LAPORAN DIREKTUR SELAKU PENYELENGGARA
WORKSHOP VERIFIED CONSERVATION AREA
DI HOTEL SANTIKA PREIMER SLIPI, JAKARTA
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2018
Yang Terhormat,

-

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem;

Yang Kami Hormati,

-

Direktur Earthmind - Dr. Francis Voirhes (Mr. Frank);
Advisor Kebijakan SDA Kementerian Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup Belanda – Mr. Arthur Eijs
Para Pejabat Eselon II lingkup Ditjen KSDAE;
Kepala Dinas Prov. Bengkulu, dan Prov. Jawa Timur;
Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur
Para Direktur LSM
dan para hadirin peserta workshop yang berbahagia

-

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat siang dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua;
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena hanya
atas rahmat dan karunia Nya lah sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul
bersama dalam keadaan sehat wal afiat dalam rangka mengikuti acara Workshop
Verified Conservation Area.
Bapak Dirjen yang kami hormati,
Selanjutnya perkenankanlah kami selaku
pelaksanaan workshop ini, sebagai berikut :
➢

penyelenggara,

melaporkan

tentang

Workshop ini terlaksana atas kerjasama Direktorat BPEE dan Earthmind serta
bantuan dari Tropenbos Indonesia;

➢

Workshop ini akan dilaksanakan selama 2 (dua) hari di Hotel Santika Premiere Slipi
Jakarta;

➢

Workshop ini bertujuan untuk :
✓ Membangun pendekatan VCA secara nasional di seluruh Indonesia;
✓ Mengidentifikasi areal/kawasan baru (KEE) untuk didaftarkan sebagai VCA;
✓ Menyetujui aksi strategis untuk langkah tindak lanjut;
Sedangkan Output workshop, peserta diharapkan memahami :
✓ Definisi dan konsep VCA;
✓ Tata cara untuk mengusulkan VCA;
✓ Tindak lanjut setelah pendaftaran VCA;

➢

Peserta yang diundang dalam workshop ini berjumlah ±40 orang yang berasal dari
Kementerian LHK lingkup Ditjen KSDAE, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi,
dan LSM, dan sampai acara pembukaan ini telah hadir ….. orang;

➢

Kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan
dukungan semua pihak sehingga workshop ini dapat terselenggara dengan baik.
Terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak/Ibu Nara Sumber dan peserta
yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Mohon maaf apabila
dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan.

➢

Demikian yang dapat kami laporkan dan selanjutnya mohon perkenan Bapak
Direktur Jenderal KSDAE untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka secara
resmi workshop ini.

Akhir kata kami sampaikan wabillahi taufik wal hidayah, wassalammu’alaikum wr. wb.

An. Panitia Penyelenggara

Direktur BPEE

