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LATAR BELAKANG 

Magang mandiri merupakan kegiatan magang yang diajukan mahasiswa 

Fakultas Kehutanan yang dilakukan secara mandiri atas kemauan dan inisiatif 

sendiri dengan mengajukan proposal kepada instansi atau badan tertentu yang 

terkait pada bidang kehutanan ataupun yang dikehendaki. Magang ini tidak 

bersifat wajib, namun bagi mahasiswa yang melaksanakan magang ini memiliki 

point penting dalam menapaki dunia kehutanan, yakni pengalaman dan ilmu 

baru yang biasanya belum diajarkan di kelas kuliah ataupun kelas praktikumnya. 

Pengajuan magang mandiri dilakukan dengan mengajukan proposal magang ke 

departemen silvikultur yang disetujui oleh ketua Departemen Silvikultur, yakni 

Prof. Dr. Ir. Nurheni Wijayanto. Selanjutnya proposal tersebut diajukan kepada 

pengelola Hutan Pendidikan Gunung Walat. 

 

TUJUAN 

 Kegiatan magang ini bertujuan untuk menambah pengetahuan peserta 

dalam dunia kehutanan serta menambah pengalaman dalam melakukan aktivitas 

kerja yang sangat berkaitan dengan dunia kehutanan pada umumnya. 

 

KEGIATAN 

 Agenda yang dilakukan pada kegiatan magang meliputi agenda pokok 

dan agenda tambahan. Agenda pokok dari kegiatan magang ini adalah membuat 

plot ukur permanen pada beberapa plot tanaman kerjasama. Agenda tambahan 

meliputi pembersihan rumah persemaian, penataan dan penyortiran bibit, 

penataan dan pembersihan bedengan, penggantian media tanaman yang rusak, 

dan pembuatan plat nama pada beberapa pohon. 

 

METODE 

 Metode pada kegiatan magang ini tidak terlalu khusus. Hanya saja pada 

saat pembuatan plot ukur permanen menggunakan plot dengan ukuran 20 m x 20 

m. Dimana semua pohon kerjasama disensus dan dicatat data pentingnya seperti 

tinggi, keliling batang, dan koordinat pohon pada plot tersebut. Selain itu untuk 

menandakan plot tersebut dalam sebuah peta maka ditentukan juga koordinat 

spasialnya dalam UTM. Penandaan menggunakan GPS pada titik O nya saja. 

 

WAKTU DAN TEMPAT 

 Kegiatan magang dilakukan selama  satu minggu (20-26 januari 2015) 

dengan 5 hari intensif yaitu tanggal 21-25 januari 2015. Tempat kegiatan magang 

dilakukan di Hutan Pendidikan Gunung Walat Fakultas Kehutanan Institut 

Pertanian Bogor Kabupaten Sukabumi. 

 

 

 



PESERTA MAGANG 

 Peserta magang awalnya ada 7 orang, namun 2 orang berhalangan untuk 

tidak bisa hadir, sehingga kami tinggal 5 orang. Disebabkan 5 orang terlalu sedikit 

sehingga kami berupaya untuk mencari tambahan personil. Akhirnya kami 

menemukan 1 orang tambahan dan peserta yang fix mengikuti magang berjumlah 

6 rang. Ke enam peserta tersebut diantaranya : Niko Kamal (E44120077), 

Muhammad Jauhari Ramadhan (E44120056), Wiwi Wildasari (E44120074), 

Siti Nuraeni (E44120054), Nazuratul Aswad (E44120100), Rafika Andriani 

(E44120088). 

 

JURNAL HARIAN 

 Perencaan kegiatan magang kami usulkan selama satu minggu di Hutan 

Pendidikan Gunung Walat (HPGW). Magang ini berlangsung dari tanggal 20 - 26 

Januari 2015. Kegiatan magang ini kami lakukan dengan perencanaan awal 

personil sebanyak 6 dengan komposisi 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 

Keberangkatan menuju lokasi menggunakan colt dengan trayek Bogor-Sukabumi. 

Kami berangkat dari kampus IPB Darmaga hari Selasa pukul 08.00 dengan 

menaiki kendaraan angkutan umum (colt), kemudian kami tiba di gang jalan 

HPGW pukul 11.20. Kami menunggu beberapa menit, kami dijemput oleh seorang 

petugas HPGW bernama Mas Medi. Beberapa menit perjalanan akhirnya kami 

sampai di Basecamp HPGW. Sesampainya di basecamp HPGW, kami mendapat 

sambutan hangat dari para pegawai HPGW. Setelah berkenalan dengan sebagian 

pegawai kamipun dipersilakan untuk beristirahat terlebih dahulu di wisma 

Rasamala. Wisma ini terletak tidak jauh dari kantor, sehingga kami tidak merasa 

takut dengan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan terjadi. Selain itu, 

wisma yang memiliki 6 ruangan ini difasilitasi tempat tidur yang lengkap dan 

nyaman untuk ditempati. Sesampai di Wisma, kami langsung membereskan 

wisma dan menata barang dengan baik. Setelah beres-beres kamar kamipun 

beristirahat seharian penuh. Sore hari sebelum mandi, kami sempatkan untuk 

melihat-lihat keadaan sekitar basecamp.  

Pada malam hari, selepas mendirikan shalat magrib kami bergegas menuju 

kantor HPGW. Setelah itu dilanjutkan dengan menyantap makanan enak yang 

disuguhkan tersebut. Selanjutnya kami melakukan briefing dengan Bang 

Meidilaga. Beliau merupakan Pegawai HPGW dan juga merupakan senior kami 

di Fahutan. Briefing tersebut kami membahas dan mendiskusikan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan selama kami magang. Pembagian waktu dan 

bahan-bahan yang dibutuhkan juga sempat direncanakan pada breifing ini. 

Selesai briefing kami lanjutkan dengan berbincang dengan pegawai yang sedang 

istirahat dan setelah itu kami pergi ke wisma untuk beristirahat. 

Hari kedua dimulai dengan awal yang baik, yang mana pagi-pagi sekitar 

pukul 04.30 WIB kami bangun dari tempat tidur untuk melaksanakan shalat 

subuh. Selepas itu, kami piket bersih-bersih. Dalam melakukan piket kami 


