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“
Mempertahankan keberlanjutan
keanekaragaman hayati dan sumber
daya alam Indonesia untuk generasi
sekarang dan akan datang melalui
perpaduan upaya konservasi dan 
pembangunan secara berkelanjutan

”



Memfasilitasi dan memelihara sistem-sistem wilayah perlindungan yang 
berdaya guna dan lestari

Pengembangan penelitian di bidang ilmu pengetahuan lingkungan hidup
dan pembangunan secara berkelanjutan3
2

Menunjang praktek pembangunan yang bermanfaat sesuai dengan
keterkaitan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan kelestarian sumber
daya alam

4
Menunjang pendidikan untuk masyarakat dengan mengembangkan nilai, etika, serta
estetika terhadap lingkungan, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam
pengelolaan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan5

Mengadakan kerja sama dengan badan-badan  lain  baik Pemerintah maupun
swasta, di dalam maupun di luar negeri untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan

6

Misi
1

Mendukung program Pemerintah dalam melestarikan jenis-jenis fauna 
dan flora yang memerlukan perhatian khusus



Memfasilitasi dan memelihara sistem-sistem wilayah 

perlindungan yang berdaya guna dan lestari

Mendukung program Pemerintah dalam melestarikan jenis-

jenis fauna dan flora yang memerlukan perhatian khusus

Pengembangan penelitian di bidang ilmu pengetahuan

lingkungan hidup dan pembangunan secara berkelanjutan

Menunjang praktek pembangunan yang bermanfaat sesuai dengan

keterkaitan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan kelestarian

sumber daya alam

Menunjang praktek pembangunan yang bermanfaat sesuai dengan
keterkaitan antara kebutuhan manusia dan kebutuhan kelestarian
sumber daya alam

Menunjang pendidikan untuk masyarakat dengan

mengembangkan nilai, etika, serta estetika terhadap

lingkungan, serta mendorong keikutsertaan

masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan sumber

daya alam secara berkelanjutan

Dengan tidak mengurangi izin dari yang  

berwajib membuka dan  menjalankan

percetakan.  Menerbitkan buku-buku bacaan,  

brosur, majalah dan Iain-lain dalam arti kata yang 

seluas-luasnya

Mengadakan kerja sama dengan badan-badan  lain  

baik Pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di 

luar negeri untuk mencapai maksud dan tujuanYayasan

Mengadakan usaha-usaha lainnya yang  sah  

dan  berguna untuk keberlanjutan pendanaan

Yayasan sesuai dengan azas dan tujuanYayasan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
Yayasan melakukan kegiatan sebagai berikut:



Memfasilitasi 
Keikutsertaan 

Masyarakat Dalam 
Pengambilan 

Kebijakan

Pelibatan Kaum
Perempuan

PADA BIDANG 
KEMANUSIAAN

Peran Yayasan PALKA AGRA 
HAYATIPADA BIDANG KEMANUSIAAN

Secara umum kelompok target 

kegiatanYayasan adalah

masyarakat desa di sekitar

kawasan konservasi yang taraf

kehidupannya masih terbilang

rendah. Terutama masyarakat

lokal, kemampuan mereka untuk

mempertahankan kebutuhan

hidup mereka masih juga rendah

dalam prosedur birokrasi

Meningkatkan pengetahuan dan 

kecerdasan masyarakat sehingga

mampu berperan aktif dalam

setiap pengambilan keputusan

dan penetapan kebijakan yang 

mempengaruhi hidup dan 

kehidupan mereka

Kaum perempuan di sekitar

kawasan konservasi mempunyai

posisi penting di tingkat desa. 

Mereka selain berperan sebagai

konsumen bisa juga berperan

sebagai produsen. Sebagai

konsumen kaum perempuan

menikmati hasil mata pencarian

suami. Sedangkan sebagai

produsen kaum perempuan

berkontribusi terhadap ekonomi

keluarga. Kegiatan Yayasan akan

mengikut sertakan kaum

perempuan dalam kegiatan

ekonomi berbasis konservasi. 



PADA BIDANG LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pertahanan ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati jangka
panjang

Tujuan utamaYayasan adalah:

membantu mempertahankan ekosistem dan melindungi

keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini akan berdampak positif

terhadap lingkungan, terutama perlindungan tangkapan air yang akan

mengurangi erosi, pencemaran air dan kebanjiran. Disamping itu, 

dampak positif lingkungan lainnya berupa pengurangan kebakaran

hutan serta pengurangan pelepasan karbon

Peran Yayasan PALKA AGRA HAYATI


