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

Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu kabupaten yang baru dimekarkan.
Aktifitas pembangunan gencar dilakukan, mulai dari jalan, bangunan, sistem drainase
dan jembatan. Kabupaten Tambrauw memiliki potensi alam yang luar biasa dengan
keunikan dan daya tarik yang berbeda dengan beberapa tempat lainnya.

Keindahan pantai di sekitar Distrik Sausapor,
Ibukota Sementara Kabupaten Tambrauw
merupakan salah satu potensi alam yang
berbeda dengan beberapa pantai lain karena
memiliki karakter yang erat dengan
pemanfaatan masyarakat di sekitar Sausapor
untuk berwisata, melakukan aktifitas nelayan
dan terumbu karangnya sebagai pemecah
ombak yang alamiah.

Namun seiring dengan meningkatnya aktifitas
pembangunan maka kebutuhan akan bahan‐bahan
material untuk bangunan fisik maka berdampak
langsung bagi keberadaan pantai yang indah ini.
Kebutuhan akan pasir sebagai material dasar
meningkat sehingga mengakibatkan penggalian pasir
di sekitar pasir semakin tidak terkontrol. Dalam
rentang waktu 4 tahun terakhir, terlihat banyak
kolam bekas galian pasir dapat terlihat di mana‐
mana terutama di sepanjang pantai mulai dari pantai
di sekitar Pelabuhan Kapal hingga Pantai Log Pond.
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Kondisi yang memprihatinkan ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat dan
masyarakat di sekitarnya untuk sama‐sama mencarikan solusi supaya penggalian pasir untuk kebutuhan
pembangunan di Sausapor dapat terkontrol dengan baik.
Jika tidak terkontrol dengan baik, maka aktifitas penggalian pasir akan meningkat dan semakin menggunakan
peralatan yang lebih modern seperti escavator, sudah tentu akan terus menimbulkan dampak buruk bagi
pesisir pantai di sekitar Sausapor dimasa yang akan datang

JADI MARI .!!!
PACE, MACE, MAMA, BAPAK,
ADIK, KAKA, TANTA, OM, MAMA TUA, BAPA
TUA, TETE, NENE DAN SAUDARA DORANG
SEMUA !

Manusia membutuhkan alam untuk
kelangsungan hidupnya, dan alam pun
membutuhkan manusia untuk menjaga
dan mengelolanya, seringkali manusia
membuat alam menangis walaupun
hal itu tidak terlihat oleh mata
manusia.
Ketahuilah alam pun bisa membuat
manusia menangis, dan dampaknya
lebih besar dari apa yang diperbuat
manusia kepadanya.

Kitorang harus sadar sudah cukup kitorang
buat alam menangis karena kitorang punya
perbuatan, TIDAK ADA KATA TERLAMBAT …
UNTUK SEBUAH PERUBAHAN,
SEDIAKAN PAYUNG SEBELUM HUJAN,
KITA TIDAK MEWARISI BUMI DARI NENEK
MOYANG KITA, TETAPI MEMINJAMNYA DARI
ANAK CUCU KITA.
Mari kita semua lestarikan lingkungan demi
kelangsungan hidup anak cucu kita

KALO BUKAN SEKARANG, KAPAN LAGI?
KALO BUKAN KITORANG, SIAPA LAGI?

Disusun Oleh :
Johan Daud Kararbo, Frema Pupela, Yulinda Mambrasar, Orpa Sarwa, Awaludin Latif
Guru Pendamping : Habib Mustofa
SMA Negeri O1 Sausapor, Kabupaten Tambrauw, 2014

