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1. Webinar PTALI dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup
Se-Dunia
2. Penyusunan Rumusan Hasil Webinar

A. Susunan Acara Webinar PTALI dalam Rangka Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia

B. Pukul 08.30 WIB Moderator/Host memulai acara, dengan pembukaan dan doa lalu

membacakan Susunan Acara Webinar PTALI.

C. Pukul 08.42 WIB Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
D. Pukul 08.45 WIB Sambutan Ketua Umum PTALI Pusat (Budiyono, S.P., S.T., M.A., M.Si.)

 Pada tanggal 5 Juni 2021 kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Se-Dunia. PTALI
ikut ambil bagian dalam menyemarakkan, salh satunya dengan Webinar Nasional hari
ini.
 Hari Lingkungan Hidup itu indah, kita harus mengisi dengan hal-hal yang indah, juga
menciptakan lingkungan yang lebih indah.
 Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak St. Ananta Wahana, S.H., Anggota Komisi
IV DPR RI. Selamat datang kepada Bapak Ir. I Gde Ngurah Purnama Jaya, M.T., Ketua
Dewan Penasehat PTALI. Selamat datang Pengurus PTALI Pusat, PTALI Daerah dan
para peserta Webinar PTALI.
 Terima kasih kepada Panitia Webinar PTALI, yang sudah mempersiapkan acara dalam
2 pekan.
 Perlu kami sampaikan bahwa Narasumber yang dihadirkan saat ini adalah khusus
Pengurus PTALI Pusat dan Daerah, yang sebagian besar hidupnya bekerja pada bidang
yang Beliau geluti.

 Masih perlu sinergi di dalam pengelolaan lingkungan hidup di negeri ini. Kami berharap
ke depan PTALI akan melahirkan Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan yang bisa
berkontribusi di Kementerian, Lembaga Negara, Perusahaan Konsultan, dll.
 Kegiatan Webinar PTALI ini kami buat sederhana, semoga banyak hal yang bisa kita
diskusikan disini. Selamat menikmati Webinar

E. Pukul 08.55 WIB Arahan Ketua Dewan Penasehat PTALI

(Ir. I Gde Ngurah Purnama Jaya, M.T.)

 Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak St. Ananta Wahana, S.H., Anggota Komisi
IV DPR RI. Selamat datang Pengurus PTALI Pusat, PTALI Daerah dan para peserta
Webinar PTALI.
 Tema Webinar PTALI kali ini adalah “Restorasi Ekosistem Maritim. Saya katakan ini
tepat apalagi Indonesia adalah Negara maritim. Narsumber adalah Pengurus PTALI
Pusat dan daerah, yang akan menyampaikan materi dengan sub tema masing-masing.
 Saat ini Presiden menggalakkan pembangunan infrastruktur yang masih, ini berdampak
pada perekonomian nasional, namun juga akan berdampak pada permasalahan
lingkungan, bagaimana kita membantu untuk pengelolaanyya.
 Pemerintah dan DPR RI perlu bersinergi dengan akademisi dan organisasi seperti
PTALI

ini,

ke

depannya,

dalam

pengelolaan

lingkungan,

dimulai

dengan

pengembangan wawasan tentang lingkungan dan kepedulian pada lingkungan.
 PTALI diharapkan ke depan memperbanyak training dan melahirkan Tenaga Ahli yang
berkualkitas di bidang lingkungan, yang dibutuhkan di banyak sektor di negeri ini..
 Semoga kita selalu diberi kesehatan.

F. Pukul 09.05 Sambutan Anggota Komisi IV DPR RI (St. Ananta Wahana, S.H.)

 Saya mengapresiasi PTALI melaksanakan Webinar Nasional dalam rangka Hari
Lingkungan Hidup Se-Dunia.
 Saya berharap, ke depan PTALI menghasilkan lebih banyak Tenaga Ahli yang bisa
bersinergi membangun negeri ini.
 Saya mendorong PTALI melakukan pelatihan-pelatihan, training-training.
 Selamat Webinar, semoga bermanfaat bagi semua.

G. Pukul 09.15. Tampilan video Narasumber Sesi I
H. Pukul 09.17 Moderator menyampaikan tata Terib Webinar

SESI I
I.

Penyampaian Materi Narasumber I
Ir. Agus Nugroho, M.M.
Sub Tema “Siklus Pembangunan Jalan Berwawasan Lingkungan”

 Pembangunan Jalan Berwawasan Lingkungan sesuai dengan Permen PU No 49 Tahun
1990, diperbarui dengan Permen PU No 69 Tahun 1995.

 Sebagaimana diketahui kegiatan dibidang jalan sangat berkaitan dan bersinggungan
dengan lingkungan alam disekitarnya.
 Dampak kerusakan lingkungan akibat pembangunan jalan kalua mengabaikan aspek
lingkungan seperti tanah longsor, banjir, kerusakan hutan lindung, tanah pertanian
pangan berkelanjutan dll.
 Untuk mengendalikan kerusakan lingkungan perlu dilakukan pengaturan dengan
menerapkan siklus pembangunan jalan berwaasan lingkungan dan didukung dengan
dokumen lingkungan yang baik.
 Integrasi pertimbangan lingkungan dalam siklus pembangunan PUPR Bidang Jalan,
siklus ada 8 (delapan) tahapan: Perencanaan Umum, Pra FS, FS, Perencanaan Teknis,
Pra Konstruksi, Konstruksi, Pasca Konstruksi, dan Evaluasi Pasca Konstruksi.
 Perencanaan Umum, merupakan tahap awal kegiatan pembangunan jalan, berhasil
tidaknya mewujudkan pembangunan jalan berwawasan lingkungan sangat tergantung
proses awal nya dalam perencanaan umum, seperti harus jelas terkait sistim jaringan
jalan, jalan atau koridor jalan harus menghindari daerah sensitive, tidak melanggar tata
ruang, dan sudah diinisiasi awal dengan menyaring tahap awal jenis dokumen
lingkungan yang akan disusun.

 Perencanaan Teknik awal, tahap ini terdiri dari kegiiatan Pra FS / FS, dan penyaringan
dokumen lingkungan berdasar data dari perencanaan umum dan data sekunder lainnya
dan penyusunan dokumen lingkungan sehingga hasil FS sudah mempertimbangkan
aspek teknis, ekonomi dan lingkungan. Dokumen lingkungan pada siklus ini sudah
harus dilengkapi dengan persetujuan lingkungan dan izin izin lainnya. Dokumen
lingkungan yang disusun tahap ini harus dokumen yang terkuantifikasi.

 Perencanaan Teknik Akhir, pada tahap ini proses detail engineering desain (DED)
dimana harus dilakukan integrasi dokumen lingkungan dalam DED, sehingga
menghasilkan DED yang berwawasan lingkungan.

 Pra Konstruksi, mengacu dalam dokumen lingkungan aspek sosial terkait pembebasan
tanah yang ada dalam RKL/ UKL sehingga pengadaan tanah tidak merugikan pemilik
lahan atau ganti untung. Disinilah kualitas dokumen lingkungan aspek sosial akan
terlihat dan teruji, apa terjadi ketidak puasan pemilik lahan, terjadi pembayaran
pembayaran ganti rugi yang tidak sesuai dll.

 Tahap Konstruksi, pada tahap ini, dokumen lingkungan dan hasil desain jalan disampaikan
kepada kontraktor untuk disusun menjadi RKPPL ( Rencana Kerja Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan ) yang dipindahkan dari dokumen lingkungan yaitu dari RKL –
RPL atau UKL – UPL dan dipresentasikan dalam PCM ( Pre Construction Meeting ) dan
harus dapat diimplimentasikan dalam pekerjaan fisik jalan yang berwawasan lingkungan.

 Tahap Pasca Konstruksi, pada tahap ini yaitu tahap operasi dan pemeliharaan, apakah
dampak yang terjadi berdasarkan RKl - RPL atau UKL – UPL dapat diminimalisir dan telah
dilakukan penerapannya, sehingga dampak llingkungan dapat diminimalisir.

 Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan evaluasi apakah pembangunan jalan berwawasan
lingkungan telah dapat dilakukan, apabila ada hal hal perlu perbaikan, menjadi masukan
untuk kegitan selajutnya.

J. Penyampaian Materi Narasumber II

Dr. Ir. Son Diamar, M.Sc.
Sub Tema “Pembangunan Global Hub Bandar Kayangan Menuju Negara Maritim
Terkemuka Dunia”

 Saya sudah bergelut lama di bidang maritim
 Yang saya sampaikan ini, bukanlah makalah, namun project yang sedang saia kerjakan di
Lombok Utara “New Global Hub Town Bandar Kayangan”. Konsepnya sudah sejak saya di
Bappenas.
 Indonesia membutuhkan pelabuhan Internasional yang sangat besar di Poros Maritim Utara,
yang saya anggap tepat di Lombok, tepatnya Lombok Utara.
 Maritim Indonesia harus hebat, tidak hanya Singapura.
 Dalam pelaksanaan Project “New Global Hub Town Bandar Kayangan” ini, Core Bussiness
dengan membangun rumah dan poermukiman yang layak dan bagus bagi masyarakat,
masyarakat memiliki saham di dalamnya dengan sistem bagi hasil, serta penataan ekosistem
lingkungan dan sosial. Jadi harapannya benar-benar project Restorasi Maritim.
 Maritim/Kelautan Indonesia strategis, dilalui 45% kapal-kapal dunia.

K. Penyampaian Materi Narasumber III

Dr. Ir. M. D. D. Maharani, M.Ap.
Sub Tema “Struktural Peran Kelembagaan Internasional tentang Keberlanjutan Tata Kelola
Lautan Global”

 Pengenalan Kapal Permukaan Otonom Maritim atau Maritime Autonomous Surface
Ship - MASS disertai dengan bahan bakar alternatif ke industri maritim, akan segera
membuka era baru dan mengarah pada pergeseran paradigma baru dalam hal:
Keselamatan,

Keamanan,

dan

Perlindungan

Lingkungan

Hidup

Transportasi

Kemaritiman.
 Kecenderungan melakukan otomasi hingga robotisasi dengan memanfaatkan kecerdasan
buatan dan penambangan data besar, berpotensi pada abuse, and misuse of power
through massive information acquisition (penyalahgunaan kekuasaan melalui akuisisi
informasi besar-besaran).

 Kami

sampaikan

Hasil

Inventarisasi

Lembaga-Lembaga

Internasional

terkait

Keberlanjutan Tata Kelola Lautan Global.
 IMO (International Maritime Organization) adalah Lembaga Internasional yang
berperan sebagai otoritas regulasi (keputusannya untuk menerapkan batas sulfur global
sebesar 0,50% m/m (massa/massa) pada tahun 2020 pada pertemuan Komite
Perlindungan Lingkungan Laut – Marine Environment Protection Committee
atau MEPC di London.
 FAO (Food and Agriculture Organization) adalah Lembaga Internasional yang
berperan sebagai perumus policy and governance aquaculture.
 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sebuah
organisasi internasional di bawah PPB yang mengurusi semua hal yang berhubungan
dengan pendidikan, sains, serta kebudayaan didalam rangka meningkatkan rasa saling
menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, serta HAM.
 UNINDO (United Nations Industrial Development Organization), tugasnya adalah
untuk memajukan industri di negara-negara sedang berkembang, antara lain dengan
memberikan bantuan teknis, program-program latihan, penelitian dan penyediaan
informasi.
 WMO (World Meteorological Organization), badan khusus Perserikatan BangsaBangsa untuk meteorologi (cuaca dan iklim), hidrologi dan geofisika.
 UN (United Nations ) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional
untuk mendorong kerjasama internasional dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk
mencegah terjadinya konflik serupa.
 UNEP (United Nations Environment Programme) berperan melindungi lingkungan
laut dan darat dalam mitigasi dampak oleh sampah laut terhadap ekosistem laut dan
pesisir.
 UNDP (United Nation Development Programme) berperan proses dan operasi analitik
Maritime Domain Awareness (MDA) untuk pengawasan pantai.
 ISA (International Seabed Authority) berperan mempromosikan dan mendorong
penelitian ilmiah kelautan di Daerah.
 SOLAS (Safety of Life at Sea), berperan mengenai keselamatan kapal dagang di lautan
global – tanggapan bencana kapal Titanic (1914-1929-1948-1960-1974.
 WTO (World trade Organization) berperan penuh untuk pelestarian dan promosi
kebijakan dan prinsip perdagangan bebas di seluruh dunia.
 IHO (International Hydrographic Organization) berperan
keselamatan maritime.

menyusun informasi

 IAEA (International Atomic Energy Agency), berperan mempromosikan penggunaan
energi nuklir secara damai, dan untuk menghambat penggunaannya untuk tujuan militer
apa pun, termasuk senjata nuklir.
 Dari Lembaga Internasional yang saya sebutkan, Lembaga Internasional Kunci adalah
IMO, sebagai otoritas regulasi.
 Negara Indonesia perlu melakukan diplomasi maritime, dalam memperjuangkan
prinsip-prinsip Archipelagic State.

DISKUSI SESI I
Dipandu oleh Moderator
L. Pertanyaan/saran/kritik

 Dari Ibu Rukmini pertanyaan untuk Pak Agus. Saya sangat setuju kalau kita mengikuti
regulasi, tapi kadang pelaksanaan proyek "jalan" tidak sesuai dgn pelaksanaan, apalagi
dihubungkan dengan ramah lingkungan. Bagaimana tanggapan Bapak ?
 Dari Siti Dahlia pertanyaan untuk Pak Agus. Apakah tetap dilakukan kegiatan
pemantauan per 6 bulan berdasarkan ijin lingkungan yang dikeluarkan sementara proses
safeguard sosial yang belum selesai sehingga dokumen LARAP juga menunggu proses
penyelesain permasalahan WTP dan kegiatan fisik juga belum dilaksanakan ?
 Dari Pak Amil Marda. Pertanyaan kpd Bpk Agus. Bagaimana bila ada perubahan saat
pembangunan, tidak sesuai dengan perencanaan umum. Apakah dilakukan penundaan
sementara pembangunannya untuk dilakukan Analisa ulang ?
 dari Heny Sudjatmiko. Pertanyaan untuk Pak Son dan Bu Maya. mohon info kepada
yang berwenang masalah kemaritiman, kita ketahui Indonesia sbg negara kepulauan
dengan luas laut sangat besar dan strategis apakah kementrian kelautan/perhub laut
/kemaritiman sudah mempunyai data secara digital seluruh data pelabuhan yang ada di
Indonesia dan juga apakah sdh punya masterplan ?
 Dari Siti Dahlia. Pertanyaan untuk Pak Dr.Son Diamar : sudah dikeluarkannya Permen
ATR/BPN no.19/2021 tentang penyelenggaraan tanah pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum bagaimana kaitannya dengan pembangunan
maritim yang dilaksanakan apakah berlaku juga untuk pembangunan daerah maritime ?
 Pertanyaan dari Ketum PTALI Pusat kepa da Pak Agus. Mengapa selama ini dokumen
fokus hanya pada perencanaan, kurang dalam hal pelaksanaannya ?
 Dari Nanik. Pertanyaan untuk semua Narasumber. salam sehat, materi yang dipaparkan
para narasumber sangat menarik dan keren mengenai ekosistem maritim. tips agar
perekonomian dan lingkungan dapat sama-sama berdampingan? karena yang saya tahu

ketika kita melakukan pembangunan maka ada lahan yang ekosistemnya terancam.
sebaliknya ketika kita fokus perkembangan lingkungan infrastruktur biasanya berhenti
yang mengakibatkan perekonomian tidak meningkat.
 Kepada yth. Bu Maya Maharani, aktor utama yang berperan dalam kelembagaan
Internasional pada Tata Kelola Lautan adalah IMO dan Indonesia harus terus menjalin
koordinasi dg IMO sebagaimana telah ibu sampaikan, namun dalam koordinasi itu
mengapa negara kita pernah diblack list dan pelaut kita digrounded tidak boleh keluar dr
wilayah Indonesia? Dimana letak kesalahan koordinasi dengan organisasi IMO, mohon
tanggapan ibu. Terimakasih. (Ellya Revolina, UNIHAZ Bengkulu)
M. Jawaban Narasumber

 Jawaban Pak Agus. Saya setuju PTALI mengadakan pelatihan. mungkin konsultan yang
ahli

harus

berimbang

dengan

percepatan

pembangunan

infrastruktur,

harus

berkolaborasi, orang sipil paham lingkungan. orang lingkungan harus paham sipil.
 Jawaban Pak Agus. Problem saat ini, tidak mencapai sasaran. Sseorang perencana
harus expert, konsern dan pahgm apa yang akan dikerjakan. Di negara maju
perencanaan 5 tahun, di negeri kita ini hanya 6 bulan.
 Jawaban Bu Maya. Iya. Ke depan kita harus mengusahakan dengan bahan bakar yang
terbarukan. Saat ini masih tergantung bahan bakar fosil. Alhamdulillah saya Bersama
tim, saat ini Bersama dengan kawan-kawan ITB dan sector swasta, sedang melakukan
kajian energi baru nuklir, bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan.
 Jawaban Pak Son. harus disadari konglomerat. untuk berbagi dengan masyarakat
banyak yang masih enggan. Di Project Bandar Kayangan ini, saya dan tim dorong,
harus bekerja sama, kita kenalkan 4 P, Public Private Pro-poor Partnership. System bagi
hasil, masyarakat berhak memiliki saham. Semua harus happy. Semua harus bersinergi.
N. Break.

Penayangan video promosi instansi, Lembaga, Yayasan, yang terlibat di dalam kegiatan
Webinar.

SESI II
O. Ditampilkan video Narasumber Sesi II
P. Penyampaian Materi Narasumber IV

Trimo Pamudji Al Djono, S.T., M.Si.
Sub Tema “Kebijakan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebagai Upaya
Pelestarian Lingkungan”

 PEMERINTAH melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Energi Nasional mendorong pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan
mengerem penggunaan sumber energi fosil. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan target
bauran EBT pada 2020 hingga 2050. Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 yang
merupakan turunan dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 merupakan salah satu cara
untuk membangun katahanan energi dengan membuat cadangan energi nasional yang
terdiri dari cadangan operasional, cadangan penyangga energi (CPE), dan cadangan
strategis.
 Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya
energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin,
bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu
lapisan laut. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi
terbarukan.
 Konservasi Energi adalah upaya sistematis, terencana dan terpadu guna melestarikan
sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
 Energi terbarukan memiliki banyak manfaat, diantaranya: melawan pmengurangi polusi,
erubahan iklim, sumber energi yang ramah lingkungan, dll.
 Menuju Indonesia 2045. “Indonesia beralih dari pola pertumbuhan yang digerakkan
oleh sumber daya serta bergantung pada modal dan tenaga kerja, menjadi pola
pertumbuhan yang berbasis produktivitas tinggi serta inovasi”.
Namun untuk menuju hal tersebut tidaklah mudah, banyak tantangannya.
Kuncinya antara lain: pertumbuhan yang lebih merata di seluruh Wilayah Indonesia,
Infrastruktuyr dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan, Inovasi dan teknologi
dalam mendiorong pemanfaatan sumber daya, kualitas sumberdaya manusia yang
handal untuk bersaing secara global, ketahanan air, pangan dan energi.
 Menyeimbangkan “Energy Trilemma”

 Menuju Energi yang Berkeadilan, untuk Kesejahteraan rakyat, Ilim Usaha dan
Pertumbuhan Ekonomi

 Paris Agreement dan Komitmen Sektor Energi

 Kerjasama dan Sinergi ABGC dalam Pengembangan EBTKE

Q. Penyampaian Materi Narasumber V

Yumima Sinyo, S.Pd., M.Si.
Sub Tema “Pengelolaan dan Pemanfaatn Sumber Daya Mangrove di Halmahera Timur”

 Latar Belakang penyampaian materi ini adalah di Halmahera, terutama Halmahera
Timur, Mangrove lumayan berlimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh
masyarakat.
 Potensi Halmahera Timur memiliki garis pantai 436 km, ditemukan ada 6 jenius
vegetasi mangrove.
 Fungsi Ekologi dan dan Jasa Ekosistem mangrove antara lain: Sebagai peredam
gelombang dan angin badai, pelindung pantai dari abrasi, penahan lumpur dan
perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan, Sebagai penghasil
sejumlah besar detritus, terutama yang berasal dari daun dan dahan pohon mangrove
yang rontok, Sebagai daerah asuhan (nursery ground), daerah mencari makanan
(feeding ground)

dan daerah pemijahan (spawning ground) bermacam biota

perairan (ikan, udang dan kerang-kerangan) baik yang hidup di perairan pantai maupun
lepas pantai.
 Sumberdaya Ekosistem Mangrove bisa dibudidayakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat.
 Kerusakan ekosistem Mangrove di Halmahera Timur: over eksploitasi, penangkapan
ikan tidak ramah lingkungan, degradasi fisik habitat, pencemaran, bencana alam, dll.
 Upaya, strategi pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mangrove yang telah
dilakukan serta deskripsi kerusakan ekosistem mangrove yang dipaparkan, diharapkan
kedepan perlu dilakukan analisis lanjutan terkait Potensi Biofisik dan Sumberdaya
Alam.

R. Penyampaian Materi Narasumber VI

Yanedi Jagau
Sub Tema “Keadilan Iklim dan Lingkungan di Kalimantan”

 Berbicara tentang keadilan iklim dan lingkungan, orang miskin yang paling menderita
 Lingkungan dan manusia, masih saling mengalahkan, harusnya manusia mengeloa
ekosistem alam, untuk keadilan iklim ke depan.
 Ahli lingkungan harus Bersama-sama bekerja keras untuk menciptakan harmoni.

 Hukum lingkunagn harusnya bisa diterapkan lebih baik ke depan.
 Keadilan iklim dan lingkungan, tidak hanya untuk manusia, namun habitat termasuk
binatang dan tumbuhan harus diperhatikan.
 Pandemic ini mengajarkan, agar kita belajar Kembali kearifan lokal dalam menjaga
ekosistem kita.

DISKUSI SESI II
S. Pertanyaan/saran/kritik

 Dari Pak Amil Marda. Pertanyaan utk Bp. Trimo, menurut pendapat Bapak dari sekian
jenis EBT, Bahan Bakar/EBT yg mana yg ramah lingkungan?
 Pertanyaan SIPRI RADHO TOLY, NTT, di Flores NTT ada PLTU yg sdh hampir 30
tahun, dg dserapam dana Triliunan Rupiah. Namun sampai saat ini belum bisa
berfungsi, hasilnya cuma dampak lingkungan bagi masyarakat. mohon penjelasan,
kemana masyarakat harus mengadu utk claim kerugian yg dialami ?
 Dari Ibu Rukmini. untuk ibu Yumima. Mmangrove sangat penting. Sebagai peneliti apa
yg sdh diperbuat, shg masyarakat bisa memahami pentingnya mangrove ?
 Pertanyaan dari Budi Prati. Bu Yumima, kriteria mangrove rusak itu apa aja?
Bagaimana dengan Mangrove One Map ?
T. Jawaban Narasumber

 Jawaban Pak Trimo pertanyaan Pak Amil. Matahari, sudah jutaan tahun digunakan oleh
kita manusia.
 Jawaban Pak Yanedi. Saya bersama teman2, konsep Ibukota ini sudah lama. saia bukan
wilayah menolak atau menerima. harusnya keadilan iklim dan keadilan sosial

diutamakan. saia secara objektif juga memberi kritik terhadap hal investasi. Kalimantan
sudah overload investasi, kalau nggak hati2 akan menuai bencana juga. juga menguras
sumberdaya. perusahaan2 tambang area kerusakan di Kalimantan Utara dan Kalimantan
Timur, lumayan luas. berdampak bagi keanekaragaman hayati.
 Jawaban Ibu Yumima dari Ibu Rukmini. saia tidak mengkaji mendalam terkait
kerusakan, Namun terkait pemanfaatan. di Halmahera Utara masih kurang pemahaman
penanganan dan pemanfatan mangrove. sejauh ini saya melakukan sosialisasi ke
masyarakat yang berekatan dengan kawasan mangrove.
 Jawaban dari Bu Yumima dari Budi Prati. disisni ada Balai Kawasan Mangrove dengan
swasta, taip tahun mengadakan riset, data2 siai ambil adri mereka. saia juga wawancara
dari dinas kait.
U. Pukul 12.05 WIB Penyampaian Konklusi dari Moderator.
V. Pukul 12.10 WIB Penyampaian Tim Perumus.

Diwakili oleh Pak Budiyono (Ketua Umum PTALI)
 Nanti Notulis dan panitia, untuk menyampaikan hasil Webinar ini kepada Tim Perumus.
Alhamdulillah Webinar hari ini, dengan 6 Narasumber dengan membawakan sub tema
masing-masing, dengan diskusi walaupun terbatas, lumayan hidup. Potensi maritim kita
lumaya banyak, keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Materi-materi ini relevan.
bisa menjadi masukan delegasi Indonesia nanti. Ekosistem sekitar pesisir juga
permukiman penting untuk ditata. Model stuktur kelembagaan lingkungan, PTALI
harus untuk ikut terlibat di Nasional dan Internasional. Dilema restorasi ekosistem,
Potensi maritim untuk energi terbarukan. pendekatan keadilan ekosistem, Ke depan
semakin banyak yang bisa digarap tenaga ahli yang tergabung di PTALI. Nanti akan
kita kaji lebih mendalam di dalam pembahasan Tim Perumus. Terima kasih.
W. Pukul 12.30 WIB Do’a dan Penutupan oleh Moderator sekaligus diakhiri dengan kegiatan

foto bersama.

