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Saya benar-benar bersyukur pada Tuhan karena bisa ikut serta dalam Lomba Infografis Lahan 

Basah ini. Kesempatan ini merupakan pengalaman yang sangat berharga dan begitu luar biasa bagi 

saya secara pribadi. 

Kesan yang saya dapatkan sejak awal kegiatan pengumuman pemenang adalah apresiasi yang 

begitu besar pada setiap peserta. Saya dikagetkan karena tidak mengira karya saya akan dibingkai dan 

dipajang bersama dengan karya oleh peserta lainnya. Meskipun sadar bahwa karya saya masih jauh 

dari sempurna, timbul suatu perasaan haru ketika melihat karya sendiri dipajang. Saya juga bersyukur 

karena meraih juara dua, sehingga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti wisata edukatif di 

Jakarta selama tiga hari, bersama dengan peraih juara satu, yaitu Kanaya. Saya sangat antusias karena 

tidak pernah mendapat hadiah seperti itu sebelumnya. 

Saya kembali bersyukur karena bertemu dengan para pendamping yang luar biasa selama kami 

di Jakarta. Mulai dari Kak Ian dan Kak Puri yang sangat ramah dan banyak membagikan pengalaman 

serta ilmu baru, Kak Muthia yang mengurus segala keperluan administrasi, serta tidak lupa Kak Umi, 

pemandu wisata terbaik yang pernah saya temui, dan Pak Ikhwan, yang mengantar kami selama 

kegiatan. Saya juga terharu dengan perhatian yang begitu besar dari mereka. Mereka semua telah 

memberikan saya banyak pelajaran dan motivasi, sekaligus menjadi inspirasi bagi saya. 

Saya sangat senang dan menikmati perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah saya 

kunjungi sebelumnya. Mulai dari melihat-lihat tanaman unik dan makan siang di Kebun Raya Bogor, 

menyusuri Kota Jakarta dengan MRT, menonton para seniman di Kota Tua, memacu adrenalin di Dunia 

Fantasi, menambah wawasan di Museum KLHK, dan melihat pameran seni di Museum Macan. Saya 

juga bersyukur bisa berkesempatan mengunjungi kantor unit lingkungan UNDP dan kantor Kalimantan 

Forest serta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. Kami disambut dengan hangat dan berkesempatan untuk menyerahkan karya 

kami pada Direktur Jenderal PKTL serta bertemu pejabat-pejabat lainnya. 

    
Di Kebun Raya Bogor Di Kantor UNDP Unit Lingkungan 

      
Di Museum KLHK Di Dunia Fantasi 



 
Penyerahan karya pada Direktur Jenderal PKTL-KLHK 

 

Seluruh rangkaian dari kegiatan ini merupakan pengalaman yang sangat berkesan bagi saya dan 

tidak mungkin saya lupakan. Saya benar-benar tidak menyangka dan terharu bisa mendapatkan 

apresiasi dan perlakuan yang sedemikian baik. Maka dari itu, saya ingin berterima kasih sebesar-

besarnya pada seluruh pihak yang telah mewujudkan pengalaman berharga ini, baik dari Kalimantan 

Forest Project, UNDP, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Kehutanan Provinsi 

Kalimantan Barat. Saya juga sangat berterima kasih pada semua pendamping kami selama di Jakarta, 

Kak Ian, Kak Puri, Kak Muthia, Kak Umi, Pak Ikhwan, yang telah meluangkan waktu serta memberikan 

kenangan indah dan menyenangkan bagi saya dan Kanaya. Saya juga ingin berterima kasih pada Pak 

Serenus, Pak Iqbal, dan Pak Rudy atas perhatiannya pada kami. Untuk Kanaya, terima kasih juga sudah 

menjadi teman yang sangat baik, saya senang bisa bersenang-senang bersama. 

Saya merasa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan menambah wawasan bagi 

saya, terutama tentang lahan basah dan misi penyelamatan hutan. Saya berharap peran generasi 

muda dalam menjaga hutan semakin aktif, misalnya dengan mengikuti kegiatan seperti ini. Banyak 

juga keterampilan lain yang dapat diperlombakan, seperti pembuatan film pendek atau dokumenter, 

video blog, fotografi, menulis esai atau artikel, pidato, debat, cipta lagu, dan masih banyak lagi. Hal ini 

dapat membuat  generasi muda tertarik, sehingga menambah wawasan sekaligus memotivasi mereka 

untuk ikut mendukung misi penyelamatan hutan. Selain itu, kesadaran masyarakat setempat juga 

dapat ditumbuhkan dengan cara sosialisasi yang disertai solusi praktis untuk memanfaatkan hutan 

tanpa merusaknya. Saya berharap hutan-hutan yang masih ada sekarang dapat tetap terjaga dan 

lestari, karena hutan juga merupakan sumber kehidupan. 


