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Gunung‐gunung  dan pesisir pantai di sekitar Sausapor tampak 
begitu hijau, pepohonan yang begitu lebat dan subur sehingga 
gunung‐gunung yang menjulang tinggi nampak semakin tinggi 
karena tertutupi oleh pepohonan yang rindang. 

Pohon‐pohon yang tumbuh di sana adalah 
jenis pohon berumur panjang yang tumbuh 

secara alami seperti pohon enau, pohon 
asam, nibung dan berbagai jenis kayu yang 
bisa digunakan sebagai dinding rumah dan 

kayu bakar dan juga ada tanaman jangka 
panjang yang ditanami penduduk seperti 

Pohon Jati Putih, dan pohon Kelapa.

Masyarakat sebagai penduduk Sausapor 
memanfaatkan hutan di sekitar Sausapor 

sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup 
seperti kebutuhan kayu bakar, kayu untuk 

bangunan, buah‐buahan dan kebutuhan obat‐
obatan tradisional. 

Sebagian hutan telah dibuka untuk  
dijadikan lahan pertanian dan bercocok 
tanam untuk memenuhi kebutuhan 
sehari‐harinya. Jenis tanaman yang 
ditanami adalah Keladi, Singkong, Rica 
dan lain‐lainnya. 

Tak terbayangkan seandainya pepohonan 
yang ada di sana ditebang secara liar, 
sehingga menyebabkan hutan menjadi 
gundul dan tandus, kekeringan, dan 
akhirnya menyebabkan terjadinya 
bencana alam seperti tanah longsor.

Peningkatan Kesadartahuan akan Pentingnya 
Lingkungan Hidup melalui Foto Bercerita bagi 

Generasi Muda Tambrauw



Di dalam pemukiman penduduk di Sausapor, nampak masih hijau 

namun seiring meningkatnya pembangunan banyak pepohonan buah‐

buahan dan perindang yang ditebang. Hal ini membutuhkan penataan 

agar Kampung‐kampung di Sausapor terasa sejuk dan tidak panas.

Peningkatan Kesadartahuan akan Pentingnya Lingkungan Hidup melalui Foto Bercerita bagi Generasi Muda Tambrauw

Apakah Sausapor Masih Hijau dengan Pepohonan?

Inilah hutan di gunung dan pesisir pantai 

sekitar Sausapor yang harus kita jaga 

kelestariannya sebagai aset Kabupaten 

Tambrauw khususnya Sausapor ke depannya. 

Sungguh banyak sekali manfaat yang bisa 

diperoleh dengan menjaga kelestarian hutan 

karena hutan yang lestari merupakan aset 

masa depan bangsa khususnya Sausapor.  

Disusun oleh :
Yohanis Nso, Ricky Kawer, Yuli Paraibabo, Marsya Marita, Sri Ayu Dawam 

Guru Pendamping : Ahmad Ibrahim dan Irmah
SMA Negeri 01 Sausapor Kabupaten Tambrauw, 2014

Begitu pula hutan di pesisir 

pantai perlu dijaga dan jika 

rusak perlu ditanami 

kembali sehingga 

menambah keindahan dan 

mendukung kekuatan 

pesisir pantai dalam 

menekan abrasi akibat 

angin dan gelombang yang 

kencang.

Alangkah indahnya menikmati 

pemandangannya, angin yang bertiup 

sepoi‐sepoi, udara yang begitu segar 

dan sudah tentu akan membuat 

penduduk sausapor semakin nyaman 

dan juga akan menarik minat orang 

untuk betah di Sausapor.
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