
Tanaman jangka panjang yang saat ini mulai dibudidayakan pada lahan demplot 
adalah kelapa, alpukat okulasi, durian okulasi, elay okulasi dan jeruk okulasi. Tanaman 
okulasi ini nantinya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi untuk jangka panjang 
bagi petani. 
 
Dalam pengembangan demplot tanaman cabai dan semangka, kendala yang dihadapi 
adalah kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu terutama saat musim penghujan 
yang mengakibatkan tanaman mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang 
tanaman seperti patek pada cabai dan ulat/ virus gemini pada semangka. Selain itu 
harga yang tidak stabil akan mempengaruhi petani dalam pemeliharaan atau 
perawatan tanaman. 
 

3. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di Kampung Labanan Makarti melalui Program 
Forclime FC dilakukan selama 6 tahun sampai dengan tahun 2020. Lokasi patroli 
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melalui Program Forclime FC 
dilakukan selama 6 tahun sampai 
dengan tahun 2020. Lokasi patroli 
berada pada jalur 1. jalur darat 
bagian kiri dimulai dari Kampung 
Labanan Makarti km 3 menuju 
perbatasan Kampung Labanan 
Makmur kemudian dilanjutkan 
menuju jalan poros Kampung 
Siduung Indah sampai km 4. Dari 
km 4 berjalan menuju perbatasan 
Kampung Labanan Makmur dan 
menuju km 7 dan melewati km 9. 
Jalur 2 adalah menyusuri Sungai 
Lais sampai ke perbatasan 
Kampung Labanan Makarti 
dengan Kampung Siduung 
Indah. Dan jalur 3 berada di 
bagian dari km 3 menuju Sungai 
Siduung dengan Kampung 
Pandan Sari selanjutnya menuju 
km 4 menembus kembali Sungai 
Siduung menuju Kampung 
Pandan Sari dengan panjang 
jalur sekitar 5 km. Kemudian 
dilanjutkan perlanan dari km 7 
menuju Sungai Siduung yang 
berbatasan dengan Kampung 
Siduung Indah dan kembali 
melewati km 9 menuju Sungai 
Siduung Indah. Untuk jalur 
sungainya dimulai dari Kampung 
Pandan Sari menyusuri Sungai 
Siduung sampai Kampung 
Siduung Indah dilakukan di area 
Sungai Siduung. Luas area patolli 
hutan tahun 2020 seluas 555,63 
ha dengan panjang trekking 
101,41 km. Temuan berupa:
- Fauna: Babi berjenggot, payau/ 
rusa, landak, burung murai 
batu, burung kuau raja, burung 
enggang, burung rangkong 
gading
- Flora: meranti, menggris/ 
kempas, ulin, rotan, bangkirai, 
keruing, pasak bumi, kayu 
bawang, bayur
- Temuan penting: gua, air terjun
- Ancaman: tanah longsong
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11. KAMPUNG LABANAN MAKARTI

Kampung Labanan Makarti sama dengan Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, merupakan 
kampung transmigrasi tahun 1982 melalui program pemerintah Transmigrasi Sosial dari daerah 
Jawa dan NTB. Tahun 1985 pengelolaan kampung diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. Tahun 1990 Kampung Labanan Makarti definitive menjadi kampung yang ditandai 
dengan pemilihan kepala Kampung yang pertama. Sebagai salah satu kampung di DA#6, tahun 2015 
– 2020, intervensi program berupa penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman, 
demplot semangka, demplot cabai, demplot hortikultura dan patrol hutan berbasis masyarakat. 

Penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman
Pembuatan bibit tanaman dipersemaian menghasilkan sebanyak 220.855 bibit yang dilakukan 
tahun 2015 tahun 2016 dengan jenis dan jumlah karet sebanyak 104.450 bibit, gaharu sebanyak 
95.405 bibit dan kapur/ meranti sebanyak 17.000 bibit dengan penerima manfaat sebanyak 190 KK. 
Estimasi luas kebun sebesar 309 ha. Namun pada pemeliharaan 1 dan pemeliharan 2 hampir 25% 
tanaman mati karena kemarau panjang dan kebakaran lahan dan hutan. Dari perhitungan estimasi 
jumlah tanaman saat ini sebanyak 22.516 batang dengan rincian gaharu sebanyak 9.620 batang 
dan karet 12.896 batang sedangkan untuk tanaman meranti disapaikan tidak ada lagi. Diameter 
dan tinggi tanaman karet dan gaharu tahun 2021 dengan kisaran sebagai berikut:

Demplot hortikultura
Pengembangan demplot dilakukan tahun 2016 dan 2017 untuk budidaya tanaman semangka, 
cabai dan hortikultura (jagung manis). Sampai dengan tahun 2021, kegiatan ini masih terus berjalan 
berupa budidaya cabai dilahan ¾ ha dan penanaman semangka seluas ½ ha. Hasil penjualan 
sampai dengan tahun 2021 mencapai Rp. 436.710.000,-. Untuk pendataan triwulan 1 tahun 
2021, penghasilan yang diperoleh dari dempot cabai sebesar Rp. 32.000.000,-. Pemanenan buah 
semangka pada bulan Agustus 2021 dengan hasil panen 6 ton dan harga Rp. 3.500,- sampai Rp. 
4.500,-/ kg. Jika rerata harga yang digunakan adalah 4.000/ kg, maka estimasi hasil penjualan 
buah semangka sebesar Rp. 24.000.000;. Saat ini, juga dikembangkan tanaman pepaya california 
pada lahan penanaman jagung dan disela-sela tanaman cabai. Tanaman jangka panjang yang saat 
ini mulai dibudidayakan pada lahan demplot adalah kelapa, alpukat okulasi, durian okulasi, elay 
okulasi dan jeruk okulasi. Tanaman okulasi ini nantinya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi 
untuk jangka panjang bagi petani.

Dalam pengembangan demplot tanaman cabai dan semangka, kendala yang dihadapi adalah 
kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu terutama saat musim penghujan yang mengakibatkan 
tanaman mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang tanaman seperti patek pada cabai 
dan ulat/ virus gemini pada semangka. Selain itu harga yang tidak stabil akan mempengaruhi petani 
dalam pemeliharaan atau perawatan tanaman.

11. Labanan Makarti 
Kampung Labanan Makarti sama dengan Kampung Labanan Makmur dan Labanan Jaya, 
merupakan kampung transmigrasi tahun 1982 melalui program pemerintah Transmigrasi 
Sosial dari daerah Jawa dan NTB. Tahun 1985 pengelolaan kampung diserahkan kepada 
pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Tahun 1990 Kampung Labanan Makarti 
definitive menjadi kampung yang ditandai dengan pemilihan kepala Kampung yang 
pertama. Sebagai salah satu kampung di DA#6, tahun 2015 – 2020, intervensi program 
berupa penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman, demplot 
semangka, demplot cabai, demplot hortikultura dan patrol hutan berbasis masyarakat.  
1. Penanaman tanaman pola agroforestry dan pemeliharaan tanaman 

Pembuatan bibit tanaman dipersemaian menghasilkan sebanyak 220.855 bibit yang 
dilakukan tahun 2015 tahun 2016 dengan jenis dan jumlah karet sebanyak 104.450 
bibit, gaharu sebanyak 95.405 bibit dan kapur/ meranti sebanyak 17.000 bibit dengan 
penerima manfaat sebanyak 190 KK. Estimasi luas kebun sebesar 309 ha. Namun pada 
pemeliharaan 1 dan pemeliharan 2 hampir 25% tanaman mati karena kemarau 
panjang dan kebakaran lahan dan hutan. Dari perhitungan estimasi jumlah tanaman 
saat ini sebanyak 22.516 batang dengan rincian gaharu sebanyak 9.620 batang dan 
karet 12.896 batang sedangkan untuk tanaman meranti disapaikan tidak ada lagi. 
Diameter dan tinggi tanaman karet dan gaharu tahun 2021 dengan kisaran sebagai 
berikut: 
No Jenis tanaman Diameter (cm) Tinggi (m) 
1 Karet 5 – 25 3 – 15 
2 Gaharu 2 – 15 1 – 5 
 

2. Demplot hortikultura 
Pengembangan demplot dilakukan tahun 2016 dan 2017 untuk budidaya tanaman 
semangka, cabai dan hortikultura (jagung manis). Sampai dengan tahun 2021, 
kegiatan ini masih terus berjalan berupa budidaya cabai dilahan ¾ ha dan penanaman 
semangka seluas ½ ha. Hasil penjualan sampai dengan tahun 2021 mencapai Rp. 
436.710.000,-. Untuk pendataan triwulan 1 tahun 2021, penghasilan yang diperoleh 
dari dempot cabai sebesar Rp. 32.000.000,-. Pemanenan buah semangka pada bulan 
Agustus 2021 dengan hasil panen 6 ton dan harga Rp. 3.500,- sampai Rp. 4.500,-/ kg. 
Jika rerata harga yang digunakan adalah 4.000/ kg, maka estimasi hasil penjualan 
buah semangka sebesar Rp. 24.000.000;. Saat ini, juga dikembangkan tanaman 
pepaya california pada lahan penanaman jagung dan disela-sela tanaman cabai. 
Tanaman jangka panjang yang saat ini mulai dibudidayakan pada lahan demplot 
adalah kelapa, alpukat okulasi, durian okulasi, elay okulasi dan jeruk okulasi. Tanaman 
okulasi ini nantinya diharapkan akan memberikan nilai ekonomi untuk jangka panjang 
bagi petani. 
 
Dalam pengembangan demplot tanaman cabai dan semangka, kendala yang dihadapi 
adalah kondisi cuaca yang saat ini tidak menentu terutama saat musim penghujan 
yang mengakibatkan tanaman mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang 
tanaman seperti patek pada cabai dan ulat/ virus gemini pada semangka. Selain itu 
harga yang tidak stabil akan mempengaruhi petani dalam pemeliharaan atau 
perawatan tanaman. 
 

3. Patroli Hutan Berbasis Masyarakat di Kampung Labanan Makarti melalui Program 
Forclime FC dilakukan selama 6 tahun sampai dengan tahun 2020. Lokasi patroli 
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Kegiatan Penanaman Dengan Pola Agroforestri di Kampung Bukit Mamur Tahun 2016

Pohon gaharu investasi Foclime FC yang telah memasuki usia siap dilakukan peneresan

Kebun cabai hasil fasilitasi kegiatan pengembangan hortikultura di Kampung Bukit Makmur 2021
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12. KAMPUNG 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 dengan letak geografis pada 02°05’17.412”LU dan 117°11’58.380”BT. 
Kampung Bukit Makmur merupakan kampung eks transmigrasi dengan penduduk dari Pulau Jawa 
dan pulau lainnya di Indonesia. Tahun 2021 memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori 
Maju dengan nilai 0,7594. Sebagai salah satu kampung dampingan Program Forclime FC yang berada 
di DA#6, intervensi program dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berupa:

Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pola Agroforesty 
Jenis tanaman berupa karet, gaharu, kapur, meranti, sahang, durian dan tre
mbesi dengan total tanaman sebanyak 200.510 bibit. Adapun rincian masing-masing bibit adalah 
karet 86.425 batang, gaharu 69.085 batang, kapur 6.000 batang, meranti 4.000 batang, sahang 
30.700 turus, durian 800 batang dan trembesi 3.500 batang. Jumlah penerima manfaat sebanyak 
175 KK. Estimasi jumlah tanaman tahun 2021 sebanyak 54.242 batang berupa: durian 305 batang, 
sahang 11.125 pokok, gaharu 24.659 pohon dan karet 18.153 pohon. Sedangkan tanaman 
trambesi, kapur dan meranti tidak ada yang hidup berdasarkan hasil pendatan tahun 2020. Seperti 
juga kampung-kampung DA#6 lainnya, jumlah tanaman di Kampung Bukit Makmur juga berkurang 
lebih dari 50% dari jumlah tanaman yang ditanam. Ha ini disebabkan kemarau panjang, kebakaran 
lahan dan hutan yang terjadi tahun 2016 sampai dengan 2019 juga penggantian tanaman dengan 
kelapa sawit. Diameter dan tinggi tanaman setiap jenis adalah sebagai berikut:

Salah satu penerima manfaat (Bapak Muhasyim), sejak tahun 2020 telah melakukan pemanenan 
getah karet. Hasil panen dari 400 pohon dalam sekali sadap sebanyak 10 kg - 20 kg dengan 
system penyadapan pohon dilakukan selang-seling. Harga karet ditingkat kampung sebesar Rp. 
9.000,- sampai Rp. 10.000,-/ kg. Berdasarkan perhitungan tersebut, diestimasikan 1 bulan dapat 
menghasilkan sebesar Rp 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-.
Tanaman sahang atau lada atau merica di kebun Pak Pon Jemu telah menghasilkan buah dan 
dilakukan pemanenan. Hasil panen rata-rata 5 -10 kg dalam setiap panen. Harga tertinggi yang 
pernah dijual sebesar Rp. 100.000,-/ kg. Sehingga jika secara rutin panen dapat menghasilkan 
5 kg sampai 10 kg dengan harga diatas, petani dapat menghasilkan Rp. 250.000,- sampai Rp. 
500.000,- dari hasil panen sahang. Disampaikan oleh petani, harga sahang fluktuatif antara Rp. 
30.000,- sampai Rp. 70.000,-. Saat harga rendah, tanaman sahang cenderung dibiarkan saja atau 
tidak dilakukan pemeliharaan oleh penerima manfaat.
Demplot Budidaya Tanaman Cabai
Cabai keriting dan tomat merupakan komoditas yang dikembangkan oleh 29 penerima manfaat 
dengan luas lahan 0,5-1 Ha. Fasilitasi dilakukan 2 kali yaitu tahun 2015 dan 2017. Pada penanaman 
pertama, kurangnya pengalaman mengakibatkan cabai keriting yang ditanam terserang hama dan 
penyakit sehingga mengalami kegagalan panen. Penanaman berikutnya yang dilakukan tahun 
2017,sampai saat ini masih berjalan. Estimasi pendapatan dari hasil panen sampai dengan 2021 
adalah sebesar Rp. 273.547.000,-. Dalam satu siklus tanam (6 bulan), panen akan dilakukan 
sebanyak 12 – 18 kali dengan hasil 2.684 kg dan harga Rp. 15.000,- sampai Rp. 40.000,-/ kg. 
Kendala yang dihadapi dalam penanaman cabai adalah kondisi cuaca yang tidak menentu terutama 
saat musim penghujan yang mengakibatkan mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang 
buah dan daun cabai.

 

Panen Semangka dari Demplot Hortikultura Kampung Labanan Makarti 

12. 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 dengan letak geografis pada 
02°05'17.412"LU dan 117°11'58.380"BT. Kampung Bukit Makmur merupakan kampung 
eks transmigrasi dengan penduduk dari Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Tahun 
2021 memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori Maju dengan nilai 0,7594. 
Sebagai salah satu kampung dampingan Program Forclime FC yang berada di DA#6, 
intervensi program dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berupa: 
1. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pola Agroforesty  

Jenis tanaman berupa karet, gaharu, kapur, meranti, sahang, durian dan tre 
mbesi dengan total tanaman sebanyak 200.510 bibit. Adapun rincian masing-masing 
bibit adalah karet 86.425 batang, gaharu 69.085 batang, kapur 6.000 batang, meranti 
4.000 batang, sahang 30.700 turus, durian 800 batang dan trembesi 3.500 batang. 
Jumlah penerima manfaat sebanyak 175 KK. Estimasi jumlah tanaman tahun 2021 
sebanyak 54.242 batang berupa: durian 305 batang, sahang 11.125 pokok, gaharu 
24.659 pohon dan karet 18.153 pohon. Sedangkan tanaman trambesi, kapur dan 
meranti tidak ada yang hidup berdasarkan hasil pendatan tahun 2020. Seperti juga 
kampung-kampung DA#6 lainnya, jumlah tanaman di Kampung Bukit Makmur juga 
berkurang lebih dari 50% dari jumlah tanaman yang ditanam. Ha ini disebabkan 
kemarau panjang, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi tahun 2016 sampai dengan 
2019 juga penggantian tanaman dengan kelapa sawit. Diameter dan tinggi tanaman 
setiap jenis adalah sebagai berikut: 

No Jenis tanaman Diameter (cm) Tinggi (m) 
1 Karet 5 – 15 3 – 15 
2 Gaharu 2 – 7 1 – 5 
3 Durian  2 – 5 1 -  5 
Salah satu penerima manfaat (Bapak Muhasyim), sejak tahun 2020 telah melakukan 
pemanenan getah karet. Hasil panen dari 400 pohon dalam sekali sadap sebanyak 10 
kg - 20 kg dengan system penyadapan pohon dilakukan selang-seling. Harga karet 
ditingkat kampung sebesar Rp. 9.000,- sampai Rp. 10.000,-/ kg. Berdasarkan 
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Kegiatan Penanaman Dengan Pola Agroforestri di Kampung Bukit Mamur Tahun 2016

Pohon gaharu investasi Foclime FC yang telah memasuki usia siap dilakukan peneresan

Kebun cabai hasil fasilitasi kegiatan pengembangan hortikultura di Kampung Bukit Makmur 2021
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12. KAMPUNG 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 dengan letak geografis pada 02°05’17.412”LU dan 117°11’58.380”BT. 
Kampung Bukit Makmur merupakan kampung eks transmigrasi dengan penduduk dari Pulau Jawa 
dan pulau lainnya di Indonesia. Tahun 2021 memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori 
Maju dengan nilai 0,7594. Sebagai salah satu kampung dampingan Program Forclime FC yang berada 
di DA#6, intervensi program dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berupa:

Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pola Agroforesty 
Jenis tanaman berupa karet, gaharu, kapur, meranti, sahang, durian dan tre
mbesi dengan total tanaman sebanyak 200.510 bibit. Adapun rincian masing-masing bibit adalah 
karet 86.425 batang, gaharu 69.085 batang, kapur 6.000 batang, meranti 4.000 batang, sahang 
30.700 turus, durian 800 batang dan trembesi 3.500 batang. Jumlah penerima manfaat sebanyak 
175 KK. Estimasi jumlah tanaman tahun 2021 sebanyak 54.242 batang berupa: durian 305 batang, 
sahang 11.125 pokok, gaharu 24.659 pohon dan karet 18.153 pohon. Sedangkan tanaman 
trambesi, kapur dan meranti tidak ada yang hidup berdasarkan hasil pendatan tahun 2020. Seperti 
juga kampung-kampung DA#6 lainnya, jumlah tanaman di Kampung Bukit Makmur juga berkurang 
lebih dari 50% dari jumlah tanaman yang ditanam. Ha ini disebabkan kemarau panjang, kebakaran 
lahan dan hutan yang terjadi tahun 2016 sampai dengan 2019 juga penggantian tanaman dengan 
kelapa sawit. Diameter dan tinggi tanaman setiap jenis adalah sebagai berikut:

Salah satu penerima manfaat (Bapak Muhasyim), sejak tahun 2020 telah melakukan pemanenan 
getah karet. Hasil panen dari 400 pohon dalam sekali sadap sebanyak 10 kg - 20 kg dengan 
system penyadapan pohon dilakukan selang-seling. Harga karet ditingkat kampung sebesar Rp. 
9.000,- sampai Rp. 10.000,-/ kg. Berdasarkan perhitungan tersebut, diestimasikan 1 bulan dapat 
menghasilkan sebesar Rp 1.500.000,- sampai Rp. 2.000.000,-.
Tanaman sahang atau lada atau merica di kebun Pak Pon Jemu telah menghasilkan buah dan 
dilakukan pemanenan. Hasil panen rata-rata 5 -10 kg dalam setiap panen. Harga tertinggi yang 
pernah dijual sebesar Rp. 100.000,-/ kg. Sehingga jika secara rutin panen dapat menghasilkan 
5 kg sampai 10 kg dengan harga diatas, petani dapat menghasilkan Rp. 250.000,- sampai Rp. 
500.000,- dari hasil panen sahang. Disampaikan oleh petani, harga sahang fluktuatif antara Rp. 
30.000,- sampai Rp. 70.000,-. Saat harga rendah, tanaman sahang cenderung dibiarkan saja atau 
tidak dilakukan pemeliharaan oleh penerima manfaat.
Demplot Budidaya Tanaman Cabai
Cabai keriting dan tomat merupakan komoditas yang dikembangkan oleh 29 penerima manfaat 
dengan luas lahan 0,5-1 Ha. Fasilitasi dilakukan 2 kali yaitu tahun 2015 dan 2017. Pada penanaman 
pertama, kurangnya pengalaman mengakibatkan cabai keriting yang ditanam terserang hama dan 
penyakit sehingga mengalami kegagalan panen. Penanaman berikutnya yang dilakukan tahun 
2017,sampai saat ini masih berjalan. Estimasi pendapatan dari hasil panen sampai dengan 2021 
adalah sebesar Rp. 273.547.000,-. Dalam satu siklus tanam (6 bulan), panen akan dilakukan 
sebanyak 12 – 18 kali dengan hasil 2.684 kg dan harga Rp. 15.000,- sampai Rp. 40.000,-/ kg. 
Kendala yang dihadapi dalam penanaman cabai adalah kondisi cuaca yang tidak menentu terutama 
saat musim penghujan yang mengakibatkan mudah busuk, hama dan penyakit yang menyerang 
buah dan daun cabai.
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12. 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 dengan letak geografis pada 
02°05'17.412"LU dan 117°11'58.380"BT. Kampung Bukit Makmur merupakan kampung 
eks transmigrasi dengan penduduk dari Pulau Jawa dan pulau lainnya di Indonesia. Tahun 
2021 memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) dengan kategori Maju dengan nilai 0,7594. 
Sebagai salah satu kampung dampingan Program Forclime FC yang berada di DA#6, 
intervensi program dilakukan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 berupa: 
1. Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pola Agroforesty  

Jenis tanaman berupa karet, gaharu, kapur, meranti, sahang, durian dan tre 
mbesi dengan total tanaman sebanyak 200.510 bibit. Adapun rincian masing-masing 
bibit adalah karet 86.425 batang, gaharu 69.085 batang, kapur 6.000 batang, meranti 
4.000 batang, sahang 30.700 turus, durian 800 batang dan trembesi 3.500 batang. 
Jumlah penerima manfaat sebanyak 175 KK. Estimasi jumlah tanaman tahun 2021 
sebanyak 54.242 batang berupa: durian 305 batang, sahang 11.125 pokok, gaharu 
24.659 pohon dan karet 18.153 pohon. Sedangkan tanaman trambesi, kapur dan 
meranti tidak ada yang hidup berdasarkan hasil pendatan tahun 2020. Seperti juga 
kampung-kampung DA#6 lainnya, jumlah tanaman di Kampung Bukit Makmur juga 
berkurang lebih dari 50% dari jumlah tanaman yang ditanam. Ha ini disebabkan 
kemarau panjang, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi tahun 2016 sampai dengan 
2019 juga penggantian tanaman dengan kelapa sawit. Diameter dan tinggi tanaman 
setiap jenis adalah sebagai berikut: 

No Jenis tanaman Diameter (cm) Tinggi (m) 
1 Karet 5 – 15 3 – 15 
2 Gaharu 2 – 7 1 – 5 
3 Durian  2 – 5 1 -  5 
Salah satu penerima manfaat (Bapak Muhasyim), sejak tahun 2020 telah melakukan 
pemanenan getah karet. Hasil panen dari 400 pohon dalam sekali sadap sebanyak 10 
kg - 20 kg dengan system penyadapan pohon dilakukan selang-seling. Harga karet 
ditingkat kampung sebesar Rp. 9.000,- sampai Rp. 10.000,-/ kg. Berdasarkan 
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Pengembangan berbagai jenis tanaman pertanian seperti ubi jalar, kacang tanah dan cabai di demplot hortikultura 
Kampung Long Ayan

Foto-foto temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat Kampung Punan Mahkam

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

1. KAMPUNG LONG AYAN

Kampung Long Ayan merupakan salah satu kampung yang berada di tepian Sungai Segah, Kecamatan 
Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Long Ayan secara astronomis terletak 
di 02°16’42.312” LU, 116°57’ 32.616”BT. Kampung ini berbatasan dengan 4 kampung yang ada 
kecamatan Segah antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Kampung Punan Malinau, sebelah 
timur berbatasan dengan Kampung Tepian Buah, sebelah selatan berbatasan dengan Long Ayap, 
sebelah barat berbatasan dengan Kampung Long Laai. Berdasarkan SK. BUPATI No. 630 pada 30 Agt 
2016, Kampung Long Ayan ditetapkan memiliki luas area 60.246,55 Ha. Wilayah Kampung Long Ayan 
berdasarkan Kecamatan dalam Angka, BPS 2012 40% berupa dataran yang bertopografi berbukit, 
dan 60% dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 79 tahun 2001 tentang Penunjukan Status Kawasan Hutan 
dan RTRW Kabupaten Berau, Kampung Long Ayan secara administrasi berada di kawasan KBK yang 
luasnya 51.854 ha dan sebagian lagi berada di kawasan KBNK seluas 15.828 ha. Status kemajuan dan 
kemandirian Kampung Long Ayan pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong 
Desa Berkembang dengan nilai 0,6502.
Secara umum kampung ini berada di tepian Sungai Segah dan termasuk dalam tipikal hutan dataran 
rendah dimana ketinggian kampung tidak lebih dari 10 meter dari permukaan sungai sehingga sangat 
rentan terhadap erosi dan banjir yang datang dari hulu sungai Segah. Hal ini dapat dilihat apabila 
musim hujan tiba maka kampung akan terendam akibat air yang meluap dari DAS Segah. Berdasarkan 
kalender musim kampung Long Ayan, musim hujan  terjadi pada bulan September – Februari yang 
biasanya di sertai dengan meluapnya sungai Segah sehingga Banjir dan Tanah Longsor merupakan 
hal yang biasa terjadi di tepian sungai Kampung Long Ayan. Sebagian besar penduduk  kampung Long 
Ayan berasal dari suku Dayak Ga’ai selain itu terdapat juga beberapa suku bangsa lainnya seperti 
suku Dayak Punan, Kenyah, Jawa, Bugis dll. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik dan 
sebagian lagi beragama Islam yang umumnya dianut oleh para pendatang. Adapun kegiatan investasi 
FORCLIME FC di Kampung Long Ayan sejak tahun 2013 sampai 2021 sebagai berikut:

Kegiatan penanaman tanaman pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah tanaman hidup tahun 
2021 terdapat 36.333 pohon gaharu, 2.350 pohon kapur, 29.863 karet pohon dan 1.306 pohon 
meranti dengan total sebanyak 71.393 pohon. Jumlah penerima manfaat kegiatan ini diberikan 
kepada 140 KK penerima manfaat. 
Pengembangan hortikultura pada tahun 2016 dengan jenis tanaman ubi jalar, cabai, terong, 
melon, kacang tanah, kacang panjang, timun, buncis, bayam dan kangkung. Berdasarkan laporan 
monitoring dan evaluasi tahun 2020, kegiatan demplot masih dilaksanakan oleh penerima manfaat 
dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu kacang tanah, kacang panjang, bayam, kangkung, 
dan ubi jalar.
Patroli hutan berbasis masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Luas 
area patroli hutan tahun 2020 yaitu 258,36 hektrar. Dengan temuan: Fauna: Babi hutan, beruang 
madu, kijang muncak, enggang, kuau Raja, gagak, cicak hijau, murai batu, serindit, biawak air tawar 
Flora: Kantong semar, Cempedak, Ulin, Kapur, Meranti, Tengkawang, Bangkirai, Rotan segah, 
Menggris/ kempas, Jelutung, Pasak bumi.

Tanaman gaharu penerima manfaat kegiatan penanaman 
dengan pola agroforestry di Kampung Long Ayan
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Pengembangan berbagai jenis tanaman pertanian seperti ubi jalar, kacang tanah dan cabai di demplot hortikultura 
Kampung Long Ayan

Foto-foto temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat Kampung Punan Mahkam
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1. KAMPUNG LONG AYAN

Kampung Long Ayan merupakan salah satu kampung yang berada di tepian Sungai Segah, Kecamatan 
Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Long Ayan secara astronomis terletak 
di 02°16’42.312” LU, 116°57’ 32.616”BT. Kampung ini berbatasan dengan 4 kampung yang ada 
kecamatan Segah antara lain: sebelah utara berbatasan dengan Kampung Punan Malinau, sebelah 
timur berbatasan dengan Kampung Tepian Buah, sebelah selatan berbatasan dengan Long Ayap, 
sebelah barat berbatasan dengan Kampung Long Laai. Berdasarkan SK. BUPATI No. 630 pada 30 Agt 
2016, Kampung Long Ayan ditetapkan memiliki luas area 60.246,55 Ha. Wilayah Kampung Long Ayan 
berdasarkan Kecamatan dalam Angka, BPS 2012 40% berupa dataran yang bertopografi berbukit, 
dan 60% dataran rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan 
Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 79 tahun 2001 tentang Penunjukan Status Kawasan Hutan 
dan RTRW Kabupaten Berau, Kampung Long Ayan secara administrasi berada di kawasan KBK yang 
luasnya 51.854 ha dan sebagian lagi berada di kawasan KBNK seluas 15.828 ha. Status kemajuan dan 
kemandirian Kampung Long Ayan pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong 
Desa Berkembang dengan nilai 0,6502.
Secara umum kampung ini berada di tepian Sungai Segah dan termasuk dalam tipikal hutan dataran 
rendah dimana ketinggian kampung tidak lebih dari 10 meter dari permukaan sungai sehingga sangat 
rentan terhadap erosi dan banjir yang datang dari hulu sungai Segah. Hal ini dapat dilihat apabila 
musim hujan tiba maka kampung akan terendam akibat air yang meluap dari DAS Segah. Berdasarkan 
kalender musim kampung Long Ayan, musim hujan  terjadi pada bulan September – Februari yang 
biasanya di sertai dengan meluapnya sungai Segah sehingga Banjir dan Tanah Longsor merupakan 
hal yang biasa terjadi di tepian sungai Kampung Long Ayan. Sebagian besar penduduk  kampung Long 
Ayan berasal dari suku Dayak Ga’ai selain itu terdapat juga beberapa suku bangsa lainnya seperti 
suku Dayak Punan, Kenyah, Jawa, Bugis dll. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Katolik dan 
sebagian lagi beragama Islam yang umumnya dianut oleh para pendatang. Adapun kegiatan investasi 
FORCLIME FC di Kampung Long Ayan sejak tahun 2013 sampai 2021 sebagai berikut:

Kegiatan penanaman tanaman pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah tanaman hidup tahun 
2021 terdapat 36.333 pohon gaharu, 2.350 pohon kapur, 29.863 karet pohon dan 1.306 pohon 
meranti dengan total sebanyak 71.393 pohon. Jumlah penerima manfaat kegiatan ini diberikan 
kepada 140 KK penerima manfaat. 
Pengembangan hortikultura pada tahun 2016 dengan jenis tanaman ubi jalar, cabai, terong, 
melon, kacang tanah, kacang panjang, timun, buncis, bayam dan kangkung. Berdasarkan laporan 
monitoring dan evaluasi tahun 2020, kegiatan demplot masih dilaksanakan oleh penerima manfaat 
dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu kacang tanah, kacang panjang, bayam, kangkung, 
dan ubi jalar.
Patroli hutan berbasis masyarakat yang dilaksanakan sejak tahun 2014 sampai dengan 2020. Luas 
area patroli hutan tahun 2020 yaitu 258,36 hektrar. Dengan temuan: Fauna: Babi hutan, beruang 
madu, kijang muncak, enggang, kuau Raja, gagak, cicak hijau, murai batu, serindit, biawak air tawar 
Flora: Kantong semar, Cempedak, Ulin, Kapur, Meranti, Tengkawang, Bangkirai, Rotan segah, 
Menggris/ kempas, Jelutung, Pasak bumi.

Tanaman gaharu penerima manfaat kegiatan penanaman 
dengan pola agroforestry di Kampung Long Ayan
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sebagai contoh pada November 2020 untuk menghindari persaingan ruang pada koloni. Sebanyak 
4 dari 5 log stup yang sempat kosong karena koloni kabur telah terisi kembali dengan koloni baru. 
Selain itu, tanaman sumber pakan telah ditanam dan tumbuh baik disekitar log stup kelulut. Dikarena 
pandemi COVID-2019, masyarakat membatasi akses pendatang untuk memasuki wilayah Kampung 
Punan Segah.

Kebun gaharu penerima manfaat kegiatan investasi jangka 
panjang penanaman dengan pola agroforestri 
tahun 2015-2016 di Kampung Punan Segah

Pengembangan budidaya lebah tanpa sengat  (Trigona itama ) oleh LPHD Punan Segah

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

2. KAMPUNG PUNAN SEGAH

Punan Segah atau Kampung Okeng, ditetapkan memiliki luas administratif 33.367,09 Ha berdasarkan 
SK BUPATI No. 492 pada 30 Juni 2016. Kampung Punan Segah merupakan salah satu kampung yang 
berada di  Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Letak astronomis Kampung 
Punan Segah adalah di 02°18’16.056”LU, 116°41’40.308”BT. Kampung ini di sebelah selatan dan timur 
berbatasan dengan Kampung Long Laai sedangkan di sebelah utara dan barat berbatasan dengan 
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Punan 
Segah berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong Desa Berkembang (0,6541).
Wilayah Kampung Punan Segah dimana sebagian besar wilayah Kampung Punan Segah 
bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Jika ditinjau dari status 
kawasan berdasarkan SK Permenhut No 554 tahun 2013 wilayah kampung Punan Segah termasuk 
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 27.838 Ha dan Hutan Lindung (HL) dengan luasan 
451.157 Ha, Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 35.960 Ha. Dimana 
sebagian besar wilayah Kampung Punan Segah bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan 
landai sampai curam. Mayoritas penduduk Kampung Punan Segah berasal dari suku Punan dan telah 
menganut agama Kristen Protestan. 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. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka berladang, berburu 
dan mencari emas serta memanfaatkan hasil hutan non kayu, obat – obatan, madu, rotan. Intervensi 
program melalui kegiatan investasi dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2021 sebagaimana berikut:

Penanaman dengan pola agroforestry dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah penerima 
manfaat 25 KK. Jenis-jenis dan jumlah tanaman hidup hingga 2021 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. 
Kegiatan investasi jangka pendek pada tahun 2014 yaitu tanaman karet sebanyak 20.000 batang 
yang diberikan kepada 25 KK penerima manfaat.
Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli hutan berbasis masyarakat sejak 
2014-2020 dengan luas area terpatroli pada pelaksanaan patroli hutan 2020 seluas 256,47 hektar. 
Temuan patroli hutan berupa: Fauna: Babi hutan, Beruang madu, Musang, Pelanduk, Kangkareng 
hitam, Takur, Cucak hijau, Burung isit, Ular sawah Flora: Sagu, Rotan. Rotan samambu, Gingseng, 
Cempedak, Kapul, Palpak, Samieh, Ukah til, Rotan jernang, Akar bajakah, Tengkawang, Gaharu, 
Pasak bumi, Bangkirai, Aren, Pohon sabu, Bambu, Salak hutan, Pohon lujung, Jelutung, Menggris/ 
kempas, Rambutan hutan, Ulin, Benuang, Rotan segah
Fasilitasi pengembangan tanaman obat pada tahun 2018 di Hutan Desa Punan Segah melalui 
pembangunan demplot tanaman obat. Dalam pembangunan ini akan dibangun pondok kerja, 
instalasi pengairan, pengadaan alat dan bibit tanaman serta upah. Tanaman yang dikembangkan 
yaitu lujung, pasak bumi, kunyit dan jahe. Tanaman kunyit telah menghasilkan dan dipanen pada 
bulan Oktober 2020 sebanyak 55 kg (20 kg untuk bibit kembali pada demplot dan lokasi baru dan 35 
kg untuk konsumsi masyarakat. Pada bulan dilakukan kembali panen kunyit Maret 2021 sebanyak 
panen 5 kg. Kemudian juga dilakukan penyulaman tanaman jenis lujung sebanyak 50 batang 
(jumlah total 108) dan pasak bumi sebanyak 55 batang (jumlah total 158). Berdasarkan laporan 
yang didapat pada bulan Mei, tanaman herbal pada lokasi lahan demplot yang baru terendam banjir 
yang mengakibatkan sebagian tanaman herbal hanyut.
Fasilitasi kegiatan budidaya madu kelulut pada tahun 2018 dan 2019 berupa  pembuatan rumah 
naungan dan bibit tanaman pakan lebah serta pengadaan log sebanyak 23 stup. Perkembangan 
kegiatan berdasarkan laporan Mei 2021, telah dilakukan penggeseran log stup kelulut sebanyak
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sebagai contoh pada November 2020 untuk menghindari persaingan ruang pada koloni. Sebanyak 
4 dari 5 log stup yang sempat kosong karena koloni kabur telah terisi kembali dengan koloni baru. 
Selain itu, tanaman sumber pakan telah ditanam dan tumbuh baik disekitar log stup kelulut. Dikarena 
pandemi COVID-2019, masyarakat membatasi akses pendatang untuk memasuki wilayah Kampung 
Punan Segah.

Kebun gaharu penerima manfaat kegiatan investasi jangka 
panjang penanaman dengan pola agroforestri 
tahun 2015-2016 di Kampung Punan Segah

Pengembangan budidaya lebah tanpa sengat  (Trigona itama ) oleh LPHD Punan Segah

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

2. KAMPUNG PUNAN SEGAH

Punan Segah atau Kampung Okeng, ditetapkan memiliki luas administratif 33.367,09 Ha berdasarkan 
SK BUPATI No. 492 pada 30 Juni 2016. Kampung Punan Segah merupakan salah satu kampung yang 
berada di  Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur. Letak astronomis Kampung 
Punan Segah adalah di 02°18’16.056”LU, 116°41’40.308”BT. Kampung ini di sebelah selatan dan timur 
berbatasan dengan Kampung Long Laai sedangkan di sebelah utara dan barat berbatasan dengan 
Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Punan 
Segah berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong Desa Berkembang (0,6541).
Wilayah Kampung Punan Segah dimana sebagian besar wilayah Kampung Punan Segah 
bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan landai sampai curam. Jika ditinjau dari status 
kawasan berdasarkan SK Permenhut No 554 tahun 2013 wilayah kampung Punan Segah termasuk 
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 27.838 Ha dan Hutan Lindung (HL) dengan luasan 
451.157 Ha, Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 35.960 Ha. Dimana 
sebagian besar wilayah Kampung Punan Segah bergelombang sampai berbukit dengan kelerengan 
landai sampai curam. Mayoritas penduduk Kampung Punan Segah berasal dari suku Punan dan telah 
menganut agama Kristen Protestan. 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. Untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari mereka berladang, berburu 
dan mencari emas serta memanfaatkan hasil hutan non kayu, obat – obatan, madu, rotan. Intervensi 
program melalui kegiatan investasi dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2021 sebagaimana berikut:

Penanaman dengan pola agroforestry dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah penerima 
manfaat 25 KK. Jenis-jenis dan jumlah tanaman hidup hingga 2021 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. 
Kegiatan investasi jangka pendek pada tahun 2014 yaitu tanaman karet sebanyak 20.000 batang 
yang diberikan kepada 25 KK penerima manfaat.
Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan melalui patroli hutan berbasis masyarakat sejak 
2014-2020 dengan luas area terpatroli pada pelaksanaan patroli hutan 2020 seluas 256,47 hektar. 
Temuan patroli hutan berupa: Fauna: Babi hutan, Beruang madu, Musang, Pelanduk, Kangkareng 
hitam, Takur, Cucak hijau, Burung isit, Ular sawah Flora: Sagu, Rotan. Rotan samambu, Gingseng, 
Cempedak, Kapul, Palpak, Samieh, Ukah til, Rotan jernang, Akar bajakah, Tengkawang, Gaharu, 
Pasak bumi, Bangkirai, Aren, Pohon sabu, Bambu, Salak hutan, Pohon lujung, Jelutung, Menggris/ 
kempas, Rambutan hutan, Ulin, Benuang, Rotan segah
Fasilitasi pengembangan tanaman obat pada tahun 2018 di Hutan Desa Punan Segah melalui 
pembangunan demplot tanaman obat. Dalam pembangunan ini akan dibangun pondok kerja, 
instalasi pengairan, pengadaan alat dan bibit tanaman serta upah. Tanaman yang dikembangkan 
yaitu lujung, pasak bumi, kunyit dan jahe. Tanaman kunyit telah menghasilkan dan dipanen pada 
bulan Oktober 2020 sebanyak 55 kg (20 kg untuk bibit kembali pada demplot dan lokasi baru dan 35 
kg untuk konsumsi masyarakat. Pada bulan dilakukan kembali panen kunyit Maret 2021 sebanyak 
panen 5 kg. Kemudian juga dilakukan penyulaman tanaman jenis lujung sebanyak 50 batang 
(jumlah total 108) dan pasak bumi sebanyak 55 batang (jumlah total 158). Berdasarkan laporan 
yang didapat pada bulan Mei, tanaman herbal pada lokasi lahan demplot yang baru terendam banjir 
yang mengakibatkan sebagian tanaman herbal hanyut.
Fasilitasi kegiatan budidaya madu kelulut pada tahun 2018 dan 2019 berupa  pembuatan rumah 
naungan dan bibit tanaman pakan lebah serta pengadaan log sebanyak 23 stup. Perkembangan 
kegiatan berdasarkan laporan Mei 2021, telah dilakukan penggeseran log stup kelulut sebanyak
1 unit

1.

2.

3.

4.

5.

267



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat 
Kampung Punan Segah

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Masyarakat menanam tanaman Cleome (kiri) dan kaliandra pagoda (kanan) 
untuk dijadikan pakan dalam kegiatan budidaya lebah kelulut di Kampung 

Punan Segah

Penyulaman bibit durian dan bibit elay 
cabutan dari indukan unggul di hutan 

dari untuk kegiatan penanaman dengan 
pola agroforestri

Kondisi demplot tanaman herbal dengan jenis tanaman yang dikembangkan 
berupa pasak bumi (kiri atas) kunyit (kanan atas) dan bawang dayak (bawah)
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Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat 
Kampung Punan Segah
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Masyarakat menanam tanaman Cleome (kiri) dan kaliandra pagoda (kanan) 
untuk dijadikan pakan dalam kegiatan budidaya lebah kelulut di Kampung 

Punan Segah

Penyulaman bibit durian dan bibit elay 
cabutan dari indukan unggul di hutan 

dari untuk kegiatan penanaman dengan 
pola agroforestri

Kondisi demplot tanaman herbal dengan jenis tanaman yang dikembangkan 
berupa pasak bumi (kiri atas) kunyit (kanan atas) dan bawang dayak (bawah)
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Fasilitasi kegiatan patroli hutan 2021 dilaksanakan di kawasan kemitraan kehutanan 
Punan Mahkam dengan frekuensi sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh tim yang terdiri 
dari empat orang. 
Patroli hutan akan dilakukan di Gunung Tunggal, Sungai Metam dan Sungai Tehe dengan 
rencana luas area patroli yaitu 1.205,4 hektar. Kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat 
di Punan Mahkam telah dilakukan sejak 2014-2020. Dengan temuan berupa: Fauna: 
Babi hutan, Landak, Payau, Musang, Tupai, Trenggiling, Raja-udang meninting, Cucak, 
Murai batu, Enggang, Burung Cokwai ciu Flora:Durian, Salak hutan, Gaharu, Rotan sambih,
Buah limpung, Aren, Terap, Rotan semambu, Gaharu pantai, Kayu takur, Pohon pelapak, 
Menggris/ kempas, Meranti, Tengkawang, Kapur, Kayu marsalog, Kayu sepetir, Rambutan
Temuan penting: Air terjun.

6.

Investasi jangka panjang Forclime FC di Kampung Punan Mahkam yaitu kegiatan 
penanaman dengan pola agroforestri yang pelaksanaannya pada tahun 2015-2016

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

3. 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. Kampung Punan Mahkam secara administratif merupakan bagian dari 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Letak astronomis Kampung Punan Mahkam 
yaitu di 02°12’00.324”LU, 116°41’57.444” BT. Untuk menuju kampung Punan Mahkam dibutuhkan 
waktu sekitar 5 jam perjalanan dari ibu kota Tanjung Redeb dengan menggunakan kendaraan Roda 4, 
dan sekitar 7-8 jam jika melalui sungai dengan menggunakan perahu ketinting. Saat ini jalur transportasi 
darat inilah yang sering digunakan karena jarak tempuh yang relatif lebih cepat dibandingkan jalur 
sungai. Akses transportasi darat ini merupakan fasilitas jalan logging HPH PT. SLJ IV yang secara 
topografi cukup berat terutama pada saat musim hujan kendaraan roda empat yang bisa dipakai hanya 
yang spesifikasinya 4 WD sehingga cukup sulit jika ingin berkunjung ke Kampung Punan Mahkam. 
Penduduk asli Kampung Punan Mahkam adalah etnis Dayak Punan yang berasal dari Long Walgun 
(Hulu Sungai Mahkam) dan pindah ke Long Pay sekitar tahun 1930. Alasan perpindahan seperti yang 
disampaikan oleh beberapa orang tua dan tokoh masyarakat adalah karena dikampung yang lama 
sering terjadi bencana, terjadi wabah penyakit serta dengan alasan mencari lahan pemukiman yang 
lebih baik. 
Wilayah Kampung Punan Mahkam cukup luas dengan tutupan hutan yang masih bagus, serta kaya 
dengan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi. Jika ditinjau dari status kawasan berdasarkan SK 
Menhut No 79 tahun 2001 wilayah Kampung Punan Mahkam termasuk Kawasan Budidaya Kehutanan 
(KBK) dan Hutan Lindung. Status kawasan inilah yang menyebabkan wilayah administrasi Kampung 
Punan Mahkam masuk kedalam areal konsesi HPH PT. Sumalindo Lestari Jaya IV. Penduduk 
Kampung Punan Mahkam mayoritas etnis Dayak Punan ditambah sebagian kecil pendatang dari luar 
yang datang kewilayah ini untuk mencari emas dan gaharu dan menetap di Kampung Punan Mahkam 
dengan menikah dengan penduduk setempat. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Punan 
Mahkam berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong Desa Berkembang (0,6211).
Adapun kegiatan investasi FORCLIME FC di Punan Mahkam sampai dengan 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada tahun 2015 dan 2016. 
 Jumlah tanaman hidup hingga 2021 yaitu gaharu 13.546 pohon, kapur 1.803 dan 
 meranti 1.990 pohon dengan total sebanyak 17.339 pohon. Jumlah penerima 
 manfaat  sebanyak 75 KK.
2. 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.
3. Hasil fasilitasi Forclime FC pada tahun 2020 telah menerima SK Pengakuan dan
 Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) Antara Kelompok Tani Hutan (KTH) 
 Deh Blom dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) 
 PT. Sumalindo Lestari Jaya IV Seluas ± 114 ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas 
 (HPT) di Desa Punan Mahkam dengan Nomor: SK. 5814/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2020.
4. Saat ini KUPS yang telah terbentuk di Punan Mahkam KUPS yaitu KUPS 
 agroforestri, hortikultura, tanaman obat herbal dan madu.
5. Fasilitasi kegiatan penanaman agroforestri untuk jenis tanaman durian, kapur, 
 ulin dan alpukat dengan rincian yaitu 780 batang durian, 260 batang kapur, 
 260 batang ulin dan 276 batang alpukat yang pendanaannya dilakukan secara sharing 
 budget bersama PT SLJ IV. Dari jumlah pengadaan bibit tersebut, Forclime FC 
 mengadakan sebanyak 390 batang durian dan 198 batang alpukat. 
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Fasilitasi kegiatan patroli hutan 2021 dilaksanakan di kawasan kemitraan kehutanan 
Punan Mahkam dengan frekuensi sebanyak 3 kali yang dilakukan oleh tim yang terdiri 
dari empat orang. 
Patroli hutan akan dilakukan di Gunung Tunggal, Sungai Metam dan Sungai Tehe dengan 
rencana luas area patroli yaitu 1.205,4 hektar. Kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat 
di Punan Mahkam telah dilakukan sejak 2014-2020. Dengan temuan berupa: Fauna: 
Babi hutan, Landak, Payau, Musang, Tupai, Trenggiling, Raja-udang meninting, Cucak, 
Murai batu, Enggang, Burung Cokwai ciu Flora:Durian, Salak hutan, Gaharu, Rotan sambih,
Buah limpung, Aren, Terap, Rotan semambu, Gaharu pantai, Kayu takur, Pohon pelapak, 
Menggris/ kempas, Meranti, Tengkawang, Kapur, Kayu marsalog, Kayu sepetir, Rambutan
Temuan penting: Air terjun.

6.

Investasi jangka panjang Forclime FC di Kampung Punan Mahkam yaitu kegiatan 
penanaman dengan pola agroforestri yang pelaksanaannya pada tahun 2015-2016
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3. 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. Kampung Punan Mahkam secara administratif merupakan bagian dari 
Kecamatan Segah, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Letak astronomis Kampung Punan Mahkam 
yaitu di 02°12’00.324”LU, 116°41’57.444” BT. Untuk menuju kampung Punan Mahkam dibutuhkan 
waktu sekitar 5 jam perjalanan dari ibu kota Tanjung Redeb dengan menggunakan kendaraan Roda 4, 
dan sekitar 7-8 jam jika melalui sungai dengan menggunakan perahu ketinting. Saat ini jalur transportasi 
darat inilah yang sering digunakan karena jarak tempuh yang relatif lebih cepat dibandingkan jalur 
sungai. Akses transportasi darat ini merupakan fasilitas jalan logging HPH PT. SLJ IV yang secara 
topografi cukup berat terutama pada saat musim hujan kendaraan roda empat yang bisa dipakai hanya 
yang spesifikasinya 4 WD sehingga cukup sulit jika ingin berkunjung ke Kampung Punan Mahkam. 
Penduduk asli Kampung Punan Mahkam adalah etnis Dayak Punan yang berasal dari Long Walgun 
(Hulu Sungai Mahkam) dan pindah ke Long Pay sekitar tahun 1930. Alasan perpindahan seperti yang 
disampaikan oleh beberapa orang tua dan tokoh masyarakat adalah karena dikampung yang lama 
sering terjadi bencana, terjadi wabah penyakit serta dengan alasan mencari lahan pemukiman yang 
lebih baik. 
Wilayah Kampung Punan Mahkam cukup luas dengan tutupan hutan yang masih bagus, serta kaya 
dengan keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi. Jika ditinjau dari status kawasan berdasarkan SK 
Menhut No 79 tahun 2001 wilayah Kampung Punan Mahkam termasuk Kawasan Budidaya Kehutanan 
(KBK) dan Hutan Lindung. Status kawasan inilah yang menyebabkan wilayah administrasi Kampung 
Punan Mahkam masuk kedalam areal konsesi HPH PT. Sumalindo Lestari Jaya IV. Penduduk 
Kampung Punan Mahkam mayoritas etnis Dayak Punan ditambah sebagian kecil pendatang dari luar 
yang datang kewilayah ini untuk mencari emas dan gaharu dan menetap di Kampung Punan Mahkam 
dengan menikah dengan penduduk setempat. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Punan 
Mahkam berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong Desa Berkembang (0,6211).
Adapun kegiatan investasi FORCLIME FC di Punan Mahkam sampai dengan 2021 sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry pada tahun 2015 dan 2016. 
 Jumlah tanaman hidup hingga 2021 yaitu gaharu 13.546 pohon, kapur 1.803 dan 
 meranti 1.990 pohon dengan total sebanyak 17.339 pohon. Jumlah penerima 
 manfaat  sebanyak 75 KK.
2. 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.
3. Hasil fasilitasi Forclime FC pada tahun 2020 telah menerima SK Pengakuan dan
 Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) Antara Kelompok Tani Hutan (KTH) 
 Deh Blom dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) 
 PT. Sumalindo Lestari Jaya IV Seluas ± 114 ha Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas 
 (HPT) di Desa Punan Mahkam dengan Nomor: SK. 5814/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/10/2020.
4. Saat ini KUPS yang telah terbentuk di Punan Mahkam KUPS yaitu KUPS 
 agroforestri, hortikultura, tanaman obat herbal dan madu.
5. Fasilitasi kegiatan penanaman agroforestri untuk jenis tanaman durian, kapur, 
 ulin dan alpukat dengan rincian yaitu 780 batang durian, 260 batang kapur, 
 260 batang ulin dan 276 batang alpukat yang pendanaannya dilakukan secara sharing 
 budget bersama PT SLJ IV. Dari jumlah pengadaan bibit tersebut, Forclime FC 
 mengadakan sebanyak 390 batang durian dan 198 batang alpukat. 
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Kebun gaharu salah satu penerima manfaat kegiatan investasi jangka 
panjang Forclime FC di Kampung Long Pelay pada tahun 2015-2016

Masyarakat memberikan perlakuan pada 
batang gaharu yaitu dengan melukai batang 
untuk memancing pembentukan resin gaharu

4. KAMPUNG LONG PELAY

Luas wilayah administrasi Kampung Long Pelay seluas 36.676,05 hektar. Kampung Long Pelay 
Kecamatan Kelay berada pada areal kerja IUPHH PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bhakti 
Persada Utama bergerak dalam bidang perkayuan, Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay merupakan 
salah satu dari 10 kampung yang masuk dalam kawasan DA PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Kampung 
ini secara astronomis berada di titik koordinat N.010 56.064, E.1160 41.789. Kampung Long Pelay 
sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kampung Long Lamcin, sebelah timur berbatasan 
dengan Kampung Long Keluh, sebelah selatan berbatasan dengan Long Beliu. Jarak kampung Long 
Pelay ke ibukota kecamatan melalui jalur darat sejauh ± 250 Km sedangkan melalui sungai dengan 
menggunakan ketinting waktu yang di tempuh selaman ± 6 Jam. Sedangkan jarak antara kampung 
Long Pelay dengan ibu kota Kabupaten yaitu Tanjung Redeb ± 125 Km atau lama perjalanan dengan 
menggunakan Mobil Strada ± 3,5 Jam.
Berdasarkan SK Menhut No. 79 tahun 2001 tentang status kawasan hutan wilayah administrasi 
kampung Long Pelay termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan telah ada ijin usaha 
kehutanan IUPHHK PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bhakti Persada Utama. Kampung Long 
Pelay mayoritas dihuni dari Suku Punan dengan menganut Agama Kristen Protestan. Kampung Long 
Pelay termasuk dalam kategori kampung berkembang (0,6738) berdasarkan Indek Desa Membangun 
2021.Adapun kegiatan investasi FORCLIME FC di Kampung Long Pelay yaitu: 

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. 
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Long Pelay telah dilakukan sejak tahun 2014-2020 
dengan luasan area patroli pada tahun 2020 yaitu seluas 265,476 hektar.temuan berupa: Fauna: 
Babi hutan, Beruang, Pelanduk napu, Lutung dahi putih, Owa kalawat, Musang, Enggang, Ular 
Flora: Meranti, Menggris/ kempas, Kapur, Beringin, Rambutan hutan, Terap Rotan, Gaharu, Bambu 
betung, Ulin, Sirih hutan, Pohon awung Temuan penting: Longsor, Air terjun.

1.

2.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat 
Kampung Punan Mahkam
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Kebun gaharu salah satu penerima manfaat kegiatan investasi jangka 
panjang Forclime FC di Kampung Long Pelay pada tahun 2015-2016

Masyarakat memberikan perlakuan pada 
batang gaharu yaitu dengan melukai batang 
untuk memancing pembentukan resin gaharu

4. KAMPUNG LONG PELAY

Luas wilayah administrasi Kampung Long Pelay seluas 36.676,05 hektar. Kampung Long Pelay 
Kecamatan Kelay berada pada areal kerja IUPHH PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bhakti 
Persada Utama bergerak dalam bidang perkayuan, Kampung Long Pelay Kecamatan Kelay merupakan 
salah satu dari 10 kampung yang masuk dalam kawasan DA PT Sumalindo Lestari Jaya IV. Kampung 
ini secara astronomis berada di titik koordinat N.010 56.064, E.1160 41.789. Kampung Long Pelay 
sebelah utara dan barat berbatasan dengan Kampung Long Lamcin, sebelah timur berbatasan 
dengan Kampung Long Keluh, sebelah selatan berbatasan dengan Long Beliu. Jarak kampung Long 
Pelay ke ibukota kecamatan melalui jalur darat sejauh ± 250 Km sedangkan melalui sungai dengan 
menggunakan ketinting waktu yang di tempuh selaman ± 6 Jam. Sedangkan jarak antara kampung 
Long Pelay dengan ibu kota Kabupaten yaitu Tanjung Redeb ± 125 Km atau lama perjalanan dengan 
menggunakan Mobil Strada ± 3,5 Jam.
Berdasarkan SK Menhut No. 79 tahun 2001 tentang status kawasan hutan wilayah administrasi 
kampung Long Pelay termasuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan telah ada ijin usaha 
kehutanan IUPHHK PT. Aditya Kirana Mandiri dan PT. Wana Bhakti Persada Utama. Kampung Long 
Pelay mayoritas dihuni dari Suku Punan dengan menganut Agama Kristen Protestan. Kampung Long 
Pelay termasuk dalam kategori kampung berkembang (0,6738) berdasarkan Indek Desa Membangun 
2021.Adapun kegiatan investasi FORCLIME FC di Kampung Long Pelay yaitu: 

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. 
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Long Pelay telah dilakukan sejak tahun 2014-2020 
dengan luasan area patroli pada tahun 2020 yaitu seluas 265,476 hektar.temuan berupa: Fauna: 
Babi hutan, Beruang, Pelanduk napu, Lutung dahi putih, Owa kalawat, Musang, Enggang, Ular 
Flora: Meranti, Menggris/ kempas, Kapur, Beringin, Rambutan hutan, Terap Rotan, Gaharu, Bambu 
betung, Ulin, Sirih hutan, Pohon awung Temuan penting: Longsor, Air terjun.

1.

2.
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Tanaman karet di salah satu kebun penerima manfaat 
kegiatan investasi penanaman dengan pola agroforestri 

di tahun 2015-2016 di Long Sului

Kebun gaharu masyarakat pada kegiatan investasi panjang 
penanaman agroforestri yang dilaksanakan 

tahun 2015-2016

5. KAMPUNG LONG SULUI

Kampung Long Sului mempunyai luas wailayah 159.380,8 ha. Kampung Long Suluy termasuk dalam 
kategori kampung berkembang (0,6495) berdasarkan Indek Desa Membangun 2021. Kampung Long 
Suluy secara astronomis terletak di 01°58’45.012”LU, 116°32’01.104”BT. Kampung ini di sebelah timur 
berbatasan dengan Kampung Long Lamcin, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Long Pelay dan sebelah barat berbatasan Kutai Timur.  
Kampung Long Sului terletak di hulu sungai Daerah Aliran Sungai Kelay dan merupakan kampung 
terjauh diantara kampung yang berada di Sungai Kelay. Untuk menuju ke kampung Long Sului dapat 
di tempuh melalui dua jalur. Jalur pertama dengan menelusuri Sungai Kelay, dari ibu kota Tanjung 
Redeb menuju ke kampung Long Sului dengan menelusuri Sungai Kelay diperlukan waktu ± 2 (dua) 
hari dengan menggunakan alat transportasi berupa perahu ketinting berkekuatan 12 PK. Untuk jalur 
kedua dapat dilakukan melalui jalan darat, dari Tanjung Redeb menuju kampung Long Keluh dengan 
waktu tempuh selama 3 jam, dari Long Keluh dilanjutkan dengan menggunakan perahu/ long boat 
selama 4 jam. Berdasarkan SK Permenhut No. 554 tahun 2013 wilayah kampung Long Suluy termasuk 
Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 6.018 Ha, dan hutan lindung (HL) 
sebesar 65.909 Ha. Kampung Long Sului mayoritas dihuni oleh masyarakat dari Suku Punan dengan 
menganut Agama Kristen Protestan. Masyarakat Suku Punan merupakan masyarakat yang hidupnya 
sangat bergantung dengan kekayaan dan ketersediaan sumber daya alam, kebiasaan hidup yang 
diwariskan oleh leluhur secara perlahan lahan mulai banyak ditinggalkan, masuknya agama Kristen 
dalam kehidupan masyarakat memberikan dampak terhadap perubahan kebiasaan yang diwariskan 
berupa kepercayaan, termasuk didalamnya beberapa budaya seperti menari, sampe atau menyanyi 
yang secara perlahan sudah mulai memudar. 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.  Patroli hutan berbasis masyarakat yang telah difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2014-2020. 
 Luas area terpatroli yaitu 122,3219 hektar. Temuan-temuan antaralain: 
 Fauna: Babi berjenggot, Gagak, Raja udang, Elang, ikan kepala kelabu, Kuntul kecil,
  Berang-berang, Burung punai, Murau batu, Raja udang, Cucak ijo, Burung peregam Flora: 
 Menggris/ kempas, Meranti, Rotan semleh, Sagu, Durian, Kapur, Meranti putih, Gaharu, 
 Manggis, Cempedak, Akar bajakah, Daun yus, Ulin, Terap.
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Tanaman karet di salah satu kebun penerima manfaat 
kegiatan investasi penanaman dengan pola agroforestri 

di tahun 2015-2016 di Long Sului

Kebun gaharu masyarakat pada kegiatan investasi panjang 
penanaman agroforestri yang dilaksanakan 

tahun 2015-2016

5. KAMPUNG LONG SULUI

Kampung Long Sului mempunyai luas wailayah 159.380,8 ha. Kampung Long Suluy termasuk dalam 
kategori kampung berkembang (0,6495) berdasarkan Indek Desa Membangun 2021. Kampung Long 
Suluy secara astronomis terletak di 01°58’45.012”LU, 116°32’01.104”BT. Kampung ini di sebelah timur 
berbatasan dengan Kampung Long Lamcin, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Long Pelay dan sebelah barat berbatasan Kutai Timur.  
Kampung Long Sului terletak di hulu sungai Daerah Aliran Sungai Kelay dan merupakan kampung 
terjauh diantara kampung yang berada di Sungai Kelay. Untuk menuju ke kampung Long Sului dapat 
di tempuh melalui dua jalur. Jalur pertama dengan menelusuri Sungai Kelay, dari ibu kota Tanjung 
Redeb menuju ke kampung Long Sului dengan menelusuri Sungai Kelay diperlukan waktu ± 2 (dua) 
hari dengan menggunakan alat transportasi berupa perahu ketinting berkekuatan 12 PK. Untuk jalur 
kedua dapat dilakukan melalui jalan darat, dari Tanjung Redeb menuju kampung Long Keluh dengan 
waktu tempuh selama 3 jam, dari Long Keluh dilanjutkan dengan menggunakan perahu/ long boat 
selama 4 jam. Berdasarkan SK Permenhut No. 554 tahun 2013 wilayah kampung Long Suluy termasuk 
Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 6.018 Ha, dan hutan lindung (HL) 
sebesar 65.909 Ha. Kampung Long Sului mayoritas dihuni oleh masyarakat dari Suku Punan dengan 
menganut Agama Kristen Protestan. Masyarakat Suku Punan merupakan masyarakat yang hidupnya 
sangat bergantung dengan kekayaan dan ketersediaan sumber daya alam, kebiasaan hidup yang 
diwariskan oleh leluhur secara perlahan lahan mulai banyak ditinggalkan, masuknya agama Kristen 
dalam kehidupan masyarakat memberikan dampak terhadap perubahan kebiasaan yang diwariskan 
berupa kepercayaan, termasuk didalamnya beberapa budaya seperti menari, sampe atau menyanyi 
yang secara perlahan sudah mulai memudar. 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.  Patroli hutan berbasis masyarakat yang telah difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2014-2020. 
 Luas area terpatroli yaitu 122,3219 hektar. Temuan-temuan antaralain: 
 Fauna: Babi berjenggot, Gagak, Raja udang, Elang, ikan kepala kelabu, Kuntul kecil,
  Berang-berang, Burung punai, Murau batu, Raja udang, Cucak ijo, Burung peregam Flora: 
 Menggris/ kempas, Meranti, Rotan semleh, Sagu, Durian, Kapur, Meranti putih, Gaharu, 
 Manggis, Cempedak, Akar bajakah, Daun yus, Ulin, Terap.
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6. KAMPUNG LONG KELUH

Luas area Kampung Long Keluh adalah 26.017,39 Ha. Secara astronomi Kampung Long Keluh terletak 
di N 01o50316, E 116o52156. Kampung Long Keluh termasuk wilayah administrasi Kecamatan Kelay, 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara 
berbatasan dengan Kecamatan Segah, sebelah timur berbatasan dengan Long Pelay, sebelah selatan 
berbatasan dengan Long Bellu dan sebelah barat berbatasan dengan Long Pelay Kampung Long 
Keluh. Dalam tata ruang Kabupaten pada tahun 1997, sebagian besar wilayah merupakan daerah 
hutan lindung dan sebagian lagi merupakan kawasan budidaya kehutanan. Masyarakat Long Keluh 
memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, berburu, pencari emas, dan pegawai perusahaan. 
Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Keluh berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 
tergolong desa berkembang (0,6963).
Intervensi Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Long Keluh sejak tahun 
2013 sampai 2021 sebagai berikut:

1.  Penanaman agroforestry pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah tanaman hidup 
 hingga 2021 yaitu 588 pohon kapur, 10.512 karet, 252 pohon duku, 6.437 pohon gaharu. 
 Total kesuluruhan tanaman sebanyak 17.789 pohon. 
2. Pelaksanaan patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Long Keluh telah difasilitasi 
 sejak tahun 2014-2020 dengan luas area patroli hutan pada tahun 2020 yaitu 322,187 
 hektar. Temuan berupa: Fauna: Babi hutan, Kijang. Owa, Burung tek gunwolong Flora: 
 Menggris/ kempas, Rotan, Durian, Sagu, Jaujung, Sisok, Bambu 
 Temuan penting: Longsor, Air terjun

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat Kampung Long Keluh

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis 
masyarakat Kampung Long Sului

278



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau

6. KAMPUNG LONG KELUH

Luas area Kampung Long Keluh adalah 26.017,39 Ha. Secara astronomi Kampung Long Keluh terletak 
di N 01o50316, E 116o52156. Kampung Long Keluh termasuk wilayah administrasi Kecamatan Kelay, 
Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara 
berbatasan dengan Kecamatan Segah, sebelah timur berbatasan dengan Long Pelay, sebelah selatan 
berbatasan dengan Long Bellu dan sebelah barat berbatasan dengan Long Pelay Kampung Long 
Keluh. Dalam tata ruang Kabupaten pada tahun 1997, sebagian besar wilayah merupakan daerah 
hutan lindung dan sebagian lagi merupakan kawasan budidaya kehutanan. Masyarakat Long Keluh 
memiliki mata pencaharian sebagai petani, nelayan, berburu, pencari emas, dan pegawai perusahaan. 
Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Keluh berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 
tergolong desa berkembang (0,6963).
Intervensi Program Forclime FC dalam bentuk kegiatan investasi di Kampung Long Keluh sejak tahun 
2013 sampai 2021 sebagai berikut:

1.  Penanaman agroforestry pada tahun 2015 dan 2016 dengan jumlah tanaman hidup 
 hingga 2021 yaitu 588 pohon kapur, 10.512 karet, 252 pohon duku, 6.437 pohon gaharu. 
 Total kesuluruhan tanaman sebanyak 17.789 pohon. 
2. Pelaksanaan patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Long Keluh telah difasilitasi 
 sejak tahun 2014-2020 dengan luas area patroli hutan pada tahun 2020 yaitu 322,187 
 hektar. Temuan berupa: Fauna: Babi hutan, Kijang. Owa, Burung tek gunwolong Flora: 
 Menggris/ kempas, Rotan, Durian, Sagu, Jaujung, Sisok, Bambu 
 Temuan penting: Longsor, Air terjun

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat Kampung Long Keluh
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8.KAMPUNG LONG AYAP

Kampung Long Ayap adalah salah satu kampung di Kecamatan Segah yang sebagian wilayahnya 
berada di dalam lokasi DA PT. SLJ IV dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Long Laai, sebelah 
selatan berbatasan dengan Kelay, dan sebelah barat berbatasan dengan Long Ayan. Letak Kampung 
Long Ayap secara astronomis terletak di 02°18’14.580”LU, 116°50’30.696”BT. Status kemajuan dan 
kemandirian Kampung Long Ayap pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong 
Desa Berkembang dengan nilai 0,603.
Sebagian besar kondisi topografi wilayah kampung Long Ayap berbukit dengan kelerengan landai 
sampai curam. Mayoritas penduduk kampung Long Ayap beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan 
dengan Suku Dayak Punan. Dengan mata pencaharian sebagai petani ladang padi, memanfaatkan 
hasil hutan non kayu dan menambang emas di hulu Sungai Makjun. Masyarakat kampung Long Ayap 
yang mayoritas suku Dayak Punan pada umumnya mempunyai aktivitas kegiatan sehari-hari, berburu, 
meramu, dan berladang. Kehidupan mereka sehari-hari sangat tergantung dengan alam sekitar hutan. 
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.  Penanaman agroforestri di Hutan Desa Long Ayap dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 
 dengan jenis tanaman yang hidup hingga tahun 2021 antara lain 511 pohon kapur, 
 945 pohon kakao, 35.659 pohon gaharu, 509 pohon cengkeh, dan 485 pohon meranti.
 Total jumlah tanaman 36.118 pohon. Jumlah penerima manfaat sebnayak 41 KK.
2.  Pengayaan tanaman melalui 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 pada tahun 2019. Pada tahun 2021, dilakukan penanaman 
 gaharu sebanyak 11.600 bibit yang berasal dari Kampung Labanan telah selesai dilakukan 
 pada bulan April 2021 oleh pengurus LPHD dan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan 
 penyulaman tanaman sebanyak 100 bibit dengan jenis durian 99 bibit dan langsat 1 bibi
  serta penanaman tanaman obat jenis kel kual diantara tanaman durian. 
 Bibit gaharu berasal dari cabutan. 
3.  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. 
4.  Kegiatan demplot tanaman herbal pada tahun 2018 oleh LPHD Long Ayap dengan 
 jenis tanaman yang dikembangkan yaitu bawang dayak, jahe, kunyit, dan pasak bumi. 
 Penanaman di tahun 2021 dilakukan pada bulan Maret dan Juni. Jenis tanaman herbal 
 yang ditanam yaitu 45 kg jahe merah, 15 kg jahe gajah dan bawang dayak. 
 Tanaman dilakukan pada areal seluas 600 m2 dengaan jumlah bedeng sejumlah 9 bedeng.
 Estimasi panen akan dilakukan pada bulan Desember 2021.
5.  Fasilitasi kegiatan perlindungan dan pengamanan pelaksanaan patroli hutan berbasis 
 masyarakat sejak tahun 2014-2020 di Kampung Long Ayap dengan luas area patroli 
 pada pelaksanaan tahun 2020 yaitu 366,835 hektar. Temuannya berupa: Fauna:Babi, 
 trenggiling, beruang madu, burung tamengan, Murai, Burung ruai (Kuau Raja), Kuntul, 
 Enggang, Pecuk ular asia, Flora: Ulin, Nyatu, Meranti, Rotan, Mangga hutan, Kitul, Kapur,
  Pohon lat, Jelutung, Tengkawang, Pohon awing sangglam, Pohon awing iwak, pohon nibong,
  Kayu baslut, Kayu awing mandlay, Pasak bumi, kayu tamsan, Durian lai, Bangkirai, 
 Nyatu babi, Pijun, Medang, Langsat, Durian, Meranti kuning, Binuang, 
 Temuan penting: Kuburan batu.

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

7. KAMPUNG LONG LAMCIN

Kampung Long Lamcin memiliki luas area 64.531,51 Ha. Kampung Long Lamcin secara Administratif 
masuk dalam Kecamatan Kelay, terletak di bagian Hulu Sungai DAS Kelay dengan posisi kampung 
secara astronomis pada koordinat 116o38’04,7” BT - 01o55’03,6” LU dengan batas batas administrasi: 
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Segah, sebelah timur berbatasan dengan Kampung 
Long Pelay Kec. Kelay, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah barat 
berbatasan dengan Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay. Berdasarkan SK Permenhut No 554 
tahun 2013 wilayah kampung Long Lamcin termasuk Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi 
atas HPT yaitu seluas 3.815 Ha dan hutan lindung (HL) sebesar 17.673 Ha, terletak di bagian Hulu 
Sungai DAS Kelay. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Lamcin berdasarkan Indeks 
Desa Membangun (IDM) tergolong desa berkembang (0,7011). Adapun kegiatan investasi FORCLIME 
FC di Kampung Long Lamcin sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry di Long Lamcin pada tahun 2015 
 dan 2016. Jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain 11.003 karet, 1.964 kapur, 
 83 meranti, dan 11.089 gaharu dengan total sebanyak 24.139 pohon. 
 Jumlah penerima manfaat kegiatan sebanyak 28 KK.
2. Kegiatan pengamanan dan perlindungan melalui patroli hutan sejak tahun 2014
  sampai dengan 2020. Luas area terpatroli berdasarkan pelaksanaan patroli hutan
  terakhir di tahun 2020 yaitu 692,31 hektar. Temuan adalah Fauna: Babi hutan, Landak, 
 Pelanduk , Gagak, Murai batu, Burung hantu, Burung cililin, Katak, Flora: Durian, Meranti, 
 Menggris/ kempas, Pohon pelciw, Meranti merah, Sagu, Meranti putih, Gaharu, Ginseng, 
 Beringin, Kapur, Cempedak, Terap.

Kebun karet masyarakat hasil kegiatan investasi 
jangka panjang agroforestri 2015-2016 di Long Lamcin

Tanaman gaharu penanaman agroforestri 
tahun investasi 2015-2016 di Long Lamcin

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan 
berbasis masyarakat Kampung Long Lamcin
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8.KAMPUNG LONG AYAP

Kampung Long Ayap adalah salah satu kampung di Kecamatan Segah yang sebagian wilayahnya 
berada di dalam lokasi DA PT. SLJ IV dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara 
berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Long Laai, sebelah 
selatan berbatasan dengan Kelay, dan sebelah barat berbatasan dengan Long Ayan. Letak Kampung 
Long Ayap secara astronomis terletak di 02°18’14.580”LU, 116°50’30.696”BT. Status kemajuan dan 
kemandirian Kampung Long Ayap pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Desa Membangun tergolong 
Desa Berkembang dengan nilai 0,603.
Sebagian besar kondisi topografi wilayah kampung Long Ayap berbukit dengan kelerengan landai 
sampai curam. Mayoritas penduduk kampung Long Ayap beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan 
dengan Suku Dayak Punan. Dengan mata pencaharian sebagai petani ladang padi, memanfaatkan 
hasil hutan non kayu dan menambang emas di hulu Sungai Makjun. Masyarakat kampung Long Ayap 
yang mayoritas suku Dayak Punan pada umumnya mempunyai aktivitas kegiatan sehari-hari, berburu, 
meramu, dan berladang. Kehidupan mereka sehari-hari sangat tergantung dengan alam sekitar hutan. 
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.  Penanaman agroforestri di Hutan Desa Long Ayap dilakukan pada tahun 2015 dan 2016 
 dengan jenis tanaman yang hidup hingga tahun 2021 antara lain 511 pohon kapur, 
 945 pohon kakao, 35.659 pohon gaharu, 509 pohon cengkeh, dan 485 pohon meranti.
 Total jumlah tanaman 36.118 pohon. Jumlah penerima manfaat sebnayak 41 KK.
2.  Pengayaan tanaman melalui 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 pada tahun 2019. Pada tahun 2021, dilakukan penanaman 
 gaharu sebanyak 11.600 bibit yang berasal dari Kampung Labanan telah selesai dilakukan 
 pada bulan April 2021 oleh pengurus LPHD dan masyarakat. Selain itu, juga dilakukan 
 penyulaman tanaman sebanyak 100 bibit dengan jenis durian 99 bibit dan langsat 1 bibi
  serta penanaman tanaman obat jenis kel kual diantara tanaman durian. 
 Bibit gaharu berasal dari cabutan. 
3.  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. 
4.  Kegiatan demplot tanaman herbal pada tahun 2018 oleh LPHD Long Ayap dengan 
 jenis tanaman yang dikembangkan yaitu bawang dayak, jahe, kunyit, dan pasak bumi. 
 Penanaman di tahun 2021 dilakukan pada bulan Maret dan Juni. Jenis tanaman herbal 
 yang ditanam yaitu 45 kg jahe merah, 15 kg jahe gajah dan bawang dayak. 
 Tanaman dilakukan pada areal seluas 600 m2 dengaan jumlah bedeng sejumlah 9 bedeng.
 Estimasi panen akan dilakukan pada bulan Desember 2021.
5.  Fasilitasi kegiatan perlindungan dan pengamanan pelaksanaan patroli hutan berbasis 
 masyarakat sejak tahun 2014-2020 di Kampung Long Ayap dengan luas area patroli 
 pada pelaksanaan tahun 2020 yaitu 366,835 hektar. Temuannya berupa: Fauna:Babi, 
 trenggiling, beruang madu, burung tamengan, Murai, Burung ruai (Kuau Raja), Kuntul, 
 Enggang, Pecuk ular asia, Flora: Ulin, Nyatu, Meranti, Rotan, Mangga hutan, Kitul, Kapur,
  Pohon lat, Jelutung, Tengkawang, Pohon awing sangglam, Pohon awing iwak, pohon nibong,
  Kayu baslut, Kayu awing mandlay, Pasak bumi, kayu tamsan, Durian lai, Bangkirai, 
 Nyatu babi, Pijun, Medang, Langsat, Durian, Meranti kuning, Binuang, 
 Temuan penting: Kuburan batu.
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7. KAMPUNG LONG LAMCIN

Kampung Long Lamcin memiliki luas area 64.531,51 Ha. Kampung Long Lamcin secara Administratif 
masuk dalam Kecamatan Kelay, terletak di bagian Hulu Sungai DAS Kelay dengan posisi kampung 
secara astronomis pada koordinat 116o38’04,7” BT - 01o55’03,6” LU dengan batas batas administrasi: 
sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Segah, sebelah timur berbatasan dengan Kampung 
Long Pelay Kec. Kelay, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, sebelah barat 
berbatasan dengan Kampung Long Lamcin Kecamatan Kelay. Berdasarkan SK Permenhut No 554 
tahun 2013 wilayah kampung Long Lamcin termasuk Kawasaan Budidaya Kehutanan/KBK terbagi 
atas HPT yaitu seluas 3.815 Ha dan hutan lindung (HL) sebesar 17.673 Ha, terletak di bagian Hulu 
Sungai DAS Kelay. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Lamcin berdasarkan Indeks 
Desa Membangun (IDM) tergolong desa berkembang (0,7011). Adapun kegiatan investasi FORCLIME 
FC di Kampung Long Lamcin sebagai berikut:

1. Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry di Long Lamcin pada tahun 2015 
 dan 2016. Jumlah tanaman hidup hingga saat ini antara lain 11.003 karet, 1.964 kapur, 
 83 meranti, dan 11.089 gaharu dengan total sebanyak 24.139 pohon. 
 Jumlah penerima manfaat kegiatan sebanyak 28 KK.
2. Kegiatan pengamanan dan perlindungan melalui patroli hutan sejak tahun 2014
  sampai dengan 2020. Luas area terpatroli berdasarkan pelaksanaan patroli hutan
  terakhir di tahun 2020 yaitu 692,31 hektar. Temuan adalah Fauna: Babi hutan, Landak, 
 Pelanduk , Gagak, Murai batu, Burung hantu, Burung cililin, Katak, Flora: Durian, Meranti, 
 Menggris/ kempas, Pohon pelciw, Meranti merah, Sagu, Meranti putih, Gaharu, Ginseng, 
 Beringin, Kapur, Cempedak, Terap.

Kebun karet masyarakat hasil kegiatan investasi 
jangka panjang agroforestri 2015-2016 di Long Lamcin

Tanaman gaharu penanaman agroforestri 
tahun investasi 2015-2016 di Long Lamcin

Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan 
berbasis masyarakat Kampung Long Lamcin
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Kegiatan pengembangan demplot tanaman herbal dengan tanaman yang dikembangkan berupa jahe merah dan jahe gajah

Uji coba panen jahe merah (kiri) dan jahe gajah (kanan) 
demplot tanaman obat Long Ayap

Pondok belajar sebagai sarana pendukung berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian di Hutan Desa Long Ayap

Pengangkutan 11.600 anakan gaharu dari Kampung 
Labanan Makmur untuk kegiatan pengayaan tanaman 

di Hutan Desa Long Ayap tahun 2021
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Tanaman gaharu kegiatan penanaman agroforestri  di Kampung Long Ayap yang dilakukan tahun 2015 dan 2016
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Kegiatan pengembangan demplot tanaman herbal dengan tanaman yang dikembangkan berupa jahe merah dan jahe gajah

Uji coba panen jahe merah (kiri) dan jahe gajah (kanan) 
demplot tanaman obat Long Ayap

Pondok belajar sebagai sarana pendukung berbagai kegiatan pendidikan dan penelitian di Hutan Desa Long Ayap

Pengangkutan 11.600 anakan gaharu dari Kampung 
Labanan Makmur untuk kegiatan pengayaan tanaman 

di Hutan Desa Long Ayap tahun 2021
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Tanaman gaharu kegiatan penanaman agroforestri  di Kampung Long Ayap yang dilakukan tahun 2015 dan 2016
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9. 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. Letak astronomis Kampung Gunung Sari pada 
02°11’25.620” LU, 117°06’28.224” BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah 
timur berbatasan dengan Sungai Papasir (PT. SSD), sebelah selatan berbatasan dengan Sungai 
Segah, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai Kelayan-Sungai Melawak. Kampung Gunung 
Sari terletak di hulu sungai Daerah Aliran Sungai Segah. Jarak kampung ke Kecamatan 2 km dan 
jarak kampung menuju ibukota kabupaten yaitu Tanjung Redeb ± 96 Km atau lama perjalanan dengan 
menggunakan sarana jalan darat ± 2 jam. Kawasan hutan yang berada di wilayah kampung Gunung Sari 
masuk dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), 
termasuk didalamnya pemukiman penduduk. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Gunung 
Sari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong desa maju (0,7441). Intervensi program 
melalui kegiatan investasi dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2020. Kegiatan tersebut sebagai berikut:
  

Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry tahun 2015 dan 2016 pada dengan jumlah tanaman 
hidup hingga  tahun 2021 yaitu 15.549 pohon antara lain gaharu 14.551 pohon, durian okulasi 
710 pohon, durian montong 288 pohon. Kegiatan ini memberi manfaat terhadap 199 KK warga 
Kampung Gunung Sari.
Kegiatan upaya perlindungan hutan melalui kegiatan patroli hutan oleh masyarakat yang telah 
difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan luas area terpatroli pada 
tahun 2020 yaitu 806,80 hektar. Temuan diantaranya: Fauna: Uwa-uwa, burung aruai, cucak ijo, 
srigunting, kancil, rusa, beruang madu, kuau Raja, rangkong Flora: Akar kuning, Ulin, Bangkirai, 
Keruing batu, Gingseng hutan, Kandis, Gaharu Temuan penting: Air terjun.
Forclime FC memfasilitasi pengembangan demonstration plot hortikultura pada tahun 2017 dan 
2018 dengan total penerima manfaat 13 KK. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan antara 
lain jagung, kacang-kacangan, sayuran dan cabai berdasarkan laporan monitoring yang dilakukan 
2020.

1.

2.

3.
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Temuan dan perjumpaan flora dan fauna patroli hutan berbasis masyarakat Kampung Long Ayap 
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9. 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. Letak astronomis Kampung Gunung Sari pada 
02°11’25.620” LU, 117°06’28.224” BT. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah 
timur berbatasan dengan Sungai Papasir (PT. SSD), sebelah selatan berbatasan dengan Sungai 
Segah, dan sebelah barat berbatasan dengan sungai Kelayan-Sungai Melawak. Kampung Gunung 
Sari terletak di hulu sungai Daerah Aliran Sungai Segah. Jarak kampung ke Kecamatan 2 km dan 
jarak kampung menuju ibukota kabupaten yaitu Tanjung Redeb ± 96 Km atau lama perjalanan dengan 
menggunakan sarana jalan darat ± 2 jam. Kawasan hutan yang berada di wilayah kampung Gunung Sari 
masuk dalam kawasan budidaya kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), 
termasuk didalamnya pemukiman penduduk. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Gunung 
Sari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong desa maju (0,7441). Intervensi program 
melalui kegiatan investasi dilakukan sejak tahun 2013 hingga 2020. Kegiatan tersebut sebagai berikut:
  

Kegiatan penanaman dengan pola agroforestry tahun 2015 dan 2016 pada dengan jumlah tanaman 
hidup hingga  tahun 2021 yaitu 15.549 pohon antara lain gaharu 14.551 pohon, durian okulasi 
710 pohon, durian montong 288 pohon. Kegiatan ini memberi manfaat terhadap 199 KK warga 
Kampung Gunung Sari.
Kegiatan upaya perlindungan hutan melalui kegiatan patroli hutan oleh masyarakat yang telah 
difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2014 sampai dengan 2020 dengan luas area terpatroli pada 
tahun 2020 yaitu 806,80 hektar. Temuan diantaranya: Fauna: Uwa-uwa, burung aruai, cucak ijo, 
srigunting, kancil, rusa, beruang madu, kuau Raja, rangkong Flora: Akar kuning, Ulin, Bangkirai, 
Keruing batu, Gingseng hutan, Kandis, Gaharu Temuan penting: Air terjun.
Forclime FC memfasilitasi pengembangan demonstration plot hortikultura pada tahun 2017 dan 
2018 dengan total penerima manfaat 13 KK. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan antara 
lain jagung, kacang-kacangan, sayuran dan cabai berdasarkan laporan monitoring yang dilakukan 
2020.

1.

2.

3.
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Kegiatan investasi jangka panjang penanaman dengan pola agroforestri 
tahun 2015-2016 di Kampung Gunung Sari

Pengembangan demplot hortikultura yang terdapat di Kampung Gunung 
Sari dengan jenis pengembangan berdasarkan laporan terakhir diantaranya 

ubi jalar dan jagung
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Kegiatan investasi jangka panjang penanaman dengan pola agroforestri 
tahun 2015-2016 di Kampung Gunung Sari

Pengembangan demplot hortikultura yang terdapat di Kampung Gunung 
Sari dengan jenis pengembangan berdasarkan laporan terakhir diantaranya 

ubi jalar dan jagung
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Penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola 
agroforestri di Kampung Long Laai tahun 2015

Sosialisasi SK Hutan Desa Long Laai pasca memperoleh akses legal HD Long Laai dan pelatihan penandaan batas HD

Penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola agroforestri di Kampung Long Laai tahun 2015

Penyerahan secara simbolis SK HPHD Las Mai (kiri) 
dan SK HPHD Las Mai (kanan) 
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10. 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). Letak kampung Long Laai secara astronomis di 02°13’49.080”LU, 116°45’34.668”BT. 
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Long Suluy, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelay, dan sebelah barat berbatasan dengan Long 
Ayap. Untuk menuju kampung Long Laai dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam perjalanan dari ibu kota 
Tanjung Redeb dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan sekitar 6-7 jam jika melalui sungai dengan 
menggunakan perahu ketinting. Jika ditinjau dari status kawasan berdasarkan SK Permenhut No. 554 
tahun 2013, wilayah Kampung Long Laai termasuk Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 
14.229 Ha dan Hutan Lindung (HL) dengan luasan 44,462 Ha dan Kawasaan Budidaya Kehutanan/
KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 2.519 Ha. Penduduk Kampung Long Laai mayoritas etnis Dayak 
Gaai dan ditambah sebagian kecil pendatang dari luar yang datang ke wilayah ini untuk mencari 
emas dan gaharu dan menetap dikampung Long laai dengan menikah dengan penduduk setempat. 
Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Laai berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 
tergolong desa berkembang (0,6602). Intervensi kegiatan investasi Program Forclime FC di Kampung 
Long Laai sejak tahun 2013 sampai 2021 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. 
2.  Kegiatan investasi jangka pendek pada tahun 2014 dengan penanaman dengan 
 jenis tanaman karet sebanyak 16.390 pohon. Jumlah penerima manfaat yaitu 160 KK.
3.  Patroli hutan berbasis masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2014-2020 
 dengan area terpatroli pada patroli hutan 2020 seluas 135,010 hektar. 
 Temuan berupa: Fauna: Babi hutan, Beruang madu, Musang, Pelanduk, Kangkareng hitam, 
 Takur, Cucak hijau, Burung isit, Ular sawah Flora: Sagu, Rotan. Rotan samambu,
 Gingseng, Cempedak, Kapul, Palpak, Samieh, Ukah til, Rotan jernang, Akar bajakah, 
 Tengkawang, Gaharu, Pasak bumi, Bangkirai, Aren, Pohon sabu, Bambu, Salak hutan, 
 Pohon lujung, Jelutung, Menggris/ kempas, Rambutan hutan, Ulin, Benuang, Rotan segah.
4.  Hutan Desa Las Mai telah memperoleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
 Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 
 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Las Mai Seluas ± 4.058 
 (Empat Ribu Lima Puluh Delapan) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) 
 di Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
5.  Setelah didapatkan SK Hutan Desa, dilakukan sosialisasi SK Hutan Desa Long Laai 
 pasca memperoleh akses legal HD Long Laai dan pelatihan penandaan batas HD. 
 Pelatihan ini berupa pengambilan koordinat dengan GPS. Kemudian dibentuk tim 
 pelaksana tata batas sebanyak dua tim masing-masing tim 10 orang.
6.  Penggalian potensi KUPS yang mungkin terbentuk. Hasil identifikasi potensi KUPS 
 yang dapat dibentuk yaitu KUPS agroforestri, KUPS ekowisata, KUPS madu,
 KUPS hortikultura, KUPS HHBK, dan KUPS tanaman herbal.
7.  Kegiatan sampai akhir tahun 2021 akan difokuskan pada pelaksanaan penandaan 
 batas hutan desa dan penanaman tanaman buah secara agroforestry.
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Penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola 
agroforestri di Kampung Long Laai tahun 2015

Sosialisasi SK Hutan Desa Long Laai pasca memperoleh akses legal HD Long Laai dan pelatihan penandaan batas HD

Penerima manfaat kegiatan penanaman dengan pola agroforestri di Kampung Long Laai tahun 2015

Penyerahan secara simbolis SK HPHD Las Mai (kiri) 
dan SK HPHD Las Mai (kanan) 
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10. 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). Letak kampung Long Laai secara astronomis di 02°13’49.080”LU, 116°45’34.668”BT. 
Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, sebelah timur berbatasan dengan Long Suluy, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kelay, dan sebelah barat berbatasan dengan Long 
Ayap. Untuk menuju kampung Long Laai dibutuhkan waktu sekitar 4-5 jam perjalanan dari ibu kota 
Tanjung Redeb dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan sekitar 6-7 jam jika melalui sungai dengan 
menggunakan perahu ketinting. Jika ditinjau dari status kawasan berdasarkan SK Permenhut No. 554 
tahun 2013, wilayah Kampung Long Laai termasuk Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) seluas 
14.229 Ha dan Hutan Lindung (HL) dengan luasan 44,462 Ha dan Kawasaan Budidaya Kehutanan/
KBK terbagi atas HPT yaitu seluas 2.519 Ha. Penduduk Kampung Long Laai mayoritas etnis Dayak 
Gaai dan ditambah sebagian kecil pendatang dari luar yang datang ke wilayah ini untuk mencari 
emas dan gaharu dan menetap dikampung Long laai dengan menikah dengan penduduk setempat. 
Status kemajuan dan kemandirian Kampung Long Laai berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 
tergolong desa berkembang (0,6602). Intervensi kegiatan investasi Program Forclime FC di Kampung 
Long Laai sejak tahun 2013 sampai 2021 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. 
2.  Kegiatan investasi jangka pendek pada tahun 2014 dengan penanaman dengan 
 jenis tanaman karet sebanyak 16.390 pohon. Jumlah penerima manfaat yaitu 160 KK.
3.  Patroli hutan berbasis masyarakat yang dilakukan sejak tahun 2014-2020 
 dengan area terpatroli pada patroli hutan 2020 seluas 135,010 hektar. 
 Temuan berupa: Fauna: Babi hutan, Beruang madu, Musang, Pelanduk, Kangkareng hitam, 
 Takur, Cucak hijau, Burung isit, Ular sawah Flora: Sagu, Rotan. Rotan samambu,
 Gingseng, Cempedak, Kapul, Palpak, Samieh, Ukah til, Rotan jernang, Akar bajakah, 
 Tengkawang, Gaharu, Pasak bumi, Bangkirai, Aren, Pohon sabu, Bambu, Salak hutan, 
 Pohon lujung, Jelutung, Menggris/ kempas, Rambutan hutan, Ulin, Benuang, Rotan segah.
4.  Hutan Desa Las Mai telah memperoleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan 
 Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 1546/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 
 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Las Mai Seluas ± 4.058 
 (Empat Ribu Lima Puluh Delapan) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung (HL) 
 di Kampung Long Laai Kecamatan Segah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
5.  Setelah didapatkan SK Hutan Desa, dilakukan sosialisasi SK Hutan Desa Long Laai 
 pasca memperoleh akses legal HD Long Laai dan pelatihan penandaan batas HD. 
 Pelatihan ini berupa pengambilan koordinat dengan GPS. Kemudian dibentuk tim 
 pelaksana tata batas sebanyak dua tim masing-masing tim 10 orang.
6.  Penggalian potensi KUPS yang mungkin terbentuk. Hasil identifikasi potensi KUPS 
 yang dapat dibentuk yaitu KUPS agroforestri, KUPS ekowisata, KUPS madu,
 KUPS hortikultura, KUPS HHBK, dan KUPS tanaman herbal.
7.  Kegiatan sampai akhir tahun 2021 akan difokuskan pada pelaksanaan penandaan 
 batas hutan desa dan penanaman tanaman buah secara agroforestry.
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1. KAMPUNG PESAYAN

Kampung Pesayan terletak di DA#10 REDD+ Mangrove Kecamatan Sambaliung dengan luas 
indikatif kampung sebesar 11.666,85 Ha berdasarkan hasil fasilitasi pemetaan batas desa partisipatif 
yang dilakukan pada tahun 2020. Fasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh Forclme FC dan Pemerintah 
Kabupaten Berau yang terdiri dari Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan 
Daerah Terpencil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Baplitbang) serta Kecamatan Sambaliung. Secara astronomis Kampung Pesayan 
terletak pada lintang 02° 00’ 37.332” LU dan 117° 40’ 38.676” BT, sedangkan secara geografis sebelah 
utara dan timur berbatasan dengan Kampung Pilanjau, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung 
Suaran dan sebelah barat berbatasan dengan Pegat Batumbuk. Status kemajuan dan kemandirian 
Kampung Pesayan pada tahun 2021 berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong Desa 
Berkembang dengan nilai 0,6724. Kampung Pesayan memiliki ekosistem mangrove ± 1.180,28 ha 
atau ± 10,33 % dari luas total kampung yang didominasi oleh jenis Nypa sp, Rhyzophora sp dan 
Avicennia sp. Dari hasil pengamatan di lapangan, kegiatan masyarakat di sekitar kawasan mangrove 
masih tergolong minim karena masih terfokus pada pertanian lahan kering seluas ±731,53 ha (6,40 %) 
dengan produk terbesar adalah lada. Ekosistem mangrove Kampung Pesayan merupakan hutan alami 
dan tidak dijumpai alih fungsi lahan menjadi tambak terbuka. Forclime FC telah mendampingi kegiatan 
pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kampung Pesayan sejak tahun 2018. Adapun kegiatan 
investasi kehutanan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1.  Kegiatan hortikultura berupa tanaman cabai dan tanaman jagung dikembangkan 
 oleh 1 (satu) kelompok dengan jumlah sebanyak 5 orang. Hasil panen sampai dengan 
 tahun 2021 yang dihasilkan untuk tanaman cabai sebanyak 286 kg dengan total 
 pendapatan 11.935.000,- dan jagung sebanyak 3.000 tongkol dengan total 
 pendapatan 4.500.000,-. Total pendapatan dari kegiatan ini sebesar Rp. 16.435.000,-.
2.  Kegiatan penanaman pola agroforestry buah okulasi jenis durian montong dan elay 
 serta kopi sebanyak 10.600 bibit dilakukan pada tahun 2019 dengan masing-masing
 jenis sebanyak 10.000 batang kopi, 300 batang durian montong dan 300 batang elay.
 Jumlah penerima manfat sebanyak 30 KK. Hingga tahun 2021 jumlah tanaman yang 
 hidup sebanyak 7.903 pohon dengan rincian kopi sebanyak 7.650 batang, durian montong 
 133 batang dan elay 120 batang. Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini 
 hampir 60% tanaman kopi sudah berbuah dan dipanen oleh masyarakat. 
 Setiap kebun telah menghasilkan 0,1 kg hingga 1 kg buah masak merah. 
 Hasil buah kopi tersebut masih dikonsumsi sendiri oleh setiap penerima manfat 
 karena hasilnya masih terbatas. Pada tahun 2021 Kampung Pesayan mengajukan
 kegiatan penanaman agroforestri jenis kakao 10.000, durian musang king 274 dan 
 gaharu 1.001 total jumlah tanaman 11.275 bibit tanaman. Jumlah penerima manfaat 
 sebanyak 21 KK.Masing masing penerima manfaat memperoleh 511-564 bibit dengan
 rincian 454 - 500 bibit kakao, 45-50 bibit gaharu dan 12-14 bibit durian musang king.
3. Penanaman mangrove untuk rehabilitasi lahan terdegradasi tahun 2021 sebanyak
  15.426 bibit dengan jumlah sebanyak 12.855 bibit untuk penanaman dan sebanyak 2.571 
 bibit untuk sulaman. Jenis bibit mangrove yang ditanam berupa Rhizophora sp. 
 Bibit tersebut akan ditanaman di sekitar area Sungai Pesayan dan muara Sungai Mangkajang 
 dengan rencana luas area tanam seluas 12,85 hektar.
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Tanaman Kopi Telah Berbuah dengan Persentasi Sebanyak 60% dari Jumlah Tanaman dan Hasil Rata-Rata 
1 Ons – 1 Kg Buah Merah Setiap Kebun

Hasil Panen Demplot Hortikultura Dengan Jenis Tanaman Yang Dikembangkan Oleh Kelompok Berupa Cabai Dan Jagung
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4. Pelaksanaan patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Pesayan telah dilakukan 
 sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Rencana pelaksanaan patroli hutan berbasis 
 masyarakat di tahun 2021 dilaksanakan oleh tim patroli yang terdiri dari empat orang. 
 Lokasi patroli hutan yang akan dilakukan di Sungai Pengawa, Sungai Mangkajang, 
 Sungai Lungsuran Naga, Jeti Pelabuhan Berau Coal, Suangi Longdinat dan Kampung 
 Pesayan Lama. Estimasi luas area adalah 12.000 ha. Dari hasil pelaksanaan patroli hutan
 tahun 2021, temuan berupa: flora: nipah, nyirih, bakau, rotan, kayu pulai, dan kayu jabon; 
 fauna: ular bakau, monyet ekor panjang, tiram, burung rongkong, burung raja udang, 
 kepiting, ikan tempakul, jejak rusa, ikan belanak, burung wallet; kawasan penting: 
 habitat ikan belanak, sarang burung wallet; ancaman: ponton batu bara 
 (menabrak mangrove dan tempat mengikat ponton), lahan terbakar dan pembukaan ladang 
 untuk tanam padi. Selain temuan diatas saat patroli juga mencatat temukan plang himbauan 
 larangan membakar lahan, bak penampungan air untuk warga, pos Berau Coal.

Tanaman Kopi Jenis Robusta (Coffea Robusta) Kampung Pesayan Hasil Fasilitasi Forclime FC Tahun 2019 

Tanaman Buah Okulasi Jenis Durian Montong dan Elay Kampung Pesayan dengan Tinggi Rata-Rata 1,5 m – 2 m
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2. KAMPUNG PULAU BESING

Kampung Pulau Besing merupakan satu dari sebelas kampung yang terdapat di Kecamatan Gunung 
Tabur (Perda Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2015). Secara geografis, Kampung Pulau Besing berada 
pada 117⁰ 38 39,87” BT-117° 41’ 5,35” BT dan 2° 10’ 41,92” LU-2° 12’ 30,14” LU. Dari hasil pemetaan 
batas kampung partisipatif, diperoleh data luasan indikatif Kampung Pulau Besing yaitu 1.692,27 hektar. 
Fasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh Forclme FC dan Pemerintah Kabupaten Berau yang terdiri dari 
Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan Daerah Terpencil; Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Penelitian dan Pengembangan (Baplitbang) dan Kecamatan 
Gunung Tabur. Batas administratif  Kampung  Pulau Besing  masih  tentatif  karena  belum  ada  
kesepakatan  yang  jelas  dengan kampung-kampung  tetangga. Adapun batas-batas administrasi 
Kampung Pulau Besing sebagai berikut: sebelah utara, selatan, timur dan barat berbatasan dengan 
sungai/paluh. Terdapat habitat alami bekantan (Nasalis larvatus) di wilayah Kampung Pulau Besing 
yang berpotensi menjadi salah satu objek wisata. Ekosistem mangrove di Kampung Pulau Besing 
tergolong hutan alami dengan kondisi yang baik dan tidak dijumpai alih fungsi lahan mangrove menjadi 
tambak terbuka. Jenis mangrove didominasi oleh Nypa sp. Saat ini masyarakat memanfaatkan nipah 
sebagai salah satu mata pencaharian, yaitu dengan membuat kerajinan atap nipah. Selain nipah jenis 
mangrove lainnya yang mendominasi adalah Sonneratia alba, tanaman ini hidup menyebar atau spot-
spot dengan tingkat kerapatan jarang. Kawasan mangrove di kampung ini juga dihuni oleh salah satu 
spesies hewan primata yang dilindungi yaitu bekantan. Status kemajuan dan kemandirian Kampung 
Pulau Besing berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong Desa Berkembang 
(0,6346). Intervensi program Forclime FC yang telah dilakukan di Kampung Pulau Besing sejak tahun 
2018 dengan kegiatan sebagai berikut:

1.  Tahun 2018, dilakukan penanaman tanaman buah okulasi jenis durian, mangga dan 
 elay total sebanyak 750 bibit masing jenis 250 batang yang dibagikan untuk 26 KK. 
 Jumlah tanaman hidup hingga tahun 2021 sejumlah ±99 pohon tanaman jenis mangga 
 sedangkan jenis durian dan elay hampir sebagian besar mati karena tanaman 
 tidak cocok pada lokasi kampung. Rata-rata kondisi tanaman mangga saat ini memiliki
 tinggi 1-1,5 meter dan lingkar batang 25-30 cm. Tahun 2021, mengajukan kegiatan
  penanaman tanaman dengan pola agroforestry dengan bibit buah jeruk manis 
 (Citrus sinenis) sebanyak 1.080 batang dan kelapa pandan wangi (Coco nucifera) 
 sebanyak 540 batang dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 54 penerima 
 manfaat. Masing-masing penerima manfaat diestimasikan akan mendapat 30 
 pohon dan luasan penanaman seluas 4.05 hektar.
2. Pada tahun 2020 dilakukan pengadaan 7.200 bibit mangrove jenis Sonneratia alba
  atau yang sering disebut dengan nama local perangat sebanyak 7.200 bibit dengan
 pembagian 6.000 bibit untuk penanaman dan 1.200 bibit untuk sulaman. 
 Selanjutnya tahun 2021, Kampung Pulau Besing mengajukan proposal penanaman 
 untuk tanaman tersebut di tiga lokasi pulau yaitu Pulau Besing, Pulau Bungkung dan 
 Pulau Sambuayan dengan luasan total 0,6 ha. Penanaman jenis perangat 
 sebagai pohon pakan di lokasi habitat bekantan. Saat ini kampung Pulau Besing
 sedang mengembangkan wisata bekantan dengan tagline “Wisata 1.000 Bekantan”
5.  Patroli hutan berbasis masyarakat telah dilakukan sejak Tahun 2018 sampai
  dengan saat ini. Pelaksanaan tahun 2021, dengan estimasi luas area patroli 233,4 hektar
  yang dilaksanakan oleh tim patrol hutan yang terdiri dari empat orang. 
 Frekuensi patroli dilakukan sebanyak 5 kali dengan volume sekali patroli selama 2 hari. 
 Lokasi patroli yang dipilih yaitu Pulau Besing, Pulau Bungkung, 
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 Pulau Sambuayan,dengan mengunakan perahu. Temuan patroli hutan Kampung Besing 
 untuk jenis flora: perangat, nipah dan kelapa; fauna: bekantan, buaya, burung elang,
 kalelawar besar/ kalong dan monyet ekor panjang; dan kawasan penting: 
 habitat udang galah, habitat bekantan dan habitat kalelawar besar/kalong. Selain temuan
 diatas, saat patroli juga mencatat temukan kebunkelapa, dermaga penyebrangan 
 lama, jembaan gantung Pulau Besing, plang himbauan, lokasi merawai.
3.  Program Forclime FC memfasilitasi kegiatan budidaya ikan nila melalui pengadaan
 benih ikan nila dan pakan sebagai investasi jangka pendek Kampung Pulau Besing 
 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. Selain jenis nila,
  juga dikembangkan jenis bawal asir tawar. Selama tahun 2021 hasil yang diperoleh 
 sebanyak 95 kg dengan harga Rp. 35.000/kg. sehingga total yang dihasilkan 
 sepanjang tahun 2021 adalah Rp. 3.325.000,-
4. 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. Pemesanan sampai tahun 2021 sebesar 14 kg dengan 
 harga Rp. 100.000/kg berkurangnya pemesanan dikarenakan adanya pandemi COVID19 
 dimana acara keramaian dibatasi atau dilarang.

Kolam Budidaya Ikan Nila dan Pengembangan Ikan Bawal Tawar di Pemancingan
M. Ibnu Syihab Kampung Pulau Besing

Penanaman Tanaman Buah Okulasi Kegiatan Tahun 2018 Jenis Mangga Golek (Mangifera sp) dan Durian 
Montong (Durio sp) Di Kampung Pulau Besing Tinggi 90 Cm – 1,5 M
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11.8 km di Pulau Guntung dengan jarak antar patok adalah 100 meter. Pemasangan tanda batas 
Hak Pengelolan Hutan Desa (HPHD) Pegat Batumbuk tahun 2021 akan dilanjutkan di Pulau 
Semerah, Pulau Guntung, Tanjung Bingkar, dan Pulau Saodang Besar. Berdasarkan hasil diskusi 
dengan BPSKL Wilayah Kalimantan dan dikoordinasikan dengan LPHD Pegat Batumbuk disepakati 
pemasangan akan dilakukan menggunakan plang  dengan ukuran 100 cm x 160 cm yang tersebar 
pada 25 titik batas luar HPHD yaitu 10 titik di Pulau Semerah, 2 titik di Pulau Guntung, 7 titik di 
Tanjung Bingkar dan 6 titik di Pulau Saodang Besar. 
Pengembangan kegiatan olahan hasil laut berupa pembuatan SURIMI, bakso ikan, bandeng presto 
dan bandeng cabut duri melalui pengadaan alat peningkatan mutu dan kualitas produksi tahun 
2020. Kegiatan usaha dilakukan oleh Kelompok Maju Bersama sebanyak 6 orang yang dikoordinir 
oleh Koperasi Udang Super 1. Pendampingan kegiatan dan kelompok dilakukan oleh Forclime 
FC dan Dinas Perikanan Kabupaten Berau sejak tahun 2019. Total pendapatan tahun 2021 dari 
pembuatan olahan hasil laut yang diperoleh kelompok sebesar Rp. 14.860.000,-.
Selain pembuatan SURIMI, bakso ikan, bandeng presto dan bandeng cabut duri, pengembangan 
hasil laut. Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembuatan terasi bahan udang 
(curah, cetak dan sangrai). Fasilitasi yang dilakukan oleh Forclime FC berupa pembuatan terasi 
sangrai. Pemberian bantuan berupa alat produksi dan kemasan yang dilakukan tahun 2018 dengan 
jumlah penerima manfaat sebanyak 6 KK. Terasi dikemas dengan botol seberat  25 gram dengan 
harga Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-. Penjualan terasi sangrai melalui kerjasama BAZNAS 
Kabupaten Berau sebanyak 150 -200 kg/ bulan dengan harga per kg sebesar Rp. 40.000,-. Tahun 
2021 penjualan terasi sangrai sebanyak 1.800 kg dengan total sebesar Rp. 72.000.000,-. Nilai 
pendapatan akumulatif tahun sejak tahun 2018-2021 sebesar Rp. 106.000.000,-.
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3. KAMPUNG PEGAT BATUMBUK

Kampung Pegat Batumbuk 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. Luas indikatif kampung sebesar 29.477,79 Ha berdasarkan hasil pemetaan batas kampung 
partisipatif yang dilakukan tahun 2019. Fasilitasi kegiatan ini dilakukan oleh Forclme FC dan Pemerintah 
Kabupaten Berau yang terdiri dari Bagian Kerjasama, Penataan Wilayah dan Pengembangan 
Daerah Terpencil; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), Badan Penelitian dan 
Pengembangan (Baplitbang) dan Kecamatan Pulau Derawan. Status kemajuan dan kemandirian 
Kampung Pegat Batumbuk berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong 
Desa Berkembang (0,6992). Pegat Batumbuk memperoleh perijinan perhutanan sosial pengelolaan 
Hutan Desa Pegat Batumbuk berdasarkan SSK.7992/MENLHK_PSKL/PKPS/PSL/O/11/2018 pada 7 
November 2018 yang difasilitasi FLIM melalui dana TFCA dan Forclime FC dengan luas 11.180 Ha. 
Kawasan mangrove di Kampung Pegat Batumbuk merupakan hutan alami dengan kondisi kerusakan 
cukup tinggi yang disebabkan alih fungsi lahan menjadi tambak terbuka. Mangrove Kampung Pegat 
Batumbuk didominasi Nypa sp dan sebagian kecil Rhizophora sp dan Avicennia sp. Intervensi Program 
Forclime FC di Kampung Pegat Batumbuk telah dimulai sejak tahun 2018 dengan kegiatan berupa:

Penanaman mangrove pada tahun 2018 dengan jenis Rhizophora mucronata jumlah 5.000 
tanaman di sekitar area bukaan tambak seluas 0,5 Ha. Penanaman mangrove jenis Rhizophora 
mucronata kembali dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 6.000  batang bibit dengan luas 0,6 ha di 
Pulau Guntung yang tersebar di tiga lokasi tanam. Tanaman hidup penanaman tahun 2018 sebesar 
60 % atau 3.000 batang dan tahun 2020 sebesar 67% atau 4.000 batang. Total seluruh tanaman 
mangove yang hidup hingga tahun 2021 sebanyak 8.500 pohon. Tahun 2021, Kampung Pegat 
Batumbuk kembali mengajukan penanaman mangrove pada Forclime FC dan BRGM. Jumlah 
yang diajukan kepada Forclime FC sebanyak 9.000 bibit yang terdiri dari 7.500 bibit mangrove 
yang ditanam dan 1.500 bibit sulaman pada area seluas 0,75 hektar. Penanaman akan dilakukan 
di area Pulau Guntung. Sedangkan melalui BRGM, pengajuan penanaman mangrove sebanyak 
267.600 propagule yang akan ditanam diarea Pulau Salodang, Pulau Kolawan, Pulau Tanjung 
Dang Kuning, pulau di belakang pemukiman, Pulau Guntung, Pulau Pacenranae dan pulau sekitar 
pemukiman dengan luasan ± 240 ha.
Pelaksanaan patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Pegat Batumbuk telah dilaksanakan 
sejak tahun 2018. Pada tahun 2021, Forclime FC memfasilitasi patroli hutan di kampung Pegat 
Batumbuk yang dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari empat anggota. Luas area patroli 
yang direncanakan 3.119,38 hektar dengan frekuensi sebanyak 5 kali di sekitar area Lungsuran 
Naga, Semera, Labuan, Bingkar dan Kampung Tengah. Temuan patrol hutan berupa: flora: api-
api, bakau, Bruguera, buli, nipah, jeruju, perangat, kelapa, nibung, rotan, talungeng; fauna: walet, 
bangau biasa, bangau putih, bekantan, belibis, biawak, buaya, elang, burung kuntul kerbau, burung 
raja udang, monyet ekor panjang; ancaman: abrasi, alat tangkap ikan, rebahan bakau dan bekas 
nipah dibakar, bekas gesekan ponton, pintu togo, tambatan perahu, lokasi longsor, pohon tumbang 
dan perluasan tambak.
Program Forclime FC, memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan, mengakses izin pengelolaan 
dan kemitraan. Tidak hanya sampai mendapatkan SK, Forclime FC juga melakukan fasilitasi 
pasca izin untuk melakukan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan SDM dan kelola usaha. 
Kegiatan yang dilakukan berupa penataan dan pemasangan tanda batas hutan desa, penyusunan 
dokumen RPHD tahun 2020-2029, penyusunan dokumen RKT 2020, pendampingan kelembagaan, 
pembentukan KUPS dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Pemasangan tanda batas Hak 
Pengelolan Hutan Desa (HPHD) Pegat Batumbuk telah dilakukan sejak tahun 2019 dan 2020. Dari 
kegiatan yang dilakukan selama 2 (dua) tahun tersebut  telah terpasang patok ulin sepanjang 24 
km di Pulau Semerah dan

1.

2.

3.

298



District Programme Management Unit ( DPMU ) Kab. Berau

11.8 km di Pulau Guntung dengan jarak antar patok adalah 100 meter. Pemasangan tanda batas 
Hak Pengelolan Hutan Desa (HPHD) Pegat Batumbuk tahun 2021 akan dilanjutkan di Pulau 
Semerah, Pulau Guntung, Tanjung Bingkar, dan Pulau Saodang Besar. Berdasarkan hasil diskusi 
dengan BPSKL Wilayah Kalimantan dan dikoordinasikan dengan LPHD Pegat Batumbuk disepakati 
pemasangan akan dilakukan menggunakan plang  dengan ukuran 100 cm x 160 cm yang tersebar 
pada 25 titik batas luar HPHD yaitu 10 titik di Pulau Semerah, 2 titik di Pulau Guntung, 7 titik di 
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Pengembangan kegiatan olahan hasil laut berupa pembuatan SURIMI, bakso ikan, bandeng presto 
dan bandeng cabut duri melalui pengadaan alat peningkatan mutu dan kualitas produksi tahun 
2020. Kegiatan usaha dilakukan oleh Kelompok Maju Bersama sebanyak 6 orang yang dikoordinir 
oleh Koperasi Udang Super 1. Pendampingan kegiatan dan kelompok dilakukan oleh Forclime 
FC dan Dinas Perikanan Kabupaten Berau sejak tahun 2019. Total pendapatan tahun 2021 dari 
pembuatan olahan hasil laut yang diperoleh kelompok sebesar Rp. 14.860.000,-.
Selain pembuatan SURIMI, bakso ikan, bandeng presto dan bandeng cabut duri, pengembangan 
hasil laut. Usaha lain yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembuatan terasi bahan udang 
(curah, cetak dan sangrai). Fasilitasi yang dilakukan oleh Forclime FC berupa pembuatan terasi 
sangrai. Pemberian bantuan berupa alat produksi dan kemasan yang dilakukan tahun 2018 dengan 
jumlah penerima manfaat sebanyak 6 KK. Terasi dikemas dengan botol seberat  25 gram dengan 
harga Rp. 20.000,- sampai Rp. 30.000,-. Penjualan terasi sangrai melalui kerjasama BAZNAS 
Kabupaten Berau sebanyak 150 -200 kg/ bulan dengan harga per kg sebesar Rp. 40.000,-. Tahun 
2021 penjualan terasi sangrai sebanyak 1.800 kg dengan total sebesar Rp. 72.000.000,-. Nilai 
pendapatan akumulatif tahun sejak tahun 2018-2021 sebesar Rp. 106.000.000,-.
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cukup tinggi yang disebabkan alih fungsi lahan menjadi tambak terbuka. Mangrove Kampung Pegat 
Batumbuk didominasi Nypa sp dan sebagian kecil Rhizophora sp dan Avicennia sp. Intervensi Program 
Forclime FC di Kampung Pegat Batumbuk telah dimulai sejak tahun 2018 dengan kegiatan berupa:

Penanaman mangrove pada tahun 2018 dengan jenis Rhizophora mucronata jumlah 5.000 
tanaman di sekitar area bukaan tambak seluas 0,5 Ha. Penanaman mangrove jenis Rhizophora 
mucronata kembali dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 6.000  batang bibit dengan luas 0,6 ha di 
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yang ditanam dan 1.500 bibit sulaman pada area seluas 0,75 hektar. Penanaman akan dilakukan 
di area Pulau Guntung. Sedangkan melalui BRGM, pengajuan penanaman mangrove sebanyak 
267.600 propagule yang akan ditanam diarea Pulau Salodang, Pulau Kolawan, Pulau Tanjung 
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sejak tahun 2018. Pada tahun 2021, Forclime FC memfasilitasi patroli hutan di kampung Pegat 
Batumbuk yang dilaksanakan oleh satu tim yang terdiri dari empat anggota. Luas area patroli 
yang direncanakan 3.119,38 hektar dengan frekuensi sebanyak 5 kali di sekitar area Lungsuran 
Naga, Semera, Labuan, Bingkar dan Kampung Tengah. Temuan patrol hutan berupa: flora: api-
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raja udang, monyet ekor panjang; ancaman: abrasi, alat tangkap ikan, rebahan bakau dan bekas 
nipah dibakar, bekas gesekan ponton, pintu togo, tambatan perahu, lokasi longsor, pohon tumbang 
dan perluasan tambak.
Program Forclime FC, memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan, mengakses izin pengelolaan 
dan kemitraan. Tidak hanya sampai mendapatkan SK, Forclime FC juga melakukan fasilitasi 
pasca izin untuk melakukan kelola kawasan, kelola kelembagaan dan SDM dan kelola usaha. 
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dokumen RPHD tahun 2020-2029, penyusunan dokumen RKT 2020, pendampingan kelembagaan, 
pembentukan KUPS dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Pemasangan tanda batas Hak 
Pengelolan Hutan Desa (HPHD) Pegat Batumbuk telah dilakukan sejak tahun 2019 dan 2020. Dari 
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Aktivitas ancaman pembukaan area mangrove berupa 
perluasan tambak di Pulau Bingkar

Kegiatan Pembuatan Bandeng Cabut Duri

Proses Penjemuran Terasi 
Pegat Betumbuk Tahun Investasi 2018

Produk Surimi dan Proses Pembuatan Surimi. Surimi Adalah Daging Ikan 
Giling yang Sudah Terpisah dari Duri dan Tulang

Hamparan nipah (Nypa sp.) Kampung Pegat Batumbuk

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Penanaman Mangrove (Rhizophora sp) Tahun 2020

Patok Tanda Batas Hutan Desa di Pulau Semerah Yang 
Dilaksanakan Pada Tahun 2020

Buaya Muara (Crocodylus porosus), Salah Satu Hasil Temuan 
Patroli di Pulau Lungsuran Naga Kampung Pegat Batumbuk

Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis), Salah Satu 
Hasil Temuan Patroli di Pulau Semera 

Kampung Pegat Batumbuk

Bekantan (Nasalis larvatus), Salah Satu Temuan Patroli 
Hutan Di Pulau Guntung
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Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Buyung-Buyung telah dilakukan sejak tahun 2018. 
Pelaksanakan patroli hutan berbasis masyarakat tahun 2021 direncanakan seluas 9.761,1 hektar. 
Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak lima kali oleh tim patroli yang terdiri dari empat orang. 
Lokasi patroli dilakukan di Sungai Manuk-Manuk, Sungai Gadang-Gadang, Sungai Padai dan 
Sungai Tabalar. Temuan patroli hutan berupa: fauna: biawak, toke, walet, buaya, burung kacir, 
monyet hitam, kerang, bekantan, kepiting bakau, ikan tempakul;  flora: pohon buli, lipa-lipa, pohon 
kayu birofa (makanan bekantan), bakau, api-api, nipah, nyiri, pohon kayu unyi-unyi, kayu gapur; 
ancaman: tambah udang, tambak tidak terawat, bubu penangkapan kepiting, kawasan penting: 
spot pemancingan ikan.
Kegiatan peningkatan ekonomi berupa tempat penampungan sementara kepiting barang sortir 
(BS), fasilitasi alat produksi dan pengemasan terasi sangrai dan kerupuk udang di tahun 2018. 
Pembuatan penampung sementara kepiting BS sebanyak tiga unit dengan ukuran 2 meter x 3 
meter x 1 meter. Keramba ini akan difungsikan oleh masyarakat untuk menampung kepiting ukuran 
H3 keatas namun saat cangkang lunak dengan waktu satu-dua minggu per orang. Volume yang 
dapat ditampung satu keramba sebanyak 20-40 ekor. Kegiatan ini memberdayakan total sebanyak 
30 orang. Tahun 2020, pemasaran terasi sangrai 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. Sampai saat kerupuk udang masih terus di produksi 
oleh penerima manfaat begitu juga dengan tempat penampungan sementara kepiting. Estimasi 
pendapatan penjualan kerupuk udang tahun 2021 sebesar Rp. 3.300.000. Untuk estimasi kedua 
usaha ini sampai tahun 2021 sebesar Rp33.450.000,-.
Kampung Buyung-Buyung merupakan salah satu sentra penghasil padi sawah di Kabupaten 
Berau. Memiliki luas sawah tadah hujan 446,53 ha atau 3,06% dari luas wilayah administrasi 
kampung. Berdasarkan potensi tersebut tahun 2018, Forclime FC memfasilitasi kegiatan demplot 
hortikultura pengadaan pupuk untuk budidaya padi sawah kepada 38 petani guna peningkatan 
produktivitas padi sawah. Dari hasil panen menghasilkan 45,5 ton/ panen dengan harga per 
kg Rp. 10.000,-. Maka total pendapatan dari panen tersebut sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil 
dari perguliran dana oleh pengelola keuangan tidak lagi untuk pengadaan sawah namun untuk 
pengadaan pestisida dan herbisida guna pengelolaan sawah dan kebun tanaman jangka panjang 
seperti lada dan buah-buahan. Menindaklanjuti hasil panen padi sawah dari 38 penerima manfaat 
kegiatan pertama sebanyak 45,5 ton/ panen (4 bulan) maka tahun 2020, Kampung Buyung-Buyung 
mengajukan pengadaan alat dan bahan untuk pengemasan hasil panen padi sawah. Pemasaran 
hasil pengemasan dilakukan di wilayah Kampung Buyung-Buyung, Tanjung Redeb dan Kecamatan 
Tabalar. Terdapat 2 penerima manfaat yang menggunakan kemasan ini dengan rata-rata setiap 
bulan 20 kemasan untuk ukuran 20 kg dan 10 kg. Pengemasan dilakukan sejak bulan Maret 2021 
sampai dengan saat ini. Nilai pendapatan akumulatif hingga tahun 2021 dari kemasan beras 
sejumlah 452 bungkus sebesar Rp2.260.000,-.dengan harga Rp 5.000,-/bungkus untuk ukuran 
kemasan 20 kg dan Rp. 4000,- ukuran 10 kg. Jika dikonversi dengan harga penjualan hasil panen 
padi sawah maka nilai yang diperolah untuk kemasan 20 kg sebesar Rp. 68.250.000,- (325 karung 
dengan harga per karung Rp. 210.000,-)dan kemasan 10 kg sebesar Rp. 13.970.000,- (127 karung 
dengan harga per karung Rp. 110.000,-) maka total sebesar Rp. 82.220.000,-.
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4. KAMPUNG BUYUNG-BUYUNG

Kampung Buyung-Buyung memiliki luas administrasi indikatif 15.681,37 Ha dan merupakan salah satu 
kampung di Kecamatan Tabalar. Secara geografis, Kampung Buyung-Buyung berada pada 117° 40’ 
26,09” BT-117° 59’ 14,31” BT dan 1° 46’ 23,77” LU-1° 56’ 39,27” LU. Adapun batas-batas administrasi 
Kampung Buyung-Buyung sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Kampung Pilanjau, 
Kecamatan Pulau Derawan dan Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung; sebelah selatan 
berbatasan dengan Kampung Semurut, Kecamatan Tabalar; sebelah timur berbatasan dengan Laut 
Sulawesi; sebelah barat berbatasan dengan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung. Kampung 
Buyung-Buyung termasuk dalam kategori kampung berkembang (0,6692) berdasarkan Indek Desa 
Membangun 2021. Kawasan ekosistem mangrove Kampung Buyung-Buyung merupakan hutan alami 
dengan kondisi yang baik dan hanya sedikit dijumpai alih fungsi lahan menjadi tambak terbuka, yaitu 
seluas ± 12,26 ha (± 0,08 %). Sebagian besar masyarakat kampung bermata pencaharian sebagai 
nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem mangrove. Kawasan ekosistem 
mangrove Kampung Buyung-Buyung masuk sebagai salah satu kawasan konservasi Taman Pesisir 
IA kategori Zona Pemanfaatan Terbatas dengan koordinat 117° 52’ 25,75” BT, 1° 54’ 36,94” LU | 117° 
53’ 46,28” BT, 1° 52’ 12,50” LU | 117° 56’ 36,71” BT, 1° 48’ 13,07” LU berdasarkan keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan nomor 87/Kepmen-KP/2016. Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan 
investasi kehutanan di Kampung Buyung-Buyung sejak tahun 2018 dengan kegiatan sebagai berikut: 

Penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. dalam rangka rehabilitasi area kawasan mangrove 
yang terdegradasi tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 8.890 pohon. 
- Penanaman tahun 2018 sebanyak 2.000 batang di lokasi Radak. Pada penanaman ini bibit mati 
100% karena tergerus ombak, lokasi penanaman berupa serupa serasah kayu dengan 
ketebalan ±50 cm
- Penanaman tahun 2019 sebanyak 3.000 batang di lokasi Muara Radak. Berdasarkan hasil 
marking yang dilakukan oleh Fasilitator Kampung jumlah tanaman hidup sebanyak 1.300. Kendala 
pada lokasi ini adalah hama kerang/ siput dan terkena arus dan damparan kayu saat pasang surut. 
- Penanaman tahun 2020 sebanyak 4.000 batang dengan rincian sebanyak 3.000 bantang untuk 
penanaman dan 1.000 batang untuk penyulaman. Penanaman dilakukan pada 3 lokasi yaitu di 
lokasi Radak sebanyak 2.400 batang, Muara Radak sebanyak 600 dan sepanjang jalan dari Muara 
Radak sampai dekat persawahan sepanjang 2 km pada sebelah kiri jalan sebanyak 1.000 batang. 
sampai dengan saat ini jumlah tanaman hidup di Radak sebanyak 182 batang, di Muara Radak 
sebanyak 353 dan di sepanjang jalan 450 batang. Total sebanyak 985 batang. 
Kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dilakukan tahun 2020 dan 2021 dengan jenis 
tanaman durian montong okulasi dan gaharu. Penanaman dikobinasi dengan tanaman lada/ 
sahang dan cabai. Adapun rincian adalah sebagai berikut:
- Durian okulasi jenis montong tahun 2020 sebanyak 590 batang dengan penambahan flasi 
sebanyak 10 batang sehingga total yang tertanam adalah 600 batang. Jumlah penerima manfaat 
26 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan 20-25 bibit per KK. Jumlah durian 
montong hidup yang terdata hingga tahun 2021 sebanyak 593 pohon. 
- Tahun 2021 kembali diusulkan kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dengan jenis 
tanaman gaharu sebanyak 1.000 bibit dan durian montong okulasi sebanyak 2.405 bibit. Jumlah 
total tanaman yang diajukan sebanyak 3.405 batang dengan penerima manfaat sebanyak 60 KK. 
Estimasi setiap penerima manfaat akan menanam sebanyak 60-61 batang dengan pembagian 
sebanyak 40-41 durian montong okulasi dan 20 batang gaharu. Estimasi luasan sebesar 18,45 ha.
Pada Triwulan III tahun 2021, dilakukan pengajuan kembali kegiatan penanaman tanaman pola 
agroforestri sebanyak 1.880 batang jenis durian montong dengan jumlah penerima manfaat 
sebanyak 40 KK dan luas 12,3 hektar.
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Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Buyung-Buyung telah dilakukan sejak tahun 2018. 
Pelaksanakan patroli hutan berbasis masyarakat tahun 2021 direncanakan seluas 9.761,1 hektar. 
Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak lima kali oleh tim patroli yang terdiri dari empat orang. 
Lokasi patroli dilakukan di Sungai Manuk-Manuk, Sungai Gadang-Gadang, Sungai Padai dan 
Sungai Tabalar. Temuan patroli hutan berupa: fauna: biawak, toke, walet, buaya, burung kacir, 
monyet hitam, kerang, bekantan, kepiting bakau, ikan tempakul;  flora: pohon buli, lipa-lipa, pohon 
kayu birofa (makanan bekantan), bakau, api-api, nipah, nyiri, pohon kayu unyi-unyi, kayu gapur; 
ancaman: tambah udang, tambak tidak terawat, bubu penangkapan kepiting, kawasan penting: 
spot pemancingan ikan.
Kegiatan peningkatan ekonomi berupa tempat penampungan sementara kepiting barang sortir 
(BS), fasilitasi alat produksi dan pengemasan terasi sangrai dan kerupuk udang di tahun 2018. 
Pembuatan penampung sementara kepiting BS sebanyak tiga unit dengan ukuran 2 meter x 3 
meter x 1 meter. Keramba ini akan difungsikan oleh masyarakat untuk menampung kepiting ukuran 
H3 keatas namun saat cangkang lunak dengan waktu satu-dua minggu per orang. Volume yang 
dapat ditampung satu keramba sebanyak 20-40 ekor. Kegiatan ini memberdayakan total sebanyak 
30 orang. Tahun 2020, pemasaran terasi sangrai 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. Sampai saat kerupuk udang masih terus di produksi 
oleh penerima manfaat begitu juga dengan tempat penampungan sementara kepiting. Estimasi 
pendapatan penjualan kerupuk udang tahun 2021 sebesar Rp. 3.300.000. Untuk estimasi kedua 
usaha ini sampai tahun 2021 sebesar Rp33.450.000,-.
Kampung Buyung-Buyung merupakan salah satu sentra penghasil padi sawah di Kabupaten 
Berau. Memiliki luas sawah tadah hujan 446,53 ha atau 3,06% dari luas wilayah administrasi 
kampung. Berdasarkan potensi tersebut tahun 2018, Forclime FC memfasilitasi kegiatan demplot 
hortikultura pengadaan pupuk untuk budidaya padi sawah kepada 38 petani guna peningkatan 
produktivitas padi sawah. Dari hasil panen menghasilkan 45,5 ton/ panen dengan harga per 
kg Rp. 10.000,-. Maka total pendapatan dari panen tersebut sebesar Rp. 450.000.000,-. Hasil 
dari perguliran dana oleh pengelola keuangan tidak lagi untuk pengadaan sawah namun untuk 
pengadaan pestisida dan herbisida guna pengelolaan sawah dan kebun tanaman jangka panjang 
seperti lada dan buah-buahan. Menindaklanjuti hasil panen padi sawah dari 38 penerima manfaat 
kegiatan pertama sebanyak 45,5 ton/ panen (4 bulan) maka tahun 2020, Kampung Buyung-Buyung 
mengajukan pengadaan alat dan bahan untuk pengemasan hasil panen padi sawah. Pemasaran 
hasil pengemasan dilakukan di wilayah Kampung Buyung-Buyung, Tanjung Redeb dan Kecamatan 
Tabalar. Terdapat 2 penerima manfaat yang menggunakan kemasan ini dengan rata-rata setiap 
bulan 20 kemasan untuk ukuran 20 kg dan 10 kg. Pengemasan dilakukan sejak bulan Maret 2021 
sampai dengan saat ini. Nilai pendapatan akumulatif hingga tahun 2021 dari kemasan beras 
sejumlah 452 bungkus sebesar Rp2.260.000,-.dengan harga Rp 5.000,-/bungkus untuk ukuran 
kemasan 20 kg dan Rp. 4000,- ukuran 10 kg. Jika dikonversi dengan harga penjualan hasil panen 
padi sawah maka nilai yang diperolah untuk kemasan 20 kg sebesar Rp. 68.250.000,- (325 karung 
dengan harga per karung Rp. 210.000,-)dan kemasan 10 kg sebesar Rp. 13.970.000,- (127 karung 
dengan harga per karung Rp. 110.000,-) maka total sebesar Rp. 82.220.000,-.
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4. KAMPUNG BUYUNG-BUYUNG

Kampung Buyung-Buyung memiliki luas administrasi indikatif 15.681,37 Ha dan merupakan salah satu 
kampung di Kecamatan Tabalar. Secara geografis, Kampung Buyung-Buyung berada pada 117° 40’ 
26,09” BT-117° 59’ 14,31” BT dan 1° 46’ 23,77” LU-1° 56’ 39,27” LU. Adapun batas-batas administrasi 
Kampung Buyung-Buyung sebagai berikut sebelah utara berbatasan dengan Kampung Pilanjau, 
Kecamatan Pulau Derawan dan Kampung Pesayan, Kecamatan Sambaliung; sebelah selatan 
berbatasan dengan Kampung Semurut, Kecamatan Tabalar; sebelah timur berbatasan dengan Laut 
Sulawesi; sebelah barat berbatasan dengan Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung. Kampung 
Buyung-Buyung termasuk dalam kategori kampung berkembang (0,6692) berdasarkan Indek Desa 
Membangun 2021. Kawasan ekosistem mangrove Kampung Buyung-Buyung merupakan hutan alami 
dengan kondisi yang baik dan hanya sedikit dijumpai alih fungsi lahan menjadi tambak terbuka, yaitu 
seluas ± 12,26 ha (± 0,08 %). Sebagian besar masyarakat kampung bermata pencaharian sebagai 
nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem mangrove. Kawasan ekosistem 
mangrove Kampung Buyung-Buyung masuk sebagai salah satu kawasan konservasi Taman Pesisir 
IA kategori Zona Pemanfaatan Terbatas dengan koordinat 117° 52’ 25,75” BT, 1° 54’ 36,94” LU | 117° 
53’ 46,28” BT, 1° 52’ 12,50” LU | 117° 56’ 36,71” BT, 1° 48’ 13,07” LU berdasarkan keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan nomor 87/Kepmen-KP/2016. Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan 
investasi kehutanan di Kampung Buyung-Buyung sejak tahun 2018 dengan kegiatan sebagai berikut: 

Penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. dalam rangka rehabilitasi area kawasan mangrove 
yang terdegradasi tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 8.890 pohon. 
- Penanaman tahun 2018 sebanyak 2.000 batang di lokasi Radak. Pada penanaman ini bibit mati 
100% karena tergerus ombak, lokasi penanaman berupa serupa serasah kayu dengan 
ketebalan ±50 cm
- Penanaman tahun 2019 sebanyak 3.000 batang di lokasi Muara Radak. Berdasarkan hasil 
marking yang dilakukan oleh Fasilitator Kampung jumlah tanaman hidup sebanyak 1.300. Kendala 
pada lokasi ini adalah hama kerang/ siput dan terkena arus dan damparan kayu saat pasang surut. 
- Penanaman tahun 2020 sebanyak 4.000 batang dengan rincian sebanyak 3.000 bantang untuk 
penanaman dan 1.000 batang untuk penyulaman. Penanaman dilakukan pada 3 lokasi yaitu di 
lokasi Radak sebanyak 2.400 batang, Muara Radak sebanyak 600 dan sepanjang jalan dari Muara 
Radak sampai dekat persawahan sepanjang 2 km pada sebelah kiri jalan sebanyak 1.000 batang. 
sampai dengan saat ini jumlah tanaman hidup di Radak sebanyak 182 batang, di Muara Radak 
sebanyak 353 dan di sepanjang jalan 450 batang. Total sebanyak 985 batang. 
Kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dilakukan tahun 2020 dan 2021 dengan jenis 
tanaman durian montong okulasi dan gaharu. Penanaman dikobinasi dengan tanaman lada/ 
sahang dan cabai. Adapun rincian adalah sebagai berikut:
- Durian okulasi jenis montong tahun 2020 sebanyak 590 batang dengan penambahan flasi 
sebanyak 10 batang sehingga total yang tertanam adalah 600 batang. Jumlah penerima manfaat 
26 orang. Masing-masing penerima manfaat mendapatkan 20-25 bibit per KK. Jumlah durian 
montong hidup yang terdata hingga tahun 2021 sebanyak 593 pohon. 
- Tahun 2021 kembali diusulkan kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dengan jenis 
tanaman gaharu sebanyak 1.000 bibit dan durian montong okulasi sebanyak 2.405 bibit. Jumlah 
total tanaman yang diajukan sebanyak 3.405 batang dengan penerima manfaat sebanyak 60 KK. 
Estimasi setiap penerima manfaat akan menanam sebanyak 60-61 batang dengan pembagian 
sebanyak 40-41 durian montong okulasi dan 20 batang gaharu. Estimasi luasan sebesar 18,45 ha.
Pada Triwulan III tahun 2021, dilakukan pengajuan kembali kegiatan penanaman tanaman pola 
agroforestri sebanyak 1.880 batang jenis durian montong dengan jumlah penerima manfaat 
sebanyak 40 KK dan luas 12,3 hektar.
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Propagul dan Bunga dari Jenis Rhizophora sp Hasil Temuan 
Kegiatan Patroli 2021

Buah dan Bunga Nyiri (Xylocarpus sp) Hasil Temuan 
Kegiatan Patroli 2021

Sekawanan Bekantan (kiri) dan Kegiatan Tim Patroli 
Kampung Buyung-Buyung 2021
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Produk Kerupuk Ikan Kampung Buyung-Buyung Kegiatan 
Investasi Tahun 2018

Tanaman Mangrove Jenis Rhizophora mucronata di 
Sepanjang Jalan Menuju Muara Radak Tahun Investasi 2020

Tanaman Mangrove Jenis Rhizophora mucronata di Sepanjang 
Bibir Pantai Kampung Buyung-Buyung Tahun Investasi 2020

Kegiatan Penanaman Agroforestri Durian Montong Tahun 
Investasi 2020. Durian Ditanam Secara Tumpang Sari 

Bersama Tanaman Sahang/ Lada

Fasilitasi pengemasan beras kampung Buyung-Buyung 
tahun anggaran 2020
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- Tahun 2019, pengajuan kegiatan demplot hortikultura sebanyak 2 proposal dengan nilai masing-
masing proposal sebesar Rp. 50.000.000,-. Kelompok pertama melakukan penanaman tanaman sayur-
sayuran dengan jumlah 3 kelompok sebanyak 15 orang. Jenis sayur-sayuran yang ditanam berupa 
sawi, bayam, terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, jagung, tomat sebesar Rp. 14.000.000,-
- Kelompok kedua melakukan penanaman cabai dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 17 orang. 
Dari hasil kegiatan ini Rp. 29.708.000,-
Jenis tanaman yang dikembangkan saat ini pada setiap kebun bervariasi antara lain sawi, bayam, 
terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, lombok tiung, cabai, jagung, tomat, ubi jalar, melon, dan 
semangka. 
- Nilai pendapatan akumulatif yang diperoleh kelompok sebesar Rp. 98.908.000,- hingga Oktober 
2021. Tanaman sayuran dan buah-buahan yang dikembangkan hingga bulan Oktober 2021 antara 
lain sawi, bayam, terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, lombok tiung, cabai, jagung, tomat, ubi 
jalar, melon, dan semangka.

Tanaman Jeruk Kampung Sukan Tengah Tahun Investasi 2019. Hasil Panen Awal Sebagian 
Digunakan Untuk Konsumsi Sendiri Dan Dijual Di Sekitar Kampung.

Tanaman Durian 
Tahun Investasi 2020

Pengembangan Hortikultura Berupa Tanaman Kacang 
Panjang Tahun Investasi 2019

Temuan Patroli 2021 berupa Burung Bangau dan Monyet Ekor Panjang
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5. KAMPUNG SUKAN TENGAH

Kampung Sukan Tengah merupakan satu dari empat belas kampung yang terdapat di Kecamatan 
Sambaliung (Perda Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2015) dan memiliki luas 6.639,77 Ha. Secara 
geografis, Kampung Sukan Tengah berada pada 117° 36’ 44,45” BT 117° 43’ 37,57” BT dan 2° 3’ 27,83” 
LU 2° 11’ 26,11” LU. Batas administratif Kampung Sukan Tengah masih tentatif karena belum ada 
kesepakatan yang jelas dengan kampung kampung tetangga. Luas wilayah Kampung Sukan Tengah 
berdasarkan peta indikatif yang diperoleh melalui pemetaan batas kampung adalah ± 11.188,18 ha. 
Adapun batas-batas administrasi Kampung Sukan Tengah sebagai berikut: sebelah utara, selatan, 
timur berbatasan dengan sungai/paluh. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gurimbang 
Kecamatan Sambaliung. Kawasan mangrove Kampung Sukan Tengah merupakan hutan alami dengan 
kerapatan yang cukup bagus dan jenis mangrove yang beragam antara lain Rhyzophora, Avicennia 
dan Nypa. Kampung Sukan Tengah termasuk dalam kategori kampung mandiri (0,8410) berdasarkan 
Indek Desa Membangun 2021. Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan investasi pengelolaan 
hutan di Kampung Sukan Tengah sejak tahun 2010 hingga 2021 dengan kegiatan berupa:

Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan agroforestry berupa penanaman jeruk sebanyak 2.380 batang 
untuk 20 penerima manfaat. Tanaman jeruk yang masih hidup per Oktober 2021 adalah 1.910 
batang. Saat ini diperkirakan sebanyak 54% tanaman jeruk telah berbuah dengan rata-rata hasil 
panen/ pohon sebanyak 2 kg. Sebagian penerima manfaat telah melakukan penjualan disekitar 
kampung dan sebagiannya lagi dikonsumsi sendiri. Jika harga per kg sebesar Rp. 5.000; maka 
estimasi hasil panen sebesar Rp. 10.310.000,-. 
Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan penanaman tanaman pola agroforestry tanaman kakao dan 
durian montong okulasi sebanyak 5.700  batang dengan rincian kakao sebanyak 5.100 batang 
untuk 23 penerima manfaat dan durian sebanyak 600 batang untuk 15 penerima manfaat. Jumlah 
tanaman yang masih hidup per Oktober 2021 sebanyak 5.566 batang dengan rincian tanaman 
kakao sebanyak 4.977 batang dan durian sebanyak 589 batang durian
Pada tahun 2021, Kampung Sukan Tengah mengajukan kegiatan rehabilitasi area mangrove 
terdegradasi melalui penanaman mangrove jenis Rhizhophora sp. sebanyak 15.552 bibit yang 
terdiri dari 12.960 bibit mangrove yang akan ditanam dan 2.592 bibit sulaman. Rencana luas area 
penanaman 12,96 hektar. Penanaman dilakukan di daerah Pulau Seribu.
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Sukan Tengah akan dilaksanakan pada area seluas 
532,83 hektar. Lokasi patroli yaitu di Sungai Berau, Sungai Beribit, Sungai Bebanir, Sungai Simaka 
dan Bendungan Sukan. Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak lima kali oleh tim yang terdiri dari 
empat orang. Forclime FC telah memfasilitasi kegiatan patroli sejak tahun 2018. Temuan patroli 
hutan berupa: flora: perangat, pandan, jambu-jambuan, jeruju, ketapang, kelapa, nipah, nyirih, 
kayu nyaru, sarang semut, bakau, nibung, kayu dungun, api-api, daun keriputan, perepat, rambai, 
bakung, pohon piyai, pacar-pacar, ketapi hutan, anggrek rusa; fauna: buaya, burung raja udang, 
ancaman: bekas penumbangan bakau, tambak rakyat, longsor, pukat nelayan, kawasan penting: 
sungai bagusung, sungai balumpur.
Kegiatan pengembangan demplot hortikultura dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tahun 2018 dan 
2019 dengan jenis tanaman sayur-sayuran dan buah buahan. 
- Tahun 2018 merupakan kegiatan investasi jangka pendek sebesar Rp. 50.000.000,- yang 
diberikan kepada 3 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 9 penerima manfaat. Jenis 
tanaman yang dikembangkan adalah semangka. Sampai dengan saat ini penanaman dan panen 
semangka terus dilakukan oleh kelompok. Total penghasil yang diperoleh tahun 2021 sebesar 
Rp. 55.200.000,-
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- Tahun 2019, pengajuan kegiatan demplot hortikultura sebanyak 2 proposal dengan nilai masing-
masing proposal sebesar Rp. 50.000.000,-. Kelompok pertama melakukan penanaman tanaman sayur-
sayuran dengan jumlah 3 kelompok sebanyak 15 orang. Jenis sayur-sayuran yang ditanam berupa 
sawi, bayam, terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, jagung, tomat sebesar Rp. 14.000.000,-
- Kelompok kedua melakukan penanaman cabai dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 17 orang. 
Dari hasil kegiatan ini Rp. 29.708.000,-
Jenis tanaman yang dikembangkan saat ini pada setiap kebun bervariasi antara lain sawi, bayam, 
terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, lombok tiung, cabai, jagung, tomat, ubi jalar, melon, dan 
semangka. 
- Nilai pendapatan akumulatif yang diperoleh kelompok sebesar Rp. 98.908.000,- hingga Oktober 
2021. Tanaman sayuran dan buah-buahan yang dikembangkan hingga bulan Oktober 2021 antara 
lain sawi, bayam, terong, katuk, kubis, kacang panjang, buncis, lombok tiung, cabai, jagung, tomat, ubi 
jalar, melon, dan semangka.
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5. KAMPUNG SUKAN TENGAH

Kampung Sukan Tengah merupakan satu dari empat belas kampung yang terdapat di Kecamatan 
Sambaliung (Perda Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2015) dan memiliki luas 6.639,77 Ha. Secara 
geografis, Kampung Sukan Tengah berada pada 117° 36’ 44,45” BT 117° 43’ 37,57” BT dan 2° 3’ 27,83” 
LU 2° 11’ 26,11” LU. Batas administratif Kampung Sukan Tengah masih tentatif karena belum ada 
kesepakatan yang jelas dengan kampung kampung tetangga. Luas wilayah Kampung Sukan Tengah 
berdasarkan peta indikatif yang diperoleh melalui pemetaan batas kampung adalah ± 11.188,18 ha. 
Adapun batas-batas administrasi Kampung Sukan Tengah sebagai berikut: sebelah utara, selatan, 
timur berbatasan dengan sungai/paluh. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Gurimbang 
Kecamatan Sambaliung. Kawasan mangrove Kampung Sukan Tengah merupakan hutan alami dengan 
kerapatan yang cukup bagus dan jenis mangrove yang beragam antara lain Rhyzophora, Avicennia 
dan Nypa. Kampung Sukan Tengah termasuk dalam kategori kampung mandiri (0,8410) berdasarkan 
Indek Desa Membangun 2021. Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan investasi pengelolaan 
hutan di Kampung Sukan Tengah sejak tahun 2010 hingga 2021 dengan kegiatan berupa:

Pada tahun 2019 dilakukan kegiatan agroforestry berupa penanaman jeruk sebanyak 2.380 batang 
untuk 20 penerima manfaat. Tanaman jeruk yang masih hidup per Oktober 2021 adalah 1.910 
batang. Saat ini diperkirakan sebanyak 54% tanaman jeruk telah berbuah dengan rata-rata hasil 
panen/ pohon sebanyak 2 kg. Sebagian penerima manfaat telah melakukan penjualan disekitar 
kampung dan sebagiannya lagi dikonsumsi sendiri. Jika harga per kg sebesar Rp. 5.000; maka 
estimasi hasil panen sebesar Rp. 10.310.000,-. 
Pada tahun 2020 dilakukan kegiatan penanaman tanaman pola agroforestry tanaman kakao dan 
durian montong okulasi sebanyak 5.700  batang dengan rincian kakao sebanyak 5.100 batang 
untuk 23 penerima manfaat dan durian sebanyak 600 batang untuk 15 penerima manfaat. Jumlah 
tanaman yang masih hidup per Oktober 2021 sebanyak 5.566 batang dengan rincian tanaman 
kakao sebanyak 4.977 batang dan durian sebanyak 589 batang durian
Pada tahun 2021, Kampung Sukan Tengah mengajukan kegiatan rehabilitasi area mangrove 
terdegradasi melalui penanaman mangrove jenis Rhizhophora sp. sebanyak 15.552 bibit yang 
terdiri dari 12.960 bibit mangrove yang akan ditanam dan 2.592 bibit sulaman. Rencana luas area 
penanaman 12,96 hektar. Penanaman dilakukan di daerah Pulau Seribu.
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung Sukan Tengah akan dilaksanakan pada area seluas 
532,83 hektar. Lokasi patroli yaitu di Sungai Berau, Sungai Beribit, Sungai Bebanir, Sungai Simaka 
dan Bendungan Sukan. Frekuensi patroli dilaksanakan sebanyak lima kali oleh tim yang terdiri dari 
empat orang. Forclime FC telah memfasilitasi kegiatan patroli sejak tahun 2018. Temuan patroli 
hutan berupa: flora: perangat, pandan, jambu-jambuan, jeruju, ketapang, kelapa, nipah, nyirih, 
kayu nyaru, sarang semut, bakau, nibung, kayu dungun, api-api, daun keriputan, perepat, rambai, 
bakung, pohon piyai, pacar-pacar, ketapi hutan, anggrek rusa; fauna: buaya, burung raja udang, 
ancaman: bekas penumbangan bakau, tambak rakyat, longsor, pukat nelayan, kawasan penting: 
sungai bagusung, sungai balumpur.
Kegiatan pengembangan demplot hortikultura dilakukan sebanyak 2 kali yaitu tahun 2018 dan 
2019 dengan jenis tanaman sayur-sayuran dan buah buahan. 
- Tahun 2018 merupakan kegiatan investasi jangka pendek sebesar Rp. 50.000.000,- yang 
diberikan kepada 3 kelompok dengan jumlah anggota sebanyak 9 penerima manfaat. Jenis 
tanaman yang dikembangkan adalah semangka. Sampai dengan saat ini penanaman dan panen 
semangka terus dilakukan oleh kelompok. Total penghasil yang diperoleh tahun 2021 sebesar 
Rp. 55.200.000,-
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Forclime FC memfasilitasi pembangunan jalur trekking sepanjang 300meter sebagai ekowisata 
mangrove Teluk Semanting. Selain dari Forclime FC, pembangunan trekking mangrove juga 
dilakukan oleh parapihak antara lain: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dinas Pariwisata 
Kabupaten Berau, FLIM, YAKOBI, Kementerian Desa, ADK, YKAN, APBD Provinsi dan APBN. 
Sampai dengan saat ini panjang trekking ± 1.000 meter. Selain trekking mangrove juga terdapat 
pendopo, menara pantau, toilet, gazebo, glam camping. Tim Pengelola mangrove (TPM) saat ini 
belum menarik retribusi pengunjung untuk memasuki Kawasan trekking. Sejauh ini biaya masih 
bersifat sukarela untuk kebersihan dan pemeliharaan. TPM, Pemerintah Kampung dan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Berau sedang menyiapkan perhitungan tarif retribusi.
Fasilitasi pembuatan keramba penggemukan kepiting bakau sebanyak tiga keramba pada tahun 
2019. Jumlah penerima manfaat sebanyak 16 orang yang tergabung dalam tiga kelompok. 
Penaburan benih kepiting oleh kelompok telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan 
tahun 2021 pada keramba dengan berat rata-rata 15 kg dengan jumlah kepiting sebanyak 75-100 
ekor/ keramba. Hasil panen penaburan pertama sebanyak 33 kg pada 1 keramba dengan hasil 
jual Rp.825.000,-. Berdasarkan monitoring dan pangamatan yang dilakukan dalam kegiatan ini 
terdapat kendala yang dihadapi oleh kelompok, berupa: turap jebol karena terkena pasang surut 
air, berang-berang merusak jaring, kepiting tractor merusak terpal parit tanggul dan biawak.  
Perbaikan pada satu keramba telah dilakukan pada bulan Mei 2021 yang dilanjurkan dengan 
menabur benih kepiting bulan Juni 2021 sebanyak 75 ekor dengan berat 15 kg dengan berat 
rata-rata 2 ons/ ekor. Dari hasil pengamatan 1 keramba kepiting tersebut, saat ini berat kepiting 
telah mencapai 3,5 ons/ ekor dengan jumlah hidup sebanyak 33 ekor. Dari hasil diskusi dengan 
2 kelompok lainnya, perbaikan keramba kepiting akan dilakukan setelah uji coba pada keramba 
pertama menunjukan hasil baik dan dan gangguan hama dapat ditanggulangi. 
Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis hasil laut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan 2019 
oleh UMKM kerupuk dan amplang ikan dengan pengadaan peralatan pendukung. Produk amplang 
dan kerupuk ikan berbahan dasar ikan bulan-bulan untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan bulan-
bulan. Jumlah penerima manfaat sebanyak 25 KK yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok. Peralatan 
pendukung guna meningkatkan produktifitas berupa:
- alat penjemuran kerupuk tahun 2018 untuk 5 kelompok,
- alat pengadaan alat pemisah duri dan daging ikan, alat pemotong kerupuk, mesin pengadon 
dan seperangkat alat produksi seperti kompor, panci, wajan dan lainnya ditahun 2019 untuk 3 
kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok mendapatkan 1 unit lengkap,

Kedua produk tersebut telah mendapatkan P-IRT dan melakukan penjualan di swalayan-swalayan 
Tanjung Redeb, permintaan di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda. Harga untuk kerupuk ikan Rp. 
55.000,- ribu/kg dan amplang  ikan Rp. 130.00/1 kg. Pengemasan untuk kerupuk ikan adalah 400 
gram dan amplang ikan 150 gram. Pendapatan akumulatif penjualan kerupuk dan amplang yang 
diperoleh kelompok sampai dengan 2021 sebesar Rp. 245.719.000,-. Dari hasil penjualan per kemasan 
dilakukan penyisihan dana sebesar Rp. 500,-. untuk pelestarian mangrove. Berdasarkan informasi 
TPM, tahun 2021 dari bulan Januari - Oktober dana yang telah terkumpul sekitar Rp. 600.000,-. Dana 
tersebut diserahkan melalui pemerintah kampung kepada TPM untuk digunakan kegiatan patroli hutan, 
perawatan ekowisata dan operasional TPM.
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6.KAMPUNG TELUK SEMANTING

Kampung Teluk Semanting adalah salah satu kampung DA#10 Mangrove yang berada di Kecamatan 
Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Letak kampung tepatnya berada di muara Sungai Berau sebelah 
Utara dan berada di daerah pantai dengan luas administratif 8.897,62 Ha. Kampung Teluk Semanting 
termasuk dalam kategori kampung maju (0,7327) berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) 2021. 
Ekosistem mangrove di Kampung Teluk Semanting merupakan hutan alami dengan kondisi yang 
baik dengan jenis mangrove didominasi oleh spesies Sonneratia sp, Avicennia sp dan Rhyzophora 
sp. Kerapatan mangrove Kampung Teluk Semanting tergolong sedang. Ekosistem mangrove Teluk 
Semanting berada di sepanjang bibir pantai yang memanjang dari sisi Timur ke arah Barat dengan 
luas ± 710,47 ha (7,86 %). Forclime FC telah memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan di Kampung 
Teluk Semanting sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan kegiatan sebagai berikut:

Penanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata dan Rhizophora apiculata pada tahun investasi 
2018 dan 2020 sejumlah 13.200 bibit di Sungai Pindu Kanan Kecil, Sungai Kanan Besar, Sungai 
Teluk Pangkul, area treking mangrove, Pulau Bingkar, dan Sungai Ulingan. Jumlah tanaman hidup 
saat ini 9.190 pohon. Estimasi luasan berdasarkan tanaman hidup seluas 0,919 ha. 
Tahun 2021, Kampung Teluk Semanting mengajukan kembali kegiatan penanaman mangrove 
jenis Rhizophora sp. berjumlah 9.000 bibit yang terdiri dari 7.500 bibit untuk penanaman dan 1.500 
bibit untuk sulaman. Estimasi luasan penanaman yaitu 0,75 hektar. Lokasi penanaman sekitar 
area treking mangrove, Pulau Bingkar dan Sungai Pindu Kanan Besar. Penanaman ini merupakan 
lanjutan dari penanaman pada lokasi tahun sebelumnya sebagai perluasan.
Kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2019, 2020 
dan 2021 sebanyak 6.971 batang. Penanaman dikombinasikan dengan tanaman sahang/ lada, 
cocoa, karet, elay, petai dan tanaman umur pendek (pisang dan nanas). Secara detail penanaman 
tanaman pola agroforestry setiap tahun adalah sebagai berikut:
- Penanaman kelapa pandan wangi dilakukan tahun 2019 sebanyak 416 batang yang dibagi 
kepada 81 penerima manfaat. Berdasarkan hasil monitoring dan pengajuan pemeliharaan tahun 
ke 2 yang diajukan tahun 2021 jumlah kelapa pandan wangi saat ini sebanyak 318 pohon. 
- Penanaman durian montong dilakukan tahun 2020 sebanyak 555 batang dengan penerima 
manfaat sebanyak 152 KK. Jumlah tanaman hidup tahun 2021 berdasarkan pengajuan 
pemeliharaan tahun ke 1 sebanyak 525 batang. 
- Tahun 2021, dilakukan pengajuan kembali penanaman tanaman pola agroforestri sebanyak 6.000 
batang dengan jenis durian musangking, alpukat miki dan gaharu. Jumlah masing-masing jenis 
adalah durian musangking sebanyak 2.000 bibit, alpukat miki sebanyak 2.000 bibit dan gaharu 
sebanyak 2.000 bibit. Penerima manfaat sebanyak 152 KK dengan estimasi luas kebun adalah 34 
ha yang akan ditanam di RT 1 dan RT 2 Kampung Teluk Semanting. 
Kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pola agroforestry adalah busuk akar, penggerek batang, dan hama babi. 
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung teluk Semanting telah dilakukan sejak tahun 2018-
2021. Pada tahun 2021, rencana area terpatroli seluas 354,73 hektar dengan frekuensi sebanyak 
4 kali. Patroli hutan dilaksanakan oleh tim patroli terdiri dari empat orang. Lokasi patroli hutan 
di Teluk Pangkul, Pindu Kanan Besar, Sungai Lamban, Pulau Bingkar, Sungai Ulingan, Sungai 
Sembelang dan Muara Teluk Semanting. Temuan patroli hutan berupa fauna: buaya muara, 
biawak, tiram, burung kujju, monyet ekor panjang, elang, kera hitam, kerang tudai darah, kerang 
ketuyung, kerang lukan/ tudai putih, bangau campong, burung enggang, ikan tempakul, burung 
punai, burung raja udang dan burung srindit, kepiting bakau, bekantan; flora: mangga kueni, 
mangga donggala, perepat, api-api, bakau dan nipah; kawasan penting: makam nenek moyang 
Teluk Semanting (makam tua), makam pendiri kampung; ancaman: pembukaan kebun sawit
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Forclime FC memfasilitasi pembangunan jalur trekking sepanjang 300meter sebagai ekowisata 
mangrove Teluk Semanting. Selain dari Forclime FC, pembangunan trekking mangrove juga 
dilakukan oleh parapihak antara lain: Dinas Perikanan Kabupaten Berau, Dinas Pariwisata 
Kabupaten Berau, FLIM, YAKOBI, Kementerian Desa, ADK, YKAN, APBD Provinsi dan APBN. 
Sampai dengan saat ini panjang trekking ± 1.000 meter. Selain trekking mangrove juga terdapat 
pendopo, menara pantau, toilet, gazebo, glam camping. Tim Pengelola mangrove (TPM) saat ini 
belum menarik retribusi pengunjung untuk memasuki Kawasan trekking. Sejauh ini biaya masih 
bersifat sukarela untuk kebersihan dan pemeliharaan. TPM, Pemerintah Kampung dan Dinas 
Pariwisata Kabupaten Berau sedang menyiapkan perhitungan tarif retribusi.
Fasilitasi pembuatan keramba penggemukan kepiting bakau sebanyak tiga keramba pada tahun 
2019. Jumlah penerima manfaat sebanyak 16 orang yang tergabung dalam tiga kelompok. 
Penaburan benih kepiting oleh kelompok telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan 
tahun 2021 pada keramba dengan berat rata-rata 15 kg dengan jumlah kepiting sebanyak 75-100 
ekor/ keramba. Hasil panen penaburan pertama sebanyak 33 kg pada 1 keramba dengan hasil 
jual Rp.825.000,-. Berdasarkan monitoring dan pangamatan yang dilakukan dalam kegiatan ini 
terdapat kendala yang dihadapi oleh kelompok, berupa: turap jebol karena terkena pasang surut 
air, berang-berang merusak jaring, kepiting tractor merusak terpal parit tanggul dan biawak.  
Perbaikan pada satu keramba telah dilakukan pada bulan Mei 2021 yang dilanjurkan dengan 
menabur benih kepiting bulan Juni 2021 sebanyak 75 ekor dengan berat 15 kg dengan berat 
rata-rata 2 ons/ ekor. Dari hasil pengamatan 1 keramba kepiting tersebut, saat ini berat kepiting 
telah mencapai 3,5 ons/ ekor dengan jumlah hidup sebanyak 33 ekor. Dari hasil diskusi dengan 
2 kelompok lainnya, perbaikan keramba kepiting akan dilakukan setelah uji coba pada keramba 
pertama menunjukan hasil baik dan dan gangguan hama dapat ditanggulangi. 
Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis hasil laut telah dilakukan sejak tahun 2018 dan 2019 
oleh UMKM kerupuk dan amplang ikan dengan pengadaan peralatan pendukung. Produk amplang 
dan kerupuk ikan berbahan dasar ikan bulan-bulan untuk meningkatkan nilai ekonomi ikan bulan-
bulan. Jumlah penerima manfaat sebanyak 25 KK yang terbagi dalam 5 (lima) kelompok. Peralatan 
pendukung guna meningkatkan produktifitas berupa:
- alat penjemuran kerupuk tahun 2018 untuk 5 kelompok,
- alat pengadaan alat pemisah duri dan daging ikan, alat pemotong kerupuk, mesin pengadon 
dan seperangkat alat produksi seperti kompor, panci, wajan dan lainnya ditahun 2019 untuk 3 
kelompok dengan jumlah masing-masing kelompok mendapatkan 1 unit lengkap,

Kedua produk tersebut telah mendapatkan P-IRT dan melakukan penjualan di swalayan-swalayan 
Tanjung Redeb, permintaan di Balikpapan, Tarakan dan Samarinda. Harga untuk kerupuk ikan Rp. 
55.000,- ribu/kg dan amplang  ikan Rp. 130.00/1 kg. Pengemasan untuk kerupuk ikan adalah 400 
gram dan amplang ikan 150 gram. Pendapatan akumulatif penjualan kerupuk dan amplang yang 
diperoleh kelompok sampai dengan 2021 sebesar Rp. 245.719.000,-. Dari hasil penjualan per kemasan 
dilakukan penyisihan dana sebesar Rp. 500,-. untuk pelestarian mangrove. Berdasarkan informasi 
TPM, tahun 2021 dari bulan Januari - Oktober dana yang telah terkumpul sekitar Rp. 600.000,-. Dana 
tersebut diserahkan melalui pemerintah kampung kepada TPM untuk digunakan kegiatan patroli hutan, 
perawatan ekowisata dan operasional TPM.
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6.KAMPUNG TELUK SEMANTING

Kampung Teluk Semanting adalah salah satu kampung DA#10 Mangrove yang berada di Kecamatan 
Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Letak kampung tepatnya berada di muara Sungai Berau sebelah 
Utara dan berada di daerah pantai dengan luas administratif 8.897,62 Ha. Kampung Teluk Semanting 
termasuk dalam kategori kampung maju (0,7327) berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM) 2021. 
Ekosistem mangrove di Kampung Teluk Semanting merupakan hutan alami dengan kondisi yang 
baik dengan jenis mangrove didominasi oleh spesies Sonneratia sp, Avicennia sp dan Rhyzophora 
sp. Kerapatan mangrove Kampung Teluk Semanting tergolong sedang. Ekosistem mangrove Teluk 
Semanting berada di sepanjang bibir pantai yang memanjang dari sisi Timur ke arah Barat dengan 
luas ± 710,47 ha (7,86 %). Forclime FC telah memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan di Kampung 
Teluk Semanting sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 dengan kegiatan sebagai berikut:

Penanaman mangrove jenis Rhizophora mucronata dan Rhizophora apiculata pada tahun investasi 
2018 dan 2020 sejumlah 13.200 bibit di Sungai Pindu Kanan Kecil, Sungai Kanan Besar, Sungai 
Teluk Pangkul, area treking mangrove, Pulau Bingkar, dan Sungai Ulingan. Jumlah tanaman hidup 
saat ini 9.190 pohon. Estimasi luasan berdasarkan tanaman hidup seluas 0,919 ha. 
Tahun 2021, Kampung Teluk Semanting mengajukan kembali kegiatan penanaman mangrove 
jenis Rhizophora sp. berjumlah 9.000 bibit yang terdiri dari 7.500 bibit untuk penanaman dan 1.500 
bibit untuk sulaman. Estimasi luasan penanaman yaitu 0,75 hektar. Lokasi penanaman sekitar 
area treking mangrove, Pulau Bingkar dan Sungai Pindu Kanan Besar. Penanaman ini merupakan 
lanjutan dari penanaman pada lokasi tahun sebelumnya sebagai perluasan.
Kegiatan penanaman tanaman pola agroforestri dilakukan selama 3 tahun yaitu tahun 2019, 2020 
dan 2021 sebanyak 6.971 batang. Penanaman dikombinasikan dengan tanaman sahang/ lada, 
cocoa, karet, elay, petai dan tanaman umur pendek (pisang dan nanas). Secara detail penanaman 
tanaman pola agroforestry setiap tahun adalah sebagai berikut:
- Penanaman kelapa pandan wangi dilakukan tahun 2019 sebanyak 416 batang yang dibagi 
kepada 81 penerima manfaat. Berdasarkan hasil monitoring dan pengajuan pemeliharaan tahun 
ke 2 yang diajukan tahun 2021 jumlah kelapa pandan wangi saat ini sebanyak 318 pohon. 
- Penanaman durian montong dilakukan tahun 2020 sebanyak 555 batang dengan penerima 
manfaat sebanyak 152 KK. Jumlah tanaman hidup tahun 2021 berdasarkan pengajuan 
pemeliharaan tahun ke 1 sebanyak 525 batang. 
- Tahun 2021, dilakukan pengajuan kembali penanaman tanaman pola agroforestri sebanyak 6.000 
batang dengan jenis durian musangking, alpukat miki dan gaharu. Jumlah masing-masing jenis 
adalah durian musangking sebanyak 2.000 bibit, alpukat miki sebanyak 2.000 bibit dan gaharu 
sebanyak 2.000 bibit. Penerima manfaat sebanyak 152 KK dengan estimasi luas kebun adalah 34 
ha yang akan ditanam di RT 1 dan RT 2 Kampung Teluk Semanting. 
Kendala yang dihadapi oleh penerima manfaat dalam kegiatan penanaman dan pemeliharaan 
tanaman pola agroforestry adalah busuk akar, penggerek batang, dan hama babi. 
Patroli hutan berbasis masyarakat di Kampung teluk Semanting telah dilakukan sejak tahun 2018-
2021. Pada tahun 2021, rencana area terpatroli seluas 354,73 hektar dengan frekuensi sebanyak 
4 kali. Patroli hutan dilaksanakan oleh tim patroli terdiri dari empat orang. Lokasi patroli hutan 
di Teluk Pangkul, Pindu Kanan Besar, Sungai Lamban, Pulau Bingkar, Sungai Ulingan, Sungai 
Sembelang dan Muara Teluk Semanting. Temuan patroli hutan berupa fauna: buaya muara, 
biawak, tiram, burung kujju, monyet ekor panjang, elang, kera hitam, kerang tudai darah, kerang 
ketuyung, kerang lukan/ tudai putih, bangau campong, burung enggang, ikan tempakul, burung 
punai, burung raja udang dan burung srindit, kepiting bakau, bekantan; flora: mangga kueni, 
mangga donggala, perepat, api-api, bakau dan nipah; kawasan penting: makam nenek moyang 
Teluk Semanting (makam tua), makam pendiri kampung; ancaman: pembukaan kebun sawit
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Produk Olahan Hasil Laut  Kampung Teluk Semanting Tahun 2021

Lokasi Penggemukan Kepiting Di Tracking Mangroove

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Keramba Penggemukan Kepiting Bakau (Scilla sp) Tahun Investasi 2019

Bunga Sonneratia sp Hasil Temuan Patroli
 Kampung Teluk Semanting 2021

Tanaman Mangrove Pada Tahun 2020 Yang Ditanam Di 
Sepanjang Jalur Trekking Wisata Mangrove
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Keramba Penggemukan Kepiting Bakau (Scilla sp) Tahun Investasi 2019

Bunga Sonneratia sp Hasil Temuan Patroli
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7. KAMPUNG 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. Status kemajuan dan kemandirian Kampung 
Pilanjau berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) tergolong desa maju. Ekosistem mangrove di 
Kampung Pilanjau merupakan hutan alami dengan kondisi yang baik. Di dalam keputusan Menteri 
Kelautan dan Perikanan nomor 87/Kepmen-KP/2016, diterangkan bahwa kawasan ekosistem 
mangrove Kampung Pilanjau masuk sebagai salah satu kawasan konservasi Taman Pesisir IA 
kategori Zona Pemanfaatan Terbatas dengan koordinat 117° 45’ No Penggunaan Lahan Luas (Ha) 
Persentase (%) 1 Badan Air 280,27 1,70 2 Hutan Lahan Kering Sekunder 6.328,06 38,27 3 Ekosistem 
Mangrove 8.178,43 49,46 4 Pelabuhan 27,46 0,17 5 Permukiman 102,48 0,62 6 Pertanian Lahan 
Kering 1.139,43 6,89 7 Tambak 246,90 1,49 8 Tanah Terbuka 232,04 1,40 Total 16.535,08 100,00 
56 40,00” BT, 2° 1’ 7,93” LU | 117° 50’ 12,66” BT, 2° 0’ 37,40” LU | 117° 52’ 42,24” BT, 1° 58’ 27,08” 
LU. Kerapatan tajuk mangrove Kampung Pilanjau cukup tinggi yang didominasi jenis Rhyzophora 
dan merupakan habitat dari satwa bekantan yang dilindungi. Program Forclime FC telah melakukan 
intervensi kegiatan investasi pengelolaan hutan di Kampung Pilanjau sejak tahun 2018 hingga tahun 
2021 dengan kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan penanaman tanaman pola agroforestry dengan penanaman durian montong okulasi dan 
petai pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 6.155 bibit. Kombinasi tanaman berupa lada/ 
sahang, kakao dan jenis tanaman hortikultura seperti cabai dan lainnya. Rincian jenis dan jumlah 
tanaman setiap tahun adalah sebagai berikut:
- Tahun 2018 penanaman tanaman agroforestry sebanyak 665 batang dengan jenis durian 
montong okulasi. Jumlah penerima manfaat sebanyak 20. Data tanaman hidup sampai dengan 
2021 sebanyak 446 batang. dengan tinggi rata-rata 1,5 meter dan lingkar batang sebesar 5 – 10 
cm.  
- Tahun 2019 penanaman tanaman agroforestry dengan jenis petai sebanyak 4.890 batang 
penerima manfaat 207 sehingga rata-rata mendapatkan 20 batang. Data tanaman hidup sampai 
dengan 2021 sebanyak 4.803 batang. dengan tinggi rata-rata ±4 meter dan lingkar batang sebesar 
10 - 20 cm. Tanaman belum berbuah.
- Tahun 2020 penanaman tanaman pola agroforestry dengan jenis durian okulasi jenis montong 
sebanyak 600 batang penerima manfaat 16 KK. Data tanaman hidup sampai dengan 2021 
sebanyak 583 batang dengan tinggi 90-120 cm dan lingkar batang 4 cm. 
- Hingga Oktober 2021 jumlah tanaman hidup yaitu 5.700 pohon. Jumlah penerima manfaat untuk 
kegiatan penanaman ini 284 KK. Kampung Pilanjau kembali melakukan pengajuan proposal 
tambahan untuk penanaman tanaman agroforestry jenis durian sebanyak 2.820 batang untuk 60 
penerima manfaat.
- Pengajuan kembali kegiatan penanaman tanaman pola agroforestry pada tahun 2021 jenis durian 
okulasi jenis montong sebanyak 2.820 bibit untuk 60 KK penerima manfaat. Lokasi penanaman 
tersebar di sepanjanga kampung. Rencana luas area penanaman 18,45 hektar.
Upaya pemulihan area mangrove terdegradasi melalui penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. 
sebanyak 15.552 bibit yang terdiri dari 12.960 bibit yang akan ditanam dan 2.592 sulaman untuk 
tahun 2021. Lokasi penanaman di Sungai Saketa, Sungai Pesayan dan Sungai Padai dengan 
rencana luas area 12,90 hektar.
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okulasi jenis montong sebanyak 2.820 bibit untuk 60 KK penerima manfaat. Lokasi penanaman 
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Upaya pemulihan area mangrove terdegradasi melalui penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. 
sebanyak 15.552 bibit yang terdiri dari 12.960 bibit yang akan ditanam dan 2.592 sulaman untuk 
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Tanaman Cabai di Demplot Hortikultura Tahun 2020 dan Kegiatan Persemaian

Hamparan Demplot Tanaman Jagung Kampung Pilanjau

Penyiapan Bahan Baku Berupa 
Kepala Udang Untuk Pembuatan Petis Udang

Pengemasan Petis di Kampung Pilanjau

Hamparan Demplot Tanaman Cabai Kampung Pilanjau

Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Perlindungan dan pengamanan area mangrove melalui kegiatan patroli hutan berbasis masyarakat. 
Kegiatan patroli hutan telah difasilitasi sejak tahun 2018-2021. Patroli hutan Kampung Pilanjau 
pada tahun 2021 dilaksanakan di  Sungai Padai, Sungai Pesayan, Sungai Malaka km 12 dan 
Muara pantai. Frekuensi patroli sebanyak 5 kali yang akan dilakukan oleh satu tim yang terdiri dari 
empat orang. Temuan patroli hutan tahun 2021 berupa flora: mangrove tancang/lindur (Bruguiera), 
mangrove rhizophora, mangrove rhizophora daun sempit (R. apiculata), mangrove xylocarpus , 
nipah, paku sarang burung, paku simbar menjangan; fauna: buaya, burung belibis, burung beo, 
burung elang, burung kacer, burung kacer laut, burung murai batu, burung paruh kuning, burung 
wallet, ikan belanak, monyet ekor panjang; selain itu tim patroli menemukan kegiatan tambak 
intensif budidaya udang.
Kegiatan pengembangan demplot holtikultura 
- Pada tahun 2019 dilakukan semangka, jagung, cabai, tomat, kacang tanah dilakukan oleh 1 
kelompok sebanyak 5 KK. Hasil panen kegiatan ini sebesar Rp. 18.974.200,-. 
- Tahun 2020 penanaman kacang tanah dan cabai dengan penerima manfaat 5 KK yang tergabung 
dalam 1 kelompok. Pemanenan yang telah dilakukan berupa kacang tanah dengan hasil panen 
50 kg sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan untuk tanaman cabai mulai berbuah dan panen kecil, 
sampai dengan Oktober 2021 hasil panen sebeasar 39 kg dengan total 1.186.000,-.
Usaha pembuatan petis yang diberikan kepada 1 kelompok Berkah Makmur dengan jumlah 
anggota sebanyak 5 KK. Pengemasan dengan 2 ukuran yaitu 150 gram seharga Rp 10.000,- dan 
300 gram seharga Rp 20.000,-. Besar pendapat yang diperoleh sampai Oktober 2021 
Rp. 1.141.000,-
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8. KAMPUNG BATU-BATU

Luas Kampung Batu-Batu berada di Kecamatan Gunung Tabur dengan luas wilayah administratif 
18.676,32 Ha. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Batu-Batu berdasarkan Indeks Desa 
Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong Desa Berkembang dengan nilai 0,7010. Luas ekosistem 
mangrove di Kampung Batu-Batu ± 360,87 ha atau ± 1,63 % dari total luas kampung. Ekosistem 
mangrove di Kampung Batu-Batu merupakan hutan alami dengan kondisi yang baik dan tidak dijumpai 
alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak. Program Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan 
investasi dalam pengelolaan hutan di Kampung Batu-Batu sejak tahun 201-2021 dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut:

Tahun 2018 kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan hasil hutan mangrove dengan 
pembuatan Minuman Segar (MIGAR) berbahan buah mangrove jenis Sonneratia alba atau yang 
disebut perangat dalam bahasa lokal. Pemberian bantuan berupa alat produk dan kemasan 
produk. Penerima manfaat adalah kelompok Putri Kinsum dengan jumlah anggota sebanyak 8 
orang. Pembuatan dan penjulan masih terbatas di sekitar kampung saat terdapat perayaan atau 
keramaian dan atau untuk konsumsi sendiri. Penjualan yang telah dilakukan di tahun 2018-2020 
sebesar 2019 Rp. 1.600.000,- untuk 200 botol. Tahun 2020 - 2021, pembuatan MIGAR hanya 
untuk kebutuhan pameran dan konsumsi rumah tangga. Jumlah produksi masih terbatas karena 
saat ini batas penyimpanan produk MIGAR baru dapat bertahan 1 minggu dalam softcase.      
Pengembangan demplot hortikultura dengan jenis cabai dilakukan oleh 1 kelompok dengan jumlah 
10 penerima manfaat di tahuan 2019. Hasil panen ± sebanyak 120 kg dengan total pendapatan 
Rp. 9.600.000,-. Setelah pananaman cabai, kelompok melakukan penanaman jenis lain seperti 
kacang putih, terong dan labu. Hasil dari panen komoditas ini masih dalam pencatatan oleh 
Fasilitator Kampung.
Kegiatan penanaman tanaman agroforestri dilakukan tahun 2020 dan 2021 berupa:
- Pada tahun 2020 sebanyak 555 bibit durian okulasi jenis montong. Jumlah penerima manfaat 
sebanyak 88 KK dengan pembagian masing-masing sebanyak 5-6 bibit durian. Jumlah tanaman 
hidup sampai dengan saat ini sebanyak 550. Tinggi rata-rata 80-100 cm dengan 
lingkar batang 3-5 cm. 
- Merujuk dari persentasi tanaman hidup tanaman durian tahun 2020 maka  tahun 2021 diajukan 
kembali penanaman tanaman agroforestry durian okulasi sebanyak 1.500 bibit durian musangking, 
1.500 bibit gaharu dan 1.500 bibit keruing dan atau jenis lain tanaman kayu keras dengan penerima 
manfaat sebanyak 79 KK tersebar di RT 1 dan RT 2 dengan estimasi luasan area 30-36 hektar. 
Pada Triwulan III diajukan kembali kegiatan ini dengan jenis tanaman yang sama yaitu 560 bibit 
musangking, 500 bibit kruing dan atau jenis lain tanaman kayu keras dan 500 bibit gaharu untuk 
25 KK penerima manfaat dengan estimasi luas 9,1 ha. Jumlah penerima manfaat sebanyak 21 KK 
dengan estimasi luas area sebesar 11,6 hektar.
- Kegiatan pemeliharaan tanaman durian dari hasil penanaman tanaman agroforestri tahun 2020 
sebanyak 550 batang dilakukan tahun 2021 dengan tujuan tanaman mendapatkan pertumbuhan 
secara optimal. 
- Guna perlindungan dan pengaman kawasan hutan serta monitoring keragaman hayati dilakukan 
kegiatan patroli hutan berbasis masyrakat yang difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2018-2021. 
Kegiatan patroli hutan tahun 2021 di Kampung Batu-Batu dengan frekuensi sebanyak 4 kali 
dengan estimasi luasan area sebesar 348.96 hektar. Patroli dilaksanakan secara tim yang terdiri 
dari empat orang. Lokasi patrol berada di Pulau Kalelawar, Pulau Badak-Badak, Muara Kasai dan 
sekitar Sungai Talaso (batas kampung Batu-Batu dengan Kasai). Temuan patroli hutan berupa  
flora: anggrek hutan, anggrek tanduk rusa, bambu hutan, dungun, kayu pahlawan, keruing, 
meranti, nibung, perangat, pinang hutan, pohon saraddang, sarang semut dan simpur;
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Laporan Kegiatan Program FORCLIME FC Module 2021

Kemasan produk petis Kampung Pilanjau tersedia 
dalam ukuran 150 gram dan 300 gram

Pembibitan Mangrove Rhizophora sp Untuk Kegiatan Penanaman Tahun 2021

Tanaman Investasi Agroforestry Durian (Durio sp) 
Tahun 2020 di Kampung Pilanjau

Tanaman Investasi Agroforestry Petai (Parkia sp) 
Tahun 2019 di Kampung Pilanjau
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8. KAMPUNG BATU-BATU

Luas Kampung Batu-Batu berada di Kecamatan Gunung Tabur dengan luas wilayah administratif 
18.676,32 Ha. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Batu-Batu berdasarkan Indeks Desa 
Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong Desa Berkembang dengan nilai 0,7010. Luas ekosistem 
mangrove di Kampung Batu-Batu ± 360,87 ha atau ± 1,63 % dari total luas kampung. Ekosistem 
mangrove di Kampung Batu-Batu merupakan hutan alami dengan kondisi yang baik dan tidak dijumpai 
alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak. Program Forclime FC telah melakukan intervensi kegiatan 
investasi dalam pengelolaan hutan di Kampung Batu-Batu sejak tahun 201-2021 dengan rincian 
kegiatan sebagai berikut:

Tahun 2018 kegiatan yang dilakukan berupa pengembangan hasil hutan mangrove dengan 
pembuatan Minuman Segar (MIGAR) berbahan buah mangrove jenis Sonneratia alba atau yang 
disebut perangat dalam bahasa lokal. Pemberian bantuan berupa alat produk dan kemasan 
produk. Penerima manfaat adalah kelompok Putri Kinsum dengan jumlah anggota sebanyak 8 
orang. Pembuatan dan penjulan masih terbatas di sekitar kampung saat terdapat perayaan atau 
keramaian dan atau untuk konsumsi sendiri. Penjualan yang telah dilakukan di tahun 2018-2020 
sebesar 2019 Rp. 1.600.000,- untuk 200 botol. Tahun 2020 - 2021, pembuatan MIGAR hanya 
untuk kebutuhan pameran dan konsumsi rumah tangga. Jumlah produksi masih terbatas karena 
saat ini batas penyimpanan produk MIGAR baru dapat bertahan 1 minggu dalam softcase.      
Pengembangan demplot hortikultura dengan jenis cabai dilakukan oleh 1 kelompok dengan jumlah 
10 penerima manfaat di tahuan 2019. Hasil panen ± sebanyak 120 kg dengan total pendapatan 
Rp. 9.600.000,-. Setelah pananaman cabai, kelompok melakukan penanaman jenis lain seperti 
kacang putih, terong dan labu. Hasil dari panen komoditas ini masih dalam pencatatan oleh 
Fasilitator Kampung.
Kegiatan penanaman tanaman agroforestri dilakukan tahun 2020 dan 2021 berupa:
- Pada tahun 2020 sebanyak 555 bibit durian okulasi jenis montong. Jumlah penerima manfaat 
sebanyak 88 KK dengan pembagian masing-masing sebanyak 5-6 bibit durian. Jumlah tanaman 
hidup sampai dengan saat ini sebanyak 550. Tinggi rata-rata 80-100 cm dengan 
lingkar batang 3-5 cm. 
- Merujuk dari persentasi tanaman hidup tanaman durian tahun 2020 maka  tahun 2021 diajukan 
kembali penanaman tanaman agroforestry durian okulasi sebanyak 1.500 bibit durian musangking, 
1.500 bibit gaharu dan 1.500 bibit keruing dan atau jenis lain tanaman kayu keras dengan penerima 
manfaat sebanyak 79 KK tersebar di RT 1 dan RT 2 dengan estimasi luasan area 30-36 hektar. 
Pada Triwulan III diajukan kembali kegiatan ini dengan jenis tanaman yang sama yaitu 560 bibit 
musangking, 500 bibit kruing dan atau jenis lain tanaman kayu keras dan 500 bibit gaharu untuk 
25 KK penerima manfaat dengan estimasi luas 9,1 ha. Jumlah penerima manfaat sebanyak 21 KK 
dengan estimasi luas area sebesar 11,6 hektar.
- Kegiatan pemeliharaan tanaman durian dari hasil penanaman tanaman agroforestri tahun 2020 
sebanyak 550 batang dilakukan tahun 2021 dengan tujuan tanaman mendapatkan pertumbuhan 
secara optimal. 
- Guna perlindungan dan pengaman kawasan hutan serta monitoring keragaman hayati dilakukan 
kegiatan patroli hutan berbasis masyrakat yang difasilitasi Forclime FC sejak tahun 2018-2021. 
Kegiatan patroli hutan tahun 2021 di Kampung Batu-Batu dengan frekuensi sebanyak 4 kali 
dengan estimasi luasan area sebesar 348.96 hektar. Patroli dilaksanakan secara tim yang terdiri 
dari empat orang. Lokasi patrol berada di Pulau Kalelawar, Pulau Badak-Badak, Muara Kasai dan 
sekitar Sungai Talaso (batas kampung Batu-Batu dengan Kasai). Temuan patroli hutan berupa  
flora: anggrek hutan, anggrek tanduk rusa, bambu hutan, dungun, kayu pahlawan, keruing, 
meranti, nibung, perangat, pinang hutan, pohon saraddang, sarang semut dan simpur;
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9. KAMPUNG KASAI

Luas administrasi Kampung Kasai 14.217,62 Ha dan merupakan bagian dari Kecamatan Pulau 
Derawan. Kampung Kasai termasuk dalam kategori kampung maju berdasarkan Indeks Desa 
Membangun dengan nilai 0,7789. Luas ekosistem mangrove Kampung Kasai ± 1.439,37 hektar atau 
13,30 % luas kampung. Potensi kawasan ekosistem mangrove Kampung Kasai sangat besar dengan 
dominasi jenis Nypa. Secara geografis, Kampung Kasai berada pada 117° 51’ 9,32” BT - 117 59 
1,83 BT dan 2° 9’ 24,47” LU-2° 17’ 59.13” LU. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kampung 
Kasai yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, 
sebelah selatan berbatasan dengan sungai/paluh, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Teluk 
Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Batu-Batu, 
Kecamatan Gunung Tabur. Intervensi kegiatan investasi Program Forclime FC telah dimulai sejak 
tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan investasi jangka pendek tahun 2018 berupa pukat gembong sebanyak 27 penerima 
manfaat dengan jumlah 4 set per penerima manfaat. Hasil penangkapan ikan sebanyak 3.000 
kg sepanjang tahun 2018-2019 dengan harga 30.000/ kg. jenis yang biasa diperoleh adalah 
ikan gembong, ikan kakap, ikan bawal dan ikan putih. Estimasi hasil penjualan sebesar Rp. 
90.000.000,-/ tahun. Saat ini penerima manfaat telah melakukan mengganti pukat gembong dari 
bantuan Forclime FC dengan pukat gembung yang baru dari hasil penjualan tangkapan.  
Pada tahun 2018 dan 2020 dilakukan kegiatan penanaman tanaman dengan pola agroforestry 
sebanyak 1.006 bibit dengan rincian:
- Tahun 2018 jenis tanaman yang ditanam adalah durian montong sebanyak 562 pohon dengan 
penerima manfaat sebanyak 50 KK. Berdasarkan hasil identifikasi oleh Fasilitator Kampung dan 
Tim Kerja Kampung jumlah tanaman hidup sebanyak 170 pohon. Rata-rata tinggi tanama 2-2,7 
meter dengan diameter 13-16 cm. 
- Tahun 2020 pengajuan tanaman jenis yang sama berupa durian montong okulasi sebanyak 
555 batang yang dibagikan kepada 105 penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat 
mendapatkan 4-5 batang yang penanamannya dikombinasi dengan sahang/lada, karet, elay, 
kelapa, pisag dan tanaman buah lainnya. Rata-rata tinggi 60-80 cm dengan lingkar batang 4-6 
cm. Jumlah tanaman hidup sampai dengan saat ini sebanyak 514 pohon. Berikutnya tanaman ini, 
ditahun 2021 diajukan pemeliharaan dengan tujuan tanaman mendapatkan pertumbuhan 
secara optimal
- Pada tahun 2021, Kampung Kasai mengajukan kembali kegiatan penanaman tanaman dengan 
pola agroforestry untuk bibit durian musangking, alpukat miki, gaharu dengan masing-masing 
secara berturut berjumlah 1.500 bibit, 750 bibit dan 1.500 bibit. Bibit ini akan dibagikan kepada 
90 KK yang tersebar di RT 1-RT 9 Kampung Kasai dengan estimasi area penanaman seluas 3,5-
5 hektar. Pada Triwulan III diajukan kembali kegiatan ini dengan jenis tanaman yang sama yaitu 
560 bibit musangking, 250 bibit alpukat miki dan 500 bibit gaharu untuk 25 KK penerima manfaat 
dengan estimasi luas 9,1 ha.
Rehabiilitasi area mangrove terdegradasi melalui penanaman mangrove pada tahun 2021 jenis 
Rhizophora sp. sebanyak 8.400 bibit  dengan rincian sebanyak 7.000 bibit untuk penanaman dan 
1.400 bibit untuk sulaman. Lokasi penanaman dilakukan di Pulau Kelelawar, Pulau Badak-badak, 
Muara Kasai dengan estimasi luas 8,4 hektar.
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fauna: bekantan, burung beo, burung enggang, burung punai, burung uat-uat, burung tangkaruak, 
elang dan monyet ekor panjang; kawasan penting: batu ikonik lokasi meditasi spiritual, lahan gambut; 
ancaman : kios anggrek, lahan ekowisata, lahan tambang, lokasi stock file kayu perusahaan, 
pembangunan properti perumahan.

Tanaman Agroforestry Kampung Batu-batu 
Jenis Durian (Durio sp)

Monyet ekor panjang (Macaca Fascicularis)

Ancaman kawasan hutan yaitu illegal logging
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9. KAMPUNG KASAI

Luas administrasi Kampung Kasai 14.217,62 Ha dan merupakan bagian dari Kecamatan Pulau 
Derawan. Kampung Kasai termasuk dalam kategori kampung maju berdasarkan Indeks Desa 
Membangun dengan nilai 0,7789. Luas ekosistem mangrove Kampung Kasai ± 1.439,37 hektar atau 
13,30 % luas kampung. Potensi kawasan ekosistem mangrove Kampung Kasai sangat besar dengan 
dominasi jenis Nypa. Secara geografis, Kampung Kasai berada pada 117° 51’ 9,32” BT - 117 59 
1,83 BT dan 2° 9’ 24,47” LU-2° 17’ 59.13” LU. Adapun batas-batas wilayah administrasi Kampung 
Kasai yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, 
sebelah selatan berbatasan dengan sungai/paluh, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Teluk 
Semanting, Kecamatan Pulau Derawan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Batu-Batu, 
Kecamatan Gunung Tabur. Intervensi kegiatan investasi Program Forclime FC telah dimulai sejak 
tahun 2018 hingga tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan investasi jangka pendek tahun 2018 berupa pukat gembong sebanyak 27 penerima 
manfaat dengan jumlah 4 set per penerima manfaat. Hasil penangkapan ikan sebanyak 3.000 
kg sepanjang tahun 2018-2019 dengan harga 30.000/ kg. jenis yang biasa diperoleh adalah 
ikan gembong, ikan kakap, ikan bawal dan ikan putih. Estimasi hasil penjualan sebesar Rp. 
90.000.000,-/ tahun. Saat ini penerima manfaat telah melakukan mengganti pukat gembong dari 
bantuan Forclime FC dengan pukat gembung yang baru dari hasil penjualan tangkapan.  
Pada tahun 2018 dan 2020 dilakukan kegiatan penanaman tanaman dengan pola agroforestry 
sebanyak 1.006 bibit dengan rincian:
- Tahun 2018 jenis tanaman yang ditanam adalah durian montong sebanyak 562 pohon dengan 
penerima manfaat sebanyak 50 KK. Berdasarkan hasil identifikasi oleh Fasilitator Kampung dan 
Tim Kerja Kampung jumlah tanaman hidup sebanyak 170 pohon. Rata-rata tinggi tanama 2-2,7 
meter dengan diameter 13-16 cm. 
- Tahun 2020 pengajuan tanaman jenis yang sama berupa durian montong okulasi sebanyak 
555 batang yang dibagikan kepada 105 penerima manfaat. Masing-masing penerima manfaat 
mendapatkan 4-5 batang yang penanamannya dikombinasi dengan sahang/lada, karet, elay, 
kelapa, pisag dan tanaman buah lainnya. Rata-rata tinggi 60-80 cm dengan lingkar batang 4-6 
cm. Jumlah tanaman hidup sampai dengan saat ini sebanyak 514 pohon. Berikutnya tanaman ini, 
ditahun 2021 diajukan pemeliharaan dengan tujuan tanaman mendapatkan pertumbuhan 
secara optimal
- Pada tahun 2021, Kampung Kasai mengajukan kembali kegiatan penanaman tanaman dengan 
pola agroforestry untuk bibit durian musangking, alpukat miki, gaharu dengan masing-masing 
secara berturut berjumlah 1.500 bibit, 750 bibit dan 1.500 bibit. Bibit ini akan dibagikan kepada 
90 KK yang tersebar di RT 1-RT 9 Kampung Kasai dengan estimasi area penanaman seluas 3,5-
5 hektar. Pada Triwulan III diajukan kembali kegiatan ini dengan jenis tanaman yang sama yaitu 
560 bibit musangking, 250 bibit alpukat miki dan 500 bibit gaharu untuk 25 KK penerima manfaat 
dengan estimasi luas 9,1 ha.
Rehabiilitasi area mangrove terdegradasi melalui penanaman mangrove pada tahun 2021 jenis 
Rhizophora sp. sebanyak 8.400 bibit  dengan rincian sebanyak 7.000 bibit untuk penanaman dan 
1.400 bibit untuk sulaman. Lokasi penanaman dilakukan di Pulau Kelelawar, Pulau Badak-badak, 
Muara Kasai dengan estimasi luas 8,4 hektar.
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fauna: bekantan, burung beo, burung enggang, burung punai, burung uat-uat, burung tangkaruak, 
elang dan monyet ekor panjang; kawasan penting: batu ikonik lokasi meditasi spiritual, lahan gambut; 
ancaman : kios anggrek, lahan ekowisata, lahan tambang, lokasi stock file kayu perusahaan, 
pembangunan properti perumahan.

Tanaman Agroforestry Kampung Batu-batu 
Jenis Durian (Durio sp)

Monyet ekor panjang (Macaca Fascicularis)

Ancaman kawasan hutan yaitu illegal logging
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Kepiting Semapor (Ilyoplax Sp) Burung Elang

Produk Petis Kampung Kasai Hasil Fasilitasi Kegiatan Investasi Tahun 2020
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Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta monitoring keragaman hayati melalui 
kegiatan patroli hutan berbasi masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada tahun 
2021 frekuensi patroli hutan dilakukan sebanyak 5 kali dengan setiap pelaksanaan selama 4 hari. 
Lokasi  patroli di Pulau Kelelawar, Pulau Badak-badak, Muara Kasai dan Pulau Bingkar.  Estimasi 
luas area patroli yaitu 724,81 hektar. Tim pelaksana patroli terdiri dari empat orang yang tergabung 
dalam satu tim. Hasil temuan patroli antara lain berupa flora: bakau, bambu kuning, buah ipil, 
keladi putih, buah kusta, buah tongek, buli, janda bolong, kantong semar, cemara, sarang semut, 
sirih hutan; fauna: biawak, walet, capung merah, babi, burung nongang, burung pipit, siput buah, 
siput kelomang; ancaman: kapal tongkang, logpond, perahu nelayan, kegiatan tambak ikan 
dan udang, togo.
Pada tahun 2020, fasilitasi kegiatan pengembangan hasil olahan laut berupa pembuatan petis 
udang, abon udang dan kerupuk udang dengan penerima manfaat sebanyak 12 orang yang 
terbagi dalam 2 kelompok. Produksi petis udang setiap bulan rata-rata menghasilkan 95-100 cup 
ukuran 100 gram dengan harga Rp. 5000,-/ cup. Setiap bulan rata-rata hasil penjualan sebesar 
Rp. 475.000,- sampai Rp. 750.000,-/ bulan. Sehingga pendapatan selama satu tahun berjalan 
rata-rata adalah Rp. 5.700.000,- sampai Rp. 9.000.000,-. Untuk produksi abon udang setiap 
bulannya dapat menjual sebanyak 25 kemasan dengan ukuran 100 gram/ kemasan yang diberi 
harga Rp. 20.000,-. Rata-rata penjualan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-. Sedangkan untuk 
kerupuk udang setiap bulannya dapat menjual sebanyak 40 kemasan dengan ukuran 250 gram/ 
kemasan yang diberi harga Rp. 25.000,-. Rata-rata penjualan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-.

4.

5.

Tanaman Durian yang Ditanam dari Hasil Investasi 
Tahun Anggaran 2018

Kerang Muara (Kiri) Dan Beberapa Ekor Burung Walet Perjumpaan Tidak Langsung Dengan Satwa Bulu Burung (Kiri) 
dan Jejak Kaki (Kanan)

Tanaman Durian yang Ditanam dari Hasil Investasi
 Tahun Anggaran 2020
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Kepiting Semapor (Ilyoplax Sp) Burung Elang

Produk Petis Kampung Kasai Hasil Fasilitasi Kegiatan Investasi Tahun 2020
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Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan serta monitoring keragaman hayati melalui 
kegiatan patroli hutan berbasi masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Pada tahun 
2021 frekuensi patroli hutan dilakukan sebanyak 5 kali dengan setiap pelaksanaan selama 4 hari. 
Lokasi  patroli di Pulau Kelelawar, Pulau Badak-badak, Muara Kasai dan Pulau Bingkar.  Estimasi 
luas area patroli yaitu 724,81 hektar. Tim pelaksana patroli terdiri dari empat orang yang tergabung 
dalam satu tim. Hasil temuan patroli antara lain berupa flora: bakau, bambu kuning, buah ipil, 
keladi putih, buah kusta, buah tongek, buli, janda bolong, kantong semar, cemara, sarang semut, 
sirih hutan; fauna: biawak, walet, capung merah, babi, burung nongang, burung pipit, siput buah, 
siput kelomang; ancaman: kapal tongkang, logpond, perahu nelayan, kegiatan tambak ikan 
dan udang, togo.
Pada tahun 2020, fasilitasi kegiatan pengembangan hasil olahan laut berupa pembuatan petis 
udang, abon udang dan kerupuk udang dengan penerima manfaat sebanyak 12 orang yang 
terbagi dalam 2 kelompok. Produksi petis udang setiap bulan rata-rata menghasilkan 95-100 cup 
ukuran 100 gram dengan harga Rp. 5000,-/ cup. Setiap bulan rata-rata hasil penjualan sebesar 
Rp. 475.000,- sampai Rp. 750.000,-/ bulan. Sehingga pendapatan selama satu tahun berjalan 
rata-rata adalah Rp. 5.700.000,- sampai Rp. 9.000.000,-. Untuk produksi abon udang setiap 
bulannya dapat menjual sebanyak 25 kemasan dengan ukuran 100 gram/ kemasan yang diberi 
harga Rp. 20.000,-. Rata-rata penjualan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,-. Sedangkan untuk 
kerupuk udang setiap bulannya dapat menjual sebanyak 40 kemasan dengan ukuran 250 gram/ 
kemasan yang diberi harga Rp. 25.000,-. Rata-rata penjualan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,-.
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Tanaman Durian yang Ditanam dari Hasil Investasi 
Tahun Anggaran 2018

Kerang Muara (Kiri) Dan Beberapa Ekor Burung Walet Perjumpaan Tidak Langsung Dengan Satwa Bulu Burung (Kiri) 
dan Jejak Kaki (Kanan)

Tanaman Durian yang Ditanam dari Hasil Investasi
 Tahun Anggaran 2020
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Sebagai upaya pengamanan Kawasan dan pemantauan keanekaragaman hayati di wilayah 
administrasi kampung, maka dilakukan kegiatan patrol hutan berbasis masyarakat sejak tahun 
2018-2021. Patroli hutan Kampung Suaran pada tahun 2021  dilaksanakan oleh tim patrol dengan 
frekuensi  sebanyak 5 kali setiap kali selama 4 hari. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 
orang. Patroli akan dilaksanakan di Sungai Selumut, Sungai Suaran, Sungai Sakabaya dan RT 
1. Estimasi luas area patroli yaitu 601,83 hektar. Hasil yang ditemukan antara lain berupa flora: 
nipah, fauna: kelelawar, monyet ekor panjang, bekantan, babi; ancaman: tambak baru, keramba 
kepiting, penyedotan pasir; kawasan penting berupa ekosistem rawa.
Kegiatan demplot holtikultura tahun 2018 melalui kegiatan investasi jangka pendek dan jangka 
panjang. Kegiatan investasi Tahun 2018 pada 3 kelompok sebanyak 8 KK dengan jenis tanaman 
semangka, cabai dan sayur-sayuran (tomat, ketimun, kangkong, bayam dan jagung manis). 
Dari hasil panen, petani mendapatkan Rp. 83.000.000,- dan Rp. 32.000.000,-. Kegiatan ini telah 
digulirkan kepada 2 kelompok yaitu Pak Anto dan Pak Arham yang melakukan penanaman jenis 
sayur-sayuran.hasil panen dari pengembangan sebesar Rp. 105.300.000,-. Sehingga total hasil 
panen sebesar Rp. 220.300.000,-. 
Penggemukan kepiting bakau (Scylla spp.) atau mud crab untuk mendorong pemanfaatan 
kawasan mangrove melalui kegiatan silvofishery dengan pembangunan tiga unit keramba jaring. 
Tahun 2020 telah dilakukan perbaikan keramba yang rusak melalui dana kampung. Penerima 
manfaat kegiatan ini sebanyak tiga kelompok dengan jumlah total anggota 15 KK. Pemanenan 
telah dilakukan sebanyak 2 kali dnegan rincian: panen pertama pada 12 dan 13 Januari 2021 
seberat 28,3 kg kelas BS, H3 dan H5 total nilai sebesar Rp. 1.945.000,- dan penen kedua pada Juli 
2021 seberat 24,4 kg kelas   BS, H3 dan H5 total nilai sebesar Rp 2.018.000,-. Total penghasilan 
dari panen kepiting sebesar Rp. 3.963.000,-.
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Tanaman Durian Hasil Fasilitasi Kegiatan Investasi Tahun 2018

Hasil Panen Perdana Kepiting Bakau 
Hasil Fasilitasi Forclime FC Tahun 2019 Yang 

Dilakukan Pada Januari 2021
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10. KAMPUNG SUARAN

Kampung Suaran merupakan satu dari empat belas kampung yang terdapat di Kecamatan Sambaliung 
(Perda Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2015). Kampung Suaran memiliki luas administratif sebesar 
33.285,43 Ha yang mana lebih dari 2/3 wilayahnya merupakan hutan seluas 24.484,16 ha.  Secara 
geografis, Kampung Suaran berada pada 117° 32’ 0” BT - 117° 46’ 0” BT dan 1° 48’ 0” LU - 2° 6’ 0” LU. 
Batas administratif Kampung Suaran belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten 
Berau. Luas wilayah Kampung Suaran berdasarkan peta indikatif yang diperoleh melalui pemetaan 
batas kampung adalah 33.484,08 ha. Adapun batas-batas Administrasi Kampung Suaran sebelah 
utara berbatasan dengan Kampung Bebanir Kecamatan Sambaliung, sebelah selatan berbatasan 
dengan Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, sebelah timur berbatasan dengan Kampung 
Pesayan Kecamatan Sambaliung, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Rantau Panjang dan 
Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung.Kawasan mangrove Kampung Suaran tergolong hutan alami 
dengan kerapatan yang cukup bagus dan jenis mangrove yang beragam, antara lain Rhizophora sp, 
Sonneratia sp dan Avicennia sp. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Suaran berdasarkan 
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong Maju dengan nilai 0,7425. Program Forclime FC 
telah melakukan kegiatan investasi pengelolaan hutan di Kampung Suaran sejak tahun 2018 hingga 
tahun 2021 dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan penanaman tanaman agroforestri tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan jenis tanaman 
berupa durian, kakao dan Rhizophora sp. 
- Tahun 2018 jenis tanaman yang ditanam adalah durian okulasi jenis montong sebanyak 450 
batang dengan penerima manfaat 83 KK dengan pembagian sebanyak 7 batang/ KK. Jumlah 
tanaman hidup yang teridentifikasi sebanyak 280 batang. saat ini tinggi tanaman rata-rata 1,5m - 
2m dengan lingkar batang 5 – 10 cm.
- Tahun 2019 jenis yang diajukan adalah kakao sambung pucuk sebanyak 1.000 batang yang 
dibagikan kepada 2 penerima manfaat. Pembagian setiap penerima manfaat sebanyak 500 batang 
yang ditanam seluas 1 ha dengan jarak tanam 4m x 6m agar diperoleh nilai ekonomis minimal 
untuk pengembangan tanaman kakao. Namun disepakati bagi penerima manfaat pertama akan 
memberikan biji sebagai sumber bibit kepada penerima manfaat berikutnya yang telah dipilih 
oleh masing-masing orang. Jumlah hidup tanaman berdasarkan hasil marking 731 batang. Tinggi 
tanaman sudah mencapai 1 – 1,5 meter dengan lingkar batang 5-10 cm. selain tanaman kakao, juga 
ditanam tanaman durian sebanyak 250 batang dengan jumlah 10 penerima manfaat. Pembagian 
setiap penerima manfaat sebanyak 25/KK. Dari data marking diketahui umlah tanaman hidup 
sebanyak 155 pohon. Tinggi saat ini rata-rata 1 meter dengan lingkar batang 4-6 cm. estimasi 
luasan kebun dari penanaman awal adalah 2,5 ha. 
- Tahun 2020 masyarakat mengajukan jenis tanaman kakao kembali sebanyak 4.592 batang yang 
dibagikan kepada 10 orang penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 495 batang dengan 
jarak tanam 4m x 6m. Berdasarkan hasil marking sebanyak 4.358 bantang. Tinggi saat ini rata-rata 
60 - 70 cm dengan lingkar batang 2-4 cm.
- Jumlah tanaman hidup hingga Oktober 2021 sebanyak 6.041 pohon. 
Rehabilitasi area mangrove melalui kegiatan penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. dilakukan 
tahun 2018 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2018 sebanyak 400 batang di lokasi sekitar tambak masyarakat. Berdasarkan hasil 
perhitungan sampai dengan 2021 jumlah tanaman hidup sebanyak 230 batang dengan tinggi 
1-1,2 meter dan lingkar batang 3-6 cm.
- Tahun 2021 penanaman mangrove dilakukan sebanyak  20.330 batang dan 4.066 bibit sulaman 
sehingga total tanaman 24.396 batang. Lokasi tanam Sungai Suaran, Suangai Selumut dan 
Sungai Sakabaya. Estimasi luasan sebesar 20,33 ha dengan jarak tanam 1 m x 1 m
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Sebagai upaya pengamanan Kawasan dan pemantauan keanekaragaman hayati di wilayah 
administrasi kampung, maka dilakukan kegiatan patrol hutan berbasis masyarakat sejak tahun 
2018-2021. Patroli hutan Kampung Suaran pada tahun 2021  dilaksanakan oleh tim patrol dengan 
frekuensi  sebanyak 5 kali setiap kali selama 4 hari. Jumlah anggota tim patroli sebanyak 4 
orang. Patroli akan dilaksanakan di Sungai Selumut, Sungai Suaran, Sungai Sakabaya dan RT 
1. Estimasi luas area patroli yaitu 601,83 hektar. Hasil yang ditemukan antara lain berupa flora: 
nipah, fauna: kelelawar, monyet ekor panjang, bekantan, babi; ancaman: tambak baru, keramba 
kepiting, penyedotan pasir; kawasan penting berupa ekosistem rawa.
Kegiatan demplot holtikultura tahun 2018 melalui kegiatan investasi jangka pendek dan jangka 
panjang. Kegiatan investasi Tahun 2018 pada 3 kelompok sebanyak 8 KK dengan jenis tanaman 
semangka, cabai dan sayur-sayuran (tomat, ketimun, kangkong, bayam dan jagung manis). 
Dari hasil panen, petani mendapatkan Rp. 83.000.000,- dan Rp. 32.000.000,-. Kegiatan ini telah 
digulirkan kepada 2 kelompok yaitu Pak Anto dan Pak Arham yang melakukan penanaman jenis 
sayur-sayuran.hasil panen dari pengembangan sebesar Rp. 105.300.000,-. Sehingga total hasil 
panen sebesar Rp. 220.300.000,-. 
Penggemukan kepiting bakau (Scylla spp.) atau mud crab untuk mendorong pemanfaatan 
kawasan mangrove melalui kegiatan silvofishery dengan pembangunan tiga unit keramba jaring. 
Tahun 2020 telah dilakukan perbaikan keramba yang rusak melalui dana kampung. Penerima 
manfaat kegiatan ini sebanyak tiga kelompok dengan jumlah total anggota 15 KK. Pemanenan 
telah dilakukan sebanyak 2 kali dnegan rincian: panen pertama pada 12 dan 13 Januari 2021 
seberat 28,3 kg kelas BS, H3 dan H5 total nilai sebesar Rp. 1.945.000,- dan penen kedua pada Juli 
2021 seberat 24,4 kg kelas   BS, H3 dan H5 total nilai sebesar Rp 2.018.000,-. Total penghasilan 
dari panen kepiting sebesar Rp. 3.963.000,-.
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Tanaman Durian Hasil Fasilitasi Kegiatan Investasi Tahun 2018

Hasil Panen Perdana Kepiting Bakau 
Hasil Fasilitasi Forclime FC Tahun 2019 Yang 

Dilakukan Pada Januari 2021
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10. KAMPUNG SUARAN

Kampung Suaran merupakan satu dari empat belas kampung yang terdapat di Kecamatan Sambaliung 
(Perda Kabupaten Berau No. 4 Tahun 2015). Kampung Suaran memiliki luas administratif sebesar 
33.285,43 Ha yang mana lebih dari 2/3 wilayahnya merupakan hutan seluas 24.484,16 ha.  Secara 
geografis, Kampung Suaran berada pada 117° 32’ 0” BT - 117° 46’ 0” BT dan 1° 48’ 0” LU - 2° 6’ 0” LU. 
Batas administratif Kampung Suaran belum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Kabupaten 
Berau. Luas wilayah Kampung Suaran berdasarkan peta indikatif yang diperoleh melalui pemetaan 
batas kampung adalah 33.484,08 ha. Adapun batas-batas Administrasi Kampung Suaran sebelah 
utara berbatasan dengan Kampung Bebanir Kecamatan Sambaliung, sebelah selatan berbatasan 
dengan Kampung Buyung-Buyung Kecamatan Tabalar, sebelah timur berbatasan dengan Kampung 
Pesayan Kecamatan Sambaliung, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Rantau Panjang dan 
Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung.Kawasan mangrove Kampung Suaran tergolong hutan alami 
dengan kerapatan yang cukup bagus dan jenis mangrove yang beragam, antara lain Rhizophora sp, 
Sonneratia sp dan Avicennia sp. Status kemajuan dan kemandirian Kampung Suaran berdasarkan 
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 tergolong Maju dengan nilai 0,7425. Program Forclime FC 
telah melakukan kegiatan investasi pengelolaan hutan di Kampung Suaran sejak tahun 2018 hingga 
tahun 2021 dengan kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan penanaman tanaman agroforestri tahun 2018, 2019 dan 2020 dengan jenis tanaman 
berupa durian, kakao dan Rhizophora sp. 
- Tahun 2018 jenis tanaman yang ditanam adalah durian okulasi jenis montong sebanyak 450 
batang dengan penerima manfaat 83 KK dengan pembagian sebanyak 7 batang/ KK. Jumlah 
tanaman hidup yang teridentifikasi sebanyak 280 batang. saat ini tinggi tanaman rata-rata 1,5m - 
2m dengan lingkar batang 5 – 10 cm.
- Tahun 2019 jenis yang diajukan adalah kakao sambung pucuk sebanyak 1.000 batang yang 
dibagikan kepada 2 penerima manfaat. Pembagian setiap penerima manfaat sebanyak 500 batang 
yang ditanam seluas 1 ha dengan jarak tanam 4m x 6m agar diperoleh nilai ekonomis minimal 
untuk pengembangan tanaman kakao. Namun disepakati bagi penerima manfaat pertama akan 
memberikan biji sebagai sumber bibit kepada penerima manfaat berikutnya yang telah dipilih 
oleh masing-masing orang. Jumlah hidup tanaman berdasarkan hasil marking 731 batang. Tinggi 
tanaman sudah mencapai 1 – 1,5 meter dengan lingkar batang 5-10 cm. selain tanaman kakao, juga 
ditanam tanaman durian sebanyak 250 batang dengan jumlah 10 penerima manfaat. Pembagian 
setiap penerima manfaat sebanyak 25/KK. Dari data marking diketahui umlah tanaman hidup 
sebanyak 155 pohon. Tinggi saat ini rata-rata 1 meter dengan lingkar batang 4-6 cm. estimasi 
luasan kebun dari penanaman awal adalah 2,5 ha. 
- Tahun 2020 masyarakat mengajukan jenis tanaman kakao kembali sebanyak 4.592 batang yang 
dibagikan kepada 10 orang penerima manfaat. Masing-masing mendapatkan 495 batang dengan 
jarak tanam 4m x 6m. Berdasarkan hasil marking sebanyak 4.358 bantang. Tinggi saat ini rata-rata 
60 - 70 cm dengan lingkar batang 2-4 cm.
- Jumlah tanaman hidup hingga Oktober 2021 sebanyak 6.041 pohon. 
Rehabilitasi area mangrove melalui kegiatan penanaman mangrove jenis Rhizophora sp. dilakukan 
tahun 2018 dan 2021 dengan rincian sebagai berikut:
- Tahun 2018 sebanyak 400 batang di lokasi sekitar tambak masyarakat. Berdasarkan hasil 
perhitungan sampai dengan 2021 jumlah tanaman hidup sebanyak 230 batang dengan tinggi 
1-1,2 meter dan lingkar batang 3-6 cm.
- Tahun 2021 penanaman mangrove dilakukan sebanyak  20.330 batang dan 4.066 bibit sulaman 
sehingga total tanaman 24.396 batang. Lokasi tanam Sungai Suaran, Suangai Selumut dan 
Sungai Sakabaya. Estimasi luasan sebesar 20,33 ha dengan jarak tanam 1 m x 1 m
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