
RIMBAWAN 
DAN JALAN HIDUP

1. Pendahuluan
Berbicara tentang jalan hidup, banyak contoh yang 

dapat dijadikan sebagai referensi, antara lain adalah 
Miyamoto Musashi yang populer sebagai seorang 
yang menempuh hidup dengan jalan pedang.  Musashi 
antara lain mengatakan “seorang perajurit hebat 
punya kecakapan yang sama dalam mengayunkan 
pedang dan menorehkan pena”. 
Filosofi Jalan Pedang Samurai 
Miyamoto Musashi adalah 
“Bebaskanlah pikiranmu,  niscaya 
pikiranmu akan menjadi 
alami.”  Miyamoto Musashi atau 
biasa disebut Musashi, adalah 
seorang samurai yang sangat 
terkenal di Jepang pada abad 
pertengahan. Ia diperkirakan 
lahir pada sekitar tahun 1584, 
dan meninggal tahun 1645. Di 
usianya yang ke 13 tahun, Takezo 
nama kecilnya sudah mampu 
menaklukkan seorang pendekar 
pedang yang bernama Arima 
Kihei. Kemudian pada usia 16 
tahun, Takezo bertarung dengan 
seorang samurai tangguh 
dan kembali muncul sebagai 

pemenang. Sejak saat itu, Takezo memutuskan pergi 
bertualang mengikuti “Jalan Pedang”.   Pertarungan 
puncak bagi Musashi adalah saat menghadapi Sasaki 
Kojiro, saingan terberatnya yang masih muda dan 
sangat tangguh. Kojiro pada zaman itu adalah sosok 
pemain pedang yang ideal, karena  garis keturunannya 
tidak ada aib dan guru-gurunya  ternama dan dengan 

pelatihan yang penuh disiplin, 
ia berhasil menciptakan teknik 
permainan pedang yang 
mengagumkan. Tapi pada 
akhirnya Kojiro kalah oleh 
tebasan pedang Musashi pada 
pertarungan di Pulau Ganryu, 
13 April 1612. Pertarungan 
Musashi melawan Sasaki Kojiro 
merupakan titik balik baginya. 
Sebelum itu, dia meyakini bahwa 
kemampuan seni berperang 
adalah kunci kemenangan 
dalam setiap pertarungan. Tetapi 
setelah mengalahkan Kojiro, 
Musashi menyadari bahwa 
kekuatan dan keterampilan 
bukan satu-satunya yang bisa 
diandalkan untuk menentukan 
kemenangan.

Oleh: Batas Pohan
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Bagi Musashi, kemenangan dalam sebuah 
pertarungan terletak pada prinsip atau semangat, 
bukan tipuan dan ketidakjujuran. Di dalam buku 
karyanya, Musashi menulis: “Jalan seni adalah langsung 
dan benar, jadi kau harus dengan tegas berusaha 
mengejar orang-orang lain dan menundukkan mereka 
dengan prinsip-prinsip sejati”. Kemampuannya 
membaca waktu juga menarik. Setelah mencapai usia 
29 tahun, ia memutuskan berhenti menjadi petarung 
dan mentransformasikan dirinya menjadi seniman 
serta pada usia yang lebih lanjut Musashi kembali 
memutuskan menjadi pemikir mengenai jalan strategi. 
Keputusannya untuk pindah jalur dan beralih profesi 
pada saat yang tepat itu memerlukan ketajaman 
intuisi yang luar biasa. Hal inilah yang membuat 
Musashi menjadi petarung kehidupan yang tak 
terkalahkan. Musashi mengatur dan bukannya 
diatur oleh waktu kehidupan. Musashi 
pun mengalami naik turunnya 
semangat dalam mewujudkan 
jalan pedangnya, cita-cita 
yang menjadi visi hidupnya. 
Musashi sempat terjebak 
dalam kesombongan sesaat 
ketika bertemu orang-orang 
yang terlihat lebih lemah. 
Jalan pedang seolah-olah 
menjadi jalan paling berarti 
dan dalam perjalanannya 
Musashi banyak mengabaikan 
unsur-unsur lain di luar dirinya. 
Musashi kemudian sadar dan 
berusaha membentuk jalan pedang 
dengan lurus-lurus pada keyakinan 
dirinya, menekan segala perasaan lembutnya 
dan satu hal yang menyelamatkannya dari bahaya 
keangkuhan adalah keinginannya untuk membuka 
pintu-pintu ilmu dan belajar dari segala macam 
orang, segala macam bentuk dan alam semesta. 
Hal-hal menarik yang dapat dipelajari dari Musashi 
antara lain, Musashi adalah seorang yang sederhana, 
rendah hati yang bermain bersih tanpa kecurangan. 
Musashi keras hati dalam melatih diri dan dalam 
menimba ilmu berbagai aliran, karena Musashi 
menyadari bukannya tak mungkin terkalahkan. Musashi 
selalu menekankan pentingnya timing (ketepatan 
waktu) dan ritme dalam segala hal. Masuk terlalu cepat 
atau terlalu lambat dalam pertarungan dipandangnya 
dapat mengundang persoalan tersendiri. Kemudian 
perubahan yang terjadi di “langit” dan “bumi” bukan 

saja harus dicermati melainkan mesti pula diadaptasi 
untuk keselamatan diri.

Berikutnya adalah proses hidup kupu-kupu yang 
juga dapat dijadikan referensi tentang tahap-tahap 
kehidupan yang senantiasa berubah untuk menjadi 
lebih baik. Kupu-kupu adalah simbol kesempurnaan 
hidup. Kupu-kupu adalah keindahan, dengan semua 
corak warnanya, serta bentuknya yang simetris 
dan seimbang. Fenomenologi metamorfosis kupu-
kupu berproses mulai dari ulat menjadi kepompong 
dan kepompong menjadi kupu-kupu. Ulat adalah 
hewan yang menjijikkan, banyak orang merasa tidak 
nyaman jika mendekatinya. Seekor ulat secara alami 
melaksanakan masa ‘berpuasa’ untuk berubah wujud 
secara total, dan melakukan ‘kontemplasi’ untuk 
sukses dalam usahanya, dan berhasil menjadi mahluk 

mulia yaitu kupu-kupu. Senada dengan filosofi 
kehidupan manusia, bahwa dalam 

rangka meniti perjalanan hidup harus 
mampu mengkonstruksi, merubah 

adat kebiasaan yang negatif. 
Harus berani merevolusi diri 

seperti halnya kupu-kupu. 
Manusia lebih sempurna 
dari kupu-kupu. Manusia 
dibekali hati dan akal untuk 
berfikir bagaimana merubah 
dirinya dan menggunakan 

fikiran untuk belajar 
membaca kesuksesan alam. 

Menggunakan fikiran untuk 
membaca bagaimana ulat menjadi 

kepompong, bagaimana proses 
panjang kepompong menjadi kupu-

kupu yang indah dan memesona. Dengan akal 
fikiran pasti manusia mampu mencerna, mencermati 
perubahan signifikan alam, sehingga bisa menerapkan 
nilai-nilai tersembunyi dari alam pada dirinya.

Belajarlah pada kupu–kupu yang terlihat elok 
rupawan dan memukau. Padahal, awalnya hanya seekor 
ulat yang menjijikkan dan bahkan tak jarang dijauhi 
dan dibenci sebagian orang. Tapi setelah ia berubah 
rupa menjadi kupu-kupu yang cantik, semua orang 
suka melihatnya. Sejarah hidup kupu-kupu sebelum 
menjadi elok dan cantik, telah melewati berbagai 
tahap kehidupan. Dulu hanya seekor ulat yang buruk 
rupa, hidupnya merayap di dahan dan dedaunan, dan 
kalau tidak beruntung hidupnya berakhir di makan 
burung atau serangga pemangsanya.  Setelah matang 
menjalani kehidupan sebagai ulat, lalu mencari 
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tempat yang aman dan berubah menjadi kepompong. 
Badannya terbujur kaku menggantung di dahan dan 
dedaunan. Tak peduli walau siang hari panas terik 
menyengatnya, dan malam hari dingin menusuknya. 
Bahkan tak jarang hujan dan badai menerpanya. 
Kepompong tetap kokoh di tempatnya bersemedi 
untuk berubah menjadi diri yang baru, diri yang 
penuh pesona keindahan. Beberapa waktu kemudian, 
akhirnya keluar dari kepompongnya menjadi diri 
yang sama sekali baru, indah memukau dengan sayap 
barunya dan tubuh yang cantik, jauh beda dari wujud 
semula.  Dan kini mencari kuntum bunga yang indah 
untuk menghisap sari bunga dan menebarkan telur-
telur penerus kehidupannya. Begitulah metamorfosis 
kupu– kupu, dari telur menetas menjadi ulat, dari ulat 
menempa diri dalam kepompong, dan dari kepompong 
lalu lahirlah kupu-kupu yang indah menawan. 

Pohon sebagaimana contoh lain yang telah 
disebutkan di atas yaitu Musashi, dan metamorfosis 
kupu - kupu juga dapat dijadikan referensi.  Pohon 
tak sekedar tumbuhan yang hidup dan menjadi 
penghasil oksigen untuk bernafas makhluk hidup, 
tetapi cara dan bagaimana dia tumbuh, serta organ - 
organ pendukungnya dapat  dijadikan inspirasi.  Pohon 
bisa tumbuh menjadi besar dan kuat diawali dari biji,  
yang kemudian tumbuh berakar kuat di tanah hingga 
akhirnya tumbuh rindang / lebat dengan cabang - 
cabangnya.  Pada akhirnya ada buah yang kembali 
dihasilkan yang nantinya akan jadi tunas - tunas 
baru. Bila pohon itu sehat, berbuah dan tumbuhnya 
proposional serta kokoh akan mampu bertahan 
terhadap penyakit, terpaan angin, hujan, atau hal - hal 
lain berupa ancaman yang datang dari luar. Karena 
begitu rindangnya pohon, akan ada banyak makhluk 
lain yang tinggal di sekeliling pohon.  Pohon tumbuh 
besar dan menjadi kuat karena dimulai dari bawah 
yaitu akar.   Karena akarlah yang menjadi alat pohon 
mencari makan untuk kelangsungan hidupnya. Akar 
berada di bawah mencengkeram tanah, karena di 
sanalah tempat untuk tumbuh. Akarlah sebenarnya 
sumber kekuatan dari pohon agar tetap bisa tegak. 
Akar hanyalah organ pendukung pohon menjadi satu 
organisme tumbuhan. Masih ada organ lain yang 
menjamin kelangsungan hidup pohon tersebut. Jika 
semuanya berlangsung dengan baik maka tumbuhnya 
akan baik.  Bila pohon ditebang, atau andai saja 
menebang batang atau rantingnya atau meranggaskan 
daun-daunnya, namun selama akarnya masih ada di 
dalam tanah,  pohon itu akan mempunyai daya untuk 
tumbuh kembali, hingga memunculkan ranting dan 

dedaunan baru untuk tumbuh lagi.   Mari tetap belajar 
dari alam, karena bahkan dari sebuah pohon pun dapat 
diperoleh pelajaran yang positif untuk diterapkan 
dalam menginspirasi kehidupan.

2. Hutan  Sebagai  Ladang Pengabdian Rimbawan
Munculnya ilmu kehutanan tidak lepas dari 

kebutuhan akan adanya manfaat dari hutan. Areal 
hutan yang dahulunya menyelimuti seluruh daratan 
bumi dengan semakin bertambahnya populasi 
penduduk menyebabkan luas hutannya terus 
berkurang. Laju degradasi  areal hutan di daerah tropika 
tercatat    rata - rata  800.000 ha per tahun.  Jerman 
merupakan negara cikal bakalnya Ilmu Kehutanan. 
KOSTLER  dikenal sebagai orang pertama yang 
berpendapat perlunya pendekatan ilmiah di bidang 
kehutanan. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa  
sangat sulit mengelola hutan bila hanya didasarkan 
pada pengalaman yang pendek, sedangkan ciri 
kegiatan kehutanan memerlukan jangka produksi 
yang panjang. Buku yang berkaitan tentang hutan 
diterbitkan pada tahun 1713 oleh Hannss Carl    von 
CARLOWITZ dengan judul   “Silvicultura economica”.   
Ilmu kehutanan merupakan penggabungan yang 
kompleks dari berbagai disiplin ilmu, khususnya 
ilmu biologi, ilmu  alam, manajemen, ilmu sosial 
dan politik.  Ilmu - ilmu tersebut diramu sedemikian 
rupa sehingga kehutanan   merupakan seni, ilmu dan 
praktek dalam mengelola sumber daya hutan dan 
isinya untuk kesejahteraan umat manusia. Sepertiga 
luas Jerman  sebagai sumber ilmu kehutanan 
merupakan hutan, sebuah warisan budaya dan 
bagian dari identitas Jerman, terutama pada abad 
ke - 20. Pada 200 tahun yang silam, citra hutan masih 
sangat negatif, demikian diungkapkan Profesor 
Antropologi  Budaya  Albrecht Lehmann,  “Hutan pada 
abad ke - 18  lebih merupakan bentukan alam yang 
ditakuti. Tak seorang pun yang ingin berada di hutan 
pada saat itu.

Tetapi pandangan ini berubah terutama pada 
abad ke – 19. “Germania” yaitu karya ahli sejarah 
zaman Romawi kuno, menyuburkan pandangannya 
mengenai identitas Jerman. Dalam buku tersebut 
dinyatakan bahwa hutan adalah tempat sumber 
budaya Jerman. Begitulah hutan dijadikan tempat 
bermulanya budaya Germania. Banyak pengarang dan 
penyair membantu upaya membentuk pandangan 
bahwa keindahan dan hal yang sesungguhnya berada 
di hutan. Pakar Antropologi  Budaya Wilhelm Heinrich 
Riehl mengkontribusi teori terkait. Ia membandingkan 
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Jerman dengan Inggris dan Perancis yang tidak 
begitu banyak memiliki lahan yang ditumbuhi 
pepohonan.  Karena itu Riehl berasumsi bahwa hutan 
Jerman  adalah sesuatu yang istimewa dan dengan 
begitu juga orang Jerman,  mengingat etnis  Germania 
dulu memang tinggal di hutan - hutan yang sekarang 
termasuk Jerman. Keinginan akan identitas dan 
supremasi Jerman menyuburkan tanggapan itu.

Hutan  sebagai areal yang didominasi pohon-
pohonan merupakan sumber daya alam yang 
dapat diperbaharui.  Pada setiap jengkal hutan 
terdapat sumber kehidupan yang sangat penting 
bagi makhluk di sekitarnya. Pengelolaan hutan 
yang bijaksana   mengaplikasikan prinsip - prinsip 
kelestarian yang didasarkan pada pemahaman tentang 
hutan sebagai masyarakat tumbuh - tumbuhan dalam 
memanfaatkan hutan demi kehidupan 
melalui penguasaan ilmu dan teknologi. 
Hutan mempunyai peranan penting 
bagi kehidupan manusia,  sejak lahir 
sampai masuk ke liang kubur. Hutan 
memberikan perlindungan dan 
naungan serta produk - produk 
yang dibutuhkan manusia 
untuk kelangsungan hidupnya.   
Demikian pula hutan 
merupakan tempat hidup 
hewan liar dan sumber 
plasma nutfah yang 
semuanya  berguna bagi 
kelangsungan kehidupan 
manusia. Pada hakekatnya 
hutan merupakan perwujudan 
dari lima unsur pokok yang terdiri dari 
bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari, 
sehingga memanfaatkan  hutan sebenarnya adalah 
mengarahkan unsur pokok ini kepada suatu bentuk 
tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan 
untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir 
dan bathin sebesar mungkin tanpa mengabaikan 
aspek kelestarian, sebagaimana termaktub dalam 
Landasan Idiil Penunaian Tugas Rimbawan dalam 
Bidang Hutan dan Kehutanan yang dideklarasikan 
di Kaliurang tanggal 29 Oktober 1966.  Hutan dapat 
disebut suatu areal  di atas permukaan bumi  yang 
ditumbuhi pohon - pohon dan tumbuhan lainnya 
serta hewan – hewan yang hidup dalam areal tersebut 
serta memiliki  hubungan antara satu dengan lainnya 
dan membentuk persekutuan hidup alam hayati dan 
lingkungannya.  

Hutan memberikan manfaat langsung dan 
manfaat tidak langsung. Manfaat langsung ialah 
manfaat dari hutan yang dapat langsung dinikmati 
oleh masyarakat seperti antara lain kayu,  rotan, obat 
- obatan, buah - buahan, binatang buruan, damar, 
dan kulit kayu. Sedangkan manfaat tidak langsung 
merupakan manfaat dari fungsi hutan sebagai 
pengatur tata air dan pemelihara kesuburan tanah 
atau manfaat hidro-orologis dari hutan.  Serta  manfaat 
estetika, rekreasi, ilmu pengetahuan dan pengaruh 
hutan terhadap iklim.  Dalam  memanfaatkan sumber 
daya alam berupa hutan yang manfaatnya tidak 
terbatas maka kendalanya ialah pengetahuan manusia 
itu sendiri. Di Indonesia misalnya diketahui terdapat 
sebanyak 4000 jenis kayu, 3593 jenis diantaranya belum 
dikenal,  407 jenis mempunyai potensi ekonomis,  hanya 

120 jenis saja yang merupakan jenis 
perdagangan. Hal ini merupakan 

tantangan bagi rimbawan 
Indonesia untuk lebih giat 
meneliti dan mempromosikan 
potensi kayu yang ada agar 
dapat diperdagangkan. Contoh 
tersebut belum termasuk 
potensi hutan Indonesia sebagai 
sumber plasma nutfah dan 
peranannya bagi kelangsungan 

hidup manusia di bumi ini. 
Indonesia adalah salah satu 
pusat keanekaragaman 
hayati penting dunia. 
Bentang alam dari 

daratan dan lautan dengan 
segala kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, memposisikan 
Indonesia strategis dalam pelestarian keanekaragaman 
hayati serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 
Indonesia merupakan negara yang masih memiliki 
hutan hujan tropis yang cukup luas.  Pulau Sumatera, 
Kalimantan dan Papua masih memiliki hutan hujan 
yang masih berfungsi sebagai paru - paru dunia.  
Hampir sepertiga spesies tanaman dan hewan yang 
ada di bumi ini berada di Indonesia, yang sebagian 
besar ditemukan secara alami di hutan (endemic).  
Hasil riset The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 
menyatakan hampir 100 juta penduduk Indonesia 
menggantungkan hidupnya kepada jasa lingkungan 
dan ekosistem, seperti makanan, air dan udara yang 
bersih, serta lainnya dari hutan. 
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3. Jalan Hidup Rimbawan
Rimbawan berasal dari kata rimba yang berarti 

hutan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan 
rimbawan sebagai ahli kehutanan. Rimbawan,  
difahami sebagai orang yang mengabdikan diri bagi 
hutan dan kehutanan. Rimbawan adalah aktor yang  
berperan dalam berbagai sektor mulai dari konsepsi 
kebijakan hingga tatanan teknis kehutanan. Peranan 
seorang rimbawan adalah sebagai leader yang akan 
memberikan dan menjalankan baik fungsi advokasi, 
komunikasi, hingga mengarah pada edukasi untuk 
mewujudkan kondisi alam yang lebih baik. Rimbawan 
(Inggris: Forester) diakui di seluruh dunia, bahkan di dua 
negara besar, Amerika Serikat dan Rusia, untuk menjadi 
seorang rimbawan harus menempuh uji sertifikasi 
profesi rimbawan agar jelas definisi, pemakaian profesi, 
batasan-batasan, wewenang, dan untuk siapa profesi 
khusus tersebut bekerja. Sehingga profesi ini menuntut 
pelakunya memahami situasi dan kondisi hutan dan 
kehutanan, beserta turunannya, seperti tanah, air, 
iklim, udara, hingga aspek sosiologi dan antropologi 
yang juga terkandung di dalam konsep kehutanan.

Sebagai illustrasi seorang rimbawan adalah Aldo 
Leopold, salah satu contoh rimbawan Amerika tahun 
1920-an mendapat tugas menyeimbangkan populasi 
serigala dan rusa. Pada suatu pagi ia menembak 
seekor serigala. Ketika ia mendekati bangkai serigala 
tersebut ia melihat seakan-akan ada air mata yang 
keluar dari mata hewan tersebut, yang membuat 
dirinya sangat terguncang, dan ia merasa bahwa alam 
semesta tidak menyenangi perbuatannya. Seperti 
yang diakuinya sendiri,  “There was something new 
to me in wolf’s eyes, something known only to her 
and to the mountain. I thought that because fewer 
wolves meant more deer, that no wolves would 
mean hunter’s paradise. But after seeing the wolf 
die, I sensed that neither the wolf nor the mountain 
agreed with such a view”. Pengalaman ini tidak 
hanya membuat Aldo Leopold menyadari dirinya 
menjadi satu dengan totalitas jaring kehidupan, 
tetapi sekaligus mereorientasi dirinya. Ia mengubah 
hidupnya dari  pemburu serigala dan rusa menjadi 
orang yang sangat peduli dengan keselamatan alam 
semesta. Inilah pengalaman spontan dan mendalam 
yang mereorientasikan kehidupan, menggugurkan 
paradigma dan pandangan-pandangan yang tidak 
memadai terhadap alam dan membawa seseorang 
kepada komitmen baru, yakni menjadi seorang 
pamong atau penjaga dan pelestari alam semesta.

Rimbawan bagi kita telah menjadi status dan 

juga profesi, bahkan telah menjadi jalan hidup.  Hampir 
setengah dari usia produktif kita dijalani dan diabdikan 
dalam bidang kehutanan. Sehingga menjadi rimbawan 
telah menjadi jalan pengabdian dan jati diri kita dalam  
berperan aktif mencintai negeri ini. Menjadi rimbawan 
adalah sebuah kehormatan yang harus disandang 
dengan penuh kesadaran.

4. Penutup 
“Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari 

kemarin merugilah ia. Dan barangsiapa yang hari ini 
lebih baik dibandingkan hari kemarin dialah yang 
beruntung.” Kalimat ini sering kita dengar disaat 
pergantian tahun, yang mengajak kita untuk selalu 
lebih baik dari waktu ke waktu, karena hidup bukan 
hanya sekedar bertahan hidup, kita harus selalu 
bertumbuh dan bermanfaat bagi sekitarnya. Hidup 
yang tidak bertumbuh sering dikatakan hakekatnya 
sudah tidak hidup. Ilmuwan paling terkemuka abad-20, 
Albert Einstein mengatakan,  “Hanya orang-orang gila 
yang mengharapkan hasil berbeda tetapi menggunakan 
cara-cara yang sama.” Sementara ilmuwan lain, Thomas 
Aquinas mengatakan:  “Siapapun yang bersungguh-
sungguh dalam proses pencarian, maka ia akan 
menemukan apa yang dicarinya.” 

Kalau kupu-kupu menginspirasi kita bagaimana 
“ulat” yang buruk rupa, sanggup menjalani kehidupan 
sebagai kepompong yang tak berdaya, kemudian 
lahir menjadi kupu-kupu yang elok rupa,  indah dan 
menawan. Maka sebagai rimbawan jalanilah setiap 
fase atau episode kehidupan ini dengan jiwa besar, 
niatkan untuk berubah dan terus menjadi lebih baik 
seperti kupu-kupu yang menghiasi alam dan menjadi 
teladan bagi kita semua, yakin bahwa selalu ada makna 
dan keindahan dalam setiap momen  hidup yang kita 
lalui.

Hutan dan kehutanan merupakan ladang 
pengabdian seorang rimbawan, mari menyempurnakan 
pengabdian, agar hidup kita lebih berarti dan pada 
saatnya nanti semoga  akan meninggalkan warisan 
karya nyata yang dicatat sebagai kontribusi tertinggi 
dalam kehidupan. Pengabdian tulus berdasarkan 
prinsip memberi dan melayani,  yang disertai dengan 
totalitas yang paripurna dalam melaksanakan tugas, 
akan menjadi kekuatan yang teramat dahsyat dalam 
mewujudkan darma bhakti kita sebagai rimbawan.   

Jalan pedang Musashi, metamorfosis kupu-kupu 
dan filosofi pohon kiranya sedikit dapat menginspirasi 
para rimbawan untuk selalu berubah menjadi lebih 
baik dari waktu ke waktu.  Semoga bermanfaat…
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LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2016

A. Latar Belakang
Dalam rangka  meningkatkan kecintaan 

generasi muda pada konservasi sumber daya 
alam hayati dan ekosistemnya, khususnya hutan, 
serta dalam rangka membangun destinasi wisata 
alam di kawasan hutan di Jawa Timur, Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur di tahun 2016 
ini menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Ilmiah. 
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini merupakan even 
tahunan yang diselenggarakan oleh Bidang 
Pemantapan Kawasan Hutan dan Konservasi Alam 
(PKHKA), khususnya Seksi Konservasi dan Wisata 
Alam (KWA).

B. Maksud Dan Tujuan
Maksud diadakannya Lomba Karya Tulis 

Ilmiah ini adalah memberikan apresiasi dan 
menggerakkan semua lapisan masyarakat umum 
serta masyarakat di lingkungan kampus/sekolah, 
bahwa upaya konservasi terhadap kawasan hutan 
dan lingkungan di Jawa Timur menjadi tanggung 
jawab bersama oleh seluruh komponen masyarakat.

C. Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai  dari  kegiatan 

Lomba Karya Tulis Ilmiah adalah masyarakat luas 
mulai dari pelajar SMA/Sederajat, mahasiswa dan 
masyarakat umum untuk memberikan apresiasi dan 
penghargaan kepada mereka, karena telah mampu 
menyumbangkan tenaga, ide dan pemikirannya 
terhadap upaya konservasi serta pembangunan 
destinasi wisata alam di kawasan hutan Jawa Timur.

Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan 
ada masukan yang berharga bagi Pemerintah, 

khususnya untuk pembangunan destinasi wisata 
alam di kawasan hutan Jawa Timur.

D. Kriteria Peserta dan Tema
Pada prinsipnya Lomba Karya Tulis ini 

ditujukan bagi semua lapisan masyarakat sebagai 
peserta, namun pembatasan harus dilakukan sesuai 
dengan keterbatasan biaya, waktu dan sumber 
daya lain yang tersedia. Adapun tema Lomba Karya 
Tulis Ilmiah tahun ini adalah : “Peran pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat umum dalam 
membangun destinasi wisata alam di kawasan 
hutan Jawa Timur”.

Lomba Karya Tulis dibagi menjadi 3 kategori 
peserta dengan Tema sebagai berikut :
a. Kategori Pelajar SMA/Sederajat : “Peran 

pelajar dalam membangun destinasi wisata 
alam di kawasan hutan Jawa Timur.

b. Kategori Mahasiswa : “Peran mahasiswa dalam 
membangun destinasi wisata alam di kawasan 
hutan Jawa Timur”.

c. Kategori  Masyarakat Umum : “Peran 
masyarakat dalam membangun destinasi wisata 
alam di kawasan hutan Jawa Timur”.

E. Pelaksanaan
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini diadakan 

mulai dari tanggal 29 Juli 2016 (tanggal surat 
pengumuman) sampai dengan tanggal 7 Oktober 
2016 (batas akhir sampainya berkas Lomba di 
Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur).

Setelah batas akhir waktu pengumpulan, 
panitia menerima 243 Karya Tulis, yang terdiri dari :
a. Kategori Pelajar SMA / Sederajat 102 tim,

Oleh : Ninis Lukiati
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b. Kategori Mahasiswa 65 tim,
c. Kategori Masyarakat Umum 34 tim, dan
 Dari ketiga kategori ada 42 tim yang hanya 

mengirimkan 1 berkas karya tulis, sehingga 
tidak bisa dinilai (karena persyaratan untuk bisa 
dilakukan penilaian adalah harus mengirimkan 
4 berkas).

Semua Karya Tulis Ilmiah yang diterima 
panitia, kemudian dinilai oleh Tim Juri yang terdiri 
dari :
1. Bapak Luchman Hakim, SSi., M.Agrsc., PhD. 

(Universitas Brawijaya Malang).
2. Ibu Dr. Asihing Kustanti, S.Hut, M.Si. (Universitas 

Brawijaya  Malang).
3. Bapak Hasan Zayadi, S.Si.,M.Si. (Universitas Islam 

Malang).

Dari hasil penilaian oleh Tim Juri, maka 
diperoleh 18 kelompok finalis, dimana masing-
masing kategori terdiri dari 6 finalis.

Selanjutnya, Para Finalis diundang untuk 
melakukan presentasi Karya Tulisnya di hadapan 
Tim Juri. Presentasi dilaksanakan pada hari 
Rabu s/d Jum’at tanggal 19 s/d 21 Oktober 2016 
bertempat di Hotel Purnama, Jl. Raya Selecta No.1-
15, Kota Batu. Adapun Presentasi dilaksanakan 
untuk mendapatkan Pemenang/Juara yang 
memperebutkan hadiah sebagai berikut :
a. 6 paket hadiah uang tunai untuk masing-masing 

kategori Lomba Karya Tulis, dimana Juara I, II, 
III, Harapan I, Harapan II dan Harapan III secara 
berurutan sebesar Rp 5.000.000,-, Rp 4.000.000,-, 
Rp 3.000.000,-, Rp 2.500.000,-, Rp 2.000.000,- dan 
Rp 1.500.000,- (Total hadiah Rp 54.000.000,- 
dan pajak ditanggung Pemenang).

b. Khusus untuk Juara I, II dan III dari masing-
masing kategori, akan mendapatkan Trophy.

c. Kepada Juara dan semua peserta, juga akan 
diberikan sertifikat (yang akan dikirimkan 
menyusul).

F. Pemenang / Juara
Setelah Finalis melakukan Presentasi dan 

dinilai oleh Tim Juri, maka diperoeh siapa saja yang 
menjadi Juara. Berikut ini adalah hasil nilai, judul 
beserta Tim yang menjuarai Lomba Karya Tulis 
Ilmiah.

Ibu Kepala Seksi Konservasi dan Wisata 
Alam (Dra. NINIS LUKIATI, MM.) mewakili 

Bapak Kepala Bidang PKHKA selaku Ketua 
Panitia, melaporkan jalannya kegiatan 

Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) Tahun 2016

Bapak Kepala Bidang PKHKA (Ir. MARYONO, 
MM.) mewakili Bapak Kepala Dinas 

Kehutanan Provinsi Jawa Timur memberikan 
arahan dan membuka acara Final LKTI

Bapak Hasan Zayadi, S.Si., M.Si. (Juri dari 
Universitas Islam Malang)

Menyampaikan pesan dan kesan
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JUARA LOMBA KARYA TULIS ILMIAH
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2016

No. Juara Judul Penulis Instansi / Asal Nilai
Pelajar SMA / Sederajat

1. I Pemberdayaan Pelajar Dalam Upaya 
Meningkatkan Daya Tarik Wisata Di 
Kawasan Hutan Melalui Kegiatan 
Terrasering (Terapi Relaksasi Alam 
Sejuk Baring), Photobooth, Dan 
Birdwatching (Studi Kasus Di Owa 
Cangar –Tahura R.Soerjo)

Nur Rizky Arisyahdi
Nur Fadlia Saes
Chintia
Dicky Reno Fernando
Bimo Adhyaksa

SMA Wachid 
Hasyim 2 Taman 
Sidoarjo

80,04

2. II Know It Now (Tundo Pitu Waterfall) 
: Strategi Berbasis Media Aplikasi 
Smartphone Sebagai Gagasan Inovatif 
Pengenalan Dan Pengembangan 
Potensi Alam Di Jawa Timur

Fiqey Indriati Eka Sari 
Shinta Ulwiya
Elshafira Firda-Amaliyah
Inggil Noor Maulidiyah
Melyna Wahyudi 

SMAN 1 Pasuruan 78,79

3. III Advokasi Alam Melalui Identifikasi 
Keanekaragaman Bioindikator : 
Langkah Awal Desain Proyeksi Coban 
Manten Sebagai Tempat Wisata 
Edukasi (Ecotourism)

Bhre Sylpasastra P.W. 
Mayleen Sheila Surya A. 
Aldyon Dharma Utama-  
T.S.
Dominikus Evan-
Christianto

SMA Katolik St. 
Albertus Malang

77,17

4. Harapan I Met : Mangrove Education Trip Katarina Atalia D.R.
Saviska
Raditya Widya Surianata

SMAN 10 Malang 76,70

5. Harapan II Aplikasi “Vifo” Sebagai Media 
Sosialisasi, Edukasi Dan Rekreasi 
Dalam Pengembangan Potensi Wisata 
Alam Taman Nasional Bromo Tengger 
Semeru Arjuno

Galuh Fahmi Fachrezi 
Siti Qoirotun Naimah 
Fadli Arya Wisnu 
Baradi Mohammad-
Ishlakhuddin
Mona Laurentsy-
Tambunan

SMAN 1 Sooko 
Mojokerto

76,08

6. Harapan III Pembangunan Potensi Wisata Alam 
“NOMAT” Berbasis Bird Fishing Di 
Tahura R. Soerjo Kawasan Bumi 
Perkemahan Claket Mojokerto

Stefannie Sherine S. 
Gabriela Nathania H. 
Chelsy Sandrina C.

SMA Santa Maria 
Surabaya

74,15

Mahasiswa
1. I Perencanaan Interpretasi Alam 

Dengan Sistem Informasi Geografis 
Sebagai Sarana Edukasi Dan Mitigasi 
Risiko Degradasi Ekosistem Dalam 
Ekowisata Perairan Maron-Ngiroboyo 
Di Pacitan

Alnus Meinata
Ajeng Arum Mawarni 
Farah Dini Rachmawati 
Ramadhany Ayu-
Purnama
Serena Pynta- 
Phenomenon

Fakultas 
Kehutanan 
Universtas Gadjah 
Mada

79,26

2. II Dewa Alam Lestari Jembul Peran 
Mahasiswa Sebagai Fasilitator Dalam 
Menyongsong Desa Wisata (Dewa) 
Alam Lestari Jembul Berbasis Kearifan 
Lokal

Anif Muchlashin
Mardian
Aprilia Ainnur Cahya

Program Studi 
Pengembangan 
Masyarakat Islam 
Fakultas Dakwah 
Dan Komunikasi 
UIN Sunan Ampel 
Surabaya

78,01
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3. III Pengembangan Ekowisata Air 
Terjun Sumber Pitu Dengan Konsep 
’It-Green’ Berbasis Website Di Desa 
Duwet Krajan Kecamatan Tumpang 
Kabupaten Malang

Febri Dwi Yanto
Rizky Ratna Panggali 
Ahmad Fairuzabadi
Irma Yunita

Universitas 
Widyagama 
Malang

77,55

4. Harapan I EV-School (Sekolah Lingkungan) : 
Wisata Alam Berwawasan Linkungan 
Di Kawasan Hutan Tahura Cagar 
Biosfer Bromo Tengger Semeru

Hanif Ardiansyah- 
Nasution
Cahya Ingtyas- 
Radyatama
Elok Sukmarani 
Tartiyana Rahayu

Jurusan 
Agroekoteknologi, 
Fakultas Pertanian, 
Universitas 
Brawijaya

77,31

5. Harapan II Kontribusi Mahasiswa Dalam 
Pengembangan Atraksi Ekowisata 
Hutan Bambu Dikawasan Hutan 
Penyangga Taman Nasional Alas 
Purwo, Banyuwangi

Afifah Nur Aulia
Alifia Issabella-
Mulyawati
Eka  Wulan Safitri
Hikma Isnailul Navisya
Varni Apensa

Jurusan Biologi, 
Fakultas MIPA 
Universitas 
Brawijaya

76,19

6. Harapan III Optimalisasi Peran Karang Taruna 
Desa Ngadas Sebagai Pilar Gerakan 
Sadar Lingkungan Untuk Mendukung 
Kawasan Taman Nasional Bromo 
Tengger Semeru (TNBTS) Yang 
Berkelanjutan

Afier Jinda Tamimi
Anisatun Nikmah
Romadhoni W.

Fakultas Pertanian 
Universitas 
Brawijaya

75,12

Masyarakat Umum
1. I Strategi "Pawai" Berbasis Aplikasi 

Sebagai Daya Tarik Wisata Dalam 
Membangun Destinasi Wisata Alam Di 
Kawasan Hutan Jawa Timur

Ruslan
F.X. Rudy Prasetya
Anton Kristanto
Yosua Danang Wijoyo

Masyarakat Umum 
Kota Surabaya

79,12

2. II Potensi Ekowisata Konservasi Anggrek 
Langka Endemik Dendrobium Capra 
Di Bojonegoro-Jawa Timur Melalui 
Strategi Pengembangan Berbasis 
Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Destario Metusala
Sultan Fairuzy- 
Ramadhan

Masyarakat Umum 
Kota Depok

78,98

3. III Eco-Green Waqf : Solusi Optimasi 
Sinergitas 4 (Empat) Pilar 
Pembangunan Berbasis Quadruple-
Helix System Dalam Pemberdayaan 
Wisata Alam Jawa Timur Yang 
Berkelanjutan

Tomi Arganata
Hafidha Raniz Syarifa,- 
A.Md.
Rian Tri Widianto, A.Md.

Masyarakat Umum 
Kota Surabaya

77,43

4. Harapan I Pengembangan Konsep Ekowisata 
“Green Malang : Ekspedisi Coban 
Trisula Dan Kampoeng Bromo” Di 
Jalur Wisata Gunung Bromo, Taman 
Nasional Bromo Tengger Semeru

Hamdani Dwi Prasetyo Masyarakat 
Umum Kabupaten 
Malang

77,05

5. Harapan II Destinasi BWF (Bandealit Festival 
(Week) Dalam Eksplorasi Ekowisata 
Kemasyarakatan Di Desa Andongrejo

Istiqomah, S.Tp. Masyarakat Umum 
Kabupaten Jember

75,90

6. Harapan III Urgensi Dukungan Masyarakat 
Sekitar Hutan Dalam Pengembangan 
Destinasi Wana Wisata Hutan Kera 
Nepa Pasca Penurunan Tarif Jembatan 
Suramadu

Ihsannudin, SP., MP. Program Studi 
/ Jur. Agribisnis, 
Fakultas Pertanian, 
Univ. Trunojoyo 
Madura

74,46
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G. Penutup
Kami mengucapkan selamat kepada para 

pemenang / juara. Diharapkan kegiatan lomba 
ini menjadi wadah untuk penelitian, penerapan 
aplikasi, penyuluhan, sosialisasi dan pemberian 
apresiasi guna menggerakkan semua lapisan 
masyarakat umum dan masyarakat di lingkungan 
kampus/sekolah sehingga upaya konservasi, 
disegala penjuru Jawa Timur serta pembangunan 
destinasi wisata alam di kawasan hutan Jawa Timur 
menjadi tanggung jawab bersama oleh seluruh 
komponen masyarakat.

Teruslah berkarya, jangan hanya berhenti 
sampai di sini. Karena ini bukanlah akhir dari usaha 
yang kita lakukan, melainkan ini adalah awal dari 
upaya konservasi serta pembangunan destinasi 
wisata alam di kawasan hutan Jawa Timur.

Mewakili Panitia, kami mohon maaf atas segala 
kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan 
Lomba Karya Tulis Ilmiah ini. Kepada semua pihak 
yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, kami 
ucapkan terima kasih.

Juara Kategori Masyarakat UmumJuara Kategori Mahasiswa

Juara Kategori SMA / Sederajat berfoto 
dengan panitia dan juri

Semua Juara Kategori SMA / Sederajat, Mahasiswa dan Masyarakat Umum berfoto dengan 
panitia dan juri
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Oleh: Gatot Sundoro

1. Masa kecil, masa sekolah dan kesenangan
Lahir di Banyuwangi, Selasa Kliwon tanggal 5 

September 1958, saat umur 3 bulan diboyong keluarga 
pindah ke Malang. Ayah bernama Mukayin dan ibu 
Ninuk Sunarsih.

Masa kecil yang suram, saat punya adik pertama 
seorang putri lalu disambung dengan punya adik putri 
yang kedua usia bulanan, kedua orang tua bercerai. 
Keduanya kemudian menikah lagi (Kalau dipikir-pikir 
asyiiik juga punya 2 ayah dan 2 ibu). Ibu yang menikah 
dengan ayah tiri tidak dikaruniai anak, sedang ayah 
yang menikah dengan ibu tiriku mempunyai 2 orang 
putra dan seorang putri. Jadi dari ayah saja total 6 anak 
(3 putra dan 3 putri........ keseimbangan alam)

Masa sekolahku, sebagian besar di kota Malang, 
Mulai TK di Kalam Kudus Malang–SD di SD Kasin Kidul 
Malang (Sekolah ini sudah hilang, berubah fungsi jadi 
pertokoan), SMP Petra Malang dan SMA nya di SMA 
Negeri V Malang, kemudian terakhir di perguruan 
tinggi di Fakultas Pertanian–Unibraw Malang lulus 
tahun 1981.

Olah raga merupakan hobby, mulai lari cepat, 
lompat tinggi, basket, karate, catur dan terakhir tenis 
lapangan yang kesemuanya pernah merebut hadiah 
kejuaraan. Penghargaan pada pekerjaan adalah 
penghargaan Satya Lencana Karya Satya, 20 tahun 
mengabdi menjadi PNS yang ditandatangani Bapak 
Presiden SBY.

2. Masa berumah tangga, Kematian dan Perkawinan 
Lagi

Menikah di usia 26 tahun, sedangkan isteri 
DHATIN SUGIATI usia 21 tahun yang sebelumnya 
berpacaran 6 tahun lamanya. dikarunia 3 putri dan 1 
putra. 

Sayang takdir berkehendak lain, diusianya yang 
ke 50 tahun isteri dipanggilNYA akibat menderita 
komplikasi diabetes, 3 bulan kemudian di tahun 2015 
ganti ibu kandung dipanggil juga olehNYA menyusul 

ayahnda yang telah mendahului meninggal dunia 
(Ayah meninggal dunia, saat saya masih di SMP tahun 
1972).

Dua bulan setelah isteri meninggal dunia, saya 
menikah lagi dengan seorang hafizah (penghafal 
Alqur’an) bernama Hj. MAISAROH, janda beranak satu. 
Wanita asal Waru – Sidoarjo, berumur 42 tahun (Saat 
menikah saya sudah berumur 57 tahun, isteri 42 tahun).

3. Hajji dan Umroh
Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis 

moneter. Keberangkatan hajji beberapa bulan 
sebelum krisis adalah keberangkatan hajji dengan 

SEPENGGAL AUTOBIOGRAPHY 
SEORANG RIMBAWAN
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biaya termurah. Saya dan Isteri tahun itu biaya hajji 
sekitar 8 jutaan per orang. Padahal tahun berikutnya 
biaya hajji sudah meningkat 100 %. Perjalanan Umroh 
kami laksanakan 15 tahun kemudian setelah ber hajji. 
Setahun kemudian setelah isteri meninggal, saya 
melaksanakan Umroh kedua dan InshaAlloh dana 
Taspen adalah untuk Umroh berikutnya.       

4. Kerja, kerja dan kerja
Berbekal surat keterangan lulus sementara dari 

FP – Unibraw saya berangkat bekerja ke Kalimantan 
Barat pada bulan Januari 1982 menjadi Staf P3RP 
DAS Kapuas di Pontianak (Mungkin saya adalah 
satu-satunya Mahasiswa yang tidak ikut wisuda, 
karena ketidakmampuan ekonomi untuk membayar 
Wisuda...... Saat kuliah saya mendapat beasiswa dari 
Yayasan Cengkeh Indonesia)

Pertama naik pesawat dengan pesawat Bouraq. 
Sekarang maskapai ini entah dimana..... bukannya 
memuji hanya pesawat inilah yang berani waktu 
itu mendarat di Bandara Supadio saat musim asap 
kebakaran hutan. Padahal pesawat lainnya nggak 
berani ... Dan lucunya, begitu pesawat berhasil landing, 
ditengah kabut asap yang pekat. Seluruh penumpang 
dan penjemput di bandara bertepuk tangan  
bergemuruh.

Saya ingat betul, waktu itu tiket pesawatnya 
masih 125 ribu, pesawat Fokker 28 berbaling-baling 
ganda. Ada kebanggaan didada, maklum saya 
mungkin segelintir orang Jawa yang mampu naik 
pesawat, dibandingkan dengan jumlah penduduknya 
saya terbilang beruntung, meskipun duitnya hutang 
bude di Jakarta.

Melangkah masuk pesawat, saya sempat shock 
dan tertegun, maklum baru pertama terbang, didalam 
pesawat seluruhnya orang cina..... seluruhnya berbicara 
bahasa cina..... jangan-jangan saya salah pesawat. 
Tanya pramugari, ternyata benar ini pesawat menuju 
Pontinak. Duduk di kursi agak belakang, tak lama 
kemudian ada satu penumpang kulit sawo matang 
duduk disamping saya....... Alhamdulillah, ternyata dia 
TNI bertugas di Kalimantan Barat, dia yang mengajari 
saya menggunakan sabuk pengaman di pesawat dan 
menceritakan warga cina Pontianak.

Di Era 80 an, semasa saya tinggal di Kalimantan 
Barat (12 Tahun 7 bulan) Etnis Cina di Pontianak rrruaarr 
biasa cantiknya, artis-artis Jakarta belum apa apa 
dibanding mereka, ada satu kota 120 km dari ibukota 
Kalimantan Barat bernama “Singkawang“ betul-betul 
Hongkongnya Indonesia. Itu kata orang, karena saya 
sendiri belum pernah ke Hongkong. Cantik, mulus, 
elok nan rupawan, yang jelek yaa ada, tapi sedikit aja. 
Oleh sebab itu jangan heran, apabila petugas-petugas 
dari Pusat, kalau ke Pontianak belum mengunjungi 
kota Singkawang berarti belum ke Hongkongnya 
Indonesia. Saat ini Cina yang cantik-cantik sudah 
jarang ada, kebanyakan dikawin oleh Cina dari Taiwan, 
dibawa kenegaranya, karena katanya biaya kawin di 
Taiwan mahal, ada juga yang eksodus ke Singapura/
Hongkong/Jakarta.

Di tahun yang sama, seorang cewek Cina dari 
Kabupaten Sintang (400 km dari Kota Pontianak) 
lumayan cantik, manis lagi..... menantang saya 
untuk menikahinya, asal dia diajak ke Jawa dan 
cukup dibekali sebuah mesin jahit, dia tidak 
memerlukan nafkah bulanan yang penting status 
dia adalah wanita bersuami...... ini hebatnya Cina, 
berani mengambil resiko dan pekerja keras, padahal 
belum tentu usaha konveksinya sukses/berhasil di 
tanah rantau. 

Pada tahun 1994 saya dimutasi ke Biro Humas–
Departemen Kehutanan Jakarta, hampir tidak pernah 
mengalami duka, penuh kegembiraan, bertugas hanya 
mengawal para wartawan ataupun pejabat-pejabat 
Kehutanan keliling Indonesia, bahkan sampai ke 
Myanmar. 
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Ada pengalaman menarik saat studi banding 
wartawan di Myanmar, bertugas selama 5 hari, kalo 
peninjauan ke lapangan didepan dan belakang 
rombongan dikawal oleh 2 truk tentara bersenjata 
lengkap, pakaian dinas pejabat pemerintah disana 
pakai sarung dan sulit sekali mencari nasi putih, 
restoran-restoran menyajikan nasi warna warni....nggak 
enak, belum lagi bahasanya. Mencari masjid untuk 
sholat jum’at sulitnya minta ampun.... jauh dari hotel. 
Masjid dipenuhi oleh orang-orang asing, kebanyakan 
dari Malaysia dan Pakistan. Seorang teman wartawan 
dari Indonesia saat sholat jum’at berjamaah terpencar, 
membayangkan nantinya usai sholat jum’at saling 
mencari menyebabkan sholat tidak khusu’. Untungnya 
saat imam membaca surat Al–Fatihah terakhir “wa 
laddallin......” Terdengar di masjid yang membaca keras 
“ Aamiin...” hanya 2 orang, yaitu saya di shaf terdepan 
dan teman wartawan di shaf belakang sebelah kanan. 
Kontan seusai sholat, kami dikerumuni para jamaah, 
saling tegur sapa sopan dan ramah, terharu kami... 
saudara seiman dinegeri rantau.  

Lima tahun kemudian minta mutasi ke Jawa Timur, 
ditempatkan di Kanwil Kehutanan Jawa Timur yang 
kemudian berubah nama menjadi Dinas Kehutanan. 
Sampai akhir tahun 2006; kemudian di mutasi ke UPT 
Tahura R. Soerjo s/d tahun 2014. Delapan tahun di 
Tahura menjadi “ raja  kecil “ dilapangan, menguasai 

wilayah mulai Kasembon - Cangar – Singosari sampai 
Prigen. Membayangkan demikian luasnya wilayah 
kerja ( + 14.000 Ha ), terpencar-pencar yang dikelola 
oleh pejabat setingkat Kepala Seksi, seharusnya 
pejabat pembuat keputusan berpikir ulang untuk areal 
seluas itu dikelola oleh pejabat yang seharusnya lebih 
tinggi kewenangannya.  

Pada tanggal 25 Agustus 2014 saya dimutasi ke 
Dinas Kehutanan, menjabat sebagai Kepala Seksi Data 
dan Statistik pada Bidang Planologi. Selama 2 tahun, 2 
bulan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, semakin 
banyak teman dan sahabat, baik rimbawan kabupaten/
kota se Jawa Timur, Perhutani maupun instansi lain, 
terutama saat pelatihan bersama di dalam dan di 
luar provinsi dalam rangka collecting data ataupun 
menghitung emisi gas rumah kaca. 

Waktu berjalan dengan cepat, tidak terasa ternyata 
saya telah bekerja di kehutanan selama 34 tahun 8 bulan 
(per 1 Oktober 2016). Telah banyak kenangan yang 
menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. 
Namun selama kita selalu bersyukur, maka kenangan 
tidak indah akan menjadi indah.  Dalam perjalanan dan 
pergaulan sehari-hari saya tentu banyak melakukan 
kesalahan dan kekhilafan, maka dalam kesempatan 
ini saya memohon maaf kepada Bapak Ibu dan rekan 
sekalian, Semoga Bapak Ibu dan rekan sekalian dapat 
memaafkan semua kesalahan dan kekhilafan saya. 
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Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) telah 
dilakukan secara intensif sejak tahun 1976, baik 
melalui program Instruksi Presiden (Inpres) 

Penghijauan dan Reboisasi maupun kegiatan sektoral. 
Sejak tahun 2003, kegiatan RHL diprogramkan melalui 
Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (biasa 
dikenal GNRHL atau Gerhan). Dana kegiatan ini adalah 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) yang bersumber dari Dana Reboisasi 
(DR), Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal juga dari 40% 
dana DR, Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan, 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
serta sumber dana Lainnya (sumber: Peraturan Menteri 
Kehutanan P.70/Menhut-II/2008).

Upaya menumbuhkan budaya menanam di 
masyarakat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini 
Kementerian Kehutanan melalui beberapa program 
penanaman yaitu pada tahun 2007 : program 
Aksi Penanaman Serentak Indonesia, tahun 2008 : 
Pencanangan Hari Menanam Pohon Indonesia dan 
Bulan Menanam Nasional, tahun 2009 : Program 
One Man One Tree (OMOT), tahun 2010 : Program 
Penanaman Satu Milyar Pohon dan sejak tahun 2014 
Pemerintah mencanangkan program Penanaman dan 
Pemeliharaan Pohon.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sangat antusias 
terhadap program RHL, hal ini dibuktikan sejak tahun 
2007 telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan Kritis di Provinsi Jawa Timur dan 
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Gerakan Menanam dan Memelihara Pohon di 
Jawa Timur untuk Penyelamatan Bumi. Melalui kebijakan 
tersebut, Jawa Timur telah menjadi yang terbaik tingkat 
nasional pada Program Penanaman Satu Milyar Pohon 
Tahun 2010, 2011 dan 2012, serta pada tahun 2015 
sebagai Juara Umum Lomba Wana Lestari.

Selain Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 
Nomor 12 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 5 Tahun 2008 tersebut, keberhasilan 
dari Program Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan/

Penanaman dan Pemeliharaan Pohon di Jawa Timur 
adalah adanya peran dari seluruh Bupati/Walikota 
untuk mensukseskan program tersebut, sehingga 
peran aktif antara Pemerintah, Swasta, Akademisi dan 
Masyarakat luas di Jawa Timur telah tercipta dengan 
sangat baik.

Guna mendorong motivasi, mempertahankan 
serta meningkatkan Kinerja Bupati dan Walikota 
di wilayahnya dalam melaksanakan penanaman 
pohon, dipandang perlu menyelenggarakan lomba 
dan pemberian penghargaan Penanaman dan 
Pemeliharaan Pohon Tingkat Provinsi Jawa Timur.

Lomba Penanaman dan Pemeliharaan Pohon 
Tingkat Provinsi Jawa Timur ini telah dilaksanakan 
sejak tahun 2011. Sedangkan Tahun 2016, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan “Lomba 
Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Tahun 2015” 
(masa penanaman 1 Februari 2015 – 31 Januari 2016), 
oleh Tim berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa 
Timur Nomor 188/391/KPTS/013/2016 tanggal 29 Juni 
2016 tentang Tim Penilai Lomba Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan/Penanaman Satu Milyar Pohon Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2015.

Tim Penilai terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa 
Timur, Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat 
Daerah Provinsi Jawa Timur, Balai Besar Konservasi 
Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur, Balai 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung 
Brantas Sampean, Balai Pengelolaan Daerah Aliran 
Sungai dan Hutan Lindung Solo, dan Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Timur.

Hasil Penilaian Lomba tersebut adalah sebagai 
berikut:
a) Kategori Kinerja Bupati

NO NAMA BUPATI KABUPATEN USULAN

1 Indartato Pacitan Juara 1

2 Drs. H. As'at Malik M.Ag Lumajang Juara 2

3 Drs. Amin Said Husni Bondowoso Juara 3

4 Drs. H. Taufiqurrahman Nganjuk JuaraHarapan 1

Lomba Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Penanaman 
dan Pemeliharaan Pohon,

 sebagai Bukti Semangat Provinsi Jawa Timur 
menuju JAWA TIMUR IJO ROYO-ROYO

Oleh : Benney Hendarto
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b) Kategori Kinerja Walikota

NO NAMA WALIKOTA KOTA USULAN

1 Ir.Tri Rismaharini, MT Surabaya Walikota yang Peduli dalam 
Kegiatan Rehabilitasi Hutan 
dan Lahan/Penanaman dan 
Pemeliharaan Pohon

Pemenang Lomba tersebut telah ditetapkan 
melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 

188/487/KPTS/013/2016 tanggal 30 Agustus 2016, 
tentang Pemenang Lomba Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan/Penanaman Dan Pemeliharaan Pohon Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2015.

Penghargaan kepada para Pemenang Lomba 
disampaikan langsung oleh Bapak Gubernur Jawa 
Timur bersamaan dengan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur 
yang ke 71, pada tanggal 12 Oktober 2016, di Gedung 
Negara Grahadi, Surabaya.

Pertemuan Dengan Kepala Dinas

Hutan Rakyat Nganjuk

Hutan Kota Anjuk Ladang di Nganjuk

Hutan Kota Anjuk Ladang di Nganjuk

A. Penilaian di Kabupaten Nganjuk 
Tanggal 14 s.d. 15 Juni 2016

Foto Penilaian:

Pemaparan Rencana Penilaian oleh Ketua Tim Bpk. Iwan

Foto Bersama dengan Bupati dan Wakil 
Bupati serta SKDP Kab. Pacitan

Hutan Rakyat Kab. Pacitan

Hutan Rakyat Kab. Pacitan

B. Penilaian di Kabupaten Pacitan 
Tanggal 16 s.d. 17 Juni 2016
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Kebun Bibit Bambu Kab. Bondowoso

Hutan Rakyat di Kab. Bondowoso

Peninjauan Kondisi Lapangan oleh Tim Penilai

Hutan Rakyat di Kab. Bondowoso

C. Penilaian di Kabupaten Bondowoso 
Tanggal 14 s.d. 15 Juni 2016

Pemeriksaan Administrasi

Uji Petik Ke Mini Agrowisata

Posko Bibit DInas Pertanian Kota Surabaya

Persemaian

D. Penilaian di Kota Surabaya Tanggal 14 
s.d. 15 Juni 2016
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Pada tanggal 28 Nopember 2016, Provinsi Jawa 
Timur menjadi tempat pelaksanaan Hari Menanam 
Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam 
Nasional (BMN) Tahun 2016 Tingkat Nasional yang 
dilaksanakan di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, 
Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dengan tema 
yang ditetapkan adalah Pohon dan Hutan Rakyat 
untuk kehidupan, kesejahteraan dan sumber devisa 
negara.

Bapak Presiden RI dalam sambutannya juga 
menyampaikan bahwa penanaman pohon ini sebagai 
bentuk penanaman doa dan harapan bagi generasi 
yang akan datang. Hal penting yang perlu diingat 
bahwa penanaman pohon juga harus memperhatikan 
pemeliharaan sehingga pohon yang ditanam dapat 
mencapat tingkat keberhasilan hidup yang tinggi.  Hal 
ini dilakukan karena  dewasa ini kondisi hutan telah 
banyak mengalami alih fungsi hutan dari pemukiman, 
pertanian, pertambangan, industri dan sebagainya 
sehingga perlu adanya perhatian untuk terus 
melakukan penanaman oleh berbagai pihak.

Rangkaian acara dalam Peringatan kali ini 
adalah Penanadatanganan Mou tentang Penanganan 
Pemulihan Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba, 
Pencatatan penanaman pohon sebanyak 238.000 bibit 
terdiri dari 38.000 bibit jati dan 200.000 bibit kaliandra, 
Penyerahan sertifikat adopsi pohon oleh Menteri LHK 
kepada Ketua Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau 
(KOPRABUH), penyerahan trophy penanaman dan 
pemeliharaan pohon Tahun 2015 kepada Gubernur Jawa 
Timur, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sulawesi Utara, 
Bupati Cilacap, Bupati Kuningan, Bupati Lampung Timur, 
Walikota Cimahi, Walikota Metro (Lampung) dan Walikota 
Balikpapan.  Selain itu juga Puncak peringatan ditandai  
dengan keberhasilan mencatatkan Indonesia sebagai 
pemecah rekor dunia dalam Guiness Book of World Record 
dalam penanaman pohon secara serentak selama 60 
menit dengan melibatkan 10.000 masyarakat. 

Semoga apa yang telah dilakukan oleh Provinsi 
Jawa Timur dalam melaksanakan penanaman dan 
pemeliharaan pohon dapat mewujudkan Jawa Timur 
semakin  Ijo Royo-Royo.

Foto Penyerahan Piagam 
oleh Bapak Gubernur Jawa Timur :

Piagam Juara I diserahkan Bpk. Gubernur Jawa 
Timur kepada Bupati Pacitan, pada Peringatan Hari 

jadi Prov Jawa Timur ke 71, Tgl 12 Oktober 2016

Piagam Juara Harapan I diserahkan Bpk. Gubernur 

Jawa Timur kepada Bupati Nganjuk, pada Peringatan 

Hari jadi Prov Jawa Timur ke 71, Tgl 12 Oktober 2016

Piagam Juara  II diserahkan Bpk. Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Lumajang, pada Peringatan Hari jadi Prov Jawa Timur ke 71, Tgl 12 Oktober 2016
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Sebuah Pengelolaan Mangrove 
Berbalut Ekowisata 

Sebenarnya mangrove bukanlah nama 
sebuah tanaman hutan tapi mangrove 
adalah sekumpulan tanaman dan semak-

semak yang tumbuh di daerah pasang surut/
pesisir/pantai. Sehingga tanaman mangrove 
memiliki ciri khusus untuk beradaptasi dengan 
lingkungan yang selalu tergenang, kadar garam 
yang tinggi serta kondisi tanah yang tidak 
stabil. Berdasarkan kondisi tersebut beberapa 
tanaman mangrove melakukan proses adaptasi 
melalui akar nafas dan benih yang bersifat 
vivipara.

Hutan Mangrove atau Bakau memiliki 
banyak sekali manfaat, namun yang utama adalah 
mengelola mangrove tanpa merusak ekosistemnya 
agar dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kota 
Probolinggo telah bekerjasama dengan BeeJay 
Bakau Resort dalam mengelola mangrove melalui 
pesona kecantikan sebagai tempat Ekowisata dan 

saat ini cukup berhasil menarik animo masyarakat 
untuk berkunjung.

A. Sejarah Pembangunan Ekowisata BeeJay 
Bakau Resort (BJBR) :

Awalnya kawasan mangrove yang saat ini 
telah disulap oleh BJBR adalah kawasan kumuh 
yang penuh dengan sampah, namun filosofi 
mengubah : “Sampah menjadi Emas” betul-betul 
diterapkan agar kawasan mangrove ini menjadi 
tempat yang indah dan membuka mata kita semua 
tentang konsep pengelolaan mangrove yang 
lestari juga bisa diterapkan walaupun beberapa 
pihak tetap menentang program ini. Semua kritik 
seiring berjalannya waktu pasti akan hilang apabila 
ekosistem mangrove yang ada tetap lestari.  

Sebenarnya Kawasan Mangrove yang saat 
ini dikelola BJBR adalah kawasan konservasi yang 
berbalut wisata dengan menampilkan ekosistem 

Oleh : BeeJay Bakau Resort
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mangrove yang menjual beberapa hal seperti : 
keindahan alam dengan keteduhan hutannya 
melalui goa mangrove nan eksotis, pantai pasang 
surut dan keanekaragaman fauna ekosistem 
mangrove yang menjadi ciri khasnya,  berbeda 
dengan tipe hutan lainnya. 

BJBR secara prinsip hanya sebagai pengelola 
dan bukan pemilik dari kawasan hutan mangrove 
sehingga tetap ada kontrol dari Pemerintah Kota 
Probolinggo apabila ada kerusakan ekosistem 
mangrove. Sebenarnya bila melihat potret kawasan 
ini sebelum dikelola sebagai kawasan ekowisata 
adalah sebuah kawasan mangrove yang dipenuhi 
dengan limbah sampah dari laut kemudian disulap 
sebagai tempat yang nyaman dikunjungi tanpa 
merusak dan secara otomatis tidak akan ada 
penebangan pohon mangrove karena senantiasa 
terjaga oleh banyak pihak yang terlibat dalam 
pengelolaan kawasan wisata mangrove.

Foto : Pembersihan sampah sebelum 
pembangunan BJBR

Foto : Kawasan ekosistem mangrove setelah edisi 
pembersihan sampah

B. Pengelolaan BJBR 
1. Kawasan Wisata
 Program utama sampah disulap menjadi emas 

oleh Managemen BJBR sudah mulai terlihat sejak 
dibangun tahun 2011, sampai dengan saat ini 
menjadi andalan wisata bagi Kota Probolinggo 
dengan membangun fasilitas pendukungnya 
seperti Track Susur Mangrove, Goa Mangrove, 
Rest O tent, Bungalow, Kafe tenda, Ruang 
Serbaguna dan aneka hiburan wisata air yang 
juga bisa dimanfaatkan untuk outbound.

2. Edukasi
 Sudah banyak perguruan tinggi baik negeri 

ataupun swasta seperti ITB, UGM, UNESA 
maupun UMM berkunjung ke kawasan BJBR 
untuk melihat sisi edukasi tentang tanaman 
mangrove. Konsep edukasi berbalut wisata 
memang nyaman dibandingkan belajar di 
kawasan mangrove yang terkelola dengan baik.
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3. Konservasi
 Pihak BJBR selain mengelola dari segi wisata tapi 

juga melakukan kegiatan konservasi melalui 
penanaman secara rutin tanaman mangrove 
disela-sela bungalow bekerjasama dengan 
Dinas Pertanian Kota Probolinggo untuk 
pengadaan bibit mangrove.

Foto : Penanaman tanaman mangrove di sekitar 
Bungalow 

C. Permasalahan 
Permasalahan pokok selama ini dalam 

pengelolaan ekosistem mangrove adalah 
sampah yang berasal dari laut dan tersangkut di 
sekitar perakaran tanaman mangrove sehingga 
sulit untuk pembersihannya. Pihak Pengelola 
BJBR telah menjadikan pembersihan sampah 
sebagai kegiatan rutin karena tidaklah mungkin 
sebuah kawasan wisata dipenuhi dengan limbah 
sampah. Salah satu manfaat sebuah kawasan 
ekosistem mangrove dikelola sebagai kawasan 
wisata adalah rutinitas dalam pembersihan 
sampah.

   
Foto (Tahun 2011) : Tumpukan 

sampah di ekosistem mangrove 

D.   PENUTUP
Pengelolaan mangrove 

didasarkan pada tiga tahapan 
yaitu : isu ekologi dan sosial 
ekonomi, kelembagaan dan 
perangkat hukum serta strategi 
pelaksanaan rencana. Isu ekologi 
meliputi tampak ekologis 
intervensi manusia terhadap 
ekosistem mangrove. Berbagai 
dampak kegiatan manusia 
terhadap ekosistem mangrove 
harus diidentifikasi dengan 
baik yang telah terjadi maupun 
yang akan terjadi. Dalam hal 
ini, pengelolaan ekosistem oleh 

BJBR telah memberi sebuah inspiratif  tersendiri 
bagi beberapa pihak yang selama ini telah 
mengelola ekosistem mangrove. Semua konsep 
pengelolaan tersebut tentu saja memiliki nilai plus 
dan minus tapi kita harus acungi jempol bagi pihak 
BJBR telah menyulap Sampah menjadi Kawasan 
Emas tanpa merusak ekosistem mangrove yang 
ada didalamnya. Berharap beberapa kawasan juga 
mengarah pada konsep tersebut seperti yang juga 
ditangani oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya 
dalam mengelola ekosistem mangrove Wonorejo.

Akhirnya diharapkan setelah mengenal 
pengelolaan mangrove oleh BJBR menjadi  
meningkatnya kepedulian untuk menjaga 
ekosistem mangrove sebagai bagian dari 
keberhasilan pembangunan kehutanan.
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Cagar Biosfer Blambangan, merupakan cagar 
biosfer (Biosphere Reserve) ke-2 di Jawa Timur 
yang ditunjuk oleh berbagai negara melalui 

program kerjasama MAB-UNESCO (Man and The 
Biosphere UNESCO).  Penetapan itu dilakukan pada 
sidang Dewan Koordinasi Internasional (International 
Coordinating Council/ICC) Program MAB-UNESCO ke-28 
di Kota Lima, Peru pada tanggal 18-20 Maret 2016 lalu.

Pengertian cagar biosfer sendiri seperti yang 
telah dimuat dalam artikel sebelumnya adalah 
merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan 

oleh UNESCO sebagai bentuk pengakuan dunia 
terhadap pembangunan berkelanjutan yang 
didemonstrasikan melalui hubungan harmonis 
antara manusia dengan alam lingkungannya untuk 
melindungi dan memanfaatkan potensi alamiah dan 
keunikan kawasan yang dimilikinya, sesuai dengan 
norma-norma pengelolaan kawasan dengan tujuan 
untuk peningkatan pembangunan berkelanjutan 
baik konservasi kawasan/keanekaragaman hayati 
maupun aspek ekonomi, budaya dan sosial masyarakat 
setempat. 

KAWASAN 
KONSERVASI 
DI JAWA TIMUR 
KEMBALI DITETAPKAN SEBAGAI 
CAGAR BIOSFER OLEH UNESCO
Oleh : Erry Maulana Wicaksono

Gambar 1. Kawah Ijen, 
Cagar Biosfer Blambangan

Gambar 2. Savana Bekol, Cagar Biosfer Blambangan
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Cagar Biosfer menjadi kawasan yang 
menggambarkan keselarasan hubungan antara 
pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat 
dan perlindungan lingkungan, melalui kemitraan 
antara manusia dan alam. Cagar biosfer adalah kawasan 
yang ideal untuk menguji dan mendemonstrasikan 
pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada 
pembangunan yang berkelanjutan pada tingkat 
regional. Sejak digagas pertama kali pada tahun 1970, 
saat ini, terdapat 669 situs dari 120 negara yang telah 
diakui dan ditetapkan sebagai Biosphere Reserves, 
termasuk Cagar Biosfer Blambangan.

Dengan ditetapkannya Cagar Biosfer 
Blambangan berarti telah terdapat 11 cagar biosfer 
dunia yang berada di Indonesia dan merupakan cagar 
biosfer ke-2 di Jawa Timur setelah Cagar Biosfer Bromo 
Tengger Semeru – Arjuno yang telah ditetapkan pada 
sidang ICC ke-27 di Paris, Perancis pada 9 Juni 2015 
lalu. Kawasan Cagar Biosfer Blambangan sendiri terdiri 
dari 4 (empat) kawasan konservasi yang dikelola oleh 
UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
RI yaitu : Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional 

Baluran, Taman Nasional Maru Betiri dan Cagar Alam 
Kawah Ijen dengan total luas kawasan cagar biosfer 
ini adalah 647.947,36 ha yang terdiri atas tiga zona 
yaitu Zona Inti (Core Area) seluas 127.855,62 ha, Zona 
Penyangga (Buffer Zone) seluas 230.277,40 ha dan 
Zona Transisi (Trantition Zone) seluas 320.814,34 ha.

Cagar Biosfer Blambangan memiliki ragam 
ekosistem darat dan laut yang berupa lanskap karst, 
savana, dan hutan alpine, sub alpine, pegunungan, 
dataran rendah, serta pesisir dan mangrove. Selain 
itu juga memiliki padang lamun dan terumbu karang. 
Dengan ditetapkannya Taman Nasional yaitu Alas 
Purwo, Baluran, dan Meru Betiri,  serta Cagar Alam 

Gambar 3. Teluk Hijau, 
Cagar Biosfer Blambangan

Gambar 4. Surfing at G-Land, Cagar Biosfer 

Blambangan
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Kawah Ijen menjadi bagian dari Jaringan Cagar Biosfer 
Dunia diharapkan akan memberikan banyak manfaat 
bagi kegiatan konservasi (ekologi) wilayah tersebut 
dan bagi masyarakat di sekitar lokasi. Secara ekologi, 
status tersebut akan menjamin perlindungan sumber 
daya alam hayati dan budaya. Pengelolaan wilayah 
sekitar yang dikembangkan secara berkelanjutan 
tentu akan memberikan keuntungan ekonomi bagi 
masyarakat sekitar.

Dengan adanya cagar biosfer ini dapat diperoleh 
nilai yang positif dengan adanya sinergi dan kerjasama 
yang baik antar pemangku kepentingan di cagar 
biosfer tersebut, seperti Pengelola Kawasan Konservasi 

(Taman Nasional, BKSDA, dan Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Timur), Pemerintah Daerah, Masyarakat lokal dan 
LSM. 

Berikut adalah daftar cagar biosfer yang ada di 
Indonesia :
1. Cagar Biosfer Cibodas. Ditunjuk pada tahun 1977, 

Cagar Biosfer Cibodas terdapat di kawasan Taman 
Nasional Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat) 
dengan kawasan inti seluas seluas 15.196 ha yang 
ditetapkan pada tahun 1980.

2. Cagar Biosfer Komodo. Ditunjuk pada tahun 
1977, Cagar Biosfer Komodo terdapat di Taman 
Nasional Komodo (Nusa Tenggara Timur) dengan 
kawasan inti seluas 173.300 ha yang ditetapkan 
pada tahun 1990.

3. Cagar Biosfer Lore Lindu. Ditunjuk pada tahun 
1977, Cagar Biosfer Lore Lindu terdapat di Taman 
Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah) dengan 
kawasan inti seluas 229.000 ha yang ditetapkan 
pada tahun 1993.

Gambar 5. 
Rafflesia 
zollingeriana, 
Cagar Biosfer 
Blambangan

Gambar 6. Rusa Timor, Cagar Biosfer Blambangan

Gambar 7. Upacara Pagerwesi di Pura Giri Salaka, Cagar Biosfer Blambangan
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4. Cagar Biosfer Tanjung Puting. 
Ditunjuk pada tahun 1977, Cagar 
Biosfer Tanjung Puting terdapat di 
Taman Nasional Tanjung Puting 
(Kalimantan Tengah) dengan kawasan 
inti seluas 415.040 ha yang ditetapkan 
pada tahun 1982.

5. Cagar Biosfer Gunung Leuser. 
Ditunjuk tahun 1981, Cagar Biosfer 
Gunung Leuser terdapat di Taman 
Nasional Gunung Leuser (Nanggroe 
Aceh Darussalam dan Sumatera Utara) 
dengan kawasan inti seluas 792.675 ha 
yang ditetapkan pada tahun 1980.

6. Cagar Biosfer Siberut. Ditunjuk tahun 
tahun 1981, Cagar Biosfer Siberut 
terdapat di Taman Nasional Siberut 
(Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat) 
dengan kawasan inti seluas 190.500 ha 
yang ditetapkan pada tahun 1993.

7. Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-
Bukit Batu. Ditunjuk dan ditetapkan 
pada tahun 2009, Cagar Biosfer 
terdapat di Riau dengan kawasan inti 
seluas 174.500 ha yang terdiri atas 
perpaduan antara kawasan konservasi 
(Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil 
dan Suaka Margasatwa Bukit Batu) dan 
hutan produksi milik swasta yang tidak 
dikonversi.

8. Cagar Biosfer Wakatobi. Ditetapkan 
pada tahun 2012 dengan luas kawasan 
inti mencapai 54.568 ha. Terletak di 
provinsi Sulawesi Utara.

9. Cara Biosfer Bromo Tengger Semeru Arjuno. 
Ditunjuk pada tahun 2015 dengan luas kawasan 
inti sekitar 78.144 ha yang berada pada kawasan 
konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru 
dan Taman Hutan Raya Raden Soerjo di Provinsi 
Jawa Timur.

10. Cagar Biosfer Bonerate Kepulauan Selayar. 
Ditunjuk pada tahun 2015 dengan kawasan inti 
seluas 530.765 ha (berupa daratan dan laut). 
Terletak di provinsi Provinsi Sulawesi Selatan.

11. Cagar Biosfer Blambangan. Ditunjuk pada tahun 
2016 dengan luas kawasan inti seluas 127.855,62 
ha yang berada pada kawasan konservasi Taman 
Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Baluran, 
Taman Nasional Meru Betiri dan Cagar Alam Kawah 
Ijen. Terletak di Provinsi Jawa Timur.

Indonesia memang selalu mengagumkan di 
mata dunia, bahkan keanekaragaman flora dan 
fauna, lautan yang membentang luas, hutan-hutan 
tropis yang tumbuh menghijau membuat Indonesia 
mendapat predikat sebagai Negara Megabiodiversitas. 
Apalagi didukung dengan adanya 11 Cagar Biosfer 
yang sudah diakui dunia. Untuk itu perlu adanya 
dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia dalam 
menjaga keselarasan hubungan antara pembangunan 
ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan 
perlindungan lingkungan sehingga Indonesia dapat 
mempromosikan konservasi keanekaragaman hayati 
dan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan 
atas upaya masyarakat (kearifan lokal) dan ilmu 
pengetahuan yang handal.  

Gambar 8. Peta Cagar Biosfer Blambangan
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Pengantar
Rumpun bambu dapat dijumpai dengan 

mudah di sekitar lingkungan kita dengan  
penampakan khas, rimbun berumpun dengan 
batang yang panjang serta daun yang bentuknya 
mirip rumput. Saat angin berembus, suara dari 
gesekan daun bambu memancarkan ciri tersendiri. 
Pohon yang dapat menyejukkan ini menyimpan 
filosofi yang bisa jadi belum diketahui banyak 
orang. Bambu, yang perubahan wujudnya terbilang 
lambat, sebetulnya memiliki kekuatan pada akar. 
Satu hingga tiga tahun, pertumbuhan pohon ini 
dirasa lambat.

Namun, sebenarnya selama kurun waktu 
tersebut, akar bambu sedang tumbuh dengan 
pesat sehingga memiliki kekuatan yang luar biasa. 
Pertumbuhan bambu baru terlihat secara signifikan 
setelah empat tahun, dengan akar-akarnya yang 
juga tumbuh subur.

Tumbuh menjulang ke langit. Proses 
kehidupan pohon bambu mengandung arti 
filosofis buat manusia, yakni betapa pondasi 
yang kuat sangat diperlukan. Kegunaan dan cara 
bambu mengekspresikan diri, menjadikannya 
tanaman rumput yang berbeda. Dalam kehidupan 
pun latar belakang kita sebenarnya bukanlah 
penentu, melainkan bagaimana kita berupaya 
mengekspresikan potensi diri, tidak peduli 
bagaimana latar belakang kita. Itulah yang akhirnya 
membuat kita menjadi pribadi luar biasa. 

Pohon bambu juga mengajari kita soal 
fleksibilitas. Kita jarang menyaksikan bambu roboh. 
Di tengah tumbangnya pohon-pohon lain akibat 
serangan angin puting beliung, banjir bandang 
sampai dengan letusan gunung berapi, bambu 
tetap tegar berdiri.

Selain karena akar yang kuat, batangnya juga 
mampu bergoyang bersama angin. Alhasil, dalam 
cuaca buruk dan angin kencang, pohon bambu 
bisa bergoyang dan mengeluarkan desis suara 
mengikuti irama angin. Sementara pohon-pohon 
lain yang memiliki batang lebih besar, justru tidak 

kuat menghadapi ganasnya angin. Inilah yang 
disebut fleksibilitas.

Selain untuk kebutuhan perumahan dan 
perkakas rumah tangga atau tanaman hias, bambu 
merupakan salah satu jenis pohon yang sangat 
baik untuk kelestarian lingkungan. Sebagai fungsi 
pelestari lingkungan yang paling baik, bisa kita 
buktikan bahwa setiap ada rumpun bambu di sana, 
sudah pasti ada sumber air.

Bambu merupakan salah satu sumber 
inspirasi bagi hidup kita semua, itu dapat dilihat 
dari siklus hidupnya, yang menurut sebagian orang 
merupakan metafora siklus kehidupan manusia 
sehingga dari bambu dapat dipetik a.l. sbb :
1. Sebelum tumbuh akar bambu lebih dulu 

menguatkan dirinya sendiri, meskipun berakar 
serabut, pohon bambu tahan terhadap terpaan 
angin kencang, dengan kelenturannya dia 
mampu bergoyang bak seorang penari balet, 
fleksibilitas itulah bambu. Gerak yang mengikuti 
arus angin tetapi tetap kokoh berdiri di 
tempatnya mengajarkan kita sikap hidup yang 
berpijak pada keteguhan hati dalam menjalani 
hidup walau penuh cobaan dan tantangan, 
namun tidak kaku.

2. Akar Bambu memiliki struktur yang unik karena 
terkait secara horisontal dan vertikal, sehingga 
dia tidak mudah patah dan mampu berdiri 
kokoh untuk menahan erosi dan tanah longsor 
di sekitarnya, hikmah yang dapat kita ambil 
adalah bahwa agar kita mampu berguna baik 
untuk diri kita sendiri dan orang lain, sehingga 
akan membuat hidup kita lebih bermakna dan 
bermanfaat dalam kehidupan kita.

3. Bambu juga dapat disimbolkan sebagai sebuah 
siklus hidup manusia, contohnya setelah tunas 
tumbuh lalu keluarlah rebung, ini mengajarkan 
bagaimana kita perlu proses untuk menjadi 
lebih baik, dengan kesabaran, ketekunan, 
kegigihan dalam berusaha itulah yang akan 
menjadi pintu kesuksesan seseorang, walaupun 
mungkin standar kesuksesan berbeda setiap 

Filsafat 
Bambu
Oleh : Agung Setiyawan
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orang, tapi itu bisa mengajarkan kita bagaimana 
cara berproses. Hidup bukan sesuatu yang 
instan tapi dia berproses, tinggal bagaimana 
kita bisa menjadikan proses ini menjadi lebih 
berguna bagi kita semua.

4. Kemampuan bambu untuk tumbuh ditempat 
yang sulit menyebabkan bambu tersebar 
dalam area yang sangat luas dari kawasan yang 
terbentang di dataran rendah sampai dengan 
ketinggian 1500 dpl. Penyebaran yang luas 
memungkinkan banyak sekali penggunaan 
bambu untuk tujuan yang berbeda, sumpit di 
kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea, 
bahan anyaman untuk wadah, perangkap 
ikan, sampai alat musik dan obor penerangan, 
ini mengajarkan kita bahwa dimanapun kita 
berada, dimana bumi dipijak, senantiasa 
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi 
lingkungan sekitar kita, sesulit apapun keadaan, 
tak ada kata menyerah untuk terus tumbuh, 
tak ada alasan untuk berlama-lama terpendam 
dalam keterbatasan, karena bagaimanapun 
pertumbuhan demi pertumbuhan harus diawali 
dari kemampuan untuk mempertahankan diri 
dalam kondisi yang paling sulit sekalipun.

5. Dari klasifikasinya, bambu tergolong dalam 
tanaman rumput. Tapi, bambu adalah rumput 
spektakuler. Tingginya terentang dari 30 cm 
sampai 30 meter. Ia sebuah tanaman rumput 
yang unik. Nah, inilah pelajarannya. Meskipun 
berlatar tanaman rumput, bambu menjadi beda 
lantaran karakternya. Kegunaan dan caranya 
bambu mengekspresikan dirinya menjadikan 
bambu sebagai rumput yang berbeda. Dalam 
kehidupan pun, latar belakang kita sebenarnya 
bukanlah penentu. Tetapi, bagaimana kita 
berupaya mengekpresikan potensi diri, tidak 
peduli latar belakang yang ada. Itulah yang 
akhirnya, membuat kita menjadi pribadi yang 
luar biasa.

Di Cina, bambu melambangkan umur panjang, 
sementara di India melambangkan persahabatan. 
Budaya-budaya di negeri Jepang, Korea dan 
Tiongkok menjunjung keistimewaan, keindahan 
dan kegunaan pohon bambu. Dalam seni lukis, 
bambu adalah lambang estetika, sedangkan dalam 
filsafat, bambu adalah lambang ketahanan. Rongga 
kosong pada bambu, dalam agama Kung Fu Tse 
merupakan lambang pengosongan dan pemurnian 
batin. Di Vietnam, bambu dijadikan simbol kerja 
keras, kesatuan dan kemampuan adaptasi. Di 
Vietnam terdapat pepatah ”ketika bambu tua, maka 
tunas baru akan muncul” ini berarti bahwa bangsa 
Vietnam tak akan pernah binasa, ketika generasi 

tua mati, maka muncul generasi yang lebih muda 
untuk menggantikannya.

Terlepas dari mitos bahwa rumpun bambu 
merupakan rumah dari makhluk dimensi lain, 
bagaimanapun bambu adalah pohon yang 
menggagumkan. Bukankah sangat jarang sekali 
kita mendengar bambu tumbang atau patah 
batangnya karena diterpa badai atau angin topan? 
Mengapa? Karena akar yang dalam? Rasanya tidak, 
akar pohon beringin lebih kuat selain menghujam 
kedalam tanah, akar serabutnya juga menjalar 
disekililingnya. Atau karena batang bambu lebih 
kuat? Bukan juga rasanya ! Pohon jati jauh lebih 
kuat. Itu adalah karena kemampuan gotong royong 
bambu dalam menanggulangi bencana , pada saat 
angin besar datang, sang akar dengan kokohnya 
mepertahankan keberadaan, sementara batang 
batangnya  mempunyai fexibilitas untuk tidak 
melawan tekanan tetapi lentur mengikuti dan pada 
saat yang bersamaan pula para batang dengan 
bentuk badan yang bulat dan sirip daun-dauan  yang 
tajam mampu memecah ketajaman dan kekuatan 
angin, berkurang menjadi lunak tidak berbahaya. 
Sifat-sifat tersebut effektif bekerja bersama pada 
saat yang diperlukan tanpa komando.

Kemampuan rumpun bambu yang dapat 
dijadikan referensi untuk bahan bangunan 
pembuatan rumah, karena mempunyai sifat, dalam 
keadaan panas siang hari batang bambu mampu 
untuk menyerap panas tersebut sehingga udara di 
sekeliling menjadi dingin tetapi sebaliknya melepas 
panas tersebut pada keadaan dingin malam hari 
hari sehingga terasa sekitar lingkungan rumpun 
menjadi hangat.

Karena itu sangat direkomendasikan kepada 
masyarakat untuk membuat rumah bambu bahkan 
Siti Khadijah as  pun  akan dibangunkan sebuah 
rumah terbuat dari bambu (qosob) di surga,   
demikian janji Allah seperti tertera dalam suatu 
hadist qudsi.  Padahal di dataran gurun Arab di masa 
hidup Rasulullah tidak ada bambu. Demikianlah 
kebesaran ilmu Allah SWT  dalam menunjukkan 
bangunan  rumah tinggal  yang paling baik bagi 
manusia adalah dari bambu.

Sirkulasi udara yang mengalir lancar di dalam 
batang bambu, membuat rumah bambu terasa 
sejuk saat siang hari karena masih menyimpan 
udara malam. Terasa nyaman dan hangat pada 
malam hari, karena masih menyimpan udara siang. 

Diperlakukan dengan benar, bambu 
dipercaya mampu menguatkan dzikir penghuni 
rumahnya ke langit, karena sifat batangnya yang 
mampu beresonansi.  Beresonansi mengalunkan 
nada indah alam ini. Oleh karena itu batang bambu 
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banyak  dijadikan alat musik angklung, calung, 
kolintang (perhatikan bunyi ng di akhir nama alat 
musik dari bambu, didapat dari sifatnya yang ikut 
mendengung….) Alat musik yang dimainkan dalam 
rumah bambu makin bergaung membelah dimensi 
menjadi musik alam semesta.

Tidak sekedar nyaman dan sehat untuk dihuni, 
rumah bambu menampilkan kekhasan arsitektur 
tropis yang indah dan berbudaya.

Apa rahasia sang bambu ini?
Tidak seperti pohon-pohon lain yang berdiri 

kaku dan tegak, seperti menantang kekuatan angin, 
seringkali mengakibatkan ranting dan batangnya 
menjadi patah. Sifat lentur pula  mengembalikan 
bambu pada sikap tegaknya setelah badai usai. 
Sepanjang hidup kita, seringkali persoalan, 
kesulitan dan penderitaan datang menerpa. 
Terkadang datang bagaikan angin semilir, namun 
lebih sering datang sebagai angin kencang, sebagai 
badai. Ketika angin kencang itu datang, otomatis 
kita bertahan, bahkan seringkali kita bertahan 
dengan cara melawan dan menantangnya. Lama 
kelamaan, hanya kelelahan yang didapat dan 
yang lebih parah, kita patah atau tumbang. Lalu, 
apa yang sah dengan sikap bertahan? Apakah kita 
harus menyerah? Tidak ada yang salah dengan 
sikap bertahan, hanya cara dalam bertahan itu 
yang penting. Bambu tidak pernah menyerah pada 
angin, ia justru bertahan. Akarnya tetap berpijak, 
bahkan menjadi semakin dalam. Badai justru 
membuat bambu menjadi lebih kuat. Sifat lentur 
yang sanggup melengkungkan diri adalah rahasia 
untuk bertahan.

Letusan Gunung Merapi dengan wedus 
gembel yang dasyat, meluluhlantakan segala 
macam tanaman, ternyata bambulah yang 
tumbuh untuk pertama kalinya sebagai tumbuhan 
pioner tanpa harus menanam kembali. Ini 
mengajarkan kita bahwa dimanapun kita berada, 
sesulit apapun keadaan, tak ada kata menyerah 
untuk terus tumbuh, tak ada alasan untuk 
berlama-lama terpuruk dalam keterbatasan, 
karena bagaimanapun, pertumbuhan diawali 
dengan kemampuan untuk mempertahankan 
diri dalam kondisi yang paling sulit sekalipun. 

Bambu dan silat Cimande
Para sesepuh dan guru Cimande mengajarkan 

makna-makna hidup melalui falsafah rumpun 
bambu. 

Pertama, leleus jejeur liat tali. 
Leleus jejeur artinya menggambarkan 

kelenturan joran yang terbuat dari bambu. Liat 

tali artinya menggambarkan alotnya tali-tali 
yang terbuat dari bambu. Arti nasehat ini dalam 
menjalani hidup dan kehidupan ini diperlukan 
ketekunan, tawakal, kesetiaan, tidak putus asa, 
mencari keharmonisan dan fleksibel.

Kedua: galeuh kangkung dina bitung, toopak 
soang di awing-awang, mapay-mapay leuwineagan 
cai. 

Galeuh kangkung dina bitung artinya ruas 
kangkung mencari persamaan di dalam bambu 
betung. Tapak soang di awing-awang artinya jejak 
angsa di langit. Mapay-mapay leuwi neangan cai 
artinya menelusuri sungai mencari air. 

Falsafah ini mempunyai dua makna, 
makna pertama menggambarkan manusia yang 
sedang mencari jati dirinya. Makna yang kedua 
menggambarkan bambu sulit dicari penggantinya, 
apabila hujan tak kunjung datang dari langit maka 
manusia akan kesulitan mencari air, hingga sungai 
yang tempatnya airpun sudah tidak ada airnya. 

Ketiga: solokop mulen asiwung, nurus bumi 
gantar lagit, kembang awi mindah raga, mulih ka jati 
mulang ka asali. 

Falsafah tersebut memiliki arti sebagai berikut:
 � Solokop mulen asiwung: solokop (pembungkus 

bambu yang masih rebung, dijaga dan 
dipelihara) diibaratkan kelahiran manusia yang 
harus dilpelihara baik jasmaninya maupun 
rohaninya.

 � Nurus bumi gentar Guntur langit (akarnya 
menembus tanah, pohonnya menjulang ke 
langit) diibaratkan atau nasehatnya bahwa kita 
manusia selalu ingat berasal dari dari tanah, 
sejauh apapun kita pergi akhirnya akan kembali 
juga ke tanah. 

 � Kembang awi mindah raga (bunga bambu 
berpindah raga) kalau bambu keluar bunga, 
ini menjelang kematiannya. Nasehatnya, 
tinggalkan semua kelakuan yang buruk, lakukan 
amal kebaikan, segala amal ibadah sebelum 
menjelang kematian.

 � Mulih ka jati mulang ka asal (kembali kepada 
pemiliknya berpulang kembali kepada 
penciptanya) artinya atau nasehatnya, siapa 
pun dan semua makhluk akan mati dan kembali 
kepada penciptanya.

Falsafah tersebut dapat ditafsirkan sebagai 
berikut :

 � Pertama, bambu sebelum tumbuh keatas dalam 
hitungan waktu yang cukup lama ia akan terus 
tumbuh kebawah menancapkan akarnya sampai 
akarnya betul-betul kuat untuk menopang 
batang pohon yang akan tumbuh. Kalau dilihat 
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pada diri manusia, itulah iman dan ilmu. Agar 
ketika kamu tumbuh semakin dewasa dalam 
menghadapi hidup maka perbanyaklah ilmu 
dan perkuatlah iman, sehingga ilmu dan iman 
dapat menjadi penopang pijakanmu disaat 
kamu menggeluti segala persoalan hidup.

 � Kedua, ketika pohon bambu ditebang jarang 
sekali orang ada yang membabad habis dengan 
akar-akarnya.  Artinya apa?,  karena betapa 
keras dan kuatnya akar tersebut. Begitu halnya 
dengan dirimu, secara fisik kamu akan musnah, 
akan tiada dan akan mati, jasad kamu boleh 
tiada tapi buah keimanan dan ilmu kamu harus 
tetap hidup, yaitu pada generasi setelahmu.

 � Ketiga, secara terlihat bambu tumbuh dalam satu 
batang, namun salah satu sifat bambu yang paling 
identik adalah hidup berumpun. Ini tidak terlepas 
dari peran akar yang saling mengokohkan antar 
yang satu dengan yang lainnya. Bahkan bisa 
dibilang akar mereka satu dalam kesatuan 
tapi secara batang mereka tumbuh masing-
masing dalam satu batang. Ini menggambarkan 
bahwa untuk kuat kita harus rukun hidup dalam 
persatuan dan kebersamaan untuk menjaga diri, 
iman dan ilmu dari kehancuran.

Berikutnya coba kamu perhatikan bagian 
batang pohon bambu.

 � Pertama,  bambu tumbuh dalam bentuk satu 
batang (tidak bercabang), dalam satu batang 
tersebut terdiri dari beberapa bagian buku-
buku. Artinya apa, ini adalah simbol kesabaran. 
Untuk membangun sebuah kekuatan kita tidak 
bisa serta merta, tetapi harus ada proses setahap 
demi setahap dan pada fase-fase tahapan 
tersebut disitulah kekuatannya. Coba kamu 
bayangkan bambu tanpa buku, isinya kosong 
semua seperti pipa dari pangkal sampai pucuk, 
tentunya bambu tidak akan sekuat seperti 
kenyataanya dalam menghadapi hembusan 
angin.

 � Kedua,  batang bambu keras, tapi lentur. Inilah 
salah satu sifatnya yang membuat ia tidak 
mudah roboh selain karena ditopang oleh akar 
yang kuat dan batang yang berbuku-buku tadi. 
Ini mengisyaratkan akan sebuah kelenturan, 
kelembutan namun konsisten pada diri kita. 
Jadilah pribadi yang kuat tapi tidak kaku/keras 
terhadap perkembangan keadaan, dan kamu 
harus punya pijakan yang kuat (akar=iman & 
ilmu) sebagai titik konsistensi kamu agar tidak 
melenceng.

 � Ketiga,  salah satu hal yang dicontohkan oleh 
pohon bambu ia selalu hidup berumpun dan 

bersatu. Ketika satu batang pohon dihempas 
oleh angin maka batang-batang yang lain berada 
disekelilingnya untuk saling menjaga agar tidak 
ada yang tumbang. Selayaknyalah kamupun 
seperti itu dalam hidup bermasyarakat, 
bernegara dan beragama.

Inilah dasar yang fundamental bahwa di 
dalam ilmu Cimande itu banyak nasehat hidup, 
banyak petunjuk hidup, dan kaya dengan falsafah 
yang disembunyikan di dalam tamsil, tanda-tanda, 
pengibaratan, yang ada di dalam rumpun bambu. 

Hal ini yang menurut saya penting untuk 
dijelaskan di sini adalah adanya nilai-nilai kehidupan 
yang diajarkan oleh bambu dengan watak dan 
sifatnya itu kepada saya selama ini, antara lain:

 � Watek uwi lenjeuran henteu cagakan (sifat 
bambu lurus batangnya, tidak bercabang). 
Artinya: memiliki tujuan yang pasti dan jelas 
(tujuan hidup).

 � Watek uwi dapuran henteu papisah (sifat bambu 
berumpun tidak berpisah). Artinya kekuatan itu 
berada pada gotong royong dan kebersamaan.

 � Watek awi bukuan lempeng tara bengkok 
(buku diantara ruas selalu lurus tidak pernah 
bengkok). Artinya, bukuan adalah alat simpan 
dokumentasi, perpuskataan keuangan, 
keilmuan, harus disimpan dengan baik.

 � Watek awi ruas wates anu sarua (sifat bambu 
memiliki batas ruas yang sama). Artinya, setiap 
batasan kehidupan harus ada evaluasi dan 
konsolidasi yang harus diputuskan dengan 
penuh kebijaksanaan.

 � Urat awi jujur bari nurus (serat bambu lurus 
dan bersambung). Artinya, hidup harus tekun 
dan ulet dan menjalin hubungan silahturahim 
dengan baik.

 � Watek awi geutah bodas cai herang  (sifat bambu 
memiliki getah putih dan air yang bening). 
Artinya, manusia harus memiliki akhlak dan 
budi pekerti yang baik serta pancaran iman 
yang bersih dengan seikhlasnya dalam amal 
dan perbuatannya. 

 � Watek lenjeuran awi leuleus layeus (sifat 
bambu memiliki daya kelenturan). Harus bisa 
bergaul dengan siapa saja dan mampu cepat 
menyesuaikan diri dalam keadaan apapun 
(harmoni dan fleksibel).

 � Watek awi meulah angin jeung  (sifat bambu 
membelah dan mengurai kekuatan angin dan 
mampu menahan angin). Mampu mengurai 
dan menyelesaikan masalah sekeras dan sesulit 
apapun dengan penuh pertimbangan yang 
tepat dan bijaksana.
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 � Watek awi ngakut cai nyuburkeun taneuh, mupuk 
maneh ku dauna (sifat bambu menyimpan 
air dan menyuburkan tanah, memberi pupuk 
oleh daunnya sendiri). Sifat bambu adalah 
lambang sumber kehidupan, kemakmuran, 
kesejahteraan, kemandirian.

 � Watek awi ngajaga lamping nulung kawinng, 
ngajaga walungan nu ngadat caah, ngajaga 
jagat tina hawa panas (sifat bambu menjaga 
dan bukit, menjaga erosi dari bajir sungai, 
dan meredam hawa panas bumi). Bambu 
merupakan lambang menjaga dan memelihara 
keseimbangan alam (ekosistem dan harmoni). 

 � Watek awi hirup dina taneuh keri, hirup kuat 
keur halodo (sifat bambu bisa tumbuh di tanah 
tandus dan mampu bertahan dengan kuat 
pada musim kemarau panjang). Nasehat bagi 
manusia yang harus bisa menyesuaikan diri 
dalam keadaan apa pun dan mampu bertahan 
dalam keadaan yang sesulit apa pun (tabah, 
ulet, tegar).

 � Watek awi loba jalan pianakeun, loba paedah 
jeung manfaat (sifat bambu banyak anaknya atau 
rebungnya, banyak kegunaan dan manfaat). 
Kita harus selalu ingat akan generasi yang akan 
datang, anak cucu yang harus dibekali ilmu 
yang banyak guna dan banyak manfaatnya 
untuk manusia lainnya.

 � Watek awi sakali melak saumurna teu kudu melak 
deui (sifat bambu sekali menanam seumur 
hidup tak perlu menanam lagi, tak diketahui 
batas umurnya terus menerus). Artinya, sekali 
jalan cita-cita dan tujuan hidup dibentangkan, 
seumur hidup tak akan berubah lagi. Bila perlu, 
mati bersama cita-cita dan tujuan.

 Arti lainnya, berbuat yang tepat sekali, seumur 
hidup akan dipetik bahkan mewarisi anak cucu. 
Arti lainnya lagi, tindakan sederhana tetapi 
mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 
Arti lainnya lagi, nasehat hidup panjang usia, 
berkah dan bermanfaat.

 � Watek awi nulung kanu butuh, nyaah kanu 
susah, nalang nu nalangsa, mirosea nu sangsara, 
nyaangan nu kapoekan. Bambu menolong 
kepada yang butuh, menolong kepada yang 
susah, yang sengsara, menjaga dan melindungi 
orang yang sengsara dan memberi penerangan 
bagi yang sedang mengalami kegelapan 
dengan obor terbuat dari bambu.

 � Watek awi haying digunakeun, kudu dipake 
najan anu boga henteu perlu, hartina kudu 
dibikuen, disodakehken kakarak awi jadi hade 
bongsor, kuat jeun subur (sifat bambu di dalam 
memeliharanya harus ada penjarangan, paling 

sedikitnya lima batang harus ditebang dalam 
setiap tahunnya, perlu disedekahkan kepada 
orang lain padahal bambu bisa tumbuh antara 
40-50 batang dalam satu tahunnya)

 � Watek awi nurus bumi gentar gantar langit 
(sifat bambu akarnya menghujam ke tanah, 
batangnya menjulang ke langit). Manusia yang 
cerdas adalah yang mengingat akan kematian 
dan selalu beribadah kepada yang maha tinggi.

 � Solokop Watek awi iwung anu macunghul 
dibungkus rapet ku solokop, dina solokop 
dijaga ku miang awi anu racung jeung ateul 
(sifat bambu rebungnya manakala keluar akan 
dibungkus rapat oleh pembungkus solokop dan 
pembungkusnya ada bulu hitam yang pendek-
pendek dan gatal). Artinya menjaga keturunan 
dengan baik dan hati-hati, diamankan dengan 
segala ganggauan. 

 � Watek awi lamun awi geus kaluar kembang 
hartina awi eta bakal paeh (sifat bambu kalau 
bambu mengeluarkan bunga artinya bambu 
tersebut akan mati). Sebelum berpisah sebelum 
meninggal, menginggalkan kebaikan terlebih 
dahulu.

 � Watek awi lamun luhur bakal tungkul, lamun 
kolot ragrag solokop (sifat bambu makin tinggi 
makin merunduk, kalau tua jatuh solokop atau 
pembungkusnya). Artinya makin tinggi ilmu 
makin merendah, makin tua makin mandiri dan 
semakin kuat daya tambahnya.

 � Watek awi, nebang awi pikeun bahan naon bae 
aya waktuna. Lamun haying hasil awina hade 
aya wanci nebang, aya poe nebang, aya bulan 
nebang jeung sajabana (sifat bambu apabila 
menebang bambu ingin mendapatkan bambu 
berkualitas maka ada waktunya. Ada jam 
tebang, hari tebang, dan bulan tebang).

 � Watek awi papeujeuh pisan pikeun larangan 
nebang awi dua perkara, kahiji, poma awi ulang 
ditebang keur mangsa kaluar iwung. Kadua, 
poma ulah ditebang sakabeh batangna, kudu aya 
ni disesakeun pikeun iwung atawa awi anu ngora 
keneh nyanda nyarande (sifat bambu harus 
sangat diperhatikan larangannya, pertama, 
jangan menebang bambu saat rebung keluar, 
disamping induknya sedang sakit. Kedua 
perhatikan jangan menebang bambu seluruh 
batangnya ditebang, tetapi harus ada yang 
disisakan untuk rebung dan bambu yang masih 
muda berlindung).

 Arti dan nasehatnya adalah biadab kalau ada 
manusia yang rebungnya diambil dan induknya 
pun diambil, anak dan ibunya dibunuh. Tak 
memberi kesempatan hidup. Demikian juga 
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kalau seluruh bambunya ditebang, sama 
dengan pembunuhan massal. Maka bambu ini 
akan lama kembali tumbuhnya, bahkan pugur 
mengecil, bahkan jadinya mati tidak dan hidup 
pun tidak baik (seperti dibonsai).

 � Watek awi luar aya hinis, aya urat, aya daging, 
aya geutah. Lempeng menjeur ka langit, leules 
liat bari akar kuat, tapi jeroma awi kosong (sifat 
bambu di luar memiliki sembilu, ada uratnya, 
ada dagingnya, ada getahnya. Lurus menjulang 
ke langit, lentur alot dengan akar yang kuat, 
tapi di dalamnya bambu adalah kosong). Akhlak 
terpuji yang harusnya selalu ikhlas dan memiliki 
tingkat kepasrahan yang sangat dalam kepada 
Allah. 

 (dipetik dari pelajaran filsafat silat cimande dan 
bamboo oleh Bp Jatnika)

PENUTUP

Kisah 4 obor bambu
Ada 4 obor yang terbuat dari bumbung batang 

bambu menyala dalam satu halaman rumah,seiring 
dengan malam yang makin larut, suasana begitu 
sunyi tiada kehadiran satu makhluk pun sehingga 
terdengarlah percakapan mereka.

Obor bambu pertama berkata: “Aku 
adalah keadilan.” “Namun manusia tak mampu 
menjagaku: maka lebih baik aku mematikan diriku 
saja!” Demikianlah sedikit demi sedikit sang obor 
padam. Yang kedua berkata: “Aku adalah Iman.” 
“Sayang aku tak berguna lagi.” “Manusia tak mau 
mengenalku, untuk itulah tak ada gunanya aku 
tetap menyala.” Begitu selesai bicara, tiupan angin 
memadamkannya. Dengan sedih giliran obor 
ketiga bicara: “Aku adalah Cinta.” “Tak ada lagi 
guna aku untuk tetap menyala.” “Manusia tidak lagi 
memandang dan menganggapku berguna.” “Mereka 
saling membenci, bahkan membenci mereka yang 
mencintainya, membenci keluarganya, teman-
temannya dan begitu juga dengan tetangganya, 
mereka semua telah kehilangan kasih dan cinta.” 
Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah obor 
ketiga. Tanpa terduga…!!!

Seorang anak saat itu ke luar dari rumahnya, 
menuju halaman, dan melihat ketiga obor telah 
padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata: 
“Eh apa yang terjadi?? Kalian harus tetap menyala, 
Aku takut akan kegelapan!” Lalu ia menangis tersedu-
sedu.

Lalu dengan terharu obor keempat berkata: 
Jangan takut, Janganlah menangis, selama aku 
masih ada dan menyala, kita tetap terang dan dapat 
selalu menyalakan ketiga obor lainnya:

“Siapakah kamu?“ Tanya si anak kaget, 
kebingungan dan keheranan mendengar suara, 
jawab si obor “Aku adalah obor yang masih menyala 
dan aku adalah HARAPAN.” Dengan mata bersinar, 
sang anak mengambil bambu yang memancarkan 
obor Harapan, lalu menyalakan kembali ketiga obor 
lainnya.

Akar Bambu

Duh Akar Bambu…. !

Engkau yang terpuruk dalam kegelapan. Tetapi  
sibuk menjelajah kedalaman menembus tapal 
padas keras tanpa batas untuk segengam 
harapan.

Engkaulah pembentuk kehidupan, yang 
melahirkan, menyusui… melayani para batang 
menjadi besar, kuat dan mengerti manfaat 
keberadaan.

Ketika badai menerjang engkau tetap setia 
mempertahankan

Ketika sengatan kemarau membakar engkau 
tetap setia sebagai oase kehidupan

Namun ketika mereka bermandikan matahari 
bercanda dalam suka cita engkaupun masih 
tetap setia meski meringkuk dalam kegelapan tak 
terhiraukan.

Duh Akar, betapa mulia jasamu, tanpa pamrih 
meski terabaikan, 

Demikian sesungguhnya engkaulah pahlawan 
tanpa bintang….!

Demikian sesungguhnya engkaulah puser ibu 
pertiwi, puser kehidupan, pembawa harapan  
gumilang…… byar padang trawangan…
menggapai nur bopo akoso dalam ruang 
peradaban…. Sepi Ing pamrih rame ing gawe 
BASUKI LANGGENG

Demikian apa yang seharusnya tidak pernah 
mati dalam kehidupan hanyalah harapan yang ada 
dalam hati, pikiran dan semangat. Semoga kita  
mampu :
•	 Menghidupkan kembali Iman, keadilan dan 

Cinta ….
•	 Menghidupkan kembali semangat akar bambu, 

sepi ing pamrih rame ing gawe…….
•	 Menghidupkan kembali semangat batang 

bambu, lurus kokoh dan bermanfaat……...
•	 Menghidupkan kembali sebuah peradaban 

sebagai suatu harapan!!!
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Untaian Kalam

Suatu anugrah dan nikmat yang agung 
bagi manusia, bahkan alam semesta, pada 
bulan Rabi’ul Awal 14 abad silam, terlahir 

seorang anak manusia yang kelak akan membawa 
pengaruh besar bagi peradaban dunia. Seorang 
bayi dari bangsa Arab yang oleh kakeknya diberi 
nama Muhammad, terpuji di bumi, tersanjung 
di langit. Muhammad SAW diutus Allah untuk 
menyempurnakan perilaku manusia. Tatkala 
manusia sebagai makhluk beradab berada di 
ambang kehancuran. Sungguh, kelahiran dan 
terutusnya beliau adalah rahmat bagi alam semesta. 
Allah berfirman :

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, 
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta 
alam. (QS. Al-Anbiya’ 107)

Selain sebagai ekspresi rasa syukur atas 
kelahiran Rasulullah SAW., substansi dari peringatan 
Maulid Nabi adalah mengukuhkan komitmen 
loyalitas pada beliau. Setidaknya, ini terwujud 
dengan tiga hal.

Pertama, meneguhkan kembali kecintaan 
kepada Rasulullah SAW. Bagi seorang mukmin, 
kecintaan terhadap Rasulullah SAW adalah sebagai 
konsekuensi dari keimanan. Kecintaan pada utusan 
Allah ini harus berada di atas segalanya, melebihi 
kecintaan pada anak dan isteri, kecintaan terhadap 
harta, kedudukannya, bahkan kecintaannya 
terhadap dirinya sendiri. Rasulullah bersabda,

Tidaklah sempurna iman salah seorang dari 
kalian hingga aku lebih dicintainya daripada 
orangtua dan anaknya. (HR. Bukhari).

Kedua, meneladani perilaku dan perbuatan 
mulia Rasulullah SAW. dalam setiap gerak 
kehidupan kita. Allah SWT. bersabda :

Sesungguhnya telah ada pada (diri) 
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 
(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 
Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia 
banyak menyebut Allah. (QS. Al-Ahzab: 21)

Kita tanamkan keteladanan Rasul ini dalam 
keseharian kita, mulai hal terkecil, hingga paling 
besar, mulai kehidupan duniawi, hingga urusan 
akhirat. Tanamkan pula keteladanan terhadap 
Rasul ini pada putra-putri kita, melalui kisah-
kisah sebelum tidur misalnya. Sehingga mereka 
tidak menjadi pemuja dan pengidola figur publik 
berakhlak rusak yang mereka tonton melalui acara 
televisi.

Ketiga, melestarikan ajaran dan misi 
perjuangan Rasulullah, dan juga para Nabi. Sesaat 
sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasul 
meninggalkan pesan pada umat yang amat 
dicintainya ini. Beliau bersabda :

Oleh: Takmir Masjid Al Hidayah-Dishut Prov Jawa Timur

Hikmah dalam Momentum 
Maulid Nabi Muhammad SAW
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 “Aku tinggalkan pada kalian dua hal, kalian 
tidak akan tersesat dengannya, yakni Kitabullah 
dan sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wa 
sallam” (HR. Malik).

Rasul juga mewariskan misi perjuangan 
kepada generasi penerus beliau, yakni para ulama’ 
dari masa ke masa. Mereka, para ulama’ adalah 
pewaris para Nabi. Rasulullah SAW bersabda :

Sesungguhnya ulama’ adalah pewaris 
para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar 
dan dirham, akan tetapi ilmu. Barangsiapa 
mengambilnya, maka ia mengambilnya dengan 
bagian sempurna. (HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan 
Ibn Hibban).

Sebagai bagian dari umat Islam, selayaknyalah 
kita menyerahkan kepatuhan dan loyalitas pada 
para ulama’ sebagai pewaris Rasul dan pelanjut 
misi beliau. Kepatuhan dan loyalitas tiada lain 
merupakan wujud ketaatan pada Allah dan 
Rasul-Nya. Namun kita layak prihatin, karena 
kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, ulama’ 
kurang mendapat tempat di mata umat. Bukan 
saja diacuhkan, ulama’ bahkan mulai mendapat 
hujatan dan hinaan di sana-sini. Nau’dzu billah min 
dzalik. Fenomena ini menjadi salah satu pertanda 
akhir zaman sebagaimana diprediksikan Rasulullah 
SAW. Dalam kitab Nashaihul Ibad, tertera sebuah 
hadits yang memberikan gambaran tentang hal ini. 
Rasulullah bersabda,

Akan datang suatu zaman atas umatku, 
mereka lari dari ulama dan fuqaha’, maka Allah pun 
menimpakan tiga bentuk cobaan. Pertama, Allah 
akan menghilangkan barakah dari penghasilan 
mereka. Kedua, Allah akan menguasakan mereka 
di bawah kekuasaan pemimpin yang dhalim. 
Ketiga, mereka akan keluar dari dunia fana 
dengan tanpa membawa iman.

Sebagaimana diperingatkan dalam hadits, 
ada tiga konsekuensi yang harus diterima umat jika 
mereka menjauhi ulama’.

Pertama, Allah akan menghilangkan barokah 
dari penghasilan mereka. Bisa jadi fenomena 
dewasa ini, krisis ekonomi berkepanjangan, adalah 
satu di antara ekses sikap menjauh dari ulama’. 
Mungkin, seseorang punya pekerjaan, punya 
penghasilan, akan tetapi ia jauh dari perasaan 
cukup, qana’ah, dan rasa syukur. Padahal, masih 
banyak yang bernasib lebih tragis darinya. Hingga 
yang muncul adalah perasaan egois, memikirkan 
kesejahteraan diri pribadi, tanpa mau menengok 
penderitaan orang lain.

Kedua, bahwa Allah akan menguasakan umat 
ini di bawah kekuasaan pemimpin yang dholim. 
Wallahu a’lam, apakah akibat ini telah menimpa 
kita. Yang jelas, krisis politik dan krisis kepercayaan 
terhadap para pemimpin negeri ini selayaknya kita 
jadikan sebagai bahan renungan.

Ketiga, meninggalkan dunia fana tanpa 
membawa iman, naudzu billah min dzalik. Inilah 
akibat paling fatal yang harus kita khawatirkan.

Selanjutnya, ada beberapa bentuk tindakan 
menjauhkan diri dari ulama’. Kebencian, penghinaan 
hingga hujatan adalah bentuk terburuk. Ibnu 
Hajar al-Haytami dalam karyanya Az-Zawajir 
menggolongkan sikap penghinaan sebagai salah 
satu dosa besar. Dikutipnya sebuah hadits, yang 
memperkuat pendapatnya ini. Rasulullah bersabda:

Tiga golongan ini tidak akan diremehkan 
kecuali oleh orang munafik, yakni orang tua yang 
telah lama memeluk Islam, orang yang berilmu 
(ulama’) dan pemimpin yang adil. (HR. Thabrani).

Bentuk lain dari menjauhi ulama’ adalah 
keengganan memperdalam pengetahuan agama. 
Karena hal ini sama juga dengan acuh terhadap 
keberadaan umat Islam. Ulama’ adalah pilar pokok 
tegaknya agama, di samping pilar lainnya. Jika dari 
masa ke masa, satu per satu ulama’ wafat, sementara 
penggantinya belum muncul, bukan tidak mungkin, 
suatu saat nanti tak ada seorangpun diantara umat 
Islam yang tahu tentang kewajiban dan larangan 
dalam agama. Hingga pada akhirnya umat mendaulat 
seorang yang awam akan pengetahuan agama. Dia 
akan berfatwa tanpa berdasar pengetahuan, sesat 
dan menyesatkan. Persis seperti teropong hadits 
Bukhari dan Muslim berikut. Rasulullah bersabda :

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu 
begitu saja dari diri seorang manusia, akan 
tetapi dengan mencabut nyawa ulama’. Hingga 
saat tidak tersisa seorang ulama’pun, manusia 
menjadikan orang-orang bodoh sebagai 
pemimpinnya, dia ditanyai, lalu berfatwa tanpa 
berdasar ilmu, dia sendiri sesat lagi menyesatkan. 
(HR. Bukhari dan Muslim).

Satu di antara solusi pemecahan krisis 
multidimensi bangsa ini adalah kembali kepada 
ajaran Islam. Kembali kepada ulama’ pewaris 
Rasulullah, para ulama pengamal ilmu, dan 
pengabdi umat. Kita lestarikan misi dan ajaran 
mereka melalui regenerasi dan penempaan calon 
ulama’, melalui kancah tafaqquh fid din yang 
mereka asuh. Semoga, krisis yang menimpa bangsa 
ini segera menemukan titik akhir. Aamiin.
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