NOTULEN RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS) HA-E IPB
RSS Kampus Fahutan IPB Darmaga, 15 Februari 2020

Jumah Peserta
: 134 orang berasal dari Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, DPP,
Perwakilan Komda, dan Perwakilan Angkatan.
Perwakilan Komda yang hadir berasal dari Komda Aceh, Jambi, Sumatera Barat,
Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, NTT, dan Sulawesi Selatan.
Tempat
: RSS Kampus Fahutan IPB Darmaga
Waktu
: 15 Februari 2020
1. Laporan Ketua Panitia Bambang Tri Sasongko Adi (E25):
- Dari daftar absen sebelum dimulai sudah terdaftar peserta lebih dari 50 orang,
semoga sudah mencapai kuorum.
- Ada rangkaian 3 kegiatan digabungkan :
o rakernas (evaluasi program kerja dari ketua bidang, Yayasan, FD)
o diskusi dan konsolidasi untuk komda, mengaktifkan kegiatan yang berbasis
komda
o rangkaian acara dengan mahasiswa Forest Cup.
- Panitia merasaterhormat bisa mengatur dan menyiapkan acara rakernas
- Berharap rakernas bisa menghasilkan keputusan yang baik.
2. Arahan Dekan Fahutan IPB (Ketua Dewan Pengawas), Rinekso Soekmadi (E19):
- Atas nama almamater mengucapkan terima kasih atas care and respect karena sudah
peduli terhadap dosen dan mahasiswa
- Saat ini banyak tantangan kehutanan. Ada 5 hal penting :
o Kontribusi alumni terhadappembangunan kehutanan nasional. Ibukota dalam
waktu dekat akan dipindahkan dan sebagian besar kawasan hutan, bisnis
kehutanan yang sedang lesu.
o Profesionalisme kehutanan. Sudah selayaknya meningkatan kompetensi.
o Penguatan konsolidasi alumni.
o Sinergi antara HAE dan HA IPB.
o Kontribusi dalam pengembangan kampus.
- Kampus sedang berbenah yang dipimpim bu Wadek kurikulum 2020+kampus
merdeka/merdeka belajar memberikan kesempatan untuk belajar di luar. Blended
learning system menggabungkan kompetensi dasar dan softskill dalam kurikulum.
- Kampus sedang menyiapkan program studi Pendidikan Insinyur.
- Para alumni dan praktisi bisa menjadi dosen NIDK.
3. Arahan Ketua Umum, Bambang Supriyanto (E19):
- Terima kasih kepada Dekan untuk ekspetasi HAE ke depan
- Ada 3 hal yang akan disampaikan :
o Peran HAE
 HAE 2018-2021 kita ingin menguatkan semua alumni untuk eksistensi
kehutanan dan masyarakat.
 Internal ingin memajukan Fakultas Kehutanan. Mengundang alumni
sukses dalam acara pemanenan.
 Masalah indutri dan profesionalisme : KPH konsep yang bagus tapi perlu
mendorong implementasi. Interaksi pabrik dan on farm berjalan
o Hari ini akan melakukan evaluasi 2019 dan yang akan dilakukan di 2020
o Dalam 1,5 tahun ternyata dinamika internal dan external begitu kuat. Untuk
itu perlu konsolidasi.

-

Nanti akan dilaksanakan pertemuan dengan HA IPB untuk meningkatkan kerjasama.
Untuk 2019 ada hal besar perlu dilanjutkan rakernas, bajiguran, berbagi dengan anak
yatim pada bulan puasa. FGD beberapa issu dan halalbihalal. Forest camp perlu
dilanjutkan. HAE berhasil dengan FD 4kali setahun bisa terbit dan bisa ditemukan di
Gramedia. Logo HAE dihilangkan di FD agar bisa diterima lebih luas.
- Yayasan sudah terlibat dalam beasiswa mahasiswa.
- Profesioalisme sudah melaksanakan latihan kehutanan secara umum.
4. Paparan Profil PT Atsiri Pasundan
- Pak Topan PT Atsiri Pasudan:
o Materi paparan profil PT Atsiri Pasundan terlampir.
o Memberi bantuan bangunan dan alat ke PT HAE Silva Jaya senilai 250.000
o Memberikan kesempatan mahasiswa untuk belajar mengelolan atsiri dengn
membentuk 3 kelompok.
- Tanya Jawab:
o Dharma Satyawan (E20): rencana membuat kebun atsiri sudah lama. Tapi harus
dipastikan pasar dan harga terjamin. Jawaban: harus bisa menentukan HPP.
Untuk kepastian pasar dan harga akan dibuat PO. Bogor terdapat 18 ekspotir
dunia.
o Tjipta Purwita (E17): pasar dunia berapa besar? Siapa yang menguasai?
Bagaimana posisi Indonesia. Jawaban : selama 3 tahun berkecimpung di atsiri.
90% atsiri dari chino. Jahe kebutuhan unlimited. Negara pasar amerika, eropa,
timur tengah. Nilam 80% pasar dunia dari nilam dari Indonesia.
o Ketum (E19): Ketika agroforesti sengon dengan pisang, orientasi market. Mafia
carefour dan minta standar. Setelah didampingi carefure tetap tidak memenuhi
standar.
5. Paparan Rencana Kegiatan Tahun 2020 (paparan terlampir)
a. Klaster Database, Konsolidasi, Profesi dan Advokasi oleh Ketua 1, Suhendro
Basori (E25):
- Ada 4 bidang
- Database dan informasi: akan diteruskan dan dieveluasi.
- Konsolidasi angkatan dan komda: beauty camp 2 hari. Implementasi produk
kecantikan. Konsolidasi komda sering dilakukan. Pertemuan komda. Tidak semua
komda bisa diakomodir. Halal bihalal secara rutin.
- Profesi dan Forestprenership : melanjutkan program sebelumnya.
- Advokasi dan Promosi : sudah berjalan, ada 4 advokasi alumni yang selesai.
b. Klaster Usaha Kehutanan dan Non Kehutanan, Peduli Sosial, serta Peduli Hutan
dan Lingkungan oleh Ketua 2, Apep Yusup (E27):
- Fasilitasi Usaha Kehutanan: sudah berjalan 50jt untuk HAE. ada kegiatan di
CIFOR.
- Peduli Sosial : santunan anak yatim dan halal bihalal. Qurban bersapa. Peduli
masjid Alhuriyah. Desa binaan mitigasi bencana alam.
- Peduli Hutan dan Lingkungan : kampaye terpadu kebersihan kampus dan
lingkungan
- Fasilitasi Usaha Non Kehutanan : selain punya perusahaan. Jangka pendek
penjualan baju HAE.
c. Forest Digest (Pemimpin Redaksi, Bagja Hidayat E33):
- Paparan terlampir.
- Pemimpin redaksi FD. Dari Fahutan untuk Indonesia. 2016 didirikan untuk
menampung pemikiran Fahutan untuk Indonesia.
- Cetak 4000an. Didistribusikan ke media, mahasiswa, dll.

-

Web : forestdigest.com, subscriber 1609 dan naik terus. Jika dapat link FD diklik
saja.
- Pembaca seluruh dunia.
- Medsos: Instagram, fb, twitter, linked in,
- Pembiayaan tidak mengambil kas HAE. Awal dana donasi alumni. Ada donator
individu. Iklan.
- 2020 ada Lembaga tertarik dengan FD dan akan memberikan pembiayaan.
d. Kopi Oey (Koordinator KOPI OEY, Yulita Vitalis E27):
- Paparan terlampir.
- Setiap bulan beasiswa 1.500.000 untuk 5 mahasiswa Fahutan
- HAE 5jt/bulan.
- Peningkatan gaji dan benefit karyawan.
f. Yayasan Alumni Fahutan IPB (Bendahara, Frida Yulianti E27):
- Paparan terlampir.
- Peran serta Angkatan untuk memberi tahu kabar bantuan.
- Tahun lalu ada endowment fund.
- Kegiatan 2020, akan melanjutkan program sebelumnya.
- HAE punya saham SD, tahun lalu 2 kali pendapatan 79jtan. 1 semester berikutnya
20jt.
DISKUSI:
1. Kang Soewarno S. (E3) : Hutan Pendidikan Litbang Situgede. Siteplan segera
dimasukan ke litbang. Areal itu sudah pihak ke 3 untuk mengelola wisata air. Perlu
ditindak lanjuti usaha alam di situ gede. Saya ucapkan terimakasih ke HAE, pengurus
pensiunan HAE mendapat bantuan untuk renov rumah dinas bekas dosen.
2. Kang Adjat S. (E4, sebagaian disampaikan tertulis):
a) Ibu Umiyati Rachmatsyah punya anak asuh dari pegawai2 fahutan 40 orang.
b) Apa trademark pengurusan sekarang, seperti 10 aboretrum di setiap komda. Di
Bandung selatan membuat arboretum. Sumatera barat tertarik buat aboretrum.
Minimal ada 5 aboretrum. Misal nya di Sumbar degan nama: Arboterum Ishemat
Padang
c) Membangun Forest Healing Center di beberapa Komda (tanpa merubah fungsi hutan
dan kepemilikannya). Juga beri nama rimbawan senior yang berjasa. Dr Hikmat bisa
jadi nara sumber.
d) Penghargaan kepada Komda yang aktif secara nyata. Minimal 5 Komda.
e) Pembinaan nyata ke daerah-daerah terpilih dari HAE. Bisa dibuat Tim Pembinaan
(bisa diambil dari Dewas dan Penasihat).
3. Teh Lailan S. (E20): terima kasih HAE atas usaha yang dilakukan selama ini ke kampus.
BEM sudah merumuskan program nasiku, bantuan berupa kupon untuk makan.
Tanggapan :
1. Kang Apep: untuk usaha wisata alam akan ditunjuk tim.
2. Kang Bagja: ada video forest healing di gunung walat dan banyak permintaan untuk
forest healing dan kita sudah punya ahlinya.

NOTULEN KONSOLIDASI ALUMNI TAHUN 2020
RSS Kampus Fahutan IPB Darmaga, 15 Februari 2020
PAPARAN KOMDA:
1. Sulistiyanto E35 (Komda NTT)
a) Mewakili Pak Pina Ekalipta Ketua Komda NTT yang ada kesibukan tidak bisa hadir.
b) NTT kepulauan, untuk setiap pulau ada perwakilan komda.
c) Alumni ada sekitar 70 orang.
d) Program kerja masih mencari formula yang tepat.
e) Struktur organisasi dengan Divisi menyesuaikan di pusat.
f) Sudah aktif beberapa kegiatan kehutanan.
2. Arief Mahmud E23 (Komda Kalimantan Barat)
a) Ketua Komda Kalbar Siswantoro.
b) Komda terbentuk 2019.
c) Belum banyak kegiatan, masih sebatas silaturahmi.
d) Jumlah alumni sekitar 88 anggota.
e) Dalam waktu dekat akan dilakukan rakerda.
f) Slide kegiatan bisa diupload di internet agar mudah diakses.
g) Komposisi pengurus komda sudah melibatkan semua pihak dan umur.
h) Silaturahim sangat intens.
i) Harapan ada kegiatan yang bisa diekspose.
Tanggapan Kang Soewarno: setiap komda punya area ekowisata untuk wisata bisnis.
3. Bambang Julisman E36 (Komda Jambi)
a) Komda Jambi terdapat 4 bidang.
b) Program sudah berjalan misalnya kegiatan kebersamaan (sepeda Bersama) setiap
hari minggu.
c) Sudah mempunyai database alumni, terdata 110 orang, yang sudah mengisi database
91 orang.
d) Sudah membentuk Koperasi Agro Silva Indonesia Kreatif (ASIK), permodalan dari
iuran anggota. Koperasi tidak ada paksaan.
e) Data yang sangat penting dalam database alumni adalah data golongan darah, karena
mempermudah alumni lain untuk memperoleh golongan darah.
4. Edy Sulistyo E27 (Komda Sulawesi Selatan)
a) Sudah dilakukan kegiatan silaturahim
b) Program belum ada.
c) Sumberdaya terbatas (keuangan).
d) Alumni teridnetifikasi selitar 40 orang ASN dan CPNS.
e) Fundraising tergantung dengan alumni.
f) Untuk beberapa usaha sudah dikuasai oleh alumni di luar Fahutan IPB.
g) Sudah punya kantin, konsumen sudah pasti.
h) Database akan dibuat segera.
i) Jika ada anggota DPP pusat agar menyempatkan ke Komda.
5. Budi Satria E30 (Komda Lampung)
a) Tahun 90-an sudah terbentuk Komda Lampung.
b) Tahun 2019 dikukuhkan kembali pengurus Komda baru.
c) Angkatan lebih banyak peran.
d) Di Lampung HA cukup aktif, yang banyak anggotanya HAE. Ketua HA dari HAE
e) 80 orang tercatat. ASN sampai Kades.
f) Kegiatan sudah berjalan, seperti: menyalurkan bantuan tsunami lampung.

g) Forest camp di lampung, belum saatnya di lakukan.
h) Ketum Plt Kepala Dinas.
i) Pendanaan : belum akan melakukan pendanaan.
6. Bambang Suyono E28 (Komda Sumatera Barat)
a) Paparan terlampir.
b) Komda Sumbar sudah ada sejak dahulu, pernah tahun 2008 ketika ada pemilihan
baru, ketua baru langsung pindah ke Jakarta.
c) Terdata ada sekitar 139 anggota, 23 penyuluh.
d) 2019 program kerja fokus ke 3 proker
o Konsolidasi : hidupkan rabuan, dilakukan setiap wilayah sumbar. Padang, solok,
lima puluh kota. Rabuan akbar dilakukan hari sabtu/migggu.
o Kabar sedih, Kabar gembira.
o Musda pertama : 250rb/orang
e) Ada peluang usaha yang sudah dilakukan oleh anggota HAE. Berharap ada bantuan
dana usaha.
TANGGAPAN PESERTA:
1. Ketum DPP HA-E IPB
a) Komda otonom. Perekatnya kita membangun silaturahim yang bermanfaat.
b) Mendorong kader bermanfaat untuk lingkunganya.
c) Tugas mengkaderisasi generasi muda.
d) Setiap ke daerah ketum mengupayakan untuk ketemu komda dan diskusi.
e) Komda mewarnai DPP.
f) Usaha pelengkap saja.
g) Membangun optimisme dari pihak lain, seperti IKASKMA, UGM
h) Hati-hati dalam menggerakan dana anggota.
i) Untuk produksi serahkan ke petani.
j) Komda menjadi off taker.
k) Hasil dari rakernas ini dibagikan ke semua komda.
l) Dekon perlu diadakan lagi di daerah.
2. Yoga Prayoga (E29)
a) Untuk usaha pengadaan barang dan jasa agar menyesuaikan dengan harga dan
kualitas.
b) Usaha pengadaan jangan membawa nama kampus.
c) Masuk ke SIKAP.
d) Proposal dari UNHAS Yayasan Unhas melakukan pendampingan sertifikasi.
e) Agar proyek pemerintah ddiberikan kepada kampus.
3. Soewarno S. (E03)
a) Ada pengusaha gaharu, komda bisa mencontoh memproduksi minyak gaharu.
b) Ada pengusaha HAE membuat media penanaman.
c) Tahun 1977 bersama tim, mendesign TN Sumatera Selatan 1 untuk wisata tempat
angonan banteng, air jernih dibuat taman laut.
d) Permodalan cari investor. Pengurus usaha dari professional.
e) Di Sumatera Barat banyak lokasi wisata.
4. Josep Septiardi (E27)
a) Semua masalah keuangan.
b) Kasus usaha dapat uang cepat dari training.
c) Akan melakukan EO training. Cepat mendapatkan profit.
d) Koperasi harus terdaftar di Kementerian Koperasi.

5. Adjat Sudrajat (E04, usulan tertulis)
a) Artibut organisasi biasanya menjadi kebanggaan anggota, seperti yang sudah ada
rompi HAE dan kemeja HAE.
b) Perlu diadakan, antara lain: vandel HAE pusat dan Vandel Komda pengadaan oleh
DPP, jaket HAE, T’Shirt HAE, Topi HAE untuk diual kepada seluruh anggota.
c) Perlu dibuat Lagu Wajib Mars HA-E.
d) Pembuatan Buku panduan administrasi dan Keuangan HAE (contoh ada di saya).
Agar menjadi pedoman HAE Pusat dan Daerah.
TINDAK LANJUT:
1. Kegiatan 2020 perlu melanjutkan beberapa kegiatan besar dan strategis, seperti:
a) Rakernas HA-E IPB hari ini,
b) Bajiguran alumni dan LHK,
c) Berbagi dengan anak yatim di bulan puasa,
d) FGD atau diskusi seri beberapa isu,
e) Halal bi Halal Alumni Fahutan IPB,
f) Forest camp dan Forest Healing perlu diselenggarakan lagi di tempat yang berbeda,
g) Dukungan terhadap FD yang telah terbit 4 kali setahun dan sudah dijual di
Gramedia,
h) Dukungan terhadap kemajuan Kopi Oey,
i) Dukungan terhdap pendanaan dan kegiatan Yayasan Alumni Fahutan IPB.
2. Ke depan akan dilaksanakan pertemuan dengan HA IPB untuk meningkatkan kerjasama
antara HA-E IPB dengan HA IPB.
3. Komda HA-E IPB bersifat otonom, sehingga berhak mempunyai usaha, kegiatan dengan
tujuan utama untuk merekatkan alumni yang ada di wilayahnya. Ke depan Komda
diharapkan dapat aktif semua. Kegiatan-kegiatan Komda diharapkan dapat mewarnai
kegiatan-kegiatan DPP HA-E IPB.
4. Setiap ke daerah, selama ini Ketum mengupayakan untuk ketemu komda dan melakukan
diskusi tentang apa saja, diharapkan semua alumni dan DPP juga melakukan hal yang
sama. Usaha-usaha di setiap Komda sebagai pelengkap kegiatan.
5. Membangun optimisme kepada seluruh alumni Fahutan IPB, bahwa kita lebih unggul
dari mereka.

RINGKASAN RENCANA KERJA DPP HA-E IPB TAHUN 2020
A. Rencana Kegiatan 2020, Klaster: Database, Konsolidasi Alumni, Profesi dan
Advokasi (Ketua 1: Suhendro Basori E25)
1. Bidang Database dan Sistem Informasi (Ketua: Kaka E. Prakasa E41)
1) Penyusunan database.
2) Kerjasama Database dengan TEMPO belum berjalan.
3) Pelatihan Menulis Press Release dan Artikel Populer.
4) Pelatihan Branding Konten di medsos.
2. Bidang Konsolidasi Angkatan dan Komda (Ketua: Syamsul Budiman E32)
1) Beauty Camp (2 hari): implementasi dari produk multiusaha. Peserta: rimbawati.
2) Diskusi pembahasan pemilihan kepengurusan DPP 2021.
3) Konsolidasi Komda (kunjungan dan diskusi dengan bbrp Komda yg terjangkau)
4) Pertemuan Komda (didukung/ disinkronkan dengan kegiatan KLHK).
5) Penyambutan ASN dan HBH Alumni (acara rutin).
3. Bidang Profesi dan Forest-Preneurship (Ketua: Dewi Rizki E25)
1) Pelatihan K3 dan Survival
2) Seminar Kehutanan 4.0
3) Pelatihan Remote Sensing buat mahasiswa
4. Bidang Advokasi dan Promosi (Ketua: Hikmat Ramdan E27)
1) Kegiatan advokasi alumni
2) Mendorong promosi alumni baik di pemerintah maupun swasta.
B. Kegiatan Tahun 2020, Klaster: Fasilitasi Usaha, Peduli Sosial, dan Peduli Hutan
dan Lingkungan (Ketua 2: Apep Yusup E27)
1. Bidang Fasilitasi Usaha Kehutanan (Ketua: Aisyah Sileuw E26)
1) Menyelenggarakan pelatihan: Pelatihan Manager Camp, Pelatihan Kepala KPH,
Pelatihan Sistem Manajemen Kehutanan dan Sertifikasi dll.
2) Penjajagan Usaha Kehutanan di Perum Perhutani.
3) Pembangunan Usaha Hutan Pendidikan dan Wisata Alam Garut akan
ditindaklanjuti dengan kunjungan ke Garut, kerja sama dengan Perhutani dan
Pemda Garut.
4) Pembangunan Usaha Hutan Pendidikan, Penelitian dan Wisata Alam Situgede,
kerja sama dengan Pusat Litbang Hutan, Kementerian LHK.
2. Bidang Fasilitasi Usaha Non Kehutanan (Plt Ketua: Arina Fitri E37)
1) Melanjutkan Usaha Sereh Wangi melalui PT HAE Sylva Jaya dan kerja sama
dengan PT Atsiri Pasundan.
2) Membentuk Inkubator usaha kerjasama antara PT Atsiri Pasundan, Fahutan dan
PT HAE Sylva Jaya.
3) Pengadaan dan penjualan merchandise HA-E IPB.
4) Usaha Lebah bee pollen bekerjasama dengan PT. Nutrima.
5) Pembangunan Perhutanan sosial dan ekowisata di Purwakarta.
6) Pembuatan usaha penampungan minyak jelantah (UCO: Used Cooking Oil) yang
akan diolah menjadi bahan bakar biodiesel.

3. Bidang Peduli Sosial (Plt Ketua: Neny Indriyana E28)
1) Santunan Anak Yatim, Bukber dan HBH.
2) Kurban bersama HA-E IPB.
3) HA-E Peduli Masjid Al Hurriyyah IPB.
4) Desa Binaan Mitigasi.
4. Bidang Peduli Hutan dan Lingkungan (Ketua: Agus Salim E27)
1) Program Kampanye Terpadu kebersihan kampus & lingkungannya.
2) Kegiatan Seri Diskusi dengan tema-tema yang strategis.
C. Bidang Otonom
1. Forest Digest (Pimred: Bagja Hidayat E33)
a) Diproduksi per 3 bulan sekali dalam bentuk cetak dan digital (website).
b) Cetak 1.000 masuk Gramedia di seluruh Indonesia (150 lebih outlet).
c) Dukungan untuk materi FD dan dukungan pendanaan FD ke depan.
2. Kopi Oey (Koordinator: Yulita Vitalis D.C. E27)
a) Pendapatan masih di bawah target 150 juta per bulan.
b) Telah memberikan Beasiswa kepada 5 orang mahasiswa Fahutan IPB.
c) Memberikan kontribusi ke HA-E Rp 5 juta per bulan.
d) Menyelenggarakan kelas singkat Kopi dan Manual brew untuk Mahasiswa.
e) Peningkatan kesejahteraan karyawan:
1) Menaikkan gaji karyawan sebesar 15-20% utk pembayaran gaji Januari 2020.
2) Kenaikan tunjangan BPJS kelas II sebesar Rp.110.000 per bulan per karyawan.
3) Saat sales tinggi diberikan bonus uang tunai (Rp.200.000/karyawan) dan
bonus wisata jalan-jalan bersama keluarga
4) Sisa cuti karyawan tahun 2019 dibayarkan uang tunai (1 hari cuti =
Rp.100.000)
3. Yayasan Alumni Fahutan IPB (Ketua: Nenie Afwani E22)
a) Tahun 2019 telah disalurkan hampir Rp 600 juta.
b) Pinjaman SPP ada 31 mahasiswa sebesar Rp 78,55 juta dan yang sudah mencicil
sebesar 12,9 juta.
c) Tali asih Kunjungan ke alumni yang sakit dan bantuan pengobatan alumni dan
keluarga tersalurkan Rp 223,26 juta, Ananda Muadz, suami Irma E39, Dosen
Fahutan, Alm Robi dan alumni lainnya.
d) Karangan bunga duka cita atas meninggalnya alumni dan keluarga inti sebesar
Rp 29,5 juta.
e) Untuk rencana penggalangan dana dibuat deposito (endowment fund) sudah
direncanakan tetapi belum terealisasi. Total pendapatan Rp 16,08 juta sampai
Desember 2019. Dari rencana deposito alumni sejumlah 25 orang baru
terealisasi 3 orang dan saat ini 1 orang sudah mencairkan dananya, sehingga sisa
2 orang.

