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Presentasi Wira Usaha Produk Meubel Jati 

Surabaya, 15 Desember 2021 jam 09.00 WIB, IKPLN Daerah Jawa Timur mengadakan acara Presentasi Wira 

Usaha Produk Meubel Jati secara virtual melalui zoom. 

Undangan Presentasi yang dishare di Grup IKPLN Indonesia ini dihadiri oleh para Pengurus IKPLN Daerah 

Jawa Timur dan Cabang-cabang, PT PJB UPHT Gresik dan IKPLN NTT. 

Dyananto, Ketua IKPLN Daerah Jawa Timur dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bagian 

dari Bidang Usaha yang bermanfaat untuk diri dan 

terutama untuk orang lain. 

Kita siap membantu memasarkan lebih lanjut. 

Semoga apa yang dirintis ini dapat membuka wawasan 

bagi pensiunan tidak berhenti berkarya walaupun dengan 

usia yang terbatas. 

Anggota   IKPLN   Jawa   Timur   yang   punya   usaha   ingin 

diviralkan, ingin  dipromosikan melalui IKPLN Daerah Jawa Timur, silahkan koordinasi dengan Bidang Usaha. 

Diharapkan kreasi2 Wira Usaha dapat menambah penghasilan walaupun 

tidak seberapa tapi bermanfaat sehingga setiap bulan ada tambahan 

terutama untuk organisasi, di Bojonegoro ada ahli nila, ahli gurami dan 

lain-lain, data Bidang Usaha (Aries Dwianto dan Mukhamad Alwi) terus 

terpogram dengan adanya kegiatan ini. 

Kedepan ada kegiatan silaturahmi antara Pengurus Daerah dengan 

Cabang2 bergantian, siraman rohani, baik muslim maupun non muslim 

akan dijadualkan sehingga kegiatan dimasa tua ini kita tenang dan 

bahagia. 

Menutup sambutannya, Insha’Allah minggu depan, Bidang Kepensiunan & Pemeliharaan Kesehatan, Faissal 

akan melakukan sosialisasi terkait  FlowChart uang duka, Restitusi dan lain-lain. 

Mengawali pemaparan Produk Meubel Jati, Edy Suseno (Hp 

0822-3100-4642), Ketua IKPLN Cabang Ponorogo 

menyampaikan, besarnya potensi kayu jati untuk keperluan 

pembangunan rumah, perkantoran dan lain-lain. 

Potensi berupa besarnya produk kayu jati dari hutan milik 

penduduk maupun milik negara yang dikelola PT. Perhutani 

dan kebutuhan penduduk Indonesia berkisar 270 juta, 

setiap saat memerlukan papan dan perabotan. 

Disisi lain untuk produk eksport sebab tidak semua negara 

memiliki habitat bagi tumbuhan kayu jati. 

Edy Suseno siap bekerja sama apabila ada mitra yang 

memasarkan produk mebelair untuk eksport.  

Menutup presentasinya, Edy Suseno mengajak anggota IKPLN untuk merintis usaha di bidang mebelair dan 

disarankan fokus penjualan barang jadi, sebab lebih hemat dibanding memproduksi mulai bahan mentah. 

Acara Presentasi Wira Usaha 11:10 WIB, dengan pembacaan do’a oleh Anggota Bidang Usaha, Bapak Alwi. 

Salam ATS.. Aman, Tentram, Sejahtera 


