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Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Rimba……..
Alhamdulillahirabbil'alamiin, dengan mengucapkan puja dan puji syukur
kehadirat Allah SWT, berkat limpahan karuniaNya yang hingga saat ini memberikan
kita nikmat kesehatan di tengah pandemi COVID-19 sehingga buletin Bakti Rimba
dapat kembali hadir menyapa Sobat Rimba yang budiman. Buletin Bakti Rimba
yang selalu kita nanti-nantikan ini dapat terbit kembali mendekati akhir Tahun 2020
juga tidak terlepas dari dukungan semua pihak.
Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini seluruh dunia
menghadapi masalah yang sama yaitu adanya penyebaran virus Corona. Di
Indonesia, sejak Presiden RI, Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19
pada tanggal 02 Maret 2020 lalu, kasus Covid-19 ini terus bertambah cukup
signiﬁkan sampai saat ini. Untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran Covid19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghimbau seluruh ASN untuk melakukan
Work From Home (WFH) berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Jawa Timur
Nomor 800/3361/204.3/2020 tanggal 3 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem
Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga mendukung penerapan
Protokol Kesehatan 3 M yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker
dengan benar dan menjaga jarak atau Social Distancing. Selain itu guna mencegah
meluasnya Covid-19 Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur juga meminimalisir
pelaksanaan pertemuan yang melbatkan banyak orang. Dengan kecanggihan
teknologi sekarang, kita tetap bisa melakukan agenda – agenda penting Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur seperti Rapat Koordinasi, Serah Terima Jabatan,
Pengambilan Sumpah/Janji PNS, ataupun Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan
Fungsional PNS serta Upacara Peringatan Hari Besar Nasional di Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur dengan nuansa yang berbeda, dikarenakan dilaksanakan di
tengah pandemi Covid-19 yang mengharuskan adanya Physical Distancing yaitu
melalui teleconference. Namun demikian acara tetap berjalan dengan hikmat tanpa
mengurangi kesakralan acara tersebut.
Kami menyadari dengan sepenuhnya bahwa buletin Bakti Rimba ini,
masih terlalu jauh dari kata memuaskan. Namun kami akan selalu terus menerus
berusaha agar dapat menampilkan buletin ini secara optimal, baik ﬁsik maupun
materi. Segala kritik dan saran yang membangun akan kami terima dengan senang
hati. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas dukungan para pihak dan tim
redaksi yang telah membantu kelancaran dari persiapan hingga
pendistribusiannya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Sobat Rimba yang
budiman.
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HAKIKAT
KEPEMIMPINAN
Oleh : Iwan S.Hut., M.M.

Pendahuluan
Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi dalam
lingkungan kita atau masyarakat kita secara umum,
apabila seseorang mendapatkan promosi jabatan baru,
mak a teman-temannya ak an ber tanya, “k apan
t a s y a k u r a n n y a ? ”. T r a d i s i m e n g a d a k a n
tasyakuran/selamatan seperti itu terkesan bahwa
“mendapat promosi jabatan baru” identik dengan
“mendapat anugerah” sehingga perlu mengadakan
tasyakuran karena mendapat anugerah tersebut.
Pendapat seperti itu tidak salah dan benar adanya bagi
kalangan yang menganggap bahwa promosi jabatan
berarti bertambahnya fasilitas dan pendapatan lainnya.
Namun pemikiran yang seperti itu sangat simpliﬁkasi,
yakni memandang sesuatu dari sisi yang mudah terlihat
saja tidak sampai pada apa yang tersirat di belakang yang
tersurat.
Jika ditelaah lebih jauh dan mendalam, maka
dalam promosi jabatan terdapat sesuatu yang sangat
tinggi nilainya dibanding “hanya” sekedar bertambah
penghasilan dan fasilitas yang diperoleh. Ada sesuatu
yang lebih substantif dari itu, yakni bertambah tinggi
jabatan seseorang maka bertambah berat tanggung
jawab dan amanah yang harus dipikul dipundaknya.
Bertambahnya fasilitas dan pendapatan merupakan
konsekwensi logis dari bertambahnya tanggung jawab
dan beratnya amanah yang harus dipikul.
Masalah kepemimpinan ini sebenarnya amanah
yang sangat berat, karena hal itu akan dipertanyakan
implementasinya di hadapan Yang Maha Pencipta.
“Setiap orang dari kalian adalah pemimpin, dan setiap
orang dari kalian akan diminta pertanggungjawaban
akan kepemimpinannya”. Setiap orang adalah pemimpin
minimal untuk dirinya sendiri, sehingga dapat dikatakan
bahwa kepemimpinan melekat kepada masing-masing

individu sesuai dengan tingkat kepemimpinannya.
Paling tidak ada empat kemampuan yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain ;
1.
Pemimpin harus mampu menggerakan dan
memotivasi para bawahan.
2.
Pemimpin harus mampu memberikan tugas
kepada bawahan sesuai dengan keahlian masingmasing atau mampu menempatkan orang-orang
pada tempatnya yang benar.
3.
Pemimpin harus mampu memberikan reward.
Reward tersebut tidak mesti berbentuk benda atau
materi, bisa dalam bentuk pujian atau apa saja yang
dapat meningkatkan semangat dan motivasi
bawahan. Demikian pula kepada orang yang tidak
melaksanakan tugas, maka seorang pemimpin
harus mampu memberikan punishment atau sanksi,
misalnya dalam bentuk teguran.
4.
Pemimpin harus mampu memberikan contoh
yang baik. Jika seseorang meminta bawahannya
untuk tepat waktu, maka ia pun harus
melaksanakannya. Tidak akan efektif jika seorang
Pemimpin menyuruh sesuatu, namun ia sendiri
tidak mau melaksanakannya.
Keempat kemampuan pemimpin di atas adalah
faktor yang sangat penting bahkan akan menentukan
gerak sebuah organisasi. Organisasi akan berjalan
dengan cepat, dinamis, eﬁisen, dan efektif dalam
melaksanakan tugas-tugas yang diembannya jika
pemimpinya adalah seorang pemimpin yang mampu
menunjukan performance (kinerja) yang baik bagi
organisasi itu. Pemimpin adalah orang yang paling
bertanggung jawab dalam sebuah organisasi. Karena itu,
pemimpin yang baik selain harus menjalankan organisasi
sesuai dengan tujuan yang direncanakan, juga harus
mampu menyejahterakan bawahannya.
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dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu, jabatan dalam
Selanjutnya, Haﬁdhudin menyimpulk an
semua level atau tingkatan bukanlah suatu
beberapa kriteria pemimpin yang suskes dalam sebuah
keistimewaan sehingga seorang
organisasi, antara lain :
pemimpin atau pejabat tidak boleh merasa
1. Ketika seorang pemimpin dicintai
oleh bawahan. Organisasi yang “pemimpin yang baik akan menjadi manusia yang istimewa sehingga
dipimpinnya akan berjalan dengan tampak dari kematangan ia merasa harus diistimewakan dan ia
b a i k j i k a k e p e m i m p i n a n n y a pribadi, buah karya, serta sangat marah bila orang lain tidak
dinahkodai oleh pemimpin yang satunya antara kata dan mengistimewakan dirinya.
perbuatan”
dicintai oleh bawahannya.
2. Pengorbanan dan bukan fasilitas
2. Pemimpin yang mampu menampung
aspirasi bawahannya. Selain dicintai, pemimpin
Menjadi pemimpin atau pejabat bukanlah untuk
yang baik juga dapat menerima kritik dari
menikmati kemewahan atau kesenangan hidup dengan
bawahannya. Jika pemimpin melakukan sesuatu
berbagai fasilitas duniawi yang menyenangkan,
yang baik, maka bawahan akan mendukungnya,
melaink an justru ia harus mau berkorban dan
namun jika seorang pemimpin melakukan tindakan
menunjukan pengorbanan, apalagi ketika masyarakat
yang tidak baik, maka bawahan akan
yang dipimpinnya berada dalam kondisi sulit dan beban
mengoreksinya. Disinilah pentingnya mekanisme
hidupnya sangat berat.
saling mengingatkan, saling mengoreksi dan saling
menasehati.
3. Kerja keras dan bukan santai
3. Pemimpin yang selalu bermusyawarah. Seorang
Para pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat
pemimpin yang siap menerima dan mendapatkan
besar untuk menghadapi dan mengatasi berbagai
kritik yang konstruktif dan selalu bermusyawarah
persoalan yang mengantui masyarakat yang
sebelum mengambil keputusan akan mencapai
dipimpinnya, di samping itu dia punya tugas untuk
kesuksesan. Musyawarah ditujukan untuk saling
mengarahkan kehidupan masyarakat agar mampu
bertukar pendapat dan pemikiran dan jika
menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar serta
musyawarah berjalan dengan baik, maka para
mencapai kemajuan dan kesejahteraan.
bawahan akan merasa termotivasi karena merasa
dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang
4. Kewenangan melayani dan bukan kesewenangberkaitan dengan organisasi maupun yang
wenangan
berkaitan dengan kehidupan anggota.
Pemimpin adalah pelayan bagi orang yang dipimpinnya
4. Tegas, tidak otoriter, tetapi tegas dalam mengambil
dan bukan kekuasaan untuk berbuat sewenang-wenang
keputusan setelah dipikirkan dengan baik dalam
terhadap mereka. Oleh karena itu menjadi pemimpin
sebuah musyawarah dari berbagai aspeknya
atau pejabat berarti mendapatkan kewenangan yang
termasuk implikasinya bagi organisasi maupun
besar untuk bisa melayani masyarakat dengan pelayanan
anggotanya. Jika itu yang dilakukan, maka akan
yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, dengan
selalu dicintai dan disegani.
harapan mereka bisa hidup lebih layak bahkan lebih
sejahtera dari kehidupan sebelumnya.
Hakikat Kepemimpinan
Dalam sebuah organisasi atau masyarakat diperlukan
5. Keteladanan, kepeloporan, dan bukan pengekor
adanya pemimpin dan orang yang dipimpin. Hubungan
Dalam segala bentuk kebaikan, seorang pemimpin
keduanya bagaikan dua sisi mata uang, yang satu sisi dan
seharusnya menjadi teladan dan pelopor untuk
lainnya sama-sama penting, artinya keberadaan
menggerakan masyarakat yang dipimpinnya, bukan
pemimpin meniscayakan eksistensi kelompok yang
malah menjadi pengekor yang tidak memiliki sikap
dipimpin, maka hubungan antar keduanya harus
terhadap nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Ketika
berdasar pada saling menguntungkan (mutual
seorang pemimpin menyerukan kejujuran kepada rakyat
simbiosis). Karena eksistensi keduanya menjadi
yang dipimpinnya, mak a seharusnya ia telah
keniscayaan dalam sebuah organisasi atau masyarakat,
menunjukan kejujuran itu lebih dahulu, dan ketika ia
maka para pemimpin dan orang-orang yang dipimpin
menyerukan hidup sederhana dalam soal materi, maka
harus memahami hakikat, yang secara garis besar dapat
seharusnya ia telah lebih dahulu melaksanakan pola
disimpulkan sebagai berikut :
hidup sederhana bukan malah mempertontonkan
kemewahan dan hidup glamor.
1. Tanggung jawab dan bukan keistimewaan
Referensi
Ketika seseorang diangkat atau ditunjuk untuk
Manggala Prayoga, 2020, Menjadi Pribadi Tegas dan Berwibawa
Setiap Saat dan di Semua Situasi.
memimpin suatu Lembaga atau institusi, maka
Octavia Pramono, 2019, The Magic of Positive Thinking.
sebenarnya mengemban amanah dan tanggung jawab
Prof. Dr. Ahmad Saiful Anam, M.Ag., 2015, Mengartikulasi
yang besar sebagai seorang pemimpin yang harus
Kepemimpinan Menurut Islam.
K.H. Abdullah Gymnastiar, 2004, Amanah Manajemen Qolbu
mampu mempertanggungjawabkannya bukan hanya
Untuk Kepemimpinan.
dihadapan manusia yang dipimpinnya melainkan juga
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SUMPAH PNS DINAS KEHUTANAN
DI ERA PANDEMI COVID-19
Oleh: Dharmala Hadi Saputra

M

enjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS)
kelihatannya sangat menyenangkan dan
membahagiakan hati. Apalagi saat
disematkannya Pin Korpri berwarna emas di setiap
seragam harian yang dipakai oleh PNS baik laki-laki
maupun perempuan pasti memiliki kebanggaan
tersendiri saat memakainya. Perlu diketahui, menjadi
PNS merupakan idaman sebagian besar orang. Tak heran
apabila informasi terkait profesi ini selalu dicari dan
dinanti. Bahkan kata orang-orang, kerja di pemerintahan
itu paling aman karena tidak mudah dipecat atau
diberhentikan. Ada yang bilang juga jika kita kerja
sebagai PNS bisa membanggakan orang tua dan (calon)
mertua.
Menjadi PNS tidak semudah membalikkan
telapak tangan. Tak sedikit orang yang harus belajar dan
berusaha ekstra keras demi bisa lolos seleksi penerimaan
Calon PNS mulai dari tes SKD sampai SKB. Nah, ketika
sudah lolos menjadi CPNS, maka selanjutnya, kita bisa
menyandang predikat sebagai PNS.
Ketika hendak menjadi PNS ini, ada juga
prosedur yang harus dilakukan. Jika pada perusahaan
swasta bisa cukup dengan wawancara/tes lalu setelah
HRD bilang oke maka bisa lanjut dengan
menandatangani kontrak kerja kemudian kita terikat
dengan perusahaan tersebut, tetapi sebagai PNS tidak
cukup dengan sekedar tanda tangan kontrak.
Sebelum menjadi PNS, kita dituntut untuk
mengucapkan sumpah pegawai atau janji pegawai
negeri Sipil. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (1),
Undang -Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara, yang berbunyi “Setiap calon PNS pada saat
diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan
sumpah/janji.”. Biasanya saat pengambilan sumpah PNS
seluruh peserta CPNS saat melakukan pengambilan
sumpah dikumpulkan menjadi satu untuk diambil
sumpahnya.
Namun ada yang berbeda di pengambilan
sumpah PNS tahun ini tak terkecuali bagi CPNS Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Yang mana peserta CPNS

melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji
PNS melalui media elektronik atau teleconference sesuai
dengan Surat Edaran (SE) Nomor 10/SE/IV/2020 tentang
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji PNS atau
Sumpah/Janji Jabatan Melalui Media
Elektronik/Teleconference Pada Masa Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Korona yang diterbitkan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
Ya, hal ini karena adanya pandemi virus corona
(Covid-19) yang melanda Indonesia, dan langkah ini
perlu dilakukan sebagai upaya bersama menekan
penyebaran virus corona.
Persiapan pengambilan sumpah dilakukan
dengan gladi bersih terlebih dahulu tanggal 29 April
2020. Gladi bersih dilakukan di Ruang Rapat Tectona
Dinas Kehutanan Prov. Jatim pukul 12.00 dengan peserta
yang hadir secara ﬁsik diatur seminimal mungkin, dan
tetap memperhatikan konsep physical distancing serta
protokol kesehatan yaitu memakai masker dan
disediakannya hand sanitizer di ruangan.
Acara gladi sendiri dibimbing dan diarahkan
oleh kasubag Tata Usaha, Ibu Endang Handayani, S.P.,
M.Si. dan kasubag Program dan Penyusunan Anggaran
bapak Agus Dwi Prasetyo, S.ST beserta tim Tata Usaha dan
Sungram. Persiapan dilakukan mulai dari mengatur jarak
peserta yang hadir secara ﬁsik agar berjarak minimal 1
meter, antara satu orang dengan yang lainnya. Lalu cek
audio agar bisa didengar oleh para peserta yang hadir
secara ﬁsik maupun yang virtual.
Ada kendala yang muncul saat pertama
melakukan gladi bersih, mulai dari lambatnya koneksi
internet teman-teman CPNS yang berada di Cabang
Dinas Kehutanan, dan belum pahamnya apa yang harus
dilakukan dan diucapkan karena semua merupakan hal
baru dengan pengambilan sumpah melalui
teleconference. Sehingga hal ini berakibat di lamanya
durasi gladi bersih yang tadinya bisa selesai dalam 1-2
jam tetapi molor sampai 3 jam an. Hal ini semata-mata
agar esok bisa melakukan sumpah sesuai ketentuan dan
Buletin
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Tanggal 30 April 2020 merupakan salah satu hari
bersejarah bagi CPNS Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur angkatan tahun 2018 karena di hari inilah saya dan
teman-teman CPNS mengambil sumpah. Acara dimulai
pukul 11.00 WIB dengan pengambilan sumpah PNS yang
dibacakan oleh Ibu Ir. Dewi J. Putriatni, M.Sc. selaku
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan diikuti
oleh peserta CPNS angkatan 2018 baik yang hadir secara
ﬁsik maupun virtual. Tak lupa Rohaniawan berada di
samping para peserta untuk mengambil sumpah yang
diucapkan oleh para peserta.
Adapun bunyi Sumpah Janji PNS (Pasal 26 UU
No. 8/1974), revisi (Pasal 66 ayat (2), UU No.5 /2014) yang
dibacakan seperti ini:
“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya
bersumpah/berjanji:
bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil,
akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, negara, dan pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas
kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai
negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri,
seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang
menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya
rahasiakan;
bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara”.
Setelah pembacaan sumpah PNS acara
selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara
Sumpah Janji PNS, yang akan ditandatangani oleh Ir.
Dewi J. Putriatni, M.Sc. selaku pengambil sumpah,
Dharmala Hadi Saputra sebagai perwakilan dari CPNS
yang diangkat sumpahnya serta Sekretaris Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur Iwan, S.Hut., M.M. dan
Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Dan
Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi
Jawa Timur Kombong Pasulu, S.H., M.M. sebagai saksi.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Beliau
mengatakan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
sekarang memiliki kewenangan wilayah kerja cukup luas
yakni di seluruh Jawa Timur, maka pengendalian seluruh
kegiatan sektor kehutanan dilakukan oleh Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Karena keterbatasan
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Sumber Daya Manusia (SDM) dan biaya maka kegiatan
yang ada di Dinas Kehutanan harus dilaksanakan secara
maksimal apalagi adanya realokasi pencegahan dan
pengobatan pandemi Covid-19 yang berdampak pada
beberapa kegiatan ada yang tidak bisa dilaksanakan.
Adanya Covid-19 mengakibatkan beberapa kegiatan
juga harus dilakukan dengan menggunakan sistem
teknologi informasi zaman sekarang hal itu sejalan
dengan PNS generasi millennial yang bisa menguasai IT.
CPNS angkatan tahun 2018 juga merupakan orangorang pilihan maka mempunyai tanggung jawab yang
besar untuk bisa memberikan kontribusi terhadap
tempat kerja masing-masing.
Menjadi PNS berarti menjadi Abdi Negara yang
menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Beliau berpesan
karier PNS yang diangkat sumpahnya hari ini masih
panjang dan setiap individu harus mempunyai integritas
yang tinggi. Di era sekarang seseorang yang bekerja
dengan baik itu tidak cukup tetapi harus disertai dengan
integritas yang tinggi, sedangkan pemerintah Indonesia
pernah diwarnai dengan warna kelabu karena adanya
penyelewengan-penyelewengan, tetapi di tangan
generasi millennial yang memiliki integritas tinggi hal
tersebut diharapkan tidak terulang. Salah satu modal
agar bisa bekerja dengan baik tidak cukup dengan hanya
dikerjakan, tidak cukup dengan membanggakan diri
bahwa PNS merupakan orang terpilih, tetapi harus punya
integritas dan menggunakan hati nurani dalam
melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS. Karena jika
mengesampingkan hati nurani dan integritas terkikis
maka nilai sebagai PNS dan manusia tidak ada, ucap Ibu
Dewi.
Sebelum acara terakhir adalah doa oleh
Rohaniawan, saat doa di ucap semua peserta yang ada di
ruang rapat Tectona dan teleconference tertunduk
seraya memohon ampun dan meminta segala keinginan
yang terucap dalam doa agar dikabulkan.
Acara terakhir adalah foto bersama para PNS
yang sudah diambil sumpahnya dengan Kepala dan
Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta
Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan Dan
Perlindungan Hukum Aparatur Sipil Negara BKD Provinsi
Jawa Timur.
Dengan selesainya pengambilan sumpah PNS
maka secara resmi CPNS angkatan 2018 Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur telah menjadi PNS seutuhnya yang
diakui oleh NKRI. Dan berhak pula mendapatkan gaji dan
TPP penuh 100 persen. Semoga menjadi penyemangat
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selamat
ya! :D

Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Oleh : Iyis Puji Lestari, S.Hut. - Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Disaksikan oleh Rohaniawan

P

lt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Ir.
Hadi Sulistyo, M.Si, pada hari Kamis (17/09)
mengangkat dan mengambil sumpah/janji
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur bertempat di
Ruang Rapat Tectona Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur. Ditengah pandemi Covid-19 yang masih belum
usai ini, pengangkatan dan pengambilan sumpah/janji
dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol
kesehatan dan berlangsung khidmat.
Pengangkatan dan Pengambilan sumpah/janji
pejabat fungsional merupakan amanah dari Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 7 Tahun
2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi dimana

disebutkan bahwa setiap PNS yang diangkat menjadi
pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah
menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan
Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengambilan sumpah
jabatan fungsional dilakukan paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya
ditetapkan.
Dalam sambutanya dihadapan 8 Orang PNS
yang diambil sumpah, Plt. Kepala Dinas Kehutanan
berpesan agar para pejabat fungsional yang hari ini
dilantik unuk menjungjung tinggi profesionalisme dan
loyalitas dalam mengemban tugas, memahami dan
mentaati peraturan dan penugasan dari pimpinan,
sehingga kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
dapat tercapai secara optimal. Mampu mengembangkan
inovasi-inovasi agar dapat memberikan pelayanan yang
prima terhadap masyarakat.

Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Berfoto Bersama
Seusai Acara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan PNS

Adapun PNS yang diangkat dan diambil sumpah/janji sesuai Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
821.2/3344/204/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

No.

Nama

Jabatan

1

Iyis Puji Lestari, S.Hut.

Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama

2

Deska Ari Kurniyanti, S.Hut.

Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama

3

Ngenger Gayuh Laksono, S.Hut.

Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama

4

Imad Aqil Rabbani

Penyuluh Kehutanan Pemula

5

Indra Lestari Popang

Penyuluh Kehutanan Pemula

6

Lelia Bestianika

Penyuluh Kehutanan Pemula

7

Sumedi S.P.

Penyuluh Kehutanan Muda

8

Diah Anggreani Setyaningrum, S.P.

Penyuluh Kehutanan Pertama
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KESEJATIAN DALAM
PANDEMI CORONA VIRUS
(COVID-19)

D

inukil dari laman kompas.com, menurut data
Pemerintah China kasus pertama Corona Virus
(Covid-19) ditemukan pada seorang yang
berumur 55 tahun dari Provinsi Hubei tanggal 17
November 2019. Sejak saat itu ditemukan satu hingga
lima kasus di setiap harinya. Namun, dunia masih
bergerak dengan segala aktivitas rutinnya dan belum ada
banyak pihak yang concern terhadap fenomena yang
muncul di Negeri Tirai Bambu itu. Sampai pada akhirnya
tanggal 23 Januari 2020, Wuhan sebagai kota yang
diduga kuat sumber penyakit ini diisolasi. Transportasi
umum dan perjalanan udara dengan segera ditutup oleh
Pemerintah China. Selanjutnya kota-kota yang
berdekatan dengan Wuhan pun ikut-ikutan dikarantina
dan terus berlanjut ke kota-kota yang lain. Perayaan
Tahun Baru Imlek yang sedianya diperingati pada tanggal
25 Januari 2020 pun batal. Keadaan menjadi kacau balau.
Masih dari sumber yang sama, kompas.com,
paralel dengan situasi dan kondisi tersebut pada tanggal
13 Januari 2020 kasus Covid-19 internasional pertama
diumumkan oleh otoritas Pemerintah Thailand. Tujuh
hari berselang Pemerintah Jepang dan Korea Selatan
juga mengumumkan infeksi Covid-19 di wilayahnya.
Menyusul setelahnya AS dan Taiwan mengumumkan
kasus infeksi melalui deteksi kepada wisatawan yang
baru kembali dari Wuhan. Hingga akhirnya beberapa
negara juga ikut merasakan liarnya virus ini, sebut saja
Italia, Malaysia, Australia, Kanada, Iran dan lain-lain.
Tingkat kematian yang disebabkan oleh virus ini sangat
tinggi, tidak kurang 8%. Italia, salah satu negara
penyandang predikat sanitasi terbaik saja kewalahan
apalagi negara dengan sarpras kesehatan yang empetempetan?
Singkat cerita, sampailah virus ini ke Tanah Air
Kita tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Entah
bagaimana jluntrungannya virus ini bisa tahan dan
berkembang di negara beriklim tropis ini. Katanya sih,
virus ini tidak akan tahan dengan terik matahari
nusantara raya. Jangan lupa juga, salah seorang “tokoh
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elit” negeri ini dengan cukup percaya diri mengatakan
bahwa “Indonesia satu-satunya negara besar di Asia tak
kena corona”. Bahkan karena perizinannya yang dikenal
berbelitbelit akhirnya si Corona ini ga bisa masuk ke
Indonesia.
Dan, simsalabim abrakadabra. Tepat Ketika
tulisan ini diketik jumlah penderita Covid-19 di negara
kepulauan ini sudah lebih dari 5000 orang, 5516 tepatnya
(mungkin ketika tulisan ini selesai jumlahnya bisa lebih
besar dari angka ini). Di Jawa Timur saja (tempat tinggal
penulis) ditemukan sebanyak 514 kasus positif Covid-19
dengan angka kematian 8,95%. Ini belum termasuk
kategori PDP (Pasien Dalam Pengawasan), ODP (Orang
Dalam Pengawasan), OTG (Orang Tanpa Gejala) dan
klasiﬁkasi-klasiﬁkasi lainnya. Jumlahnya bisa mencapai
puluhan ribu, bahkan ratusan ribu jika skalanya nasional.
Banyak sekali aktivitas/ upaya-upaya yang telah
dilakukan oleh berbagai pihak, di berbagai level,
berbagai organisasi, institusi, sektor formal/ informal
untuk menghadang dan membendung liarnya
persebaran virus yang unik ini. Telah banyak juga
kegiatan yang dilakukan dan diperuntukkan bagi mereka
yang terkena dan terdampak oleh adanya makhluk tak
kasat mata ini. Bahkan banyak sekali istilah-istilah baru
yang sebelumnya tersembunyi entah kemana, sekarang
ini menjadi tren dan menyeruak di tengah-tengah kita.
Handsanitizer, Work From Home (WFH), lockdown, social
distance, physical distance, disinfektan dan masih banyak
lagi. Akan tetapi dari latarbelakang itu semua, penulis
hanya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
fakta yang muncul karena Pandemi Covid-19 ini:
1. Munculnya Gerakan Hidup Bersih Sederhana, yakni
memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan rajin
mencuci tangan dengan sabun sebelum menyentuh
wajah, sebelum makan dan minum bahkan jika perlu
mandi sekaligus keramas.
2. Tidak berjabat tangan untuk sementara ini bahkan
dengan anggota keluarga jika sebelumnya melakukan
aktivitas yang memiliki resiko tertular virus ini.

3. Jumlah kasus/ penderita Covid-19 setiap hari semakin
bertambah dengan tingkat mortalitas diatas 8%.
4. Sebagian yang terkena virus dan meninggal justru para
tenaga medis (dokter dan perawat) yang salah satu
penyebabnya adalah kurang dan tidak standardnya
APD (Alat Pelindung Diri) yang dipakai oleh mereka.
5. Sekolah-sekolah “diliburkan”, peserta didik diminta
untuk belajar di rumah bahkan beberapa sekolah
disiapkan untuk area atau tempat isolasi diri.
6. K antor-k antor Pemerintahan dan sebagaian
Perusahaan menjalankan sistem kerja baru, yakni Work
From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Ada yang
sudah full WFH, ada yang satu hari WFH satu hari WFO
(Work From Oﬃce), dua hari WFH dua hari WFO dan
dengan variasinya yang lain. Yang jelas melakukan
upaya memutus mata rantai pesebaran virus ini
dengan tetap mengupayakan terselenggaranya
pelayanan yang optimal bagi masyarakat.
7. Beberapa Pemerintah Daerah telah ber-“inovasi” untuk
menangkal masuknya virus ini di wilayahnya dengan
menutup dan membatasi akses keluar masuk/
mobilitas kendaraan dari dan menuju wilayahnya.
Sarana transportasi amat sangat minimal bahkan
pihak operator sendiri yang menjalankan strategi
pembatasan jumlah dan intensitas perjalanan bagi
masyarakat.
8. Akhirnya Jalan-jalan sepi, mall juga ikut sepi, tempat
wisata ditutup, sebagian besar tempat masyarakat
mengais nafkah juga terpaksa tutup karena himbauan
Pemerintah kepada masyarakat yang lain untuk Stay at
Home (tinggal di rumah saja) sangat gencar.
9. Tapi yang paling mengiris hati adalah rumah-rumah
ibadah, tempat ber k umpulnya orang- orang
membangun silahturahim dan mendekat dengan
Sang Pencipta terpaksa “ditutup” bahkan aktivitas
kebersamaanya juga sangat dibatasi bahkan hampir
dieliminasi.
Nah, yang kedua adalah kegelisahan penulis
terhadap apa yang “sesungguhnya” terjadi di balik
kejadian ini. Penulis tidak berani mengatakan bahwa
yang akan disampaikan adalah fakta, akan tetapi sebagai
s e o r a n g m a n u s i a y a n g p u ny a s a n g a t b a ny a k
kekurangan, tanpa disadari melihat fenomena ini
sebagai bentuk peringatan bahkan cenderung menuju
penghakiman atau adzab dari Allah Swt. Kenapa bisa
begitu?

Penulis menariknya dari nomor 9. Rumah ibadah
ditutup, aktivitas jamaah sangat dibatasi bahkan
ditiadakan. Itu tempat beribadah lho, tempat berdoa,
“Rumah Tuhan”, tempat manusia menempuh jalan pahala
dan ridho Tuhannya tapi sek arang kondisinya
dikosongkan. Kita bersedih, mengelus dada, marah
karena ga bisa ke masjid, ke gereja, sangat frustasi.
Emang bener? Tenan ta? Kalau ini memang maunya
Tuhan gimana coba? Kalau Tuhan marah ke Kita, how?
Tuhan muak dengan tingkah dan polah kita
yang saban hari jungkir balik berkali-kali di masjid, sujadsujud, berulang kali mengucap janji, bersaksi, memuji
asma-Nya di setiap rakaat shalat, yasinan tiap malam
Jumat, tadarus kalau pas Ramadhan, i'tikaf direwangi
ngantuk-ngantuk tapi bukan kepasrahan ending-nya.
Bukan Tuhan tujuannya. Tidak illaihi roji'un istilahnya. Kita
hanya cari pelampiasan, gugur wajib, bahkan mungkin
ada yang hanya bersifat transaksional saja, dagang
dengan Tuhan karena ada keinginan-keinginan pribadi
yang secara hakiki hanya “remah rempeyek” urusan
duniawi. Ingin sukses karier, jabatan, pangkat, kaya,
mencari pekerjaan, kekasih, popularitas, status dan lain
sebagainya. Dari tahun ke tahun itu-itu saja, tidak pernah
meningkat ke level yang lebih inti, tidak sampai ke derajat
akhirati, stagnan bahkan cenderung merosot. Kita
amnesia bahwa Kita bukan hanya manusia tapi Kita ini
seorang hamba, “abdi dalem”-nya Yang Maha Kuasa.
Tempat-tempat untuk mengais nafkah banyak
yang tutup (nomor 8). Apa yang salah? Lah, janganjangan memang kita tidak mencari nafkah dan rezeki
buat diri dan keluarga kita. Tempat itu hanya Kita
pergunakan sebagai ladang bisnis uang, uang dan uang.
Cari untung yang besar, cari lagi, lagi, sebanyakbanyaknya kalau perlu tipu kiri kanan asalkan usaha
lancar. Sikut dan sikat tetangga sebelah supaya usaha
makin maju dan akhirnya bisa monopoli. Menjadi
pemain tunggal. Besark an usaha buk an untuk
membantu yang lemah jadi kuat, akan tetapi jadi makin
berkuasa dan yang lain semakin tidak berdaya. Injak terus
yang masih ada di bawah. Hasil dari kerja ternyata bukan
untuk kebaikan diri dan keluarga, bukan pula disalurkan
di jalan Tuhan tapi hanya untuk senang-senang, foyafoya, pamer, bangga-banggaan, gengsi dan hal-hal yang
bersifat dunia dan sementara.
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Begitu juga dengan akses dan sarana
transportasi (nomor 7). Saat ini sangat amat terbatas dan
memang sengaja dibatasi. Pembatasan area telah terjadi
di berbagai wilayah. Semata-mata untuk mengamankan
diri dari kejaran virus ini. Perjalanan yang semula
dijadikan sarana untuk bisa bertemu dengan keluarga,
sehabat, dan kolega kini hampir tidak bisa dilakukan.
Sekarang ini Kita hanya bisa berdiam diri di tempat
tinggal sendiri. Akan tetapi mungkin memang Tuhan
menskenarionya seperti ini justru karena Dia sangat
faham bahwa pertemuan-pertemuan yang Kita lakukan
sebelum-sebelum ini, perjalanan-perjalanan yang
selama ini Kita kerjakan tidak benar-benar untuk
bertemu, tidak untuk menjalin dan memperkuat
silahturahim, tidak untuk membangun kepedulian
terhadap sesama. Pertemuan yang ada hanya sebuah
rutinitas bahkan diniatkan hanya untuk membangun
koalisi mewujudkan ambisi/ kepentingan pribadi,
kekuasaan, kerajaan bisnis, politik, popularitas dan
semua yang berkebalikan arah dengan prinsip
kemaslahatan umat.
Kondisi kantor-kantor pemerintahan juga tidak
jauh berbeda (nomor 6). Semua terkena imbas dari
viralnya makhluk renik ini. Sebagian sudah menutup
kantornya dan memerintahkan pegawainya untuk bisa
kerja dari rumah. Bukan kerja di kantor lagi. Kenapa lagi
ini? Yang jelas juga atas seizing Tuhan. Mungkin daripada
muspro di kantor, buang-buang waktu karena tidak
benar-benar bekerja untuk mengembangkan sektorsektor kehidupan dan masyarakat mending
“dirumahkan” saja. Tidak perlu berpura-pura bekerja,
etok-etok melayani masyarakat demi tunjangan
penghasilan yang besar, bukan karena faktor moral atau
akhlak, bukan pula berniat membantu menyelesaikan
berbagai macam masalah yang menimpa masyarakat.
Wis, dirumah saja. Bekerja di kantor bertahun-tahun tidak
ada hasil nyata yang bisa dirasakan masyarakat, malah
makin susah hidupnya, ineﬁsiensi dalam penggunaan,
tidak tepat sasaran program kegiatannya, sudah cukup
jangan ngoyo-ngoyo ropat-rapat, ning omah wae (stay at
home).
Sekolah dan tempat-tempat pembelajaran
sekarang sudah tutup. Tidak diperkenankan lagi aktivitas
belajar mengajar di kelas sekolah (nomor 5). Dan, ini jelas
sarana introspeksi diri buat segenap pihak yang terlibat
dalam kegiatan pembelajaran di sekolah/ kampus dan
lembaga pendidikan lainnya. Yang pertama terkait, aspek
ruang. Dengan semakin meningkatnya perkembangan
teknologi ternyata membuka ruang dan kemungkinan
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yang sangat luas bagi terselenggaranya kegiatan
pendidikan, belajar mengajar tanpa harus melalui
prosedur tatap muka. Karena belajar pada dasarnya tidak
terikat ruang dan waktu, apapun menjadi sangat bisa
dipelajari, tidak terikat pada kurikulum pembelajaran
yang setiap tahunnya membingungkan dan merepotkan
Guru dan Siswa, yang maunya mencetak Siswa punya
kemampuan yang sama (padahal masing-masing dari
mereka dianugerahi bakat tersendiri oleh Tuhan sebagai
bekal dan modal hidupnya), belajar juga tidak sematamata menjadi tugas Guru di sekolah atau Dosen di
kampus akan tetapi Orang Tua dan belajar di rumahlah
yang pertamatama harus ditumbuhkan dan ditanamkan
dalam benak diri Kita. Yang kedua aspek ﬁlosoﬁ dan
substansi. Benarkah Kita dan anak-anak Kita saat ini
sedang belajar? Benarkah aktivitasnya di sekolah atau
kampus adalah belajar? Atau jangan-jangan Mereka
hanya melakukan hafalan, menyalin apa yang ditulis
Guru dan Dosen di papan tulis atau hanya mengopipaste materi ajar tanpa benar-benar melakukan aktivitas
belajar? Faktanya banyak sekali ditemukan Siswa tidak
berada di kelas ketika jam pelajaran masih berlangsung.
Banyak Siswa melakukan aktivitas lain disaat yang sama
dengan waktu belajar di sekolah/ kampus. Fakta lain lagi
yakni gelar, strata, ijazah ataupun sertiﬁkat ternyata tidak
selalu mendukung dan linier dengan bidang kerja yang
dijalani seseorang selepas Dia menamatkan
pendidikannya. Ironis.
Namun ada yang lebih ironis lagi. Sebagian
korban meninggal sebab Covid-19 ini tidak lain tidak
bukan adalah tenaga medis atau tenaga kesehatan. Why?
Usut punya usut ternyata disebabkan oleh terbatasnya
APD (Alat Pelindung Diri) yang tersedia di rumah sakit
sehingga mereka terpaksa memakai “APD-APD-an”, APD
yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Alhasil, merekapun tertular virus tersebut dari pasien.
Sangat disayangkan memang hal ini terjadi. Akan tetapi,
akan pasti terjadi, wong ketika si Covid-19 ini
menginfeksi negeri seberang dan mulai berseliweran di
media sosial sekitar Januari-Februari, Kita dengan
bangganya mengekspor APD untuk mereka secara
besar-besaran. Membantu iya, harus, tetapi kan tetap
harus dihitung berapa kebutuhan yang diperlukan oleh
negara ini. Apalagi sangat besar kemungkinan kita bisa
mendapat kiriman virus ini dari luar. Ini jelas ada yang
salah dalam kebijakan kesehatan dan perdagangan di
negara Kita. Ngenes.

Banyak dikatakan virus ini unik. Namun
kebanyakan jenis virus akan bisa ditakhlukan dan
dihambat penyebarannya dengan penerapan PHBS
(Perilaku Hidup Bersih Sehat). Rajin mencuci tangan
menggunakan sabun/ cairan pembersih, memakai
masker jika beraktivitas di luar rumah serta menjaga jarak
dengan orang-orang disekitar kita (minimal 1 meter).
Intinya semua diawali dari kebersihan. Sebagaimana
keyakinan penulis, kebersihan adalah sebagian dari
iman. Ini adalah titik tolak dari semua upaya mencegahan
dan menanggulangan Covid-19 ini. Pompa kembali iman
kita agar harmonis lagi dengan Tuhan Yang Maha Kuasa,
sering-seringlah berwudlu dan pahami makna dan
ﬁlosoﬁnya untuk bisa diimplementasi dalam aktivitas
keseharian. Jalankan protokol kesehatan profetik (yang
dicontohkan Rasulullah) sebagaimana dulu ketika
menghadapi wabah, juga dengan himbauan dan arahan
dari Pemerintah untuk bersama-sama sinergis
melaksanakannya. Yang tidak kalah pentingnya adalah
aktivitas muhasabah, introspeksi diri, banyak-banyak
memohon ampun kepada Tuhan Pencipta Langit dan
Bumi bahwa kita memang salah, lalai, teledor, lupa diri,
terlalu fokus dalam urusan keduniaan hingga Kita bisa
sadar dan ikhlas menerima bahwa kejadian ini semua
adalah peringatan dan hukuman buat Kita.
Sangat jelas bahwa Tuhan ingin menunjukkan
bahwa selama ini kita hanya membangun peradaban
ﬁsik, materiil bahkan cenderung meterialistik. Substansi
dan ruhani ada pada nomer kesekian, tidak terlalu
penting. Akhirat dan surga seperti hanya semacam
dongeng klasik dan dunia ini adalah tempat sejati
menjalani hari-hari. Sejauh ini Kita nampak beriman tapi
sesungguhnya tidak (pernah) benar-benar beriman.
Hanya sungkan kalau disangka tidak punya agama.
Bersalaman tidak benar-benar diniatkan untuk
silahturahim dan bermaafan tapi lebih kepada kebiasaan
yang tanpa nilai dan malah digunakan sebagai kedok
pertemanan untuk dikemudian hari menikam dari
belakang dan bermusuhan kembali. Beribadah di masjid,
gereja dan tempat-tempat peribadatan lain juga bukan
semata-mata ikhlas menghamba untuk mendekatkan
diri pada Tuhan melainkan pamrih untuk bisa sukses karir,
bisnis, jabatan bahkan demi citra diri pada tetangga,
kolega dan masyarakat sekitar. Bekerja juga begitu,
hanya sebagai rutinitas mencari uang, positioning,
eksistensi, bukan mencari nafkah untuk keluarga dan
sarana sedekah untuk orang lain. Banyak lagi aktivitas
Kita yang dari dulu sampe sekarang ini tidak benar-benar

bisa ditransendensikan ke langit atau ditransformasikan
ke dalam bentuk yang lebih abadi, semuanya hanya
jasadiah, kedok, koyo-koyo'e.
Sudah sepantasnya “hukuman” dari Tuhan ini
harus benar-benar membawa kita pada sikap nilai, cara
pandang dan posisi diri yang berbeda dari sebelumnya.
Fenomena ini menuntun Kita kembali ke awal mula.
Kepada keluarga dan diri sejati. Kepada yang bisa benarbenar mengerti hati ini. Apalagi Ramadhan yang suci
akan segera menyapa diri-diri ini. Sekarang waktu yang
tepat untuk melakukan kontemplasi, instrospeksi,
mawas diri, perenungan mendalam tentang apa makna
sejati makhluk tak kasat mata ini Tuhan perintahkan
untuk membersamai kita pada saat ini. Ada hikmah
mahal yang tersembunyi dibalik Ramadhan sunyi kali ini.
Kita yang dulu-dulu bisa merayakan Ramadhan dengan
gegap-gempita dan riah-meriah sekarang tertunduk lesu
namun sebaliknya Saudara-saudara kita yang sejak lama
tidak bisa ber-Ramadhan dan ber-Idul Fitri karena
tuntutan profesi dan sempitnya kesempatan, mungkin
sekarang bisa menjadi masa yang paling membahagiaan
buat Mereka. Ini pelajaran sangat penting bagi Kita.
Kita yang dulu pernah merasa hebat dan
pongah menjalani kehidupan ini. Kita yang paling
sempurna derajatnya karena dititipi alam semesta ini,
yang bisa berbangga karena punya akal, sekarang
ndomblong, memble, jumpalitan, gedabrusan
menghadapi ciptaan Tuhan yang ukurannya jauh lebih
kecil dari semut dan nyamuk ini. Stop! Cukup! Hentikan!
Segera putar Haluan! Ingat mati. Kenapa?
Mati memberikan pelajaran pada Kita bahwa
Tuhan tidak memerlukan cover, tubuh dan raga Kita saat
“Pertemuan Besar” nanti. Tuhan hanya ingin yang sejati
dari diri kita. Tuhan ingin yang paling inti, substansi dan
hakiki bukan kepura-puraan, bukan citra, image atau
berbagai jenis sampul-sampul diri yang lain. Jujurlah
pada diri sendiri. Belajar dan bekerjalah dengan orientasi
akhirati. Beribadahlah setulus hati, tak perlu lagi ada
motif-motif duniawi. Sebagaimana seorang sastrawi
yang rendah hati pernah berbisik lirih “Tuhan tidak akan
bersedih meski Kita tidak mengabdi kepada-Nya tapi Dia
akan sakit hati jika Kita pura-pura menyembah-Nya”.
(Hanya Allah yang lebih mengetahui tentang segala
kebenaran).
APRIL 2020
R. FIRELY DWI PRILADENTA S.P., S.Hut
ASN DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
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CAN FOREST
HEAL PEOPLE ?
oleh : Nur Fadhilah Syahrawi, S. Hut
Penyuluh Kehutanan Muda

Can forest heal people? Is it true?
Bisakah hutan menyembuhkan
manusia ? Benarkah hal tersebut?
Hutan bukanlah dokter yang dapat
mendiagnosa penyakit yang kita
derita.
Hutan juga bukanlah peralatan
operasi penyakit berat.
Hutan juga bukan obat generik
yang bisa kita beli di apotek.
Lalu, apa benar hutan bisa
menyembuhkan?
Believing is seeing...

K

ita sering mendengar slogan “
lestari hutanku “ atau hutan
adalah paru paru dunia
sehingga Kata “ hutan " mungkin
sudah tidak asing lagi bagi kita.
Pengertian hutan menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor
4 1 Ta h u n 1 9 9 9 a d a l a h s u a t u
kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya
a l a m h ayat i ya n g d i d o m i n a s i
pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungan, yang satu dengan
yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
Namun, pernahkah kalian
mendengar istilah healing forest?
D i l a n s i r
d a r i
healingforest.org, Healing Forest atau
hutan yang menyembuhkan akan
membawa kita dalam perjalanan
menemukan kedamaian, tujuan,
dan penyembuhan melalui alam.
Menemuk an cara unik untuk
menciptakan pikiran yang tenang,
tubuh yang sehat, dan kehidupan
yang damai dengan alam. Healing
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forest merupakan cara baru untuk
terhubung dengan alam dan
terhubung dengan diri Anda sendiri
untuk mengatasi permasalahan
kehidupan.
Kehidupan manusia
dipenuhi oleh banyak
ketidakpastian, selalu dinamis
bergerak naik dan turun. Setiap
peristiwa akan mempengaruhi
suasana hati kita, jika perasaan kita
kecewa dan terluka atau jika kita
menghadapi kehilangan, kekalahan
ataupun disisihkan. Lalu,
bagaimana cara kita melalui
semuanya?
1. Pahami otak kita.
Ribuan tahun yang lalu, tubuh
dan otak kita berkembang di
pangkuan alam. Sebagian dari
diri kita akan merasa berada di
rumah ketika kita ada di alam.
Telah dibuktikan secara ilmiah
bahwa otak kita akan berprilaku
beda ketika berada di alam.
Dalam kehidupan sehari - hari,
otak kita dituntut untuk berpikir
l o gi s, m e nya r i n g b e r b a g a i
informasi dan membuat
keputusan. Beban kerja yang
melebihi kemampuan dapat
menurunkan daya ingat. Oleh
karena itu, kita harus merefresh
otak dan mereﬂeksikan diri. Hal
ini sama halnya dengan menata
ulang otak kita.
2. Menyatu dengan alam.
Dengan terhubung pada alam
akan memberikan perubahan
yang luar biasa terutama pada
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pemikiran kita yang mana akan
menenangkan syaraf,
mengurangi stress, dan melawan
d e p r e s i . Tu b u h k i t a a k a n
mengenali sinyal yang diberikan
alam sehingga meningkatkan
kekebalan tubuh dan
kemampuan penyembuhan diri.
Trend kesehatan memang ada
banyak sekali alternatifnya. Mulai
dari rutin mengunjungi dokter
hingga membuat ramuan herbal.
Namun ternyata aktivitas sederhana
seperti berjalan-jalan di alam juga
bisa memberikan manfaat bagi
tubuh dan jiwa.
Di Jepang, terdapat istilah
“shinrin-yoku”. Konsep ini pertama
kali dicetuskan oleh Badan
Kehutanan Jepang tahun 1982.
Dengan berjalan-jalan terpapar
matahari di sela hutan, kelima panca
indera kita akan dilatih untuk
b e r s a t u d e n g a n a l a m . Te r a p i
tersebut diperkenalkan kepada
d u n i a o l e h Q i n g L i , Pre s i d e n
Kelompok Pengobatan dari Hutan di
Tokyo, dalam bukunya Shinrin-Yoku:
The Art and Science of Forest Bathing.
Menurut dia berjalan di bawah
hutan dan menjumpai alam yang
sejuk dan kehijauan adalah faktor
penting dalam memerangi penyakit
di tubuh dan pikiran. Dalam buku
yang ter bit pada 2018 itu, Li
membuat panduan “mandi hutan”
yaitu dengan menanggalkan ponsel
dan kamera. Shinrin-yoku bukanlah
latihan ﬁsik, hiking ataupun jogging.

Konsep shinrin-yoku ini tidak
mengharuskan kita untuk berjalan
jauh tetapi juga dapat dilakukan
dengan berdiam diri menikmati alam.
Shinrin-yoku diibaratkan sebagai
jembatan yang menghubungkan
antara diri kita dengan alam semesta.
Cara seperti ini membantu untuk
mengenal alam juga mengenal diri
kita sendiri yang pada akhirnya akan
menciptakan keseimbangan pola
dalam tubuh.
Negara-negara di seluruh dunia
menemukan bukti ilmiah tentang
efek penyembuhan dari berinteraksi
dengan alam. Jepang dan Korea
Selatan bahkan telah menciptakan
praktik “ mandi hutan ” (forest bathing) yang
menyenangkan sebagai salah satu bentuk healing forest.
Berikut Beberapa manfaat healing forest dari beberapa
penelitian di beberapa negara :
1. MENINGKATKAN SISTEM IMUN
Di Inggris, Matther P. White melakukan penelitian
forest bathing yang dipublikasikan di jurnal Scientiﬁc
Report volume 9 edisi 12 Juni 2019 terbukti bahwa
tegakan pohon, ekosistem hutan, dan alam terbuka
bisa memulihkan kesehatan ﬁsik dan mental. White
menganalisis kondisi ﬁsik dan kejiwaan hampir
20.000 responden di Inggris. Ia dan timnya
menyimpulkan bahwa daya tahan tubuh para
responden terhadap serangan virus naik setelah
mereka berjalan di alam terbuka, di taman, atau
pantai selama 120 menit hingga 300 menit.
2. MENINGKATKAN MOOD DAN MENURUNKAN
STRES
Sebuah studi yang dilakukan oleh Yoshifumi
Miyazaki, Direktur dari Pusat Pengkajian Ilmu
Lingkungan Hidup Universitas Chiba, melibatkan
576 responden dalam kurun waktu percobaan tahun
2005-2006. Dari hasil studi tersebut didapat data
bahwa responden yang melihat ataupun
menghabiskan waktu di alam selama 20 menit dalam
satu hari memiliki jumlah cartisol atau hormon stres
12,7% lebih rendah daripada responden yang
menghabiskan waktu terus menerus di lingkungan
urban. Pepohonan hutan juga dinilai dapat
meningkatkan mood kita serta membuat tidur lebih
nyenyak.
Sedangkan di Indonesia, Seorang Dosen
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi
Bandung dan alumni Fakultas Kehutanan IPB
angkatan 1990, Hikmat Ramdan juga
mengembangkan “healing forest”. Hikmat telah
menguji “healing forest” di Taman Wisata Alam

Memeluk pohon sebagai salah satu bentuk self healing
Puncak Bintang KPH Bandung Utara, Jawa Barat dan
pada acara forest camp para alumni Fakultas
Kehutanan IPB pada 27 Oktober 2019 di Gunung
Walat, Sukabumi, Jawa Barat dengan menggunakan
aplikasi smart pulse untuk mengukur stres ﬁsik dan
mental. Dari hasil riset tersebut disimpulkan bahwa
Ekosistem hutan mampu menurunkan stres ratarata hingga 20 level.
3. MENINGKATKAN KINERJA OTAK KANAN
David Strayer, seorang professor psikologi
dari University of Utah, melakukan satu percobaan
terhadap 56 backpacker yang menghabiskan waktu
4 hari di alam. Hasilnya para backpacker ini
mendapatkan skor 50% lebih tinggi pada tes
kreativitas sehingga dengan kata lain, penelitian ini
membuktikan bahwa dengan menikmati alam bebas
dapat merangsang kinerja otak kanan.
4. MELATIH KETAJAMAN PANCA INDERA
Dengan berjalan-jalan di hutan minimal satu
jam dalam satu minggu atau di waktu senggang,
dapat melatih ketajaman kelima panca indera. Cara
yang dilakukan pun beragam tergantung kreativitas,
mulai dari berlatih mengatur napas dengan
menghirup udara bersih di dalam hutan,
memandangi deretan pohon, mencium bau kayu,
mendengar gemericik air sampai mencicipi rebusan
daun teh dari kebun atau hutan yang kita jelajahi.
Lalu, tempat seperti apa yang cocok untuk healing forest?
Menurut Hikmat dalam Podcast badak x elang (2020),
stres pada manusia timbul karena tubuh merespons
negatif terhadap keadaan sekeliling. Hal itu disebabkan
karena manusia adalah makhluk ekologis, makhluk yang
membutuhkan ekosistem alamiah berikut jasa – jasa
ekosistemnya, termasuk jasa untuk kesehatan. Konsep
healing yang digunak an buk an hanya konsep
penyembuhan saja akan tetapi meliputi pencegahan,
pemulihan sampai proses penyembuhan.
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Healing forest menekankan pada
kontribusi ruang ekosistem hutan
(Spot) yang menyediakan “ healing
services ” bagi manusia sehingga
spot tersebut harus ditentukan
terlebih dahulu karena ada
beberapa syarat lain yang harus
dipenuhi. Namun, terkadang tidak
semua kawasan hutan punya spot
untuk healing forest.
Konsep healing forest ini
memanfaatkan ekosistem hutan
agar manusia dan lingkungannya
saling terkoneksi. Karena itu ada
beberapa syarat yang harus dimiliki
agar sebuah ekosistem bisa menjadi
sarana penyembuhan, diantaranya
memberikan kenyamanan pada 5
panca indera kita tanpa terkecuali
dan kita dapat bergerak bebas tanpa
menimbulkan rasa sakit (the ﬁve
senses plus 1 motion). Hutan dapat
menyembuhk an k arena faktor
resultante dari ruang hutan yang
didominasi warna hijau alamiah,
suhu yang sejuk dengan penyinaran
matahari yang terﬁlter tajuk pohonpohon, kebisingan suara dalam
hutan yang minimal dan
menenangkan, banyaknya udara
bersih yang terhirup masuk ke dalam
tubuh serta aktivitas yang tidak
menimbulkan kelelahan, kehausan
dan rasa lapar, menciptakan rasa
nyaman secara ﬁsik dan mental.
Apabila salah satu dari kelima indera
tidak memperoleh kenyamanan
maka akan menggugurkan predikat
menjadi spot healing forest,
misalkan ketika hidung membaui
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masih menyisakan
penat setelahnya.
Akan tetapi, healing
forest lebih pada
wisata minat khusus
yang mana hanya
memfokuskan pada
diri kita dan alam
(connected to nature).
Dalam prosesnya,
j a ra k a nt a r o ra n g
diatur atau tidak
berkerumun agar
dapat lebih fokus.
Dalam pemanfaatan
healing forest ada
lima hal yang harus
Gambar 2. Standar penentuan spot healing forest
dilakukan yaitu
menyatu dengan
alam, pikiran relaks,
aroma tidak sedap, terdeteksi
ber pik ir positif, menik mati
kebisingan, atau lingkungan yang
keindahan alam dengan berjalan
terlalu panas.
dan berbicara pelan, serta yang
Dalam penelitiannya,
terakhir bersyukur kepada alam dan
Penentuan spot healing tersebut
Sang Pencipta.
merujuk pada Peraturan Menteri
Nah, beberapa penelitian
Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019
tersebut sepak at menegask an
Tentang Kesehatan Lingkungan
bahwa berinteraksi dengan alam
Rumah Sakit dengan menggunakan
sangat baik untuk kesehatan mental,
tekhnologi drone. Standar
dapat mengurangi gejala
penentuan spot healing forest yang
kecemasan serta mampu
dirujuk dari Peraturan Menteri
meningkatkan daya ingat. Healing
kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2019
forest dapat menjadi Solusi yang
tentang kesehatan lingkungan
murah meriah, menyenangkan dan
rumah sakit dapat dilihat pada
mudah dilakukan dari sekian banyak
Gambar 2.
pilihan penyembuhan ﬁsik dan
Dari penelitiannya, Hikmat
mental.
menemukan bahwa ruang
Masih tidak percaya kalau
ekosistem yang memberikan rasa
hutan punya kekuatan luar biasa
nyaman bagi tubuh di antaranya jika
seperti itu?
suhu maksimal 24 derajat Celsius,
kelembapan udara 65-70%,
Seeing is believing......
intensitas cahaya 300-500 lux,
Daftar Pustaka :
k e r a p a t a n ve g e t a s i 7 0 - 1 0 0 % , Forestdigest.com. (2020, 10 Februari). Hutan yang
kebisingan di bawah 40 desibel, dan
menyembuhkan. Diakses pada 2 November 2020, dari
kelerengan datar sampai landai.
https://www.forestdigest.com/detail/393/hutan-yangmenyembuhkan.
Dengan kata lain, Semakin nyaman
tempat tersebut maka akan semakin Healingforest.org (2019, 19 November). Healing Forest. Diakses
pada 2 November 2020, dari https://healingforest.org/
menurunkan tingkat stres.
Bagaimana cara agar kita dapat
memperoleh hasil yang optimal
dari healing forest ?
Healing Forest berbeda dari hanya
sekedar berkunjung ataupun
bertamasya (wisata massal).
Keduanya tidak memiliki tujuan
khusus selain refreshing, kegiatan
outdoor bersama – sama dan juga
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IDNTIMES.com. (2019, 01 Oktober). Mengenal Manfaat ShinrinYoku, Tradisi Berjemur di Hutan Dari Jepang. Diakses pada 3
November
2020,
dari
https://www.idntimes.com/health/ﬁtness/hanifahpramesti-tami/mengenal-manfaat-shinrin-yoku-tradisiberjemur-di-hutan-dari-jepang-c1c2/5.
Podcast Badak x elang. (2020, 27 Juli). Healing Forest. Diakses
pada 2 November 2020, dari
https://www.youtube.com/watch?v=LMSs6D0HzS4.
TIME. (2018. 01 Mei) Forest Bathing Is Great for Your Health.
Here's how to do it. Diakses pada 2 November 2020, dari
https://time.com/5259602/japanese-forest-bathing/.

Sejak ditemukan adanya
banyak manfaat dari sirsak, terutama
pada buah dan daunnya yang
dipergunakan sebagai salah satu
obat herbal anti kanker paling
ampuh saat ini, tanaman sirsak mulai
dilirik banyak kalangan
Dulunya, buah sirsak tidak
populer dan harganyapun sangat
murah. Bahkan saat ini dibanyak
wilayah pedesaan atau di kota-kota
kecil, harga buah sirsak masih relatif
murah. Dan, di daerah pedesaan kita
bisa mendapatkan buah sirsak
secara cuma-cuma jika kita mau
meminta pada yang punya.

Di daerah-daerah tertentu
dimana buah sirsak belum setenar di
kota-kota besar, sirsak masih
menjadi tanaman pengisi kebun
yang tidak ditanam secara serius
atau dibiarkan tumbuh begitu saja
dan diambil buahnya jika berbuah.
Tak banyak yang berinisiatif untuk
membudidayakan tanaman sirsak
( b a ra n g k a l i k a re n a m i n i m nya
informasi terkait peluang usaha
budidaya sirsak).
Namun di kota-kota besar
dimana orang-orang mulai ramai
mencari alternatif pengobatan
kanker, sirsak menjadi naik daun dan
berharga mahal. Jangankan

buahnya, daun sirsakpun laku mahal
lho. Itulah kenapa sirsak menjadi
peluang bisnis masa depan yang
menjanjikan. Artikel ini mencoba
untuk membahas beberapa hal
mengenai sirsak; manfaat, cara
budidaya, dan peluang bisnis dari
budidaya buah sirsak.

Apa Itu Buah Sirsak?
Adakah dari kalian yang belum tahu buah sirsak?
Atau adakah yang sudah pernah mendengar namanya
tetapi belum pernah makan buahnya? Buah sirsak
merupakan buah yang kulitnya berwarna hijau dan
berduri lunak (namun keras ketika buah ini masih
mentah).
Ketika sudah matang, kulit buah sirsak berubah
menjadi hijau tua yang cenderung gelap kehitaman atau
berwarna hijau kekuniangan, tergantung jenis sirsaknya.
Sementara daging dari buah ini berwarna putih susu
dengan biji berwarna hitam dan berbentuk oval di selasela rongga dagingnya.
Buah sirsak yang berkualitas bagus memiliki rasa
yang manis dengan sedikit asam. Sementara yang masih
agak muda atau berkualitas kurang bagus cenderung
memiliki rasa yang asam dengan sedikit manis.
Buah ini masih sangat jarang ditemui di penjual
buah. Bahkan, pasar swalayan atau supermarket pun
belum tentu selalu menyediakan buah ini.
Namun justru di pasar tradisional, kita masih akan
menjumpai satu ada dua penjual yang menjual buah
sirsak. Di kota-kota besar, buah sirsak dijual dengan harga
yang sangat mahal yang per kilonya bisa dihargai hingga
15.000 rupiah.
Setidaknya di pasaran kita akan menjumpai
empat jenis buah sirsak, yakni sirsak ratu, sirsak biasa,
sirsak Bali dan sirsak Mandalika.
Penamaan buah sirsak ini berdasarkan asal-usul
tanaman sirsak tersebut; sirsak ratu, dinamai demikian,
karena berasal dan banyak dibudidayak di daerah
pelabuhan ratu, begitu juga dengan sirsak Bali dan sirsak
Mandalika yang tentu saja berasal dari Bali dan
Mandalika.

Sementara sirsak biasa merupakan sirsak yang
jumlahnya paling banyak karena sirsak ini tumbuh
diberbagai pelosok wilayah di Indonesia. Buah sirsak bisa
dikatakan berbeda jenis antar satu dengan yang lain
karena jika dilihat dari bentuknya saja sudah berbeda
(dalam kondisi normal).
Begitu pula dengan karakter dari masingmasing jenis sirsak ini yang ditandai dengan adanya
perbedaan rasa, kekenyalan daging, kandungan air dan
keberadaan biji.Dari keempat jenis sirsak tersebut, sirsak
ratu menempati posisi rasa, kekenyalan daging,
kandungan air dan keberadaan biji.
Dari keempat jenis sirsak tersebut, sirsak ratu menempati
posisi terpopuler dan banyak diminati karena ukurannya
yang besar, rasanya yang manis, kandungan airnya yang
sedikit dan jumlah bijinya yang sedikit pula.

Mengapa Tanaman Sirsak Dibudidayakan?
Tanaman sirsak mulai dibudidayakan (dengan serius
dan profesional) setelah tanaman ini diketahui memiliki
b a nya k m a n f a at te r u t a m a u nt u k p e n ce g a h a n d a n
penyembuhan kanker secara alami (tanpa operasi, tanpa terapi
laboratorium).
Bahkan, tanaman sirsak ini mengbati kanker lebih
efektif dari medis yang masih menyisakan bibit kanker dalam
tubuh; buah dan daun sirsak mengobati kanker hingga ke akarakarnya.
Sejak saat itulah tanaman sirsak mulai dibudidayakan
untuk diambil daun dan buahnya. Hal ini bukan semata-mata
karena manfaatnya, tentu saja karena harga buah sirsak
menjadi mahal dan bahkan daunnyapun laku dijual sebagai
obat.
Buletin
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Bagaimana Cara Budidaya Buah Sirsak?
Sirsak merupakan tanaman yang sangat gampang dibudidayakan karena tanaman ini pada
dasarnya sangat mudah tumbuh bahkan di daerah yang miskin unsur hara. Sejauh ini
pembudidayaan tanaman sirsak dilakukan melalui tiga cara, yakni secara generative (biji),
vegetative (cangkok), dan perpaduan keduanya (sambung pucuk dan okulasi).
1. Budidaya Sirsak Secara Generatif
Cara paling efektif untuk memperbanyak tanaman
sirsak dalam jumlah besar adalah dengan menanam
bijinya. Keunggulan dari cara ini, tanaman memiliki
sistem perakaran yang bagus. Sedangkan kelemahan
dari tanaman ini, sifat tanaman tidak lagi sama dengan
induknya.
Jika indukan mampu menghasilkan buah sirsak dengan
ukuran besar sempurna dan rasanya manis, belum
tentu anak dari indukan ini memiliki sifat yang sama.
Namun demikian, pembibitan tanaman sirsak dengan
cara generatif sebaiknya memang menggunakan biji
dari buah sirsak berkualitas dengan harapan nantinya
tanaman sirsak yang tumbuh dari biji tersebut memiliki
sifat yang tak jauh beda dengan induknya (bisa lebih
bagus atau bisa lebih jelek). Kelemahan kedua dari
budidaya sirsak secara generative adalah lamanya
waktu berbuah ketika tanaman sudah dewasa.
Umumnya, sirsak yang tumbuh dari biji memerlukan
waktu sekitar empat atau lima tahun agar bisa berbuah.
Ada beberapa tahap yang harus dipersiapkan untuk
membudidayakan tanaman sirsak secara generative,
yakni tahap pembibitan, penyemaian, persiapan lahan,
penanaman, perawatan, pemanenan, dan perawatan
pasca panen.
2.Budidaya Sirsak Secara Vegetatif
Budidaya sirsak yang dilakukan secara vegetatif bisa
dilakukan dengan metode pencangkokan untuk
mendapatkan bibit yang diinginkan.

Besarnya bibit bisa disesuaikan dengan yang kamu
hendaki; semakin besar dahan yang kamu cangkok,
maka tanaman itu akan cepat tumbuh besar dan
berbuah banyak sebagaimana induknya, namun jika
dahan yang kamu cangkok merupakan dahan yang
kecil, kamu masih harus sabar untuk menunggu dahan
tersebut besar dan menghasilkan banyak buah.
Kelemahan mencangkok pada dahan yang kecil adalah
dahan tersebut rentan ambruk jika mulai berbuah.
Maka ada baiknya memberikan tiang penyangga
bantuan untuk menjaga dahan cangkokan ini tetap
berdiri tegak.
Kelemahan lain dari teknik cangkok ini,
bibit tanaman memiliki sistim perkaran yang lemah
setidaknya hingga tanaman berumur dua tahun di
lahan pembesaran. Untuk menghindari hal yang tidak
diinginkan, sebaiknya ketika waktu tanam di lahan
pembesaran, kamu juga menyiapkan penyangga
bantuan untuk mencegah tanaman tersebut ambruk
karena angin atau hujan lebat.
Kelebihan dari sistem cangkok ini adalah kamu
mendapatkan bibityang karakternya sama persis
dengan indukannya. Hal ini dilakukan jika kamu ingin
menyeragamkan mutu panen karena dengan metode
cangkok ini, satu lahan bisa diisi dengan tanaman yang
memiliki karakteristik sama.Buah sirsak selain dikenal
sebagai buah dengan kandungan vitamin C dosis tinggi
dan anti oksidan, buah ini juga dimanfaatkan untuk
mengobati penyakit-penyakit berat dan mematikan
seperti kanker (segala jenis kanker).

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diambil dari mengonsumsi buah sirsak :
1. Mengobati Kanker
Ternyata tidak hanya daun sirsak yang bisa
memusnahkan kanker dalam tubuh. Jika buah
sirsak ini dikonsumsi setiap har i sebagai
pendamping mengonsumsi daun sirsak, maka
kanker dalam tubuh anda akan hilang dengan
sendirinya.
2. Obat Diare Untuk Bayi
Sedikit buah sirsak yang sudah matang
diperas dan disaring airnya hingga sebanyak 2-3
sendok makan mampu mengobati diare pada bayi.
Berikan sehari sekali hingga diare bayi mereda.
3. Mengatasi Anyang-Anyangan
Anyang-anyangan dapat diatasi seketika
dengan buah sirsak. Caranya gampang; masaklah
buah sirsak yang matang dengan mencampurkan
sedikit air dan gula secukupnya lalu makanlah
bubur sirsak ini selagi masih hangat.
4. Mengobati Ambeien
Untuk mengatasi penyakit ambeien, ambilah
sari buah sirsak dengan cara melumat buah sirsatk
hingga cair, lalu saring bubur sirsak untuk diambil
airnya saja. Minumlah sari sirsak ini setiap pagi dan
sore.

14

Buletin

Edisi 1/Tahun IX /2020

BAKTI
RIMBA
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

5. Mengatasi Penyakit Liver
Zat yang terkandung dalam sirsak mampu
menetralisir racun dalam tubuh. Untuk penyakit
liver, yang biasanya disebabkan oleh penumpukan
oksidan jahat akibat dari mengonsumsi makanan
yang kurang baik untuk kesehatan tubuh, bisa
diatasi dengan cara tidak makan apapun selama
tiga hingga tujuh hari dan hanya mengkonsumsi jus
sirsak sebanyak 4-5 gelas setiap hari sebagai
pengganti makanan lain.
6. Mengatasi Penyakit Kandung Kemih
Kandungan buah sirsak mampu menawarkan
racun dalam kandung kemih. Ada dua cara yang
harus dilakukan untuk memanfaatkan sirsak
sebagai obat kandung kemih, pertama rebus sirsak
setengah matang dengan mencampurkan gula dan
garam secukupnya, jika sudah matang, daging
sirsak ini bisa dikonsumsi setiap pagi dan sore setiap
hari.
Dalam seminggu-dua minggu penyakin
kandung kemih anda akan reda. Kedua konsumsi
buah sirsak segar setiap hari. Jika hal ini rutin
dilakukan, penyakit kandung kemih anda akan
sembuh selamanya.

Manfaat Daun Sirsak
Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit yang mampu diatasi dengan memanfaatkan daun sirsak :

1. Mengatasi Kanker
Rebus 10 lembar daun sirsak yang masih
berwarna hijau dengan 2-3 gelas air hingga mendidih
dan menyisakan air kira-kira satu gelas. Setelah dingin,
minumlah air rebusan sirsak tersebut setiap pagi dan
sore hari (cara ini juga berlaku untuk daftar penyakit
lainnya yang bisa disembuhkan dengan
menggunakan rebusan daun sirsak). Selain itu, kamu
juga bisa mengkonsumsi ekstrak daun sirsak yang
banyak dijual di apotek sesuai dengan petunjuk
penggunaan.
2. Menghilangkan Bisul
Jika kamu memiliki bisul, jangan panik, bisul ini
bisa dihilangkan dengan cara menempelkan daun
sirsak yang ditumbuk ke daerah yang terkena bisul.
3. Mengobati Asam Urat
Rebusan ir sirsak atau tablet daun sirsak sangat
ampuh untuk mengobati asam urat dengan cara
mengkonsumsinya setiap hari.
4. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh
Rebusan air sirsak atau seduhan daun sirsak

kering jika diminum secara rutin setiap hari sangat
bagus untuk sistem kekebalan tubuh. Hal ini sangat
direkomendasikan bagi kamu yang sering melakukan
aktivitas berat dan sering berada di jalan atau tempattempat yang banyak polusinya.
5. Mengobati Eksim Dan Rematik
U nt u k p e nya k i t i n i , k a m u h a nya p e r l u
menumbuk daun beberapa lembar daun sirsak untuk
ditempelkan pada bagian tubuh yang menderita
eksim atau rematik.
6. Menghilangkan Kutu
Anda memiliki masalah dengan kutu rambut
atau kutu yang menyerang kulit (tengau)? Caranya
gampang, rebuslah daun sirsak dan pergunakan untuk
keramas (untuk menghilangkan kutu rambut) atau
gunakan untuk merendam bagian tubuh yang
diserang tengau.
7. Mengatasi Sakit Pinggang
Sama penggunaannya untuk menyembuhkan
kanker, rebusan daun sirsak mampu mengobati sakit
pinggang.

Harga Buah dan Daun Sirsak
Saat ini buah dan daun sirsak menjadi komoditas
yang laris manis di pasaran. Bahkan, beberapa produsen
kewalahan dalam mencukupi banyaknya permintaan
daun sirsak baik dalam bentuk tablet (ekstrak daun
sirsak), daun sirsak kering, ataupun daun sirsak yang
masih segar.
Untuk buah sirsak, harganya bisa dibilang lebih
terjangkau jika dibandingkan dengan daun sirsak, yakni
berkisar mulai dari 15.000 rupiah per Kg.
Sementara ekstrak daun sirsak dijual mulai dari
1000 rupiah per butir dan untuk daun sirsak kering/segar
dijual mulai dari 20.000 rupiah per paket (satu paket
isinya bervariasi, 50-100 lembar dan banyaknya ini
tergantung pada penjualnya).

Peluang Usaha Budidaya Sirsak
Peluang bisnis untuk berbudidaya sirsak ini
memiliki prospek yang baik, terutama untuk keperluan
bahan baku industri konsentrat buah. Namun, peluang
usaha budidaya sirsak ini juga tidak menutup
kemungkinan dilakukan untuk keperluan memasok
pasar buah segar. Meskipun peluang usaha budidaya
sirsak untuk keperluan memasok pasar ini tidak sebesar
untuk keperluan industri, namun budidaya sirsak untuk
keperluan memasok pasar buah segar ini juga memiliki
peluang prospek yang cukup baik.
Sebenarnya untuk budidaya tanaman buah sirsak
ini tidak terlalu sulit dan tidak memerlukan perlakuan
khusus. Apalagi kalau tanaman buah sirsak ini tumbuh di
lokasi tanah yang cukup air, bisa terkena sinar matahari
secara langsung
secara langsung, dan pada ketinggian dataran
menengah. Dalam budidaya ini, ada beberapa cara yang
bisa dilakukan untuk mempercepat proses pembuahan.
Untuk mempercepat proses pembuahan, bisa dilakukan

dengan cara penanaman bibit yang diperoleh dari
okulasi. Selain itu, bisa juga dengan pemangkasan pada
ujung cabang.
Sirsak ini tergolong tanaman buah yang tidak
mengenal musim, bisa berbuah kapan saja tanpa harus
menunggu waktu atau musim tertentu. Ini artinya, usaha
bisnis ini masih sangat memungk ink an untuk
menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Apalagi
harga jual tanaman sirsak ini relatif stabil. Dengan
kestabilan harga seperti ini, komoditas sirsak cukup bisa
diandalkan karena minimnya risiko kerugian akibat
jatuhnya harga jual di pasaran.
Disusun Oleh :
Dian Anggraeni Setyaningrum,SP.
Penyuluh Kehutanan Mahir
CDK Wilayah Nganjuk Wilker Kab. Jombang
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Juara I Kategori SMA
Lomba Karya Tulis Ilmiah
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

“Jovi-Tour”
Ngadirejo
Ecovillage
Tourism
Oleh: Mufticha, dkk

A.

Latar Belakang
Pariwisata merupakan salah satu sektor penggerak
perekonomian yang perlu diberi perhatian lebih agar
dapat berkembang dengan baik. Sejalan dengan
dinamika gerak perkembangan pariwisata merambah
dalam berbagai terminologi seperti, sustainable tourism
development, rural tourism, ecotourism, merupakan
pendekatan pengembangan kepariwisataan yang
b e r u p aya u nt u k m e n j a m i n a g a r w i s at a d a p at
dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan
(Novian & Nuraini, 2018). Salah satu pendekatan
pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata
untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan
dalam bidang pariwisata (Agung & Andriyani, 2017). Desa
wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki
beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah
tujuan wisata (Setyowati, 2018). Kawasan tujuan desa
wisata ini biasanya memiliki penduduk yang masih
memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli,
makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial yang
menarik, serta alam dan lingkungan yang masih asli dan
terjaga(Zakaria & Suprihardjo, 2014).
Desa Ngadirejo Kecamatan Jabung Kabupaten
Malang, merupakan daerah pegunungan dan perbukitan
termasuk dalam kategori dataran tinggi dengan
ketinggian tempat 800-1200 mdpl. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Perangkat Desa Ngadirejo, luas
wilayah desa 1016,25 Ha dengan jumlah penduduk
sebanyak 2.322 jiwa pada akhir tahun 2018. Sebagian
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Gambar 1. Potensi Perkebunan Ngadirejo

besar penduduk bekerja di bidang pertanian (61,12%),
sedangkan penduduk yang bekerja dibidang
perdagangan, industri, jasa dan lainnya berturut-turut
14,35%, 9,01%, 5,05% dan 10,56% (BPS, 2018). Air terjun
(Coban Jidor danCoban Jodo) menjadi salah satu potensi
wisata yang belum lama ini banyak dikunjungi oleh
wisatawan lokal yang berasal dari Kota Malang. Selain air
terjun, Ngadirejo dikenal sebagai desa penghasil buahbuahan unggul antara lain Durian, Kelengkeng, Alpukat,
Pisang dan Kopi.
Desa Ngadirejo Kecamatan Jabung Kabupaten
Malang dengan potensi penghasil buah unggul tersebut
selain dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan juga
dapat di manfaatkan sebagai objek wisata alam, media
pembelajaran (edukasi) dan kawasan budidaya tanpa
merusak atau merubah keaslian dari segi bangunan
maupun sosial dan budaya.

Desa tersebut juga memiliki keunikan, keaslian,
sifat khas, letaknya berdekatan dengan daerah alam yang
luar biasa dan juga berkaitan dengan kelompok atau
masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat
pengunjung. Permasalahan yang terjadi antara potensi
sumber daya alam dengan sumber daya manusia adalah
masyarakat tidak mengoptimalkan potensi sumber daya
yang ada untuk dimanfaatkan sebagai potensi wisata di
kawasan ini. Hal ini dapat dilihat dari masih belum ada
data dari Dinas Pariwisata yang menyatakan adanya
aktivitas kegiatan wisata di Desa Ngadirejo. Hal ini
dikarenakan, masyarakat setempat tidak
mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah
tersebut, juga belum tersedianya fasilitas dan prasarana
untuk menunjang perkembangan desa wisata.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, adapun beberapa
rumusan masalah dari penulisan ini adalah sebagai
berikut:
1. B a g a i m a n a k o n s e p d a l a m u p a y a
mengembangkan p o t e n s i D e s a N g a d i r e j o
menjadi “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism?
2. Bagaimana teknik implementasi gagasan “JoviTour” Ngadirejo Ecovillage Tourism?
C. Tujuan Penulisan
Dari perumusan masalah di atas didapatkan tujuan
dari penulisan ini yaitu:

1. U n t u k m e n g e t a h u i k o n s e p p r o g r a m
pengembangan “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage
Tourism.
2. Untuk mengetahui strategi yang akan digunakan
dan pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam
program “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism
agar dapat di implementasikan
D. Manfaat Penulisan
Adapun manfaat dari penulisan ini adalah sebagai
berikut :
Manfaat penulisan ini terbagi menjadi 2, yaitu:
1. Manfaat Teoritis
a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi
tambahan referensi bagi pengembang untuk
mengembangkan potensi pariwisata lokal.
b. Dapat menambah k ajian ilmiah dalam
pengembangan ekowisata.
2. Manfaat Praktis
a. Dapat mengetahui cara untuk melestarikan,
memanfaatkan dan mengembangkan potensi
pariwisata lokal di Desa Ngadirejo.
b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi
cara alternatif yang praktis dan berkelanjutan.
Implementasi dalam ide ini diharapkan mampu untuk
mengembangkan potensi pariwisata lokal di Desa
Ngadirejo yang inovatif dan terus-menerus.

LANDASAN TEORI DAN KONDISI SAAT INI

A. Eco-Village Tourism
Eco-village merupakan suatu komunitas manusia
pada daerah perkotaan atau pedesaan, yang
mengutamakan untuk mengintegritaskan suatu
lingkungan sosial yang mendukung dengan gaya
hidup yang berdampak rendah terhadap lingkungan
(Capra, 2013). Biasanya pengembangan eco-village
diterapkan di level desa dengan pertimbangan desa
merupakan wilayah otonomi yang memiliki peran
strategis dalam memelihara sumber daya alam,
lingkungan, peninggalan bersejarah,
pengembangan ekonomi masyarakat dan sosial
budaya dengan tujuan pembentukan desa wisata
''''(Sunaedi & Asari, 2018). Desa wisata dibuat dengan
menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya,
adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional,
struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu
bentuk kompenen pariwisata dengan fasilitas
pendukung tertentu (Zakaria & Suprihardjo, 2014).
Adapun kompenen yang harus terdapat pada ecovillage menurut Zakaria & Suprihardjo (2014), yaitu
(1) Harus memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas.
(2) Selain itu letaknya berdekatan dengan daerah
alam yang luar biasa. (3) Berkaitan dengan kelompok
atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki
menarik minat pengunjung. (4) Memiliki peluang
untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar,
maupun sarana lainnya.
B. Potensi Lokal
Menurut Soleh (2017), potensi lokal merupakan
daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang

d i m i l i k i o l e h s u a t u d e s a y a n g m e m p u ny a i
kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan pemanfaatan potensi lokal sebagai salah satu
langkah dalam keswadayaan masyarakat dengan
memanfaatkan beberapa potensi seperti sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
sosial (Saﬁtri, 2018). Selain itu pemanfaatan potensi
lokal juga merupakan salah satu upaya dalam
penanggulangan kemiskinan di suatu daerah dengan
mengelola potensi lokal yang ada di daerah tersebut
(Mustangin, Kusniawati, Islami, Setyaningrum, & Eni,
2017).
C. Pemberdayaan Masyarakat
Menurut Darmayanti (2015), pemberdaayaan
masyarakat dapat dipahami melalui pendekatan
pembangunan yang berpusat pada manusia (people
centered development) yang bertujuan untuk
mencapai kemandirian masyarak at. Tujuan
pemberdayaan masyarakat adalah memampukan
dan memandirikan masyarakat terutama dari
kemiskinan dan keterbelakangan atau kesenjangan
dan ketidakberdayaan (Cholisin, 2011). Selain itu
menurut Noor (2011), pemberdayaan masyarakat
merupakan upaya dalam 1) Menciptakan suasana
yang memungkinkan potensi masyarakat
berkembang (enabling), 2) Melindungi dan membela
kepentingan masyarakat bawah (protecting) dan 3)
Memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat
(empowering).
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D. Desa Ngadirejo Kabupaten Malang
Lokasi yang menjadi target penulisan berjarak 22.2 Km dari SMK Unggulan Annur Bululawang. Desa ini
bernama Ngadirejo salah satu dari 15 desa yang berada di Kecamatan Jabung. Ngadirejo memiliki luas wilayah
1.016,25 Ha dengan beragam potensi lokal yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hasil observasi oleh tim KIR
SMK Unggulan Annur, didapatkan beberapa informasi mengenai potensi lokal yang dapat dijadikan sebagai
potensi wisata. Selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini,

KEGIATAN DAN ANALISIS PERMASALAHAN

A. Analisis Permasalahan
Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah
yang memiliki keunggulan alam yang potensial
dengan didukung oleh sektor kepariwisataannya
khususnya dalam sektor ekowisata. Hal inilah yang
membuat Malang dikenal dengan sebutan Paris Van
East Java dikarenakan kondisi alamnya yang indah,
iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih
bagaikan kota “Paris” nya Jawa Timur
(Boedirachminarni & Suliswanto, 2017). Namun
d e m i k i a n p e n g e m b a n g a n e k ow i s at a m a s i h
terkendala berbagai hal diantaranya sarana dan
prasarana yang belum memadai, par tisipasi
masyarakat lokal masih kurang, kurangnya promosi
dan dukungan pemerintah yang belum bersinergi
secara optimal.
Permasalahan tersebut juga dihadapai oleh
beberapa wilayah yang memilki potensi ekowisata di
Kabupaten Malang. Desa Ngadirejo salah satunya.
Desa Ngadirejo merupakan salah satu desa yang
berada di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang.
Desa ini memiliki potensi wisata yang sangat luar
biasa, namun belum adanya manajemen pengelolaan
wisata yang baik untuk memajukan potensi tersebut.
Hal ini didukung oleh pernyataan ketua Pokdarwis
Bapak Toyib, yang mengatakan bahwa sejak tahun
2018 lalu hingga saat ini banyak pengunjung dari luar
desa untuk menikmati kuliner khas ngadirejo yaitu
Sambel Bakar. Biasanya, pengunjung langsung
datang kerumah warga untuk menikmati kuliner
tersebut. Namun belum ada harga patokan resmi
untuk kuliner ini, bahkan biasanya diberikan secara
gratis.
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Selain sambel bakar Desa Ngadirejo memiliki potensi
perkebunan yang cukup menjanjikan baik alpukat,
kopi, pisang, cengkeh maupun durian. Biasanya setiap
tahun, ketika musim durian banyak wisatawan lokal
yang mengunjungi desa dengan tujuan ingin
menikmati durian khas Ngadirejo. Ngadirejo memiliki
durian khas yaitu Durian Suga dan Durian Tekno.
Pengunjung biasanya menikmati durian langsung di
perkebunan durian milik warga.
Desa Ngadirejo juga memiliki potensi
perkebunan kopi yang cukup melimpah.
Berdasarkan hasil wawancara, jenis kopi yang
ditanam oleh warga adalah kopi robusta. Pada tahun
2018, total panen mencapai 400 kwintal. Namun
permasalahan yang dihadapai oleh masyarakat
adalah susahnya mencari pasar untuk menjual kopi
tersebut. Biasanya hasil panen kopi dijual ke
tengkulak dengan harga Rp. 5.500/kg.

Gambar 3. Potensi Kopi Desa Ngadirejo

Selain potensi yang ada di pemukiman desa, terdapat
potensi luar biasa di Hutan Ngadirejo. Awal masuk
hutan akan disambut oleh pepohonan pinus yang
rindang. Setelah melewati hutan pinus pemandangan
selanjutnya adalah air terjun (Coban). Ngadirejo
memiliki banyak coban dan sungai yang cukup besar
dan deras. Namun potensi ini belum dioptimalkan oleh
warga, selain terhambat ijin dari pihak perhutani,
kurangnya dana dari pemerintah untuk mengolah
potensi wisata tersebut juga menjadi kendalanya.

Gambar 6. Tempat Wisata Kunjungan Para Wisatawan
(Sumber, BPS (2017))

B. Analisis S.W.O.T “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage
Tourism

Gambar 4. Coban Jodo Hutan Desa Ngadirejo
Jadi permasalahan utama yang dihadapi oleh
masyarakat Desa Ngadirejo adalah belum adanya
pengetahuan tentang cara memanajemen desa wisata.
Oleh karena itu, perlu adanya rancangan konsep
pengembangan desa wisata kekinian berbasis potensi
lokal yaitu Ngadirejo Ecovillage Tourism. Konsep ini
menawarkan branding desa dengan potensi lokal
dengan melakukan sosialisasi dan pendampingan
C. Kegiatan “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism
terhadap warga desa. Mengingat tingginya kunjungan
“Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism merupakan
wisata di Kabupaten Malang pada tahun 2016 sebanyak
sebuah gagasan branding desa wisata berbasis
5.179.881 wisatawan lokal dan mancanegara 129.663
optimalisasi potensi lokal. Adanya pengembangan desa
orang dan tempat wisata yang paling banyak
wisata dengan mengoptimalkan potensi lokal diharapkan
dikunjungi adalah Wisata Pantai, Alam Lain, Buatan,
mampu meningkatkan perekonomian masyarakat
Pemandian dan Budaya (BPS, 2017). Berdasarkan hasil
khususnya Desa Ngadirejo melalui sektor wisata tanpa
prediksi, bahwa Jabung akan menjadi salah satu
merusak alam khususnya hutan. Gagasan ini lahir
kecamatan target kunjungan wisata terbanyak
dikarenakan sebuah kondisi dimana mulai meningkatnya
menyaingi Kota Batu pada tahun 2021 dikarenakan
pengunjung wisata di Desa Ngadirejo dan di sisi lain wisata
telah masuknya jalan keluar tol di Kecamatan Jabung.
yang tersedia masih belum banyak dan bahkan belum di
Selain itu, Batu
branding.
saat ini terlalu
Berdasarkan hasil observasi dan
b a n y a k
wawancara, kendala yang dihadapi
didominasi oleh
oleh masyarakat disana adalah masih
w i s at a b u at a n
k u r a n g ny a p e n g e t a h u a n d a l a m
s e h i n g g a
memanajemen sebuah wisata di desa.
diprediks banyak
Oleh karena itu kami mencetuskan
pengunjung
sebuah konsep ekowisata yaitu “Joviyang akan
Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism.
datang ke
Adapun kegiatan yang perlu
J a b u n g
dilaksanakan dalam mewujudkan “Jovidikarenkan daya
Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism pada
tarik wisata alam
Gambar 6 berikut ini.
yang luar biasa
salah satunya
Desa Ngadirejo.
Gambar 5. Jumlah Wisatawan Kabupaten Malang
(Sumber, BPS (2017))
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Gambar 7 . Rencana Kegiatan
“Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism
SUMBANGAN PEMIKIRAN
A. “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism
Upaya pengembangan potensi pariwisata lokal di Desa Ngadirejo, dapat dilakukan dengan perancangan
program “Jovi-Tour” Ngadirejo Ecovillage Tourism. Program ini dikhususkan untuk masyarakat Desa Ngadirejo,
agar dapat mengelola potensi sumber daya alam secara maksimal serta dapat meningkatkan kondisi ekonomi
masyarakat sekitar tanpa merusak alam. Berikut adalah peta wisata yang telah dirancang.
Keterangan:
1. Kebun Cengkeh dan Mahoni
2. Pemukiman Warga
3. Gallery UMKM
4. Agro Edu-kopi
5. Kuliner Sambel Bakar
6. Kedai Kopi
7. Kuliner Sambel Bakar
8. Hutan Pinus
9. Hutan Lindung
10. Pine-Tree Resort
11. Coban Tanpa Nama
12. Coban Arema
13. Coban Jahe
14. Coban Kricik
15. Coban Tanpa Nama
16. Coban Jodoh
17. Coban Jidor
18. Flying Fox
19. Jodo Tubing

B. Gagasan Penulis
Program Ngadirejo Ecovillage tourism adalah program yang dibuat untuk mengembangkan ekowisata yang
ada di Desa Ngadirejo berbasis masyarakat dengan memanfaatkan beberapa tempat yang masih alami. Ngadirejo
Ecovillage tourism dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik wisata serta kesejahteraan masyarakat di Desa
Ngadirejo. Adapun beberapa tempat yang akan dikembangkan untuk program Ngadirejo Ecovillage tourism
adalah, sebagai berikut:
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1. Kebun Cengkeh dan Mahoni
Pada Kebun cengkeh dan mahoni ini, kami akan merancang untuk tempat penyambutan wisatawan. Setiap pohon
cengkeh dan mahoni ini akan dibuat papan yang menjelaskan mulai dari nama latin, dan manfaat tanaman.

Gambar 9. Contoh Konsep Wisata Perkebunan Cengkeh dan Mahoni

2. Gallery UMKM
Perancangan gallery UMKM ini bertujuan untuk
menjual hasil produk olahan UMKM Desa Ngadirejo.
Tempat ini akan menjadi pusat oleh-oleh Desa
Ngadirejo nantinya.
3. Wisata Kuliner Sambel Bakar
Desa Ngadirejo memiliki kuliner khas yang akan
dikembangkan sebagai wisata kuliner yaitu sambel
bakar. Kuliner ini, menjadi salah satu pemikat
pengunjung untuk datang ke Desa Ngadirejo. Jika
Gambar 10. Rancangan Galery UMKM JOVI-Tour
selama ini model penyambutan tamu atau wisatawan
yang ingin menikmati kuliner sambel bakar langsung ke rumah warga, maka digagaskan konsep pembuatan tempat
makan eco-kuliner Desa Ngadirejo. Kami merancang 3 tempat wisata kuliner yang akan menyediakan makanan khas
desa ngadirejo, khususnya sambal bakar ini. Tidak hanya itu, nantinya 3 tempat ini akan dibangun dengan bahanbahan alam seperti bambu, agar wisatawan tidak hanya menikmati kulinernya namun juga merasakan suasana
pedesaanya juga.

a
Gambar 11. (a) Sambel Bakar Ijo Desa Ngadirejo,
(b) Contoh model tempat makan eco-wisata

b
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1. Agroeduwisata Kopi dan Madu
Agro Edu-Wisata kopi ini
di kembangk an dengan tujuan
sebagai tempat belajar tentang kopi.
Mulai dari pembibitan, cara tanam,
perawatan hingga panen. Dalam
rancangan yang telah kami buat, akan
dibangun sebuah tempat khusus
untuk agroeduwisata ini. Selain kopi, di
tempat ini juga akan kami rancang
sebagai tempat pengembangbiakan
lebah madu. Mengingat, banyak madu
yang dihasilkan dari Hutan Ngadirejo
namun tempatnya terlalu jauh dan
curam untuk dikunjungi. Sehingga
diperlukan rancangan dan konsep
tempat untuk mengembangkan.
5

Hutan Pinus
Pada hutan pinus ini, k ami
merancang hutan sport foto yang
bagus, dengan dibangunnya Pine-Tree
Resort yang menyediakan makanan
khas Ngadirejo dan hasil produk
olahan kopi dan buah, serta
penyediaan tempat duduk yang unik
yaitu para wisatawan berada di rumah
pohon yang akan dibangun pada
pohon-pohon pinus dengan
tambahan katrol untuk pengambilan
pemesanan. Pada malam harinya,
akan tersedianya pohon-pohon warna
dari lampu warna, selain itu juga
terdapat air mancur warna-warni yang
ak an dibangun ditengah hutan
pinus.n lebah madu.

Gambar 12. Rancangan Agroeduwisata Kopi-Lebah Ngadirejo

Gambar 13.
Logo Pine Tree Resort &
Contoh Wisata Hutan Pinus

6. Hutan Lindung
Wisata hutan lindung akan tetap dibiarkan alami, salah satu tempat yang akan diperhatikan adalah tempat
pengembangbiakan madu hutan. Selain madu hutan, terdapat 5 mata air terjun yang memiliki pemandangan yang
indah. Akses menuju coban juga terbilang agak terjal. Oleh sebab itu kami menawarkan paket wisata ﬂying fox dan
wisata coban. Selain ﬂying fox dan coban, akan dibuat wisata river tubing atau arum jeram.

Gambar 14. (a) Coban Jodo Ngadirejo, (b) River Tubing
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7. Paket Wisata Petik Buah
Ngadirejo memiliki potensi buah Durian, Klengkeng dan Alpukat yang cukup banyak. Durian di desa ini
memiliki jenis yang unik dan berbeda dari tempat lainnya. Durian tersebut adalah durian Tekno dan Suga. Durian ini
memiliki rasa yang enak, daging buah yang tebal dan ukurannya yang besar. Sehingga ketika musim durian banyak
pencinta durian memilih untuk berkunjung langsung ke desa. Selain durian, Ngadirejo juga memiliki potensi buah
klengkeng dan alpukat. Oleh sebab itu, kami membuat konsep untuk membangun paket wisata petik buah.

Gambar 15. Buah Kelengkeng dan Durian Ngadirjeo
C. Pihak-Pihak yang Diharapkan Mampu Membantu dalam Implementasi Program “Ngadirejo Ecovillage
tourism”
Dalam rangka mewujudkan program Ngadirejo Ecovillage tourism diperlukan beberapa pihak yang nantinya akan
membantu dalam implementasi program ini. Pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan
program ini adalah, sebagai berikut:
1. Masyarakat.
Masyarakat dalam hal ini berperan sebagai tim pengelola. Masyarakat memiliki andil dalam tim sebanyak 85%
tenaga pengelola. Masyarakat juga berperan sebagai sumber utama informasi, karena masyarakatlah yang
memahami secara pasti tentang kultur dan kondisi social ekonomi di Desa Ngadirejo, Kabupaten Malang.
2. Akademisi.
Akademisi memiliki peran yang cukup penting dalam implementasi program ini. Akademisi memiliki peran
dalam membantu masyarakat dan sebagai control agar program Jovi-Tour ini dapat berlangsung secara
berkelanjutan.
3. Media Massa.
Wisata Desa Ngadirejo akan lebih terkenal dan diakui keberadaannya jika kualitas dan promosi dilakukan
dengan baik dan sistematis, maka dari itu pihak media massa baik itu cetak maupun elektronik dapat berjalan secara
baik. Adapun yang menggerakan media promosi tersebut adalah masyarakat Desa Ngadirejo yang berkompeten.
4. Dinas Pariwisata dan Perhutani Kabupaten Malang.
Peran pemerintah disini adalah dalam pembentukan manajemen dan core production serta dalam pemilihan
tenaga ahli yang dapat membantu pengelolaan dari program ini.
5. Ahli Medis.
Tempat wisata yang berada pada Desa Ngadirejo ini belum memiliki akses jalan yang baik sehingga susah
untuk dilaui, serta tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum. Hal ini tentunya akan mengakibatkan resiko yang tidak
terduga. Oleh karena itu, peran ahli medis dalam program ini juga sangat penting, guna menjamin keselamatan
para wisatawan. Ahli medis akan kami peroleh dari kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas terdekat di
Kecamatan Jabung.
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KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. Mengembangkan wisata yang sudah ada dengan menambah fasilitas yang menarik seperti memberikaan ﬂying fox
pada air terjun coban jidor, serta membuka sarana pariwisata baru dengan mengelola tempat-tempat alam yaang
masih asri.
2. Membentuk manajemen pariwisata dari kelompok masyarakat Desa Ngadirejo dan dinas pariwisata Kabupaten
Malang. Dalam hal ini masyarakat akan memiliki andil 85% dikarenakan masyarakatlah yang memahami secara
pasti kultur dan kondisi sosial ekonomi pada Desa Ngadirejo.
3. Desa Ngadirejo, Kecamatan Jabung memiliki keunikan dan letak yang strategis dengan daerah alam yang luar biasa
menjadikan Desa Ngadirejo sebagai salah satu desa dengan potensi pariwisata lokal yang baik. Sayangnya,
masyarakat di Desa Ngadirejo belum memanfaatkannya secara optimal. Hal ini dikarenakan, masyarakat setempat
tidak mempromosikan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut, juga belum tersedianya fasilitas dan prasarana
untuk menunjang perkembangan desa wisata.
B. Saran
1. Pengembangan wisata di Desa Ngadirejo sangat mendukung pemberdayaan masyarakat, karena dengan program
ini akan memberikan keuntungan pada masyarakat sekitar desa.
2. Program pengembangan wisata ini juga akan meningkatkan perekonomian warga desa dengan memberikan
penghasilan tambahan dari pengelolaan wisata.
3. Program ini merupakan cara alternatif untuk mengembangkan potensi wisata yang sudah ada di desa tersebut
dengan memanfaatkan sumber daya alam.
4. Daya tarik Pariwisata akan semakin berkembang dengan adanya program pengembangan wisata di Desa
Ngadirejo ini.
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d. Penghargaan Yang Pernah Diterima
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d. Penghargaan Yang Pernah Diterima
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BEM FKIP UNISMA
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: Nisak Aulia Kamilah
b. Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 26 September 2002
c. Penghargaan Yang Pernah Diterima
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Juara 2 LKTI Tingkat Nasional Festival Pendidikan Nasional dari
BEM FKIP UNISMA

Kaleidoskop Dinas Kehutanan 2020

EXPLORE BANYUWANGI BERSAMA
DWP DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
KAMIS - SABTU, 16 - 18 PEBRUARI 2020

Ibu Penasehat beserta Ibu – Ibu DWP Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur Berfoto Bersama Dalam Acara
Penanaman Pohon Cemara Udang di Pantai Boom

PENANAMAN VETIVER UNTUK KONSERVASI TANAH DAN AIR
DALAM RANGKA PEMULIHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
KERJASAMA PEMPROV JATIM DAN KODAM V BRAWIJAYA
SABTU, 15 PEBRUARI 2020, RANUPANE LUMAJANG

Ibu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Berfoto
Bersama Para Pejabat Struktural Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur
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Kaleidoskop Dinas Kehutanan 2020

UPAYA PENCEGAHAN COVID-19
PLAZA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
dengan berjemur dan disinfeksi oleh Tim Gugus Tugas

SERAH TERIMA JABATAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
MELALUI TELECONFERENCE
KAMIS, 30 APRIL 2020

Ibu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Foto Bersama Seusai
Acara Serah Terima Jabatan
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Pembacaan Pakta Integritas
Diikuti oleh Seluruh Pejabat yang
Melaksanakan Serah Terima Jabatan

Kaleidoskop Dinas Kehutanan 2020

PELEPASAN PURNA TUGAS
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR
Tampak Penyerahan Cinderamata berupa Lukisan karya M. Ariﬁn ASN UPT PPHH

Penanaman Pohon Mentega di Depan Kantor Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur oleh Ibu Kepala Dinas

Penyerahan Cinderamata dari Ketua Ikatan
Rimbawan Jawa Timur

Penyerahan Potongan Pertama Tumpeng kepada Sekretaris Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timurovinsi Jawa Timur oleh Ibu Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Ibu Ketua DWP Bersama Ibu
Kepala Dinas Kehutanan
Prov. Jatim setelah
Penyerahan Cinderamata

Penyerahan Cinderamata dari
Perwakilan UPT Kementerian
LHK RI

Sambutan Ibu Ir. Dewi J.
Putriatni, M.Sc. selaku Kepala
Dinas Kehutanan Provinsi
Jawa Timur
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Kaleidoskop Dinas Kehutanan 2020

STUDI KOMPARASI KOMISI II
DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Ruang Rapat Tectona Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
SELASA, 22 SEPTEMBER 2020

Penyerahan Cinderamata dari Komisi II DPRD
Provinsi Kalimantan Selatan kepada Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Pengecekan Suhu Tubuh dengan
Thermogun sebagai Salah Satu Protokol
Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19

Sambutan dari Bpk. Iwan, S.Hut., M.M. selaku
Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
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Bpk. Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Berfoto Bersama Pejabat Eselon Lingkup Dinas Kehutanan
Prov Jatim di Depan Kolam Rendam Cangar

Bpk. Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
Berfoto Bersama Pejabat Eselon Lingkup Dishut
Prov Jatim di Depan Loket OWA Air Panas Cangar

KUNJUNGAN LAPANGAN BPK. PLT. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROV. JATIM DALAM RANGKA PERSIAPAN
PEMBUKAAN OWA AIR PANAS CANGAR MEMENUHI WISAPIK (WISATA AMAN PATUHI INSTRUKSI KESEHATAN)’
KAMIS, 6 AGUSTUS 2020

Sambutan Ibu Gubernur Prov. Jatim sekaligus membuka
Acara Rapat Koordinasi Perkumpulan LMDH

Pemberian Materi oleh Ka. Divre Perum Perhutani
Jawa Timur dan Ketua Perkumpulan LMDH

Tanggapan dari Salah Satu OPD dalam
Acara Rakor Perkumpulan LMDH

RAKOR SINERGITAS PERKUMPULAN LEMBAGA
MASYARAKAT DESA HUTAN (PLMDH) DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA
HUTAN DI JAWA TIMUR
Graha Cemara Obyek Wisata Alam (OWA) Coban Rondo
Desa Pandesari, Kec. Pujon, Kab. Malang
SENIN, 7 SEPTEMBER 2020

Penyerahan Cinderamata dari Perkumpulan LMDH
kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
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Kaleidoskop Dinas Kehutanan 2020

Ibu Gubernur Jawa Timur Khoﬁfah Indar Parawansa
Meresmikan Acara Pameran Jatim Fair Virtual 2020 di Grand
City Mall Surabaya
Pemotongan Untaian Bunga sebagai Penanda Peresmian
Pembukaan Acara Jatim Fair Virtual 2020 di Grand City Mall

Bpk. Plt. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa
Timur Berfoto Bersama Petugas Pameran Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur

PAMERAN JATIM FAIR VIRTUAL 2020
KAMIS - SABTU, 22 – 24 OKTOBER 2020
GRAND CITY MALL SURABAYA

Produk Hasil Kehutanan Kerajinan Kayu Jati pada Stand
Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Acara Pameran
Jatim Fair Virtual 2020

MISI DAGANG
JAWA TIMUR DAN NUSA TENGGARA TIMUR
KUPANG – NUSA TENGGARA TIMUR
SENIN, 26 OKTOBER 2020

Sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara
Timur Drs.JOSEF NAE SOI, M.M.
Saling Tukar Cinderamata Antara Wakil
Gubernur Jawa Timur dan Wakil Gubernur
Nusa Tenggara Timur

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara
Pemprov Jawa Timur dan Pemprov NTT
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Sambutan Wakil Gubernur Jawa Timur
Dr. H. EMIL ELESTIANTO DARDAK,M.Sc.

PENEBARAN 50.000 BENIH IKAN LOKAL
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI PROVINSI JAWA TIMUR KE-75
DI SUNGAI WISATA ALAM RENGGANIS KAB. JEMBER
JUMAT, 23 OKTOBER 2020

Pertemuan Dihadiri oleh LMDH, KTH, Gapoktanhut,
Pokdarwis di KecamatanTegaldlimo Kab. Banyuwangi

dr. Agung Mulyono Merupakan Salah Satu Anggota
Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Pemilihan Jatim IV
Masa Bhakti 2019 – 2024

KUNJUNGAN KERJA KOMISI B DPRD PROVINSI JAWA TIMUR
Temu Kelompok Masyarakat Kehutanan
Balai Desa Kalipait Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi
SABTU, 31 OKTOBER 2020
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.....to be continued....
nantikan perjalanan selanjutnya

Saya Dr. Ir. Hadi Sulistyo, M.Si
Saya Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Timur
Saya pakai masker
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