
LAPORAN UTAMA

Getah hitam atau lebih dikenal sebagai 
jonjot adalah limbah getah pinus. Selama ini 
memang kurang diperhatikan karena hanya 
dipandang sebagai ceceran yang tidak berni-
lai, gondorukem tanpa mutu (GTM). Padahal 
limbah getah pinus tersebut banyak dicari dan 
dimanfaatkan dalam industri-industri pembati-
kan kain. Getah hitam, sisa getah pinus yang 
menempel di drum penampungan getah atau 
tercecer di tanah secara tradisional banyak di-
olah masyarakat dengan menggunakan tungku 
dan bahan bakar kayu untuk mendapatkan 
‘malam’ atau gondo hitam sebagai bahan baku 
membatik.

Ceceran getah pinus yang terakumulasi bertahun-
tahun menjadi bahasan menarik dalam kunjungan Di-
rektur Utama Perum Perhutani, Ir Bambang Sukman-
anto ketika ‘blusukan’ di hutan pinus KPH Pekalongan 
Barat (9/10). Dalam dialog dengan jajarannya di la-
pangan itu ketika melihat ceceran limbah getah pinus 
di sebuah TP yang jumlahnya cukup banyak terbesit 
keinginan untuk memanfaatkan, mengolahnya agar 
bisa memberikan added value untuk tambahan peng-
hasilan perusahaan.

Potensinya cukup besar bila dikumpulkan dari 
ribuan TP getah pinus yang ada diseluruh Perhutani. 
Dirut mendorong gagasan mengolah ceceran getah 
yang menumpuk terakumulasi  bertahun-tahun untuk 
diolah menjadi getah premium kualitas prima. Sangat 
disayangkan kalau tidak dimanfaatkan. Apalagi de-
ngan trend sadapan getah pinus yang mulai menurun, 
maka kalau memang ada untungnya Dirut memerin-
tahkan agar dikerjakan dan KPH Pekalongan Barat 
diharapkan bisa menjadi pilot project pengolahan 
getah hitam tersebut.

Dari hasil kajian tim KPH Pekalongan Barat me-
nyebutkan bahwa rendemen getah hitam memiliki 
kadar kotoran kasar rata-rata 39,16 % atau sekitar 
600 kg/ton. Asumsi rendemen getah hitam adalah 35 
%, jadi rendemen getah hitam menjadi gondorukem 
hitam adalah 20 % dengan perhitungan 600 kg/ton 
x 35 % = 210 kg/ton. Sebagai contoh potensi getah 
hitam di KPH Pekalongan Barat sendiri ada sekitar 
33.000 kilogram dengan Rp 550/kg.

Gambaran umum TPG Induk di KPH Pekalongan 
Barat ada 55 TPG dengan taksiran volume getah hi-
tam di TPG induk masing-masing 1.500 kilogram atau 
sama dengan 82.500 kilogram. Sementara dari TPG 
pembantu yang jumlahnya ada 165 TP dengan volu-
me masing-masing TP 500 kilogram atau jumlahnya 
sama dengan yang dihasilkan dari TPG Induk. Jumlah 
dari keduanya 165.000 kilogram.

Berikut gambaran dari uji manual (tabel 1) dan  
uraian estimasi pendapatan (tabel 2) :

FOTO-FOTO : HMS BLP/DJULI k

Ceceran 'getah hitam' yang menumpuk.
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Dirut bersama jajarannya di daerah ke-
tika blususkan di hutan pinus BKPH Salem.

KPH PEKALONGAN BARAT - Direktur 
utama Perhutani, Ir Bambang Sukmananto, 
bersama rombongan melakukan blusukan 
ke wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (BKPH) Salem KPH Pekalongan 
Barat (9/10).

Blusukan menyusuri kawasan hutan 
di KPH Pekalongan Barat yang dilakukan 
oleh orang nomor satu di Perhutani itu 
dalam rangkaian kunjungan kerja sejumlah 
wilayah Perhutani Unit I Jawa Tengah se-
bagai komitmennya untuk turun kebawah 
melihat langsung hasil kerja jajarannya di 
lapangan. Sejak awal menjabat sebagai 
Dirut, Sukmananto dikenal sebagai sosok 
Direktur utama yang suka blusukan menyu-
suri hutan.

Pagi itu Dirut beserta rombongan 
sejenak singgah di kantor  Asper BKPH 
Bantarkawung yang kemudian dilanjutkan 
peninjauan lapangan di petak 52 a RPH Ci-
kuning BKPH Bantarkawung. Petak tersebut 
merupakan tanaman produksi pinus.

Di sela-sela tinjauannya tersebut  Suk-
mananto memberikan pengarahan dan 
pengharapan kepada   sejumla  rimbawan.

Dalam dialog dengan segenap jajaran-
nya di lapangan Bambang memberikan 
aprisiasi terhadap inovasi-inovasi yang di-
lakukan jajarannya. Seperti yang dilakukan 
jajaran KPH Pekalongan Barat misalnya 
dalam memberdayakan mengolah getah 
‘hitam’ untuk diproses kembali agar memiliki 
nilai lebih added valuea).

Dirut berharap ‘getah hitam’ atau getah-
getah yang tercecer di tanah sekitar tempat 
penimbunan (TP) getah bisa dikumpulkan 
diproduksi/diolah dijadikan getah premium 
untuk menghasilkan gondorukem dengan 
kualitas prima.

Pada kesempatan dialog yang diikuti 
segenap karyawan dari KPH Pekalongan 
Barat dan KPH Balapulang itu Bambang 
juga menegaskan bahwa Direksi tetap 
berkomitmen berusaha untuk mensejahter-
akan karyawannya. Namun di sisi lain ia 
juga berharap agar produktivitas karyawan 
juga ditingkatkan.

Aksi blusukan Dirut Perhutani tersebut 
didampingi langsung Wakil Kepala Perum 
Perhutani Unit I Jateng, Ir Slamet Wibowo, 
Adm KPH Pekalongan Barat Ir Eka Wahyu 
Sukartika, Adm KPH Pemalang Anton Fajar 
Agung S Hut dan Adm KPH Balapulang Isnin 
Soiban S Hut.  Hms Pkb/Gion – SW

TABEL 1

No Uraian
Hasil Pengujian(%) 

Ket.
Sampel 1 Sampel 2

1 Kdr. kotoran kasar 41,69 36,64

2 Kadar Air   0,49   0,49

3 Kdr. kotoran halus
(Gondo Hitam)

23,45 24,75

Sampel 1 Sampel 2Jlmh. kadar kotoran 65,63 61,83

TABEL 2

No URAIAN
Tarip

Rupiah Volume
Kilogram

Nilai
Rupiah Ket

I BIAYA PRODUKSI

1 Ongkos Pungut 250 1.000      250.000

2 Ongkos Angkut 250 1.000      250.000

Jumlah I      500.000

II BIAYA PENGOLAHAN DI PGT

1 Biaya pengemasan 100    200        20.000

2 Biaya operator 200 1.000      200.000

3 Bongkar muat bahan 200 1.000      200.000

Jumlah II      420.000

JUMLAH BIAYA     9.20.000

III PENDAPATAN

1 Penjualan 7.000    200   1.400.000

IV LABA/RUGI      480.000

V TOTAL KPH    33 15.840.000

Aksi Blusukan 
Dirut Perhutani 
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KPH PARENGAN - Pengamanan hutan 
nampaknya membutuhkan perhatian ekstra 
dari pihak terkait. Pasalnya terbatasnya 
jumlah dan persenjataan petugas Perhutani 
dimanfaatkan para pelaku kejahatan pen-
jarahan hutan.

Keterbatasan petugas perhutani ini, 
membuat para penjarah hutan makin berani. 
Pada bulan lalu, tepatnya Kamis (03/10/
2013) ratusan kawanan men jarah hutan 
petak 8 A Perhutani RPH Guwoterus, BKPH 
Mulyoagung, KPH Parengan. Dalam waktu 
sekejap, 16 batang pohon berhasil dipotong 
dan dengan santai mereka membawa hasil 
jarahannya.

Awal kejadian, 4 petugas Perhutani se-
dang berjaga di Pos PTM 4. Sekitar pukul 
05.30 WIB ratusan penjarah datang bersa-
maan. Merasa terancam, salah satu mandor 
hutan ini langsung menghubungi petugas di 
RPH Guwoterus. Namun sebelum bantuan 
personil tiba, keempat mandor tersebut dis-
ekap di pos penjagaan. Lalu para penjarah 
dengan leluasa menebang pohon jati yang 
ditanam pada tahun 1953 atau berusia 60 
tahun tersebut dan kemudian secara ber-
samaan pula mereka membawanya kearah 
utara hutan dengan jalan kaki. Setelah usai 
penjarahan, para mandor baru dilepaskan 
lagi. 

KRPH Guwoterus, Hendroyono, saat 
dikonfirmasi mengatakan jajarannya saat 
kejadian kalah jumlah dengan blandong. 
Sementara pada saat yang sama para man-
dor masih disekap. 

“Petugas kita sempat beradu argumen 
dengan mereka. Namun kita mengutamak-

an keselamatan jiwa petugas. Jangan sam-
pai kita berusaha menangkap mereka, lalu 
petugas kami jadi korbanya. Sebenarnya 
kita juga sudah bergerak cepat,” jelasnya. 

Diduga penjarahan ini disebabkan pen-
ingkatan pengamanan diwilayah hutan Per-
hutani KPH Jatirogo. Sehingga para pelaku 
bergeser wilayah operasinya.

“Me reka pelaku lama. Karena di Jatirogo 
ketat, mereka bergeser kesini,” ungkapnya. 

Akibat kejadian 
ini, perhutani menga-
lami kerugian sebe-
sar Rp 39.303.000. 
Atau volume kayu 
jati mencapai 12,208 
meter kubik. Jika 
sam pai masa daur, 
maka kerugian bisa 
mencapai ratusan juta 
rupiah. 

T a m p a k n y a , 
penjarah-penjarah 
dari Sidonganti dan 
desa-desa sekitarnya 
itu belum puas dan 
tetap nekat melaku-
kan penjarahan lagi 
di hutan Gowoterus, 
Kecamatan Montong 
yang masuk wilayah 
KPH Parengan. pada 
hari Minggu pagi 

(6/10/2013) ratusan orang bergabung lagi 
kembali melakukan penjarahan di hutan 
tersebutyaitu  di hutan petak 8A, RPH 
Guwoterus, BKPH Mulyoagung. Namun 
akhirnya aksi mereka berhasil digagalkan 
setelah beberapa orang di antaranya dilum-
puhkan oleh petugas dengan ditembak. 

Informasi yang berhasil dihimpun dilo-
kasi kejadian menyebutkan peristiwa ini ber-
mula saat pukul 06.30 WIB, sekitar hampir 
300 penjarah memasuki kawasan tersebut 
dan telah menebang sekitar 27 pohon. Tak 
berselang lama petugas gabungan Polsek 
Montong dan Polhut KPH Parengan sejum-
lah 35 orang yang dipimpin oleh Kapolsek 
Montong mendatangi lokasi penjarahan. 
Para petugas bergerak sangat cepat karena 
memang sejak kejadian pada hari Kamis 
sebelumnya petugas sudah berjaga-jaga 
pada level Siaga-1. Kedatangan para pen-
jarah di lokasi yang sama sudah diduga 
sebelumnya. 

Oleh  petugas para penjarah tersebut 
sempat diberi peringatan lisan namun tetap 
tidak dihiraukan. Hingga diberi tembakan 
peringatan ke udara dan ke tanah pun tetap 
saja bergeming bahkan kemudian ratusan 
orang tersebut bergerak merangsek ke 
arah petugas sambil mengacungkan senjata 
tajam. Akhirnya tindakan tegas dilakukan 
dengan mengarahkan tembakan langsung 
dengan tujuan melumpuhkan. 

Akibatnya, 3 orang pelaku terkapar 

Ganasnya Penjarah
Satroni Hutan Terang-Terangan

Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi saat meninjau mengecek langsung lokasi pen-
jarahan.

Nampak gambar potongan dari video amatir (disiarkan Metro 
TV), para blandong dengan santai membawa kayu jati jarahannya.
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meski sebelumnya pemimpin mereka yaitu 
Parto Sukiran (45) mengaku kebal tem-
bakan. Dua orang yang lain adalah Darkum 
(23) dan Tono (30). Ketiganya warga Desa 
Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten 
Tuban. Saat itu mereka  segera dilarikan 
ke RSUD Dr R Koesma Tuban untuk 
mendapatkan pertolongan medis. Sampai 
berita ini diturunkan para pelaku yang dilum-
puhkan tersebut masih menjalani perawatan 
di rumah sakit.

Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi, 
saat dikonfirmnasi menegaskan pihaknya 
sudah melumpuhkan 3 tersangka yang juga 
sebelumnya ditetapkan sebagai daftar pen-
carian orang (DPO).

“Kita amankan tiga tersangka, selain itu 
salah satunya juga DPO kasus penganiay-
aan terhadap petugas perhutani 1 tahun 
yang lalu. Kalau yang Parto Sukiran ini 
sudah lama, lebih 1 tahun,” jelasnya. Saat 
ditanya tentang kabar adanya empat bland-
ong lain yang tertembak dan tidak sempat 
diamankan, Kapolres tidak membantahnya. 
Namun dia tidak dapat memastikan kondisi 
mereka.  

“Modus mereka memang selalu men-
cari kelengahan petugas. Sementara itu kita 
fokus pada tersangka yang tertangkap dulu. 
Untuk tersangka lainnya kita akan tindak 
lanjut,” tegas Kapolres. Slamet Riyadi

KAPOLDA Jatim, Irjen Pol Unggung 
Cahyono berkunjung ke tempat kejadian 
perkara (TKP) dan Mapolsek Montong, 
Minggu (06/10/2013) malam. Kunjungan 
ini agar mengetahui laporan langsung dari 
bawahanya terkait peristiwa penembakan 
terhadap 3 (tiga) orang penjarah hutan KPH 
Parengan.

Didampingi sejumlah perwira 
tinggi Polda Jatim, Kapolda datang 
sekitar pukul 20.30 WIB dan menin-
ggalkan tempat sekitar pukul 24.00 
WIB. Kapolda saat datang, langsung 
menuju ruang Kapolsek dan meminta 
penjelasan dari bawahanya terkait 
peristiwa penembakan, termasuk 
juga meminta penjelasan dari Adm 
Perhutani KPH Jatirogo dan Adm 
KPH Parengan.

Saat dikonfirmasi, Kapolda Jatim, 
Irjen Pol Unggung Cahyono, men-
egaskan tindakan yang dilakukan 
anggotanya sudah sesuai prosedur. 
Karena para penjarah hutan tersebut 
telah melakukan perlawanan dan 
mengancam jiwa petugas. “Tanggal 
tiga kemarin, (3/10/2013) telah terjadi 
penyandaraan, dan juga pernah ter-
jadi kekerasan fisik terhadap seorang 

anggota Perhutani sehingga sampai terluka 
di kepala. Kemudian tadi dilakukan tindakan 
Kepolisian, karena mengancam jiwa ang-
gota Polisi. Perbandingannya 300 orang 
dengan 13 orang anggota polisi,” tegasnya.

Masih menurut Kapolda Jatim, “Mer-
eka yang terdaftar sebagai otak pelaku 

Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung 

antara lain yang bernama Parto Sukiran 
(45), Darkum (23) dan Tono (30), ketiganya 
warga Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, 
Kabupaten Tuban, semuanya sudah masuk 
dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda 
Jatim. Tiga-tiganya DPO, ada 7 LP (laporan 
polisi) yang sementara ini. Itu kejadian-ke-
jadian sebelumnya,” jelasnya.

Disinggung kondisi para tersangka, saat 
ini Parto Sukiran dan Tono masih dirawat 
di RSUD Dr R Koesma Tuban. Sedangkan 
Darkum dirujuk ke rumah sakit di Surabaya. 
Sedangkan pelaku lain yang berhasil kabur 
dengan luka tembak, Kapolda menghimbau 
agar mereka menyerahkan diri. 

“2 (dua) orang sedang dirawat di RSUD 
Tuban, yang satunya sedang dibawa ke 
Surabaya namanya Darkum. Tadi saya 
perintahkan Dokkes mengawal disana. 
Rata-rata kena kaki, kami lumpuhkan,” im-
buhnya.

Kapolda Jatim memastikan anggota 
yang menembak tidak akan diperiksa. Kare-
na sudah menjalankan pengamanan atau 
tindakan sesuai prosedur.  Saat ini 2 Kompi 
Brimob Polda Jatim diterjunkan diwilayah 
Kecamatan Montong untuk memberikan 
rasa aman kepada masyarakat.

“Negara tidak boleh kalah dengan pre-
manisme, kekerasan. Kalau kita biarkan 
masyarakat akan jadi korban,” tegasnya.

Atas peristiwa ini, Polisi mengamankan 
barang bukti berupa 4 buah keris, 4 pedang, 
2 kapak (pecok) dan 3 bendo (parang). 

Slamet Riyadi

Negara Tidak Boleh Kalah
Dengan Premanisme dan Kekerasan

Berharap Penjarahan Berhenti
UNTUK melakukan antisipasi serangan 

balasan ataupun hal-hal yang tidak diingink-
an dari kelompok penjarah hutan tersebut, 
selama lebih kurang tiga hari ratusan petu-
gas kepolisian dari jajaran Polres Tuban 
dibantu dari Brimob Polda Jatim dengan 
bersenjata lengkap masih berjaga di sekitar 
lokasi hutan Desa Guwoterus, Kecamatan 
Montong, Tuban. Selanjutnya dalam tiga 
minggu berikutnya secara bertahap bantuan 
pengamanan dikurangi. 

Pasca penembakan terhadap Parto 
Sukiran (45), Darkum (23) dan Tono (30), ke-
tiganya warga Desa Sidonganti, Kecamatan 
Kerek, Kabupaten Tuban. Perhutani KPH 
Parengan berharap gangguan keamanan 
dikawasan hutan menurun. Bahkan gang-
guan skala besar berupa penjarahan akan 
berhenti secara total. 

Administratur Perhutani (Adm.) Perhu-
tani KPH Parengan, Daniel Budi Cahyono, 
saat dikonfirmasi, mengatakan bahwa 
dengan tertangkapnya otak penjarahan 
diharapkan dapat mengurangi pembalakan 
liar. “Ya saya berharap demikian, terutama 
karena tokoh-tokoh utamanya sudah bisa 
dieleminir,” jelasnya.

Lebih lanjut Daniel mengatakan bahwa 

Parto Sukiran otak penjarahan yang juga 
masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) 
Polisi ini baru 3 kali menjarah dikawasan 
hutan KPH Parengan. Namun sebelumnya 
beroperasi dikawasan hutan KPH Jatirogo. 
“Selama ini tersangka PS ke KPH Jatirogo, 
dan menurut informasi sangat banyak meru-

Adm KPH Parengan, D Budi Cahyono.
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gikan disana. Sedangkan di KPH Parengan 
selama setidaknya tiga tahun ini ya baru kali 
ini berjumlah banyak,” ungkapnya.

Diungkapkan bahwa atas kejadian 
penjarahan hutan yang berhasil digagalkan 
ini, para pelaku sudah berhasil menebang 
26 pohon jati yang belum sempat dibawa 
pelaku. Dengan total 29,4 meter kubik atau 
senilai Rp. 120,6 juta. Saat ini barang bukti 
sudah diamankan di Tempat Penimbunan 
Kayu (TPK) Ngogro.  

Slamet Riyadi

PARTO Sukiran bersama dan 2 orang 
kawannya yang ditembak petugas benar-
benar menjadi incaran. Pasalnya sejak 
tahun 2012, Adm ini memang pernah me-
nyampaikan soal DPO PS ini disayembara-
kan di Jatirogo bahwa barang siapa yang 
berhasil menangkapnya akan mendapatkan 
hadiah uang tunai Rp. 25 Juta.

“Bahkan saya sejak pertama kali 
menjadi Adm Jatirogo saya yang sudah 
berkali-kali berupaya meminta tegas, mel-
aporkan, berkoordinasi dan memberikan 
banyak laporan, mulai tingkat Polsek hingga 
ke Polda,” ungkap Amas. 

Amas Wijaya, saat dikonfirmasi usai 
kunjungan Kapolda di lokasi penjarahan 
dan penembakan, Senin (07/10/2013) men-
egaskan sayembara yang dibuatnya akan 
dipenuhi. Menurutnya sejak 2011, kelompok 
ini sudah menjarah hutan KPH Jatirogo 
bersama 300 sampai 500 orang tiap kali 
menjarah.

“Bahkan terkait sayembara ini sudah 
saya publikasikan ke banyak media cetak, 
on line (web) bahkan hingga televisi karena 
saya sudah betul-betul jengkel atas DPO 
ini,” ungkapnya kepada BINA. 

Petugas yang kalah jumlah, dan per-
timbangan teknis lainya selalu tidak dapat 
berbuat banyak. Karena Sukiran selalu be-
rani melawan petugas ketika akan ditindak. 
Bahkan beberapa kali menyandra petugas 
Perhutani. Kondisi inilah yang menyebab-

kan Amas Wijaya membuat sayembara 
penangkapan Parto Sukiran ini 

Masih menurut Adm Perhutani KPH 
Jatirogo, komplotan yang dipimpin Sukiran 
ini sejak 2011 sudah merugikan negara 
belasan milyar. Dengan rincian selama 
2011 sebanyak 2.542 pohon atau senilai 
Rp. 1.126.044.000. Tahun 2012 sebanyak 
9.881 pohon dengan kerugian mencapai 
Rp. 10.602.977.000.

Sedangkan tahun 2013 turun yang dite-
bang dengan jumlah 3.791 atau senilai Rp. 
4.671.806.000. “Dia menjarah bersama 500 
sampai 600 orang gabungan dari 3 desa. 
Bahkan KRPHdan beberapa mandor saya 
juga pernah ada yang disandra dan disakiti,” 
ungkap Amas Wijaya.

Tentang teknis penyerahan hadiah uang 
tunai Rp. 25 juta akan di koordinasikan den-
gan Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi. 
Hadiah tersebut akan diberikan kepada 
siapa dan siapa saja yang berhak meneri-
manya. “Saya belum koordinasi dengan pak 
Kapolres,” jelasnya.

Disinggung alasan para penjarah karena 
keterbatasan ekonomi, hal ini dibantahnya. 
Karena menurut analisa dan data lapangan, 
karakter keterbatasan ekonomi tidak sampai 
berani melakukan perlawanan dan jumlah 
penjarah massal. “Itu koordinatornya dapat 
bayaran Rp. 20 ribu per-orang. Kalau pen-
jarahan ini sudah premanisme yang sudah 
sistematis. Dan negara jangan sampai dika-

lahkan mereka,” tegasnya. 
Sementara itu, menurut data dari Perhu-

tani KPH Parengan, komplotan Sukiran ini 
menjarah hutanya sebanyak 3 kali selama 
awal bulan Oktober 2103. Aksi pertama dan 
kedua 17 pohon amblas dijarah. Sedangkan 
aksi terakhirnya sebanyak 27 pohon dite-
bang, namun belum sempat dibawa, sudah 
dilumpuhkan petugas. Akibat kejadian ini, 
KPH Parengan menderita kerugian lebih 
dari Rp. 159 juta. Slamet Riyadi

Tiap Kali Menjarah 300 Sampai 500 Orang

TIGA penjarah hutan yang ditembak 
petugas masih menjalani perawatan medis. 
Mereka adalah  Parto Sukiran (45), Darkum 
(23) dan Tono (30), ketiganya warga Desa 
Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten 
Tuban, usai kejadian langsung dirawat di 
RSUD Dr. R Koesma Tuban.

Direktur RSUD. Dr. R. Koesma Tuban, 
Dr Zainul Arifin saat dikonfirmasi, Minggu 

Tiga Penjarah Yang Ditembak Masih 
Dirawat Dan Terus Dijaga Ketat

(06/10/2013) mengaku dia tidak mengeta-
hui secara pasti letak luka tembak. Namun 
membenarkan terdapat pasien dengan luka 
tembak sedang dirawat stafnya.

Ketiganya sudah mendapat perawatan 
intensif oleh petugas medis. Setiap 2 jam 
sekali setiap pasien dilakukan pengecekan. 
Agar diketahui secara dini gejala dari obat 
yang diberikan.

“Ya ada 3 pasien yang datang pagi tadi. 
Langsung kita periksa dan diberi obat per-
tolongan. Kita tidak mengetahui apakah itu 
pelaku kejahatan atau tidak yang jelas kita 
ada pasien kita lakukan pengobatan saja. Ya 
ada luka tembaknya,” ujarnya.

Kapolres Tuban, AKBP Ucu Kuspriyadi 
saat dikonfirmasi ditempat berbeda  men-
egaskan pihaknya terus mengawasi dengan 
penjagaan ketat kepada ketiga tersangka 
yang masih dirawat tim medis.

“Terutama tersangka yang bernama Par-
to Sukiran ini akan kita awasi ketat karena 
dia menjadi otak penjarahan, selain itu dia 

juga beberapa kali melakukan tindak ke-
kerasan. DPO itu memang sudah lama kita 
incar. Banyaknya peluru yang keluar akan 
kita cek lagi. Korban sadar dan kondisinya 
membaik,” ungkapnya. 

 
Penyimpanan Kayu Jarahan Tak Lu-

put Digrebek
Tempat penyimpanan hasil penjarahan 

komplotan Parto Sukiran Cs, Jum’at (11/10/
2013) digrebek petugas gabungan yang dip-
impin langsung Wakapolres Tuban, Kompol 
Radiant. Dari area ladang Desa Woluten-
gah, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban 
diamankan kayu gelondongan dan dimuat 
dengan 3 truk untuk dibawa ke Mapolres 
Tuban. 

Penyisiran dimulai sekitar pukul 16.00 
WIB, puluhan personil Sat Brimob Kompi C 
Polda Jatim. Serta jajaran Polres Tuban ber-
senjata api laras panjang datang melakukan 
penyisiran di Desa Wolutengah. Hasilnya 
ditemukan kayu gelondongan disebuah 
ladang warga diduga milik seseorang berini-
sial Dn. Polisi juga sempat memeriksa lokasi 
pengolahan kayu, namun hanya menemu-
kan sebagain kecil kayu illegal. Sedangkan 
dua orang pekerja pengolahan kayu dia-
mankan ke Mapolsek Kerek untuk dimintai 
keterangan terkait kepemilikan kayu-kayu 

Adm KPH Jatirogo, Amas Wijaya.
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LAPORAN KHUSUS

KPH PARENGAN - Bagi Perhu-
tani KPH Parengan, menyerukan pesan 
pelestarian hutan bisa dilakukan dengan 
berbagai cara. Pendekatan kebudayaan 
juga bisa dijadikan salah satu alternatif. 
Pemikiran itulah yang mendasari KPH 
Parengan menyelenggarakan pentas bu-
daya bertitel “Suluk Kembang Jati”. Acara 
yang dihelat di halaman kantor setempat  
pada 2 Oktober 2013 lalu itu menghad-
irkan budayawan Anis Sholeh Ba’asyin 
yang mengusung kelompok Orkes Puisi 
Sampak Gus-Uran. Kelompok ini adalah 
kelompok musik yang mengolah puisi-puisi 
karya Anis menjadi sajian musik. Musiknya 
sendiri merupakan perpaduan instrumen 
tradisional dan modern. 

Disamping itu acara tersebut juga 
menghadirkan diskusi berbobot dengan 
narasumber Kang Yoto (Bupati Bojone-
goro), budayawan Prie GS dan Gayo 
– wartawan dan penulis.

Acara yang diawali dengan tampilan 
pantomim yang sangat menarik. Kemu-
dian tampil Orkes Puisi Sampak Gus-Uran 
menampilkan nomor perdananya yang 
bertitel Suluk Keseimbangan yang disusul 
dengan Suluk Jaman Akhir.  Diskusi yang 
berlangsung di antara penampilan bebera-
pa komposisi orkestrasi puisi berlangsung 
sangat hangat. Ketiga narasumber den-
gan dipandu oleh Anis membincangkan 
eksistensi hutan di wilayah Bojonegoro 
dan Tuban. 

Gayo membincangkan dari aspek 
historisnya, sedangkan Kang Yoto lebih 
pada aspek sosial dan keterkaitannya 
dengan pembangunan wilayah, namun 
tetap dalam bingkai filosofi yang tinggi. 
Sedangkan Prie GS dengan gayanya yang 
sangat cair mengupasnya dari sisi perilaku 
manusia. Para pembicara sepakat bahwa 
eksistensi hutan itu penting bagi kehidu-
pan dan untuk merawat dan menjamin 
terjaganya kepentingan itu tidak hanya 
diperlukan kecerdasan intelektual namun 
juga kecerdasan moral. Diskusi juga 
melibatkan penonton untuk memberikan 
pendapat atau bertanya.

Daniel, Adm/KKPH Parengan, 
menyam paikan bahwa acara ini dimaksud-
kan sebagai wahana untuk membumikan 
pesan pelestarian hutan dan lingkungan 
melalui pendekatan kebudayaan. Perhe-
latan tersebut digelar untuk memeriahkan 
hari jadi Bojonegoro yang ke-336.

Gelar Budaya “Suluk Kembang Jati” 
merupakan kerjasama antara Perhutani 
Parengan dengan Pertamina-EP Asset 4 
dan SKK Migas.  Slamet Riyadi

Pesan Pelestarian
Hutan Lewat 

Pendekatan Budaya

yang diolah Dn. Dengan pengamanan eks-
tra ketat, ditambah kekuatan personil Polhut 
Perhutani, kayu jati gelondongan maupun 
yang sudah berbentuk balok tersebut ke-
mudian diangkut dengan 3 truk ke Mapolres 
Tuban sekitar pukul 20.00 WIB.

Kapolsek Kerek, AKP Elis Suendayati 
enggan memberikan komentar saat dikon-
firmasi. Begitupun saat sejumlah perwira 
Polres Tuban juga enggan berkomentar 
terkait penggrebekan sebagian kecil ha-
sil penjarahan ini. Termasuk Wakapolres 
Tuban, Kompol Radiant saat dikonfirmasi 
hanya berlalu meninggalkan wartawan 
tanpa memberikan penjelasan.

Sementara itu, Kepala Desa Woluten-

gah, Rasdam, saat dikonfirmasi mengaku 
dirinya tidak mengetahui rencana peng-
grebekan ini. Secara tiba-tiba dia diberitahu 
oleh Kasat Reskrim Polres Tuban, AKP Wa-
hyu Hidayat. Karena ada pengakuan dari 
tersangka Parto Sukiran Cs Bahwa barang 
bukti kayu hasil penjarahan dibeli warga di 
Desa Wolutengah.

“Ini tadi saya didadak langsung ada 
kesini, lha katanya dari pak Kasat ini 
perkembangan kasus dan pengakuan 
dari tersangka yang ada di Polres,” jelas 
Kades. Ditanya pemilik kayu jati yang sudah 
berbentuk balok tersebut, Kades mengaku 
tidak tahu.  

Slamet Riyadi

Petugas amankan kayu-kayu yang ditebang penjarah ke TPK.
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KEHUTANAN

Komisi IV DPR RI Terkesan Program PHBM 

UNIT I JAWA TENGAH - Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang 
diimplementasikan Perum Perhutani sejak 
2002 yakni dengan memberikan sharing/
bagi hasil produksi sebesar 25 % kepada 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
sudah mencapai nilai ratusan miliar dan 
terus meningkat dari tahun ke tahun. Di Pe-
rum Perhutani Unit I Jawa Tengah sampai 
2012 dana sharing yang diserahkan sudah 
mencapai Rp 115,7 miliar yang terdiri dari 
sharing produksi kayu senilai Rp 88,5 miliar 
dan sharing produksi non kayu senilai Rp 
27,2 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Perum 
Perhutani Unit I Jawa Tengah, Ir Teguh 
Hadi Siswanto saat menyambut rombon-
gan Komisi IV DPR RI dalam acara ramah 
tamah dengan Perum Perhutani Unit I 
Jateng di Kebumen (28/10). Rombongan 
Komisi IV DPR RI tersebut dipimpin Rosyid 
yang dalam masa resesnya untuk meninjau 
sejumlah lokasi di Jawa Tengah kawasan 
selatan di bidang pertanian, kelautan dan 
perhutanan. Dipilihnya wilayah selatan 
sebagaimana disampaikan Rosyid diawal 
sambutannya karena pengelolaan hutan di 
wilayah selatan dinilai sebagai yang terbaik. 
Rombongan dari Jakarta didampingi lang-
sung oleh Direktur Industri Perum Perhutani 
Ir Heru Siswanto MBA. 

“ Nilai sharing atau bagi hasil ini akan se-
makin meningkat dari tahun ke tahun yang 

kita harapkan dapat menjadi 
stimulus bagi perkembangan 
perekonomian di desa hutan 
serta perbaikan prasarana 
desa,” kata Teguh.

Disampaikan Ir Teguh 
Hadi Siswanto lebih lanjut 
bahwa terkait Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat 
tersebut Perum Perhuani Unit 
I Jateng melibatkan sebanyak 
1.930 Desa melalui LMDH 
yang sampai saat ini sudah 
terbentuk 1.933 LMDH dan 
berakta notaris. Namun sejauh 
ini ditegaskan Tegus masih 
ada beberapa LMDH yang 
belum bersedia melakukan 
penandatanga nan kerjasama 
tersebut lantaran beberapa 
masalah yang sampai saat ini 
terus dilakukan pendekatan-
pendekatan untuk mencapai 
sinergi yang positif dalam ker-
jasama PHBM tersebut, baik 
dengan masyarakat sekitar 
maupun stakeholder terkait 
lainnya.

“ 1.933 LMDH atau 99.6 
persen dari LMDH yang ada 
sudah menandatangani ker-
jasama PHBM di hadapan 

notaris dan sampai saat ini sebanyak 1.874 
LMDH atau 97 persen sudah melakukan 
rencana strategis,” jelas Teguh.

Dihadapan rombongan Komisi IV DPR 
RI itu juga dijelaskan Teguh bahwa Perhu-

tani selain memberikan sharing produksi, 
guna pengembangan usaha-usaha di ma-
syarakat Perhutani juga memberikan bantu-
an pinjaman modal usaha melalui Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
Dari data  2008 – 2012 Perum Perhutani 
Unit I Jateng sudah menyerahkan pinjaman 
modal dana PKBL ke masyarakat senilai Rp 
7,6 miliar lebih untuk pengembangan berb-
agai sektor unit-unit usaha di sekitar hutan, 
seperti pertanian,  peternakan, perkebunan, 
perdagangan, industri dan usaha-usaha 
lainnya.

Guna meningkatkan usaha produktif 
para mitra binaan, penyaluran dana PKBL 
dikatakan Teguh kini lebih diarahkan pada 
sentra-sentra usaha atau cluster usaha 
produktif masyarkat. Ini selain akan memu-
dahkan monitoring juga ada kejelasan 
pengembalian pinjaman.

Pengembangan cluster usahan tersebut 
tersebar di sejumlah kota di Jawa Tengah, 
seperti cluster budidaya kambing, cluster 
tanaman porang dan empon-empon, clus-
ter tenun dan batik, cluster perikanan dan 
lain-lain.

Ramah-tamah yang berlangsung sekitar 
satu setengah jam itu diharapkan dapat 
memberikan masukan yang positif Komisi 
IV DPR RI, khususnya guna bisa mem-
berikan dukungan kepada Perhutani terkait 
sumbangsihnya dalam keterlibatan pem-
berdayaan ekonomi masyarakat desa. Dan 
tampaknya rombongan Komisi IV DPR RI 
tersebut terkesan dengan program-program 
kemitraan yang dibangun Perhutani.

S.Widhi

Ir Teguh Hadi Siswanto MM, Kepala Perum Perhutani 
Unit I Jawa Tengah.

Clustes ternak kambing Jawa Randu binaan KPH Kedu Selatan.
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SEPUTAR KBM

Flooring Dominasi Produk KBM IK Brumbung
KBM IK BRUMBUNG – Kekosongan 

pucuk pimpinan Kesatuan Bisnis Mandiri 
Industri Kayu (KBM IK) Brumbung Perum 
Perhutani Unit I Jateng sejak April lalu tidak 
membuat irama kerja unit  pengolahan kayu 
ini tersendat. Produksi tetap berjalan nor-
mal, bahkan kinerja karyawan malah lebih 
meningkat. 

“ Ya ini bisa kita lihat, kalau tahun ke-
maren kita bekerja 11 bulan untuk bisa 
memenuhi target, tahun ini bulan kesepuluh 
kayu log kita sudah habis diolah,” kata Dian 
Rakhmawati S Hut, Menejer Pengolahan 
Kayu KBM IK Brumbung kepada BINA dise-
la kegiatan Idul Qurban yang digelar kantor 
itu (16/10).

Dian yang juga dipercaya menggawangi 
pelaksana harian industri pengolahan kayu 
Perhutani di Brumbung itu menegaskan 
bahwa industri memang sangat tergantung 
dari pasokan kayu. Seperti pasokan tahun 
ini pasokan kayu sudah habis sampai akhir 
Oktober, pada unit saw mill Nopember ini 
tidak berproduksi sehingga yang bekerja 
hanya di bagian moulding.

“ Kayu-kayu bermutu rendah pun kita 
olah di sini agar mendapat added value yang 
lebih tinggi. Pimpinan unit juga menekankan 
agar kayu-kayu yang mutunya rendah untuk 
diproduksi massal di sini. Hasilnya seperti 
produk fingger join laminating sebagai pela-
pis pintu,” jelasnya.

KBM IK Brumbung saat ini memiliki dua 
unit pabrik pengolahan, yakni unit pengola-
han kayu Brumbung sendiri dan unit pengo-
lahan mitra kerja sama dengan PT Regal 
Home Furnishing dari Cina. Dalam ker-
jasama itu pihak PT Regal mendatangkan 

sendiri unit mesin pengolah 
yang sebagian besar mesin-
mesin tersebut untuk mengo-
lah produk kayu flooring. 

Kayu flooring ia katakan 
sekarang lebih diminati dari 
pada pr oduk garden furni-
ture seperti yang dikerjakan 
KBM IK Brumbung waktu lalu. 
Sekarang prosentase olahan 
kayu flooring lebih besar dari-
pada produk garden furnitur 
e termasuk produk-produk 
turunannya. 

“ Kalau dulu orang berpikir 
flooring produksi dengan spek 
tinggi, namun sekarang tidak. 
Jadi kalau untuk Eropa kalau 
dulu permintaannya grade A, 
tapi sekarang tidak, grade B, 
C pun sekarang bisa masuk 
ke sana,” kata Menejer ber-
jilbab ini seraya menjelaskan 
kalau produknya sejak Mei 
lalu sudah dilakukan pengiri-
man ke luar negri. Sebagian besar produk 
flooring dikatakan masuk ke Cina selain ke 
Eropa. Sementara untuk penjualan dalam 
negri dikatakan tetap dilayani tetapi jum-
lahnya malah hanya sedikit. 

Menyinggung pendapat perusahaan 
dikatakan Dian tahun secara umum men-
galami penurunan.

Diakui adanya kerja sama aliansi de ngan 
PT Regal Home Furnishing dari Cina itu pi-
hak KBM IK Brumbung malah mengala mi 
anjlok produksinya. Lantaran dari PKS yang 
ditanda tangani waktu itu targetnya tinggi, 

tapi diperjalanan PT Regal Home Furnishing 
hanya mengambil log sedikit sehingga tidak 
berimbang. Sehingga dari segi penghasilan 
pun menjadikan KBM IK Brumbung anjlok.

“ Kita anjlok di KSP itu karena dulu kita 
perkirakan dapatnya sekitar Rp 82 miliar 
tapi sekarang dapatnya malah hanya Rp 
2,7 miliar saja, sangat jauh. Jadi ya secara 
keseluruhan pendapatan KBM IK Brumbung 
anjlok,” jelasnya Dian. 

Tapi, jelas Dian lebih lanjut, khusus un-
tuk pengolahan kayu yang ditangani KBM 
IK Brumbung sendiri dibandingkan tahun 

lalu pendapatannya di-
katakan lebih baik. Sam-
pai medio Oktober 2013 
tercatat tercapai Rp 34,4 
miliar, sementara dari 
KSP hanya sebesar Rp 
3,3 miliar sehingga total 
pendapatan sampai Ok-
tober 2013 baru tercapai 
Rp 37, 7 miliar.

Namun demikian 
ia berharap dan ingin 
industri kayu Brumbung 
semakin maju di masa 
mendatang, industri 
tidak hanya seba gai 
sejarah tapi harus terus 
dan terus ada. Apalagi 
adanya wacana revital-
isasi industri di Perhu-
tani maka ia berharap 
dimasa mendatang KBM 
IK Brumbung juga bisa 
berkembang lebih besar 
lagi.

S.WidhiKesibukan unit pengolahan produk flooring KBM Industri Kayu Brumbung Perhutani Unit I Jateng.

Dian Rakhmawati S Hut, Menejer Pengolahan Kayu 
KBM IK Brumbung.
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SEPUTAR KPH

Investasi Tanaman Jahe yang Menjanjikan
KPH BALAPULANG – Eks TPK Song-

gom di BKPH Songgom yang salama ini 
sudah tidak berfungsi kini disulap menjadi 
hamparan kebun jahe. Eks TPK seluas 0,2 
hektar yang rindang sangat cocok untuk 
budidaya tanaman empon jenis jahe. Pena-
naman memang baru dilakukan sekitar awal 
Nopember 2013 ini, tapi dari hitungan bisnis 
dalam 10 bulan masa tanam dan pada bulan 
ke-11 dipanen hasilnya sudah terlihat bisa 
memberikan keuntungan yang luar biasa. 

“ Ya saya harapkan ini akan berjalan 
lancar,” kata Adm/KKPH Balapulang, Isnin 
Soiban S Hut membuka pembicaraan de-
ngan BINA di ruang kerjanya (2/11).

Dijelaskan, untuk penanaman perdana 
ditanam sebanyak 1.250 karung yang 
nantinya setiap karung diharapkan bisa 
berproduksi minimal sekitar 20 kilogram. 
Sehingga kalau dengan harga jahe untuk 
harga terendah sekarang ini sekitar Rp 
10.000/kg harapannya pada saat panen 
nanti bisa mendulang uang sebesar Rp 250 
juta. Yakni dari perhitungan 1.250 x 20 x Rp 
10.000 = Rp 250.000.000.

Kebun jahe dirancang tanpa melakukan 
pengolahan lahan tetapi de ngan menggu-
nakan media karung yang diisi tanah/pasir 
sungai dan dicampur pupuk bokhasi. Media 
karung berukuran 50 x 50 dikatakan Isnin 
pengisian campruran media tanam  tersebut 
dialakukan sampai enam tahap.

“ Pengisian pertama setinggi 15 senti, 
kemudian dikasih bibit dan kalau sudah tum-
buh batangnya diisi lagi media tanam sam-

pai enam kali, kita rawat 
sampai menunggu  panen, 
“ jelasnya.

Namun pekerjaan tidak 
selesai sampai disitu saja. 
Untuk kontinyuitas pemane-
nan yang diperhitungkan 
setiap bulan panen maka 
selanjutnya dilakukan per-
siapan media baru untuk 
tanaman bulan berikutnya.

“ Begitu seterusnya. 
Jadi eks TPK Songgom itu 
nanti jadi sebuah ‘pabrik 
uang’,” tuturnya lebih lanjut 
bersemangat.

Kebun jahe emprit 
yang mempekerjakan 
seorang Mantri dan enam 
orang mandor dari RPH 
setempat serta melibatkan 
LMDH sekitar itu ia katakan 
dilakukan murni dengan 
hitungan bisnis. Artinya 
karena dengan pendekatan 
bisnis maka hitungannya 
semua yang dikeluarkan 
menjadi sebuah biaya. Bahkan tujuh tenaga 
yang dipekerjakan tadi pun misalnya kalau 
tidak bisa share in put berupa uang dalam 
hitu ngannya tenaga mereka yang dihitung.

“ Tinggal pilih mereka mau dibayar sesu-
ai dengan HUK atau share in put modal 
yang tentu hasilnya nanti akan lebih besar. 
Kalau mau diupah ya sesuai HUK tadi, arti-

nya mereka hanya sekedar menjadi tenaga 
kerja saja,”  katanya.

Menyinggung sumber pendanaan, kata 
Isnin yang semua dilakukan sebenarnya un-
tuk menambah kesejahteraan karyawannya 
dari usaha agro tersebut. 

“ Karena mind set saya kalau ada karya-
wan yang mau menambah kesejahteraan 
dari usaha agro ini silakan bergabung 
dengan cara menitipkan sejumlah uang. 
Terserah mau titip berapa nanti kita hitung, 
untuk sekali panen, beberapa kali panen 
atau seterusnya,” kata Isnin menegaskan 
kalau hitungannya yang jelas keuntungan 
berlipat bisa tiga sampai empat kali dari 
modal. Namun Isnin menyarankan agar 
pendapatan bisa kontinyu idalnya ya se-
tiap bulan investasi dana. Syukur-syukur 
perusahaan bisa menghandel atau melalui 
kopersi karyawan.

Untuk masalah pemasaran panen di-
katakan tidak masalah, pihaknya sudah 
melakukan sounding ke asosiasi petani 
jahe yang sudah punya link ke pabrik jamu 
besar di Jawa Tengah. Intinya pabrik jamu 
tersebut bersedia menerima pasokan jahe 
berapapun banyaknya.

Isnin berharap dengan inovasi investasi 
tanaman jehe ini diharapkan sedikit bisa 
membantu memberikan tambahan peng-
hasilan bagi karyawan. Atau bahkan kalau 
ini bisa diterapkan di tempat-tempat lain 
barangkali bisa menjadi jalan meredam me-
ngatasi persoalan tenaga kerja PP di Perhu-
tani yang sampai saat ini belum tuntas.

S.Widhi

Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban S Hut.

Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban  berdialog dengan ahli petani jahe.
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SEPUTAR KPH

Komitmen Jadikan Sadapan Getah Bersih
KPH KEDU SELATAN – Di tengah 

menurunnya produksi sadapan, jajaran 
KPH Kedu Selatan sebagai salah satu KPH 
terbesar penghasil getah tetap berkomitmen 
menjadikan hasil produksi sadapan bersih, 
getah mutu I premium dengan rendemen 
bisa lebih dari 95 %. Kebijakan yang di-
canangkan sejak 2011 ‘ KPH Kedu Selatan 
Menuju Era Getah Bersih ‘ dikatakan Kasi 
PSDH KPH Kedu Selatan, Hartanto SE 
sampai saat ini setidaknya sudah diproduksi 
hampir 1000 ton getah mutu I premium.

“ Tahun 2011 kita memproduksi sekitar 
480 ton getah bersih dan 2012 meningkat 
menjadi 513 ton. Namun untuk 2013 sampai 
saat ini kita baru bisa berproduksi 10 ton 
karena faktor cuaca,” katanya kepada BINA 
di ruang kerjanya (18/9).

Faktor cuaca ia tegaskan memang 
sangat menjadi faktor produktivas sada-
pan. Tingginya curah hujan pada triwulan 
pertama dan triwulan kedua ditengarai me-
nyebabkan produksi sadapan menurun dan 
kadar air bawaan cukup tinggi.

“ Hal tersebut juga menyebabkan penca-
paian kadar kotoran air 5 persen tidak bisa 
tercapai,” jelasnya.

Namun demikian, lanjutnya, komitmen 
KPH Kedu Selatan sebagai pelopor dalam 
‘ era getah bersih’ tetap menjadi pegangan. 
Semua jajaran, dari Mandor, Asper sampai 
Administratur berkomitmen untuk selalu 
meningkatkan mutu getah yang sebaik-baik-

nya. Produksi getah pinus tetap menjadi 
andalan tidak hanya kwantitas tetap kualitas 
juga perlu diperhatikan. Untuk itu kegiatan 

monitoring dan evaluasi produksi getah 
pinus terus dilakukan. Yakni pengawa-
lan dalam pelaksanaan kegiatan sada-
pan secara maksimal dan mencermati 
pada petak-petak yang produksinya 
tertinggal.

KPH Kedu Selatan selain itupun 
juga terus berbernah dalam upaya me-
ningkan pendapatan, yakni melakukan 
penggalian berbagai potensi yang ada 
seperti optimalisasi HHBK, wana wi-
sata dan lain sebagainya yang dikemas 

dalam redesign KPH menuju KPH Mandiri.
Dari situ kata Hartanto bisa terlihat 

penurunan rugi perusahaan. Tahun 2012 
katanya KPH Kedu Selatan masih minus Rp 
25 miliar, namun pada 2013 dari prognosa 
akan ada penurunan sekitar Rp 14 miliar 
dan pada 2014 mendatang ada sekitar Rp 
11 miliar. Angka itu tentu akan terus menu-
run pada tahun-tahun selanjutnya.

“ Nah disitu kami harus bekerja keras 
agar getah tercapai dan kayu tercapai yang 
sudah barang tentu kami juga harus efisiensi 
biaya. Dan alhamdulillah untuk biaya ini ti-
dak ada pelampauan signifikan seperti yang 
telah dilakukan evaluasi dari unit,” katanya. 

Kerja keras yang dilakukan jajaran-
nya di lapangan ia dikatakan KPH Kedu 
Selatan selama tiga tahun terakhir juga 
telah banyak yang menyumbangkan 
prestasi bidang tanaman di kancah na-
sional. Tahun 2011 dan 2012 BKPH Ke-
bumen menerima penghargaan dalam 
Pekan Penghijauan Nasional (PAKN) 
dan tahun 2013 KRPH Somogede 
BKPH Karanganyar masuk nominasi 
Juara II tingkat nasional lomba Wana 
Lestari.

“ Ya harapan kami SDM di KPH 
Kedu Selatan semakin meningkat, 
baik kapabilitas dan kompetensinya, 
berprestasi tidak hanya di bidang pen-
gelolaan SDH saja tapi juga di bidang 
lingkungan sosial,” pungkasnya.

S.Widhi

Kegiatan penyaringan getah di lapangan.

Kasi PSDH KPH Kedu Selatan, Hartanto SE dan produksi getah premium yang terus diper-
tahankan.
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KPH BANDUNG UTARA -  Sebagai 
pengelola kawasan hutan lindung, KPH 
Bandung Utara melakukan bwerbagai upa-
ya untuk menyelematakan hutan tersebut 
dan sekaligus menyelamatkan kehidupan 
masyarakat sekitar hutan yang masih ber-
gantung pada hutan lindung. Salah satunya 
dengan mengajak masyarakat untuk  men-
gelola hutan secara bersama – sama yang 
lazim disebut PHBM.

Demikian salah satu benang merah 
paparan  KSS PHBM KPH Bandung Utara 
Rohilawati P., S.Hut kepada BINA di kantor 
KPH Bandung Utara (31/11). Pada prin-
sipnya, untuk lindung tidak  boleh dijamah. 

“Benar – benar dilindungi,” tegasnya. 
“Sebagaimana hutan  lindung yang ada di 
Sumatera maupun Kalimantan.”

Namun, di Jawa Barat, terutama di  ka-
wasan hutan yang dikelola Perhutani KPH 
Bandung Uatara  tekanan sosialnya cukup 
tinggi. Ketergantungan kehidupan masyara-
kat di sekitar hutan  terhadap hutan masih 
besar. Maka perlu upaya yang menguntung-
kan kedua belah pihak. 

“Untuk mengurangi tekanan sosial, 
Perhutani dan masyarakat duduk bersama 
untuk mencari jalan keluar. Salah satunya, 
masyarakat boleh memanfaatkan lahan di 
bawah tegakan untuk ditanami tanaman 
keras seperti kopi,” jelas Rohilawati.

Setelah di indentifikasi, kata KSS 

PHBM KPH Bandung 
Utara, tanaman kopi di 
KPH Bandung Utara 
seluas 878, 67 hektar. 
Yang  tersebar di empat  
BKPH yaitu Padalarang, 
Lembang, Cisalak, dan 
Malangyang Barat.  

“80 % sudah panen, 
dan 20 % baru belajar 
berbuah,” ungkapnya.  
Rata  - mereka tanam 
tahun 2008/2009. Tidak 
menutup kemungkinan 
terjadi penyulaman 
tanaman kopi tersebut.  
Karena ini merupakan 
program alih komoditas, 
yaitu dari  tanaman sayur 
– sayuran ke tanaman 
keras seperti kopi. 

“Kalau tanaman 
sayur – sayuran akan 
mengganggu  kualitas kawasan hutan,” tam-
bah KSS PHBM KPH Bandung Utara.

Terkait dengan pemasaran, pihak KPH 
Bandung Utara pernah mengajak pengurus 
LMDH untuk studi banding di Sidikalang, 
Sumatera Utara. Dari sana, mereka dapat 
belajar lebih banyak budi daya kopi; dari 
hulu sampai hilir, termasuk pengolahan dan 
pemasaran pasca panen. 

“KPH Bandung Utara menginginkan 
agar pemasaran kopi melalui satu pintu, 
yaitu koperasi yang dibentuk LMDH,” jelas 
Rohilawati. 

Koperasi itu, nantinya  dapat kerja sama 
dengan eksportir yang bergabung di ekportir 
kopi Indoensia atau EKI. Hingga mampu 
memutus matai rantai pemasaran kopi yang 
dikuasai tengkulak. “Tengkulak harus diki-
kis,” tegasnya.  MU 

Alih Komoditas untuk Selamatkan Hutan
Dan Kehidupan Masyarakat

KSS PHBM KPH Bandung Utara Rohilawati P., S.Hut)

Agar masyarakat sekitar hutan tidak naf-
su lagi   kembali menanam  sayur – syuran 
di bawah hutan lindung, maka mereka ha-
rus diberdayakan. Usaha pemberdayaan itu 
melalui dua jalur yaitu dalam kawasan hutan 
maupun di luar kawasan hutan secara ber-

sinergi dan integra-
tif. Dalam kawasan 
hutan  berupa alih 
komoditas  dan di 
laur kawasan  mem-
berdayakan eko-
nomi produktif baik 
bagi  bapak – bapak 
anggota LMDH  
maupun  bagi ibu 
rumah tangga.

“Dengan demiki-
an, mereka tidak 
akan tergoda lagi 
untuk melakukan 
kegiatan  di hutan 
lindung. Berbagai 
upaya dilakukan 
untuk menyadarkan 
masyarakat tentang 

bahaya menanam tanaman sayuran di 
bawah hutan lindung,”  ucap  Iwan Siswandi, 
mandor pendamping PHBM RPH Lembang 
BKPH Lembang KPH  Bandung Utara  BINA 
di kantor KPH Bandung Utara (31/11). “Kita 

paham, hutan yang dikelola adalah hutan 
lindung. Kebutuhan hidup masyarakat tidak 
bisa dipisahkan dengan hutan . Maka seka-
rang ada PHBM kopi sebagai salah satu 
jalan keluarnya. Selain itu, sekarang ada hi-
jauan makanan ternak. Kondisi hutan yang 
bagus juga ketersedian air cukup melimpah, 
padahal  dulu produksi air berkurang..”

Sebagai mandor pendamping PHBM, 
Iwan – panggilan sehari – hari harus 
melakukan sosialisasi, pendampingan, dan 
pembinaan  terhadap 3 LMDH, yaitu LMDH 
Giri Makmur  desa Cikole, LMDH Lembah 
Harapan Jaya  desa  Jaya Giri, dan LMDH 
Alam Lestari desa Cikaharupan  Kec Lem-
bang Kab Bandung.

Kegiatan ketiga LMDH tersebut berane-
ka ragam baik dalam kawasan maupun di 
luar kawasan. Kegiatan  LMDH Giri Makmur 
dalam kawasan meliputi hijauan makanan 
ternak atau HMT, kopi, wisata, dan kelola 
pengaturan air (KPA). Di luar kawasan an-
tara lain melakukan pembinaan kerajinan 
rumah tangga atau home industri, rajutan,  
bros, dan cindera mata  berupa  pulpen dari 

Berdayakan Masyarakat Secara Integratif dan Sinergis
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bambu dan boneka.
Selain itu, LMDH Giri Makmur  mengem-

bangkan agroforestry dengan budi daya 
tanaman jeruk endimik Lembang sekarang 
baru dibangun demplot seluas 3 hektar. 
Kemudian LMDH Giri Makmur juga sudah 
memiliki koperasi  Putra Warga  yang ak-
tifitasnya  antara  lain  simpan pinjam dan  
pemasaran produk LMDH.

Kegiatan LMDH Lembah Harapan dalam 
kawasan hutan meliputi HMT,  budi daya 
kopi, wisata, dan KPA. Di  luar kawasan, 
LMDH Lembah Harapan mengembangkan  
biogas yang berasal dari kotoran sapi. Se-
lain dikembangkan sebagai biogas, kotoran 
sapi dibuat kompos  sebagai pupuk pada 
tanaman HMT yang difasilitasi KPSBU. “Ini 
merupakan simboisis mutualis,” ucap Iwan 
Siswandi.

Kegiatan LMDH Alam Lestari dalam ka-
wasan meliputi  HMT dan KPA. Selain mem-
berdayakan kaum bapak -  bapak, dia pun 
memberdayakan kaum perempuan dengan 
berbagai kegiatan home industri  seperti 
membantik. Untuk meningkatkan kualitas 
batik, pihaknya bekerja sama dengan Uni-
versitas Parahiyangan Bandung. Kemudian 
membuat bros, yang sasaran pembelinya 
adalah turis dari Malaysia dan Arab Saudi 
yang sedang berdarma wisata ke Bandung. 
“Harga  satu  bros sampai Rp 200 ribu,” 
ungkapnya.

 Dikatakan, tantangan yang paling berat  
yang dihadapi sebagai mandor pendamp-
ing PHBM adalah untuk menyadarkan ma-
syarakat. Merubah pola pikir ini butuh waktu 
yang panjang dan menggunakan  berbagai 
metode. Salah satu  metode yang diter-

apkan adalah melalui pendekatan agama. 
“Alhamdulillah, masyarakat sudah mau 
berubah pola pikirnya. Mereka sudah me-
nerima PHBM,” jelas Iwan Siswandi. 

PHBM mampu mengangkat IPM ma-
syarakat desa hutan. Sebagai contoh, 
sebelum  bekerja sama dengan Perhutani, 
mereka hanya punya sapi rata – rata 1 ekor, 
setelah kerjasama  rata – rata punya lima 
ekor.  Sekarang mereka punya motor, dan 
mampu menyekolahkan anaknya sampai 
tingkat SLTA, bahkan ada yang kuliah. 
Demikian pula, rumah mereka sudah bagus, 
termasuk santitasinya. “Mereka bersyukur 
dengan ikut PHBM, “ kata  pemenang  Ter-
baik I Lomba Wana Lestari Tingkat Nasional 
Tahun 2003  Kategori Mandor Pendamping 
PHBM Perum Perhutani. 

MU 

DARI  latar belakang pendidikannya, 
sebenarnya tidak nyambung dengan peker-
jaan yang digelutinya selama ini. Namun, 
keahlianya  dibutuhkan Perhutani. Kaitan-
nya untuk memberi penyadaran masyarakat 
sekitar hutan. Terutama setelah Perhutani 
menerapkan pengelolaan hutan bersama 
masyarakat atau PHBM.   Salah satu orang 
yang bekerja di Perhutani yang tidak ses-
uai dengan latar belakang pendidikannya  
adalah  Iwan Siswandi, S.PdI

Ia  mulai bekerja di  Perhutani, tepatnya 
di RPH Lembang  BKPH Lembang KPH 
Bandung Utara  pada tahun 1998. Mula 

– mula ditugaskan di persemaian tana-
man rimba campur, selanjutnya  ditugas-
kan pada tanaman dan terakhir, sejak 
2008 – sekarang,   di PHBM.  

“Di PHBM, saya merasa pas dan 
cocok ,” ucapnya kepada BINA di kantor 
KPH Bandung Utara (31/11).

Dikatakan pas dan cocok karena pe-
kerjaan sehari – hari   alumnus fakultas 
Tarbiyah UIN Bandung (2001)  itu selalu 
bersentuhan dengan masyarakat. Se-
lain memberi ceramah keagamaan ke-
pada masyarakat sekitar hutan, ia juga 
mendidik sebanyak 150  santri di pon-
dok pesantren   Al Mubarakah Jl Kayu 
Ambon Kp Sukahaji Lembang Bandung 
Barat. Dan, sewaktu – waktu pun diun-
dang untuk mengisi pengajian di luar 
kota Bandung seperti  di Kab Kuningan 
dan Kab Bekasi.  

“Menanan pohon itu bagian  dari  
shadaqah,” ucap mandor pendamping 
PHBM, yang di lingkungan KPH Band-
ung Utara dipanggil ustadz Iwan,  seraya 
mengutip sebuah hadits.” Shadaqah 
yang tidak ternilai  itu tanam pohon.” 

Nilai – nilai semacam itu yang sering 
ditanamkan kepada masyarakat sekitar 
hutan. Agar  mereka sadar bahwa mena-
nam pohon itu bagian dari amal saleh 

yang pahalanya tidak akan  terputus.  Na-
mun,  ia menepis bahwa pengelolaan hutan 
dengan pendekatan agama hanya dengan 
agama Islam. “Metode pendekatan PHMB 
dengan bahasa  agama tidak hanya (dengan 
agama)  Islam,” kilah  Iwan Siswandi  seraya 
mengatakan pihaknya pernah menyeleng-
garakan pengajian di  rumah makan Grafika, 
kepunyaan warga non muslim.

 Paling tidak,  semingggu sekali, laki – 
laki  yang pernah nyantri di Ponpes al Musyri 
Cianjur dan Al Islamiyah Cikalong Wetan 
Bandung Barat   memberikan  ceramah  di 

majlis  taklim yang anggotanya masyarakat 
sekitar hutan,  yaitu tiap hari Jum’at.  Tem-
patnya tidak harus di musholla atau masjid, 
namun  di  (pinggiran) hutan pun jadi yang 
meliputi satu kecamatan Lembang Selain 
itu, menyelenggarakan istighasah yang 
diikuti  gabungan dari KTH – KTH ling-
kup BKPH Lembang.  menyelenggarakan 
istighatsah. “Yang penting dibangun fon-
dasinya,” tegas Iwan Siswandi yang pernah 
diundang  Adm Parengan  Ir Daniel Budi Ca-
hyono  untuk membagi pengalaman sebagai 
mandor pendamping  PHBM kepada   LMDH 
se- KPH Parengan, beberapa waktu lalu.

Karena metode pendekatan PHBM 
yang dilakukan sangat unik dan berhasil 
menyadarkan masyarakat sekitar hutan 
atau LMDH, akhirnya ia  diajukan oleh KPH 
Bandung Utara untuk mengikuti Lomba  
Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2013 
Kategori Mandor Pendamping PHBM Per-
hutani. 

“Alhamdilillah, saya meraih juara per-
tama,” ucap Iwan Siswandi, penuh syukur. 

Sebagai juara pertama, ia  memperoleh  
hadiah uang Rp 10 juta, piagam dan tropi. 
Selain itu, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa  
Barat menyerahkan hadiah berupa uang Rp 
6 juta. Menteri Kehutanan Dzulkifli  Hasan 
pun  menjanjikan studi banding ke Singa-
pura. Direksi Perhutani?  “Janji direksi, saya 
akan diangkat menjadi karyawan penuh,” 
ujar Iwan Siswandi yang saat sekarang me-
nyadang  status  PP. 

“Namun, (janji) itu tidak menjadi beban 
pikiran. Yang penting berkarya.”

Dengan rendah hati,  Iwan Siswandi    
mengakui dukungan pejabat Perhutani 
dari tingkat KRPH, Asper, sampai  pejabat 
tingkat KPH Bandung Utara sangat berarti. 

“Tanpa dukungan beliau – beliau saya 
tidak seperti ini,” ucap  bapak dua anak itu, 
merendah.  MU 

Iwan Siswandi S.PdI :  'Tanam Pohon itu Shadaqah'

Iwan Siswandi, S.PdI, mandor pendamping 
PHBM RPH Lembang BKPH Lembang.
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KPH BANDUNG SELATAN - Setelah 
mengikuti pendidikan di Pusdik Madiun, 
karyawan Perhutani, termasuk yang bekerja 
di KPH Bandung Selatan,  berharap dapat  
menduduki sebuah jabatan. Namun, dalam 
praktek di lapangan untuk untuk pengang-
katan jabatan  tingkat Kepala Urusan  dan 
Kepala BKPH masih ditunjuk dari luar KPH. 
Padahal, pengangkatan pejabat dari dalam 
KPH  akan mengarah ke  fix cost.

“Pejabat  setingkat Kaur dan Asper yang 
kita usulkan ke Perhutani Unit III Jawa Barat 
dan Banten belum diakomodir,” ucap  KTU 
KPH Bandung Selatan Nur Ichwan Febri-
anto, SE, MM    kepada BINA di kantor KPH 
Bandung Selatan (17/10). “Justeru  yang 
diangkat   dari luar KPH Bandung Selatan.”

Untuk diangkat pejabat setingkat Kaur 
harus mengikuti pendidikan KP I di Pusdik 
Madiun selama 3 bulan, baik  untuk teknik 
kehutanan atau TK maupun teknik non 
kehutanan atau TNK. Kemudian untuk 
setingkat Asper harus mengikuti KP II baik 
TK maupun TNK. Jenjang KP III untuk men-
duduki setingkat Kasi dan Waka. Lama pen-
didikan 1, 5 bulan lebih dititik beratkan pada 
manajerial. Tutornya berasal dari berbagai 
praktiksi yang bergerak dalam perusahaan 
yang bonafide,

  Sekarang di  KPH Bandung Selatan 
masih ada 6  karyawan yang sudah mengi-
kuti KP I TK dan 1 karyawan TNK. Untuk 
KP II TK sebanyak 4 karyawan. KP II TNK 
sudah  punya jabatan. 

 “Mereka yang mengikuti KP I baik TK 
maupun TNK dan KP II TK  belum mem-
peroleh jabatan,”  jelasnya.   Padahal, lanjut 
Nur Ichwan Febrianto, salah satu karyawan 
KPH Bandung Selatan  yang sudah mengi-
kuti KP  itu meraih rangking III. Peserta  KP  
yang meraih  rangking I – IV  mendapat 
rekomendasi dari  Pusdik agar diprioritas-
kan untuk mengisi formasi jabatan  yang 

kosong. 
“Namun, kita akan tetap memberi se-

mangat kepada  karyawan witing list jabatan 
setingkat Kaur  untuk tetap bekerja sebaik 
– baiknya dan  ditetap akan diusulkan di 
masa datang,” ujarnya.

 KTU KPH Bandung Selatan itu men-
gatakan pengisian formasi  jabatan untuk 
tingkat KPH itu berkaitan dengan fix cost. 
Sebagai KPH kecil dan belum mandiri, 
masalah pengeluaran rutin termasuk gaji 
karyawan menjadi perhatian. Sebagai misal, 
karyawan KPH Bandung Selatan sebanyak 
275 orang. Apabila ada satu karyawan 
setingkat kaur atau asper  pensiun akan 
berkurang menjadi 274 orang. 

“Ini berarti akan mengurangi biaya rutin 
seperti gaji,” jelas Nur Ichwan Febrianto. 
“Tetapi, apabila pejabat itu diisi dari luar 
KPH maka akan menjadi 275 orang lagi. Pa-
dahal, di dalam KPH sendiri ada karyawan 
yanag sudah memenuhi syarat untuk diang-
kat sebagai kaur atau asper. Ini berarti, tidak 
akan mengurangi fix cost KPH.”

Namun, dia mengatakan, pengangkatan 
pejabat di KPH merupakan usulan dari KPH 
yang bersangkutan. Sedang Unit III Jawa 
Barat dan Banten yang akan memutuskan. 

“Barangkali ada pertimbangan lain 
dan berkaitan pula  dengan keterbatasan  
formasi jabatan yang tersedia,” kilah Nur 
Ichwan Febrianto.

MU

Usulan KPH Bandung Selatan Belum Diakomodir

KTU KPH Bandung Selatan  Nur Ichwan 
Febrianto, SE, MM.

MUSPIKA  Cililin dukung penerbitan 
bangunan yang berdiri di petak 19 f  blok Ra-
dio RPH Cililin BKPH Cililin KPH Bandung 
Selatan. Masyarakat  yang mengakopusi 
lahan  blok Cililin pun tidak keberatan untu 
direlokasi. Perhutani, Muspida, dan ma-
syarakat sepakat untuk cepat selesaiakan 
masalah tenurial ini.

“Kesepakatan  itu tercapai ketika 
diselenggarakan sosialisasi penyelesaian 
masalah tenurual di blok Radio RPH Cililin 
BKPH Cililin, 7 Oktober lalu,” ucap Kaur 
Hugra KPH Bandung Selatan Rudi Hary-
adi kepada BINA (17/10). Mereka yang 
hadir dalam acara sosialisasi  antara lain  
Perhutani KPH Bandung Selatan, Mupika 
Cililin, dan masyarakat yang menduduki 
blok tersebut.

Dikatakan, masyarakat mengakui bahwa 
lahan yang sudah berdiri bangunan asrama 
itu merupakan  kawasan hutan negara yang 
dikelola Perhutani  KPH Bandung Selatan. 
Mereka siap untuk meninggalka lahan yang 
sudah lama diduduki kapan pun  KPH Band-
ung Selatan akan mengunggunakan lahan  
blok Radio tersebut. “Namun, masyarakat 
mengajukan permohonan dan keinginan 

untuk direlokasi,” ungkap Rudi Haryadi. 
Permintaan tersebut disampaikan oleh 
perwakilan masyarakat blok Radio kepada 
Muspika dan  KPH Bandung Selatan pada 
sesi  tanya jawab. “Alasan mereka, tidak 
punya tempat baru untuk pindah dan mem-
bangun tempat tinggal baru.

Menurut Kaur Hugra KPH Bandung Se-
latan, untuk relokasi akan dikoordinasikan 
dengan Pemkab  Bandung Barat. Karena, 
mereka yang memiliki masyarakat tersebut. 
Sedang Perhutani Unit III Jawa Barat dan 
Banten  siap membantu biaya pembong-
karan bangunan di lokasi tersebut.

Setelah sesi  tanya jawab berakhir,  lan-
jut Rudi Haryadi, tim materi penyelesaian te-
nurial blok Radio RPH Cililin  mengharuskan 
masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut 
untuk menandatangani surat pernyataan. In-
tinya, mengakui lahan yang selama diduduki  
merupakan hutan negara yang dikelola 
Perhutani dan siap pindah kapan pun apa-
bila lahan tersebut dibutuhkan Perhutani; 
tidak boleh memperluas bangunan tempat 
tinggalnya; dan tidak boleh diperjualbelikan. 
“Sampai nunggu langkah selanjutnya,” 
tegasnya. 

MU

Muspika Cililin Dukung Selesaikan Tenurial Blok Radio
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46 KK Bermukim
Di Blok Radio

 
Yang menduduki  petak 19 f  blok Ra-

dio RPH Cililin BKPH Cililin KPH Bandung 
Selatan sebanyak 46 KK, dengan 138 pen-
ghuni. Mata pencaharian pemukim  yaitu 
PNS sebanyak 3 orang, pensiunan ABRI 
sebanyak 5 orang, pensiunan PNS seban-
yak 3 orang, buruh pabrik 18 orang, buruh 
15 orang, tukang ojeg 8 orang, usia sekolah 
49 orang, ibu rumah tangga 28 orang, dan 
pengangguran 9 orang.

 “Mereka  mengakui lahan yang selama 
ini diduduki merupakan  hutan negara yang 
dikelola oleh Perhutani KPH Jawa Barat dan 
Banten,” ucap Kaur Hugra KPH Bandung 
Selatan Rudy Haryadi. “Dan, mereka pun 
siap meninggalkan lahan itu dengan dire-
lokasi.”

Sedang data bangunan 2013 17 buah  
meliputi  bangunan panjang/ asrama  seban-

yak 3 buah, bangunan permanen 9 buah, 
bangunan semi permanen 5 buah, dan ban-
gunan  eks radio/ bangunan seng  2 buah. 
“Unit III siap bantu biaya pembongkaran 
bangunan – bangunan itu,” ungkapnya.

Perjalanan masalah  tenurial di blok Ra-
dio RPH Cililin cukup panjang: dimulai tahun  
1908 – 1916 ketika Ir Sircke Hessliken  me-
rintis pembangunan gedung radio, diawali 
dengan pembelian lahan 17 hektar   dari 
pemilik asal  Toyibi, Bisri, Warta,  H Yahya,  
Ana, Suma,  dan Martasik, yang kemudian 
lebih dikenal dengan blok Radio.

20 Januari 1928, pemerintah Hindia 
Belanda yang diwakili Mr A Rellingh (green 
project verbal No 21 Reg menunjukkan areal  
blok radio, sebai areal hutan. 1937 – 1943, 
Departemen Agraria mengijinkan bangunan 
seluas 3,885 hektar yang dikuasai kehuta-
nan, yaitu bangunan utama dan  bangu-
nan  lainnya. Karena bangunan itu sempat 
terlantar, 1945 – 1949 dijadikan markas 
pelatih BKR. Januari 1950 gedung radio di-
jadikan home best Batalyon angkatan darat, 
terakhir Batalyon 327 Divisi Siliwangi dan 

merupakan batalyon terakhir yang berada 
di radio Cililin. 

MU 

Kaur Hugra KPH Bandung Selatan Rudi 
Haryadi

KPH BANDUNG SELATAN - Wakil  
gubernur Jawa Barat Dedy Mizwar men-
egaskan bahw isu lingkungan  bukan hanya 
tanggung jawab instansi tertentu melainkan 
tanggung jawab semua pihak. Oleh karena 
semua stake holder harus duduk bersama 
untuk mencari penyelesaian masalah ling-
kungan di kawasan Bandung.

Penekanan wakil gubernur Jawa Barat 
itu disampaikan oleh Waka KPH Bandung 
Selatan Wilayah Timur Dicky  R Sandria , 
S.Hut kepada BINA di kantor KPH Band-
ung Selatan (17/10). Hadir  waktu itu, wakil 
gubernur bersama kepala Perhutani Unit III 
Jabar dan Banten, Adm  Bandung Selatan, 
hampir  semua kepala  dinas Provinsi Jawa 
Barat, Bupati Bandung Barat, LSM, permer-
hati lingkungan,  dan peserta lainnya. Ke-

giatan yang berlangsung 12 – 13 Oktober 
dikemas untuk Sinergi Pengelolaan DAS 
Citarum.   

Berangkat dari gedung sate langsung 
melihat sendimentasi DAS Citarum, kemu-
dian ke  Ciparay dan sekaligus melakukan 
diskusi. Antara lain pemanfaatan lahan DAS 
Citarum untuk pertanian, yang berlokasi di 
luar kawasan hutan.  Rombongan Wagub 
Jabar ber-camping di Situ Cisanti.

Dalam diskusi disinggung pula isu 
pencemaran lingkungan  dari kotoran pe-
ternakan di sekitar DAS Citarum dan upaya 
pemanfaatan kotoran tersebut untuk biogas. 
“Karena pencemaran limbah industry dan 
sindementasi  pada DAS Citarum sudah 
menjadi isu  nasional,” ungkapnya. 

KPH  Bandung Selatan, kata Dicky R 

Sandria, sudah melakukan berbagai upaya 
untuk menyelamatkan DAS Citarum. Se-
bagai misal melakukan reboisasi  dengan 
jenis pohon kaliandra, bambu, dan rumput 
gajah di sepanjang bantaran DAS Citarum, 
yaitu 10 km.  Kemudian,  sebelum tahun 
2013, menanam di petak 73  di sekitar  Situ 
Cisanti dengan jenis pohon ecyleptus, kopi, 
dan rimba campur. “Pada tahun 2013, kami 
kerja sama  dengan Perum Jasa Tirta untuk 
menanam seluas 20  hektar,” tuturnya. Tera-
khir, penguatan kelembagaan LMDH Tarum 
Jaya desa Taruma Jaya Kec Kertasari dan 
LMDH Cibereum  desa Cibereum Kec Ker-
tasari Kab Bandung.

Pada saat itu, rombongan Dedy Mizwar 
melakukan penaburan benih ikan kurang 
lebih 150 ribu ekor dengan berbagai jenis, 
meninjau PHBM, serta   melakukan penana-
man kopi dan tanaman keras  secara simbo-
lis  kurang lebih 100 plances. 

Wagub Jabar mengucapkan terima ka-
sih kepada Perhutani karena sudah melaku-
kan upaya – upaya perbaikan pada DAS 
Citarum. Selain itu, Dedy Mizwar juga men-
gapresiasi upaya Perhutani dalam pember-
dayaan masyarakat di sekitar hutan melalui 
berbagai produk komoditas dan pemasaran 
produksi di sekitar hutan. 

“Intinya, Pak Wagub ingin mengambil  
kebijakan yang utuh dan sinergi untuk me-
nyelamatkan DAS Citarum,” pungkas   Waka 
KPH Bandung Selatan Wilayah Timur. “Mu-
dah – mudahan bukan hanya seremonial, 
tetapi aksi nyata. Dan, dikawal semua pihak 
yang peduli terhadap DAS Citarum.” 

MU

Masalah Lingkungan Tanggung Jawab Semua

 Kepala Unit III Jabar dan Banten, Wagub Jabar, Adm Bandung Selatan, dan Kepala 
Biro Ejula.
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KPH BANDUNG SELATAN - Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Ra-
hayu Tani meraih juara I nasional kategori 
LMDH dalam lomba Wana Lestari yang 
diselenggarkana Kementerian Kehutanan 
2013. LMDH yang berasal daru desa Marga 
Mulya Kec Pengalengan, masuk dalam RPH 
Logawa BKPH  Banjaran KPH Bandung Se-
latan.

LMDH  Rahayu Tani berdiri tahun 2002, 
dengan ketua Supriatnadinuri. Menge-
lola HPD seluas 560 hektar dengan zona 
pemanfaatan 310 hektar, termasuk hutan 
konservasi. Menurut Dedeng Mulyana,  
KSS PHBM KPH Bandung Selatan, LMDH 
Rahayu Tani  telah memenuhi kategori  yaitu 
dari sisi kelambagaan punya akte notaris, 
pengurus dan anggota aktif, dan seterus-
nya. Kegiatan lima bidang hasil pokok, yaitu 
organisasi aktif, administrasi rapi, memiliki 
usaha produktif  baik  dalam maupun luar 
kawasan,  permodalan melalui swadaya, 
dan akseptasi dan pengakaran.

“Salah satu bentuk dari akseptasi dan 
pengakaran yaitu LMDH Rahayu Tani sudah 
memiliki anggota 166 orang yang betul – 
betul tahu dan mengerti PHBM, serta  punya 
koperasi yang berjalan baik,” jelasnya.   

 Kegiatan pokok LMDH yaitu  budi 
daya kopi  arabika,  ternak kelinci 50 ekor, 

ternak domba 50 ekor, dan ternak sapi 7 
ekor.  LMDH juga  punya peternakan luwak  
sebanyak 148 ekor. Produk kopi LMDH 
sudah diekspor antara lain ke Belanda dan 
Hongkong.  Beberapa waktu lalu, produk 
kopi LMDH  Rahayu Tani – dengan merk 
Malabar -  ikut pameran di Hong Kong dan 
memperoleh kontrak penjulanan. Maka tak 
heran jika, pada tahun ini meraih peringkat 
pertama  tingkat nasional kategori LMDH.  

Keberhasilan itu, lanjut KSS PHBM KPH 
Bandung Selatan, banyak lembaga atau in-
stansi pemerintah yang berstudi banding di 
LMDH Rahayu Tani. Di antaranya pengurus 
LMDH se- KPH Kebonharjo (Perhutani Unit 
III Jawa Barat dan Banten), peserta Diklat 
Bappenas Angkatan I, rombongan wakil 
bupati Sorong Selatan, Papua Syamsudin 
Anggiluli bersama pengurus  LMDH Bosiro 
, dan Diklat Pusat Penyuluhan Kementerian 
Kehutanan,,

Berstudi banding pula  peserta Diklat 
Bappenas angkatan ke-2, dan pertemuan 
LMDH se- Perhutani Unit III Jawa Barat dan 
Banten. KSS PHBM KPH Bandung Selatan 
menggagas,  ke depan akan didesain  paket 
kunjungan. “Selain sebagai  wisata, juga 
pengunjung dapat belajar di LMDH Rahayu 
Tani,” jelas Dedeng Mulyana. “Kita bertin-
dak sebagai guide dan  dapat memperoleh 

manajemen fee.”
Kesuksesan LMDH Rahayu Tani men-

ginspirasi  LMDH – LMDH lain di lingkup 
KPH Bandung Selatan. KPH Bandung Se-
latan melalui  Subseki PHBM sedang menu-
larkan virus LMDH Rahayu Tani. “Untuk 
tahun depan, LMDH Wana Giri siap merebut 
peringkat pertama tingkat nasional dalam 
lomba Wana Lestari,” ucap KSS PHBM 
Bandung Selatan, optimis.  MU 

LMDH Rahayu  Tani Juara I Tk Nasional

KPH BANDUNG SELATAN - Keber-
hasilan LMDH Rahayu Tani meraih peringkat 
pertama nasional kategori LMDH dalam 
lomba Wana Lestari yang diselenggarakan 
Kementerian Kehutanan bukan datang tiba – 
tiba. Kesuksesan ini merupakan perjuangan 
dan berliku bagaimana upaya KPH Bandung 
Selatan  untuk menyelamatkan kawasan hu-
tan  yang dikelolanya.  Saat itu,  lahan  hutan 
banyak dimanfaatkan masyarakat secara il-

legal untuk  tanaman sayur – sayuran.
“Komoditas musiman ini  hutan merusak 

lingkungan menyebabkan kawasan hutan 
KPH Bandung Selatan terdegradasi,” jelas  
Dedeng Mulyana, KSS PHBM KPH Bandung 
Selatan. Maka  KPH Bandung Selatan beru-
paya untuk menyelamatkan kawasan hutan 
dan sekaligus memberi alternatif  pencahar-
ian masyarakat sekitar hutan.

Ketika diselenggarakan PRA di  desa 
Marga Mulya Kec Pengalengan   tahun 2002 
muncul tiga alternatif yaitu masyarakat alih 
lokasi, alih profesi, dan alih komoditas.

”Masyarakat pilih alih komoditas,” jelas 
Dedeng Mulyana yang pernah jadi KRPH 
Logawa BKPH  Banjaran tahun 2006. “Mer-
eka pindah dari tanaman musiman seperti 
sayuran ke tanaman keras seperti tanaman 
kopi arabika dengan pola PHBM.”

Dikatakan, ketua LMDH Rahayu Tani Su-
priatnadenuri pada mulanya adalah pelaku 
utama perambah  hutan di  RPH Logawa. 
Namun  melalui perbagai pendekatan dan 
komunikasi secara intensif, akhirnya dia 
berubah pola pikir atau  mindset dan kini 
menjadi motor LMDH Rahayu Tani.

 Dalam kawasan hutan, LMDH Rahayu 
Tani mengembangkan tanaman kopi ara-
bika di bawah tegakan tanaman kehutanan. 
Selain itu, mereka juga mengembangkan 
tanaman tah dan rumput gajah. Mereka juga 

Mereka Pilih Alih Komoditas menyelamatkan tangkar sumber air dengan 
membuat embung – embung selanjutkan di-
alirkan ke kampong Pasir Mulya Desa Marga 
Mulya.

Diluar kawasan hutan, LMDH Rahayu 
Tani mengolah kopi pasca panen. Mulai dari 
proses  pulper (pengupasan kulit kopi), dry-
ing (penjemuran), huller (pengupasan kulit 
dari biji kopi, penyortiran (pemisahan kopi 
rejek sama kualitas kopi bagus, roasting 
(penyangraian), grinder (pembubukan), dan 
pengemasan. 

“Semua pekerjaan ini melibatkan anggota 
LMDH dan karang taruna setempat,” jelas 
Dedeng Mulyana.

Kontribusi LMDH Rahayu Tani terhadap 
KPH Bandung antara lain berupa sharing 
kopi dan ada pengakuan dari mereka bahwa 
lahan yang pernah dirambah itu merupakan 
hutan negara yang dikelola Perhutani KPH 
Bandung Selatan. LMDH juga melakukan 
reboisasi kawasan hutan dengan pola kerja 
sama. 

“Ini kalau dinilai (dengan uang) cukup 
besar,” ujar KSS PHBM yang akan diberi re-
ward   LMDH Rahayu Tani berupa umrah.  

 Dari  sisi keamanan,  lanjut Dedeng 
Mulyana, mereka melakukan patroli bersama 
dengan polisi hutan. Mereka menjaga agar 
sampai ada pencurian kayu dan pohon tum-
bang. Jika sampai terjadi, akan merugikan 
KPH Bandung Selatan dan LMDH karena 
merusak tanaman kopi.  MU 

KSS PHBM KPH Bandung Selatan, 
Dedeng Mulyana.
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KPH TASIKMALAYA - Untuk  menekan 
masalah sosial di KPH Tasikmalaya, akan 
mengembangkan   tanaman dengan pola  
management regime (MR) atau pola plong 
– plongan. Selama ini jarak tanam yang 
dikembangkan adalah 3 x 3 m  sehingga 
dalam  1 hektar terdapat 1.100 pohon. Se-
lain untuk mempercepat penutupan  lahan 
kosong, juga untuk mengurangi tekanan 
sosial masyarakat. 

 “Dalam sistem plong – plongan jarak 
tanam  tidak  harus 3 x 3 m, tapi  juga 
bisa dengan jarak  3 x 2 m. Yang penting  
jumlah pohon tanaman pokok dalam satu  
hektar sesuai dengan standar yang sudah 
ditetapkan,” kata Adm KPH Tasikmalaya.  
Ir Henry Gunawan kepada BINA di kantor 
KPH  Tasikmalaya (22/10/2013). Dalam 
sistem ini,  tanaman Perhutani dengan tana-
man masyarakat dalam satu  area ditanam 
secara terpisah. Misal,  tujuh  larik  tanaman 
Perhutani, kemudian lima  larik  tanaman 
masyarakat, demikian seterusnya.  Tana-
man pokok berupa jati, kemudian tanaman 
masyarakat berupa sengon. 

“Nanti disesuaikan dengan KP  dan 
kesepakatan masyarakat,” jelasnya. “Yang 
penting  jenis tanaman tidak sama. Misal 
Perhutani  jati, masyarakat sengon.”

Keuntungannya dengan tanaman pola 
ini antara lain   masyarakat tidak akan 
mengganggu tanaman kita; demikian seba-
liknya. Dengan tanaman sisipan akan saling 
mengganggu seperti ketika ditebang. Pasti 
akan mengganggu tanaman lain.  Kemudian 
untuk mempercepat penutupan kawasan 
hutan yang masih kosong, dan untuk men-
gurangi tekanan sosial  dari masyarakat. 

Pengembangan  tanaman  pola plong 
– plongan akan ditanam di RPH  Cikalong 
BKPH Cikatomas  seluas 16, 2 hektar dan 
RPH Karang Nunggal  BKPH Karang Nung-
gal seluas 155,15 hektar.   Masyarakat 

desa hutan  yang bersinggungan 
langsung dengan   RPH Karang 
Nunggal sudah mengikuti sosial-
isasi sebanyak 5 kali sampai  teken 
PKS. Untuk RPH  Karang Nunggal,  
tanaman Perhutani mahoni, tana-
man LMDH sengon. 

Kemudian untuk masyarakat 
yang bergabung dengan LMDH 
di Cikalong masih dalam proses 
negoisasi. Namun, jenis tanaman 
sudah ditawarkan kepada mereka:  
untuk Perhutani tanaman jati, ke-
mudian masyarakat tanam sengon.  
“Pada prinisp mereka setuju.  Dan, 
ternyata masyarakat baru tahu 
dengan pola tanaman  ini,” ungkap 
Adm Tasikmalaya. 

Henry Gunawan menutur-
kan, bukan hanya pada lokasi 
yang kena sengketa lahan yang 
dikembangankan tanaman man-
agement regime, melainkan juga 
pada lokasi yang aman. Tujuannya 

untuk mengurangi tekanan  masyarakat 
yang tinggi. “Semua dikerjasamakan. Dari 
pada tanaman kita nanti diganggu.  Dalam 
PKS juga ditegaskan bahwa Perhutani juga 
dapat sharing dari tanaman masyarakat,” 
tegasnya.

KPH Tasikmalaya sudah mengirim 
surat ke Unit III  Jawa Barat dan Banten 
untuk ditinjau.  KPH Tasikmalaya juga sudah 
melakukan persiapan di lapangan seperti 
pembersihan lahan dan menyiapkan bibit. 

Tanaman Ilegal Ditertibkan 
Dalam kawasan  hutan di KPH Tasikma-

laya banyak tanaman illegal yang  ditertib-
kan melalui pola perjanjian kerja sama atau 
PKS. Yaitu berupa tanaman sengon  di RPH 
Karang Nunggal, BKPH Karang Nunggal 
dan tanaman karet  di  BKPH Cikatomas.

“Setelah ditertibkan, kemudian ditanami 
kembali dengan pola management regime,” 
ujar Adm Tasikmalaya Ir Henry Gunawan, 
MSi. Selain itu, ada tanaman karet yang 
penertibannya masih dalam bentuk bebera-
pa alternative. Pertama, dikuasai atau dibeli 
semua tanaman karet tersebut atau  dengan 
pola sharing.

“Kedua – duanya ada keuntungan dan 
kerugiannya,” jelasnya.  “Kalau dibeli, kita 
akan menguasai tanaman karet tersebut. 
Tetapi kalau sharing kita hanya dapat bagian 
kecil saja dari produksi karet karena ma-
syarakat  masih menguasai tanamannya.”

  KPH Tasikmalaya  sedang menghitung 
berapa harganya yang layak apabila tana-
man karet illegal itu dibeli. Dalam skala 
bisnis menguntungkan atau tidak. Karena 
ada tawaran Rp 20 juta/ hektar. “Tetapi, kita 
akan mengecek kualitas tanaman karet itu. 
Maka  KPH Tasikmalaya sudah kirim surat 
ke Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten 

agar mengecek tanaman itu,” lanjutnya 
Henry Gunawan.

Tetapi kalau kualitas tanaman  karet 
jelek, akhirnya KPH Tasikmalaya akan 
menggunakan alternatif  ke dua yaitu pola 
sharing. Berkaitan dengan penertiban  tana-
man sengon swadaya masyarakat illegal di 
BKPH Karang Nunggal, KPH Tasikmalaya  
menggunakan pola sharing Perhutani 40 %, 
masyarakat 60 %.  Usai panen, kemudian 
akan ditanami kembali dengan pola man-
agement regim. Konsekwensinya, sharing 
menjadi berubah yaitu Perhutani 70 %,: 
masyarakat 30 %. “KPH Tasikmalaya me-
nyediakan bibit dan  bantuan prasodi,” ujar 
Adm Tasikmalaya.

“Namun, yang lebih penting adalah adan-
ya pengakuan masyarakat bahwa  kawasan  
hutan itu merupakan milik negara yang dike-
lola Perhutani KPH Tasikmalaya. Selain itu, 
kawasan itu masih utuh. Selanjutnya, kita 
mencari model – model pengelolaan yang 
sesuai dengan dinamika masyarakat sekitar 
hutan.,” tegas Henry Gunawan. 

“Kecuali kondisi kawasan hutan aman.” 
MU 

Penerapan Pola MR Tekan Masalah Sosial

Adm/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry Gunawan.

Penggalian Potensi
Tekan Defisit

KPH Tasikmalaya merupakan salah satu 
KPH minus di lingkup Perhutani Unit III Jawa 
Barat dan Banten.  Rentang  minusnya  7 – 9 
milyar/ tahun. Untuk mengurangi defisit,  ke 
depan  KPH Tasikmalaya perlu melakukan 
penggalian potensi.  Dari sektor wisata su-
dah mulai terasa hasilnya.

“Pendapatan sektor wisata mencapai 
Rp 1 milyar/ tahun,” ucap Adm Tasikmalaya 
Ir Henry Gunawan, MSi. Selain wisata  di  
kawasan hutan KPH Tasikmalaya juga  ter-
dapat potensi batu kapur di RPH Sukaraja 
BKPH Singaparna. Selanjutnya, terdapat  
mikro hidro di  Luewi Sari,  Galunggung. “Po-
tensi air di sana cukup besar,” ungkapnya.

Selanjutnya, wisata Rest Area Urug be-
lum  dibuka wisata harian, walaupun sudah 
ada tambahan fasilitas berupa perlengkapan 
sanitasi atau MCK di sekitar lokasi camping 
ground. Untuk menarik pengunjung harian,  
KPH Tasikmalaya akan merancang atraksi 
harian. 

“Ke depan perlu ada  atraksi harian,” 
kata Henry Gunawan. 

 Dalam benaknya, apakah perlu mem-
bangun kebun binatang mini dengan 
mendatangkan rusa dari Jonggol, Bogor. 
Namun, harga rusa pun cukup mahal, yaitu 
Rp 17 juta/ pasang, sampai di Tasikmalaya. 
Kelebihannya, binatang ini  mudah (bahan) 
makannya. Cukup rumput di sekitarnya. Se-
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lain itu, ada gagasan pula untuk memban-
gun kolam renang mini yang diperuntukkan 
bagi anak – anak  di lokasi Rest Area Urug. 
Namun, kendalanya berupa air yang sangat 
susah didapat. 

 “Kami belum merancang usulan 
tersebut secara mendetail dalam bentuk 
proposal. Kami mengkaji untung – ruginya. 
Karena setiap investasi selalu dikaitkan 
dengan prospek pendapatan,” jelasnya. 
“Tim Penggalian Potensi KPH Tasikmalaya 
sedang  mengiventarisasi potensi  apa saja 
yang layak untuk digali dan dapat dikem-
bangkan sehingga menambah pendapatan 
KPH Tasikmalaya.”

Terkait dengan  hasil hutan bukan kayu 
atau  HHBK  yang menjadi andalan KPH 
Tasikmalaya adalah padi.  Kemudian Tim 
Penggalian Potensi  sedang mengiventari-
sasi  bambo dan kopi. Untuk komoditas  
kopi,  diupayakan KPH Tasikmalaya   harus 
dapat menguasai komoditas tersebut se-
hingga sharingnya lebih besar.   MU 

Kasi PSDH KPH Tasikmalaya,

Kondisi sosial politik di Kab. Tasikmalaya 
berdampak negatip terhadap kondisi pen-
gelolaan hutan di KPH Tasikmalaya yang 
ditunjukkan dengan sering terjadi terjadinya 
gangguan kemanan hutan tanpa adanya 
penegakan hukum yang tuntas. Pelaporan 
dan penanganan yang dilakukan sering terk-
endala, dimana pihak kepolisian belum bisa 
memproses lebih lanjut  antara lain karena 
sulitnya orang atau masyarakat yang berse-
dia dijadikan saksi. 

Menurut Diki HM, S.Hut Waka KPH 
Tasikmalaya, sejak Januari 2012 sampai 
Oktober 2013  KPH Tasikmalaya sudah  
membuat lebih dari 25 laporan polisi (LP), 
sudah diproses sampai  P21 dan vonis pen-
gadilan 1 (satu) kasus dalam tindak pidana 
penganiayaan petugas Perhutani, Lasmiyo-
ko dengan terdakwa Apad dan Kikin. Tindak 

pidana perusakan tegakan  dan  pencurian 
kayu yang sering terjadi di RPH Cikalong 
BKPH Cikatomas  KPH Tasikmalaya masih 
dalam proses …????

Dalam pemberkasan, pihak penyidik 
mengalami kesulitan dalam hal mendapat-
kan saksi, karena adanya intimidasi dan 
teror oleh OTL dan oknum Serikat Petani 
Pasundan (SPP), dimana kalau ada orang 
atau masyarakat yang berpihak Perhutani 
langsung diancam.  Sebagai contoh kasus 
terjadi pada 14 Oktober 2013, Arifin yang 
diduga memberikan informasi terhadap 
keberadaan kayu jati di depan rumah Heni, 
warga blok Cariu Kp Ps Sireum, desa Man-
dala Jaya Kec Cikalong Kab Tasikmalaya,  
kayu diduga berasal dari dari hutan yang 
dikelola Perhutani dan disinyalir milik Hu-
sen anggota OTL dari ormas SPP.   Untuk 
pengamanan karena kayu itu berada di  luar 
kawasan hutan maka minta bantuan Polsek 
dan Koramil Cikalong untuk penanganan 
atau penyitaan. 

 Hasil interogasi terhadap 
Husen meyebutkan kayu itu 
dibeli dari Darusman anggota 
OTL SPP dan berasal dari ka-
wasan hutan. Pihak kepolisian 
langsung mengamankan Hu-
sen untuk dijadikan tersangka. 
Dia  dijerat pasal 480 KUHP 
dan pasal 50 ayat  3(tiga) huruf 
H.    Kejadian tersebut berdam-
pak perusakan rumah milik 
Arifin karena jadi informan dan 
pengerahan massa OTL SPP 
dibantu ormas GMBI dengan 
tuntutan Polsek Cikalong  me-
lepaskan Husen.

Ketika bertemu dengan 
penyidik Polsek Cikalong, H 

Utang, ketua GMBI memahami penjelasan 
penyidik dan berkeinginan untuk  kerja sama 
dengan Perhutani dalam pengamanan hu-
tan dengan bersedia melakukan sosialisasi 
pada kawasan yang belum disentuh SPP 
atau yang belum rusak, demikian penjela-
san Diki HM. 

Untuk mengantisipasi gangguan ke-
amanan hutan dan gerakan massa OTL 
SPP, lanjut Diki HM, KPH Tasikmalaya 
secara rutin melakukan patroli bersama, 
show of force, operasi simpatik,  pendataan 
jarahan (keluasan, pohon atau tegakan 
yang dirusak pada lokasi penjarahan, tana-
man swadaya masyarakat), pengamanan 
alat tebang dan pengendapan sesuai ke-
butuhan. “Penegakan hukum menjadi kunci 
untuk mengatasi masalah perambahan, 
perusakan dan pencurian   tanaman ke-
hutanan di RPH Cikalong khususnya  dan  
di kawasan hutan KPH Tasikmalaya pada 
umumnya, “ tegasnya  MU 

Banyak LP  Belum Sampai Pengadilan

TRAGIS benar nasib, nasib pencuri po-
hon di RPH Cikalong BKPH Cikatomas KPH 
Tasikmalaya. Bukan untung yang diraih, na-
mun harus kehilangan nyawa. Sebagaimana 
Tasikmalaya (22/10), salah seorang pencuri 
kayu, Abidin,  tewas tertimpa pohon.

Peristiwa tragis  itu terjadi di petak 39 
RPH Cikalong BKPH Tasikmalaya, yaitu 
Sabtu (7/9), pukul 01.00 WIB. 

“Diduga peristiwa itu terjadi pada saat 
perusakan/penebangan pohon secara ille-
gal yang dilakukan  kurang lebih sebanyak 
15 orang. Mereka   diduga berafiliasi dengan 
Serikat Petani Pasundan atau SPP. Salah 
satu pelaku, Abidin, tewas akibat tertimpa 
pohon,” jelasnya.

Informasi kejadian itu, lanjut Diki HM, di-
peroleh dari tokoh masyakarakat Cikalong.  
Pada hari itu pula, jajaran KPH Tasikmalaya  

bersama dengan jajaran Polsek Cikalong 
untuk mengecek  tempat kejadian perkara 
atau TKP. Hasil pengecekan l;okasi,  ditemu-
kan  sebanyak 21 tunggak  bekas tebangan/
pencurian pohon,  jaket satu buah, dan ger-
gaji. “Jaket dan gergaji diamankan di Polsek 
Cikalong sebagai barang bukti,” jelas Waka 
KPH Tasikmalaya.

 KPH Tasikmalaya berkoordinasi dengan 
Polsek Cikalong terus mengembangkan 
penyelidikan  meninggalnya Abidin dan 
pencurian kayu. “Kejadian itu masih dalam 
proses hukum,” kata Diki HM.   Namun, 
ditengah – tengah olah TKP muncul yang 
informasi yang menyesatkan bahwa  warga 
dusun Pasirsireum, desa Mandala Jaya Kec 
Cikalong tersebut  tewas  disebabkan  jatuh 
dari pohon kelapa. 

Untuk mencari kejelasan kejadian terse-

Tragis, Pencuri Kayu Tewas Tertimpa Pohon
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but, masyarakat Mandala Jaya  berunjuk 
rasa di Polsek Cikalong untuk memper-
tanyakan kelanjutan proses kematian tidak 
wajar salah satu warganya itu.(2/10/2013). 
Hari berikutnya,   agar tidak berkembang 
anarkhis, KPH Tasikmalaya berkoordinasi 
dengan Polres Tasikmalaya menerjukan 3 
SSK  Dalmas yang dikawal Waka Polres, 
KBO Polres Tasikmalaya, Kasat Intel dan 
Reskrim Polres dengan didukung Polsek 
Pancatengah dan Polsek Cikatomas. 

“Pada hari itu juga, kita melakukan per-
temuan dengan tokoh masyarakat,” jelas 
Diki HM. Kemudian, Muti dan Abay ditang-
kap dan dibawa ke Polres untuk dimintai 
keterangan atas  perusakan atau pencurian 
kayu  kehutanan di BKPH Cikatomas.” MU 

Setelah diudit, 6 – 7 September 2013, 
KPH Tasikmalaya dinilai  lulus dalam penera-
pan Forest Steardship Council (FSC) Con-
trolled Wood. Tidak ada catatan  maupun 
temuan mayor dari pihak auditor atas penge-
lolaan hutan di KPH Tasikmalaya.  Padahal, 
yang dikawatirkan adalah  masalah penanga-
nan tenurial di KPH Tasikmalaya.

“Alhamdulillah, tidak adat catatan atau 
temuan mayor  yang disampaikan oleh pihak 
auditor,” jelas Adm Tasikmalaya Ir Henry 
Gunawan, M.Si kepada BINA di kantor KPH 
Tasik malaya (22/10/2013). 

“Memang ada masalah tenurial, tapi kita 
sampaikan  dan laporkan progres penyele-
saiannya.”

Dalam penilaian penerapan standar FSC 
Controlled Wood menekankan pada lima  
aspek yaitu kayu yang dipanen bukan kayu 
illegal, tidak melanggar hak – hak sipil atau 
adat, kayu yang dipanen bukan berasal dari 
konversi hutan alam, tidak merusak kawasan 
hutan dengan nilai konservasi tinggi dalam 
pengelolaan hutan,  dan  kayu bukan berasal 
dari rekayasa genetis.

KPH Tasikmalaya Lolos Controlled  Wood

Kaur Lingkungan KPH Tasikmalaya.

Walaupun sudah lolos dari controled 
wood bukan arti produk kayu KPH Tasik 
Malaya menerima label  dari FSC Controlled 
Wood, namun  masih menunggu penyelesa-
ian temuan auditor di KPH Banyumas  Barat 
berkaitan  masalah tebangan di kawasan hu-
tan produksi terbatas kemiringan di atas 15 
derajat. Selain itu, auditor juga menemukan 
masalah sharing kayu bakar di Perhutani 
Unit III Jawa Timur. 

“Padahal di Unit III Jawa Barat dan 
Banten, kayu bakar tidak disharingkan,” 
jelasnya.

Dalam audit penerapan FSC Controlled 
Wood, pihak auditor mengambil 6  KPH  
dari seluruh KPH lingkup Perhutani. Lima 
KPH yaitu Banten, Tasikmalaya,  Banyumas 
Barat, Mantingan,  Kediri, dan  Bondowoso.. 

“Dan yang menentukan sampel itu pihak 
auditor,” tambah  Kaur Lingkungan KPH 
Tasik Malaya. Sebelum diaudit, KPH Tasik 
Malaya juga sudah melakukan konsultasi 
publik  dengan stake holder.

Sertifikasi  penerapan FSC Controlled 
Wood beda dengan sertifikasi PHL. Jika 
sertifikasi PHL untuk KPH yang lulus PHL, 
sedang sertifikat   diberikan kepada  Perhu-
tani, kemudian dibreakdwon kepada KPH, 
termasuk KPH Tasik Malaya. Produk kayu 
KPH Tasik Malaya diberi label controlled 
wood CFS. 

“Harga kayu akan  naik  sekitar 4 %,” 
jelas Adm  Tasikmalaya. “Kita  tunggu hasil  
penyelesaian  temuan di KPH Banyumas 
Barat yang diberi waktu auditor selama 6 
bulan.”  MU

Mandor sadap  lingkup KPH 
Tasikmalaya diberi penghargaan 
oleh KPH Tasikmalaya apabila 
produksi getah tercapai di atas 
NPS. NPS  produksi getah KPH 
Tasikmalaya 80 % . Penghargaan 
itu berupa uang intensif sebesar 
Rp 1 juta. Ini untuk merangsang 
dan sekaligus untuk memacu kin-
erja mandor sadap.

Mandor sadap yang mem-
peroleh penghargaan yaitu Deni 
Andrianto Ahmad (RPH Pageur 
Agung BKPH Tasikmalaya dan 
Wawan (RPH Ciawi  BKPH). Kin-
erja mereka mencapai di atas NPS  
atau lebih  80 %   pada September 
2013. Pemberian  penghargaan 
itu  diberikan langsung oleh Adm 
Tasikmalaya Ir Henry Gunawan, 
M.Si, beberapa waktu lalu.

“Ini merupakan hasil keputusan rapat 
pimpinan KPH Tasikmalaya pada bulan 

Agustus lalu,” jelas Kasi PSDH KPH Tasik-
malaya  Deden Yogi Nugraha. “Adanya peng-
hargaan itu, akan memacu mandor sadap 
lain untuk berkompetesi agar menunjukkan 
kinerja  yang bagus.”

Menurut Kaur Produksi KPH Tasikma-
laya, target produksi getah KPH Tasikmalaya 
sebesar 773 ton. Angkutan  sampai pereode  
I Oktober sudah  mencapai 614 ton.  Unit III 
Jawa Barat dan Banten menetapkan NPS 
angkutan  getah KPH Tasikmalaya sebesar 
103 %. “Kita masih bekerja keras untuk men-
capai target tersebut,” jelasnya. 

Kendala yang dihadapi oleh KPH Tasik-
malaya dalam produksi getah adalah adanya 
kebijakan slow dwon, berhenti total,  yang 
diterapkan Unit III Jawa Barat dan Banten, ta-
hun lalu. Sehingga tenaga  penyadap beralih 
ke profesi lain atau mencari pekerjaan lain.  
“Jika  ada penyadap baru, kita harus melatih 
dari awal lagi agar lebih mahir,” tutur Kaur 
Produksi KPH Tasikmalaya. MU

Mandor Sadap Diberi Award

Adm Tasikmalaya menyerahkan reward kepada 
mandor sadap.
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KPH KENDAL – Kementrian Kehuta-
nan Myanmar melakukan kunjungan kerja di 
Perum Perhutani KPH Kendal. Rombongan 
dipimpin Dirjen Kehutanan, Tintun diterima 
langsung  Administratur/KKPH Kendal Ir. 
Sunarto pada 11 Oktober 2013 lalu.

Kunjungan kerja diawali dengan penjela-
san seputar  Perum Perhutani KPH Kendal 
mulai dari luas wilayah, sistem pengelolaan 
hutan, pengamanan hutan, peran ma-
syarakat, kegiatan sosial yang dilakukan 
perhutani hingga kesejahteraan masyarakat 
sekitar hutan.

Dikatakan, Perum Perhutani KPH Ken-
dal berada di tiga Kabupaten / kota, yaitu 
Semarang, Kendal dan Batang dengan luas 
20.300,58 Ha. Sedangkan sistem pengelo-
laan meliputi kelola lingkungan, sosial dan 
produksi.

Menurut Ir Sunarto untuk pengelolaan 
sosial dibentuk sistem pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat ( PHBM ) yakni den-
gan melibatkan masyarakat untuk ikut ber-
tanggung jawab terhadap kelestarian hutan. 

“ Realisasi kegiatan sosial diwujudkan 
dengan pembentukan Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan ( LMDH ) yang saat ini terdapat 
82 LMDH dengan anggota sekitar 16.733 
orang. Masing-masing LMDH mempunyai 
petak pangkuan hutan dan bertanggung 
jawab atas petak pangkuannya,” jelasnya.

Dijelaskan kepada rombongan dari 
Myanmar itu bahwa sistem kerja sama den-
gan masyarakat sekitar hutan, pihak Perhu-
tani menanam pohon sedangkan masyara-
kat dapat menanam polowijo dibawahnya 

Kemenhut Myanmar Kunjungi KPH Kendal

dan hasil panenya untuk masyarakat. Selain 
diperbolehkan memanfaatkan lahan hutan, 
masyarakat diberi kewajiban memelihara 
dan mengamankan tanaman Perhutani 
hingga pohon bisa dipanen atau ditebang. 

Dampak dari kesinambungan antara 
Perhutani dengan masyarakat, pada 2011 
Perum Perhutani KPH Kendal mendapatkan 
Sertifikat Forest Stewardship Council ( FSC 
) dan pada 2013 mendapatkan Sertifikat 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ( SVLK ) 
karena mampu mengelola hutan secara les-
tari dan sesuai standar internasional.

Pada kesempatan tersebut Ir Sunarto 
juga menjelaskan, kegiatan lainnya yaitu 
pemberian bantuan kredit usaha, Pengelo-
laan di luar kawasan dan pembangunan fisik 
kepada LMDH.

“ Dengan adanya LMDH mampu menu-
runkan angka pencurian kayu, karena 
masyarakat merasa ikut memiliki hutan,” 
jelasnya.

Sementara Dirjen Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup dari Kementrian Kehuta-
nan Myanmar, Tintun melalui juru bicaranya 
mengatakan pihaknya datang bersama sem-
bilan orang dan kedatangannya ke Perum 
Perhutani KPH Kendal ingin belajar tentang 
pengalaman KPH Kendal dalam melestari-
kan hutan, terutama ada tiga hal yang ingin 
diketahui, yakni pengelolaan hutan berbasis 
lingkungan, sosial dan produksi.

Rombongan dari Myanmar setelah 
melakukan tanya jawab melanjutkan kun-
jungan kelapangan ke petak 86 RPH Trayu 
BKPH Boja untuk melihat tanaman dan ke 
Tempat Penimbunan Kayu ( TPK ) Gabi-
langu melihat hasil produksi kayu AI, AII dan 
AIII. Hms Kdl/Totok Kpy

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR 
RI DI KPH CIANJUR - Pada hari senin 
tanggal 28 oktober 2013 Perhutani KPH 
Cianjur menerima kunjungan kerja Komisi 
IV DPR RI yang membidangi Kehutanan, 
Pertanaian, Peternakan. Kunjungan kerja 
Komisi IV DPR RI ini didampingi oleh 
Direktur Pemasaran  Perum Perhutani 
Soebagja SE.MM dan Bupati Cianjur Drs 
Tjetjep Muchtar Soleh, MM.

Bertempat di persemaian permanen 
Pongpoklandak BKPH Ciranjang Selatan 

KPH Cianjur rombongan Komisi IV DPR RI 
diterima langsung oleh Administratur KKPH 
Cianjur Ir. Bambang Juriyanto MM. Pada 
kesempatan ini Komisi IV DPR RI dalam 
kunjungan kerjanya bertujuan meninjau 
persemaian JPP (Jati Perhutani Plus) Stek 
Pucuk dan kesiapannya dalam musim 
tanam tahun 2013, dalam kesempatan ini 
juga dilaksanakan dialog komisi IV DPR 
RI, Bupati Cianjur dan LMDH lingkup KPH 
Cianjur mengenai usaha produktif  LMDH.  

Hms Cjr/Asep

Tamu dari Kemenhut Myanmar foto bersama rimbawan KPH Kendal.
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KPH MOJOKERTO – Perum Perhu-
tani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Mojokerto mengelola hutan negara seluas 
31.918,4 hektar. Hutan tersebut terletak di 
tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lamongan 
seluas 24.168 hektar, Kabupaten Jombang 
seluas 3.793,9 hektar dan Kabupaten Mo-
jokerto sendiri seluas 3.956,5 hektar.

Pengelolaan kawasan hutan oleh Per-
hutani Mojokerto ini berkontribusi signifikan 
bagi masyarakat dan tiga Pemerintah Ka-
bupaten tersebut. Dari pengelolaan hutan di 
wilayah Perhutani KPH Mojokerto diperoleh 
penerimaan tak kurang dari Rp 157 miliar. 
Jumlah tersebut berasal dari pembayaran 
provisi sumber daya hutan (PSDH), pem-
bayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), 
penyaluran pinjaman lunak pembinaan 
kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), pen-
guatan modal serta hasil panen tanaman 
tumpangsari Gerakan Peningkatan Produksi 
Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) yang 
hasilnya murni untuk masyarakat.

Hal lain yang sangat dirasakan oleh ma-
syarakat sekitar hutan adalah penyerapan 
tenaga kerja masyarakat yang ikut dalam 
kegiatan pengelolaan hutan dalam kaitan 
program Pengelolaan Hutan Bersama Ma-
syarakat (PHBM). 

“Jumlah terbanyak penerimaan dari 
keberadaan hutan adalah pemanfaatan la-
han berupa tanaman tumpangsari palawija, 
padi, kedelai, jagung, porang dan lain-lain 
yang nilainya sampai Rp 149 miliar lebih,” 
ujar Administratur Perhutani KPH Mojokerto, 

Widhi Tjahjanto, saat menemani kunjungan 
lapangan Direktur Kelola Sumberdaya Hu-
tan dan Usaha Pengembangan Hutan, DR. 
Ir. H. Mustoha Iskandar dan Wakil Kepala 
Unit II Jawa Timur, Ir. Lukman Imam Syafi’i 
di kawasan hutan BKPH Kemlagi, KPH Mo-
jokerto, akhir bulan Oktober kemarin.

Pemasukan tersebut antara lain dari 
pembayaran pajak kepada pemerintah 
berupa provisi sumber daya hutan mulai ta-
hun 2012 sebesar Rp 1,7 miliar, Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang disetorkan tahun 
2012 sebesar 2,5 miliar. Penyaluran ban-
tuan pinjaman PKBL dan penguatan modal 

bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) sebesar Rp 4,1 miliar, hasil panen 
palawija yang berada pada lahan Gerakan  
Peningkatan Produksi Pangan berbasis Ko-
rporasi (GP3K) dinikmati oleh petani hutan 
berupa padi, jagung, kedelai untuk tahun 
2012 ini sebanyak 52.360 ton dengan nilai 
Rp 149 miliar lebih.

Kontribusi lain dari pengelolaan hutan 
adalah ketersediaan lahan GP3K seluas 
8.438 ha dengan keterlibatan 10.932 orang 
petani hutan yang tergabung dalam 106 
LMDH dimana 88 diantaranya telah bersta-
tus Koperasi LMDH. Hms Mjkt/Eko Eswe

Rp 157 M Dari Pengelolaan Hutan KPH Mojokerto

17  Pegawai Baru 
Disuntik ‘M A U’
KPH MADURA - Sebanyak 17 kary-

awan dan karyawati yang baru memperoleh 
pening katan status dari PP ke Pegawai oleh  
Adm/KKPH Madura, Ir Murgunadi disuntik 
dengan budaya MAU, seharian dalam suatu 
rangkaian kegiatan spontan yang mirip per-
peloncoan itu.

Dijelaskan bahwa yang dimaksud MAU 
dalam hal ini adalah keMAUan yang meru-
pakan modal dasar dari semangat untuk 
meraih cita-cita, MAU selanjutnya dijabar-
kan menjadi MASLAHAT, AMANAH dan 
UKHUWAH, Maslahat adalah mendatang-
kan kebaikan baik kebaikan untuk diri sendiri 
maupun untuk perusahaan sedang Amanah 
adalah dapat dipercaya dalam mengemban 
tugas yang diberikan oleh pimpinan serta 
Ukhuwah adalah menjalin persaudaraan 
baik dilingkungan kerja maupun di lingkun-
gan tempat tinggal. 

“Dengan semangat MAU saya yakin 
KPH Madura semakin hebat karena keha-

diran kita baik dilingkungan kerja maupun 
di lingkungan tempat tinggal bisa men-
datangkan kebaikan, bisa dipercaya dan 
bisa menjaga kepercayaan yang diberikan 
oleh pimpinan melalui tugas yang diberikan 
serta menjalin tali silaturahmi harmonis baik 
dilingkungan tempat tinggal maupun diling-
kungan kerja” jelas Murgunadi.

“Alhamdulillah kami merasa bahagia 
dan bersyukur karena yang kami tunggu 
dan harapkan selama 26 tahun kini sudah 
dipenuhi oleh perusahaan” ungkap Samsul 
45 tahun, Mandor Polhutter BKPH Kan-
gean Timur sewaktu memberikan kesan dan 

pesan dihadapan menejemen KPH Madura.
Lebih lanjut Murgunadi mengharapkan 

kepada karyawan karyawati yang baru 
diangkat pegawai, selain membudayakan 
se mangat MAU juga agar lebih disiplin 
dan peduli dalam melaksanakan tugas se-
hari-hari, jangan sampai setelah diangkat 
semangat kerjanya menurun. Agar diingat 
bahwa pengangkatan status bukan tujuan 
akhir, sama halnya dengan kemerdekaan RI 
bukan tujuan akhir perjuangan tetapi meru-
pakan awal perjuangan menggapai cita-cita 
bangsa.

Hms Mdr/Masrur A.
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KPH NGAWI - Musim kemarau bagi 
Perhutani selalu membuat Perhutani agak 

puyeng apabila banyak  diwilayahnya se-
dang terjadi kebakaran. Karena kondisi 

Selama Kemarau Kebakaran Merebak Perhutani Puyeng
SDM yang telah disiapkan tidak sebanding 
dengan jumlah lokasi hutan yang terbakar. 
“Asalkan kebakaran itu terjadi di areal tana-
man lebih dari KU II kita sedikit lega karena 
tidak merusak tanaman jatinya. Tapi bila 
hutan tanaman  muda kita pasti puyeng 
dibuatnya. Sudah pasti kerugian kita besar,” 
ungkap Joko Siwantoro, MM, Adm/KKPH 
Ngawi saat dijumpai BINA terkait agenda 
simulasi siaga kebakaran beberapa bulan 
yang lalu di ruang kerjanya, (02/11). 

“Tahun ini, banyak pohon di sejumlah ka-
wasan hutan mulai mengalami kebakaran. 
Kejadian ini sering dipicu oleh factor human 
error seperti membuang putung rokok, diba-
kar secara sengaja, kebiasaan sikap ma-
syarakat setempat atau mitos kepercayaan 
untuk percepat terjadi hujan setempat, dan 
lain-lain,” papar Adm/KKPH Ngawi sesuai 
Apel Siaga Kebakaran Hutan di petak 8, 
RPH Gendingan, BKPH Walikukun.

Lalu saat ditemui BINA melalui Wakil 
Adm Ngawi Tengah, Maman Herman, Shut 
menyampaikan bahwa untuk mengantisipasi 
terjadinya kebakaran hutan diwilayah kerja 
menegement Perum Parhutani KPH Ngawi 
melalui Administraturnya, Ir. Joko Siswan-
toro, MM telah membentuk Satuan Tugas 
Pengendalian Kebakaran (Satgasdalkar). 

Pembentukan satuan ini menurut Ma-
man sekaligus penyampaian tugas masing-
masing yang langsung dia berikan saat pe-
launchingan agenda ini di acara Apel Siaga 
Kebakaran Hutan Perum Perhutani KPH 
Ngawi. Namun menurut salah satu peng-
endara motor yang melintas, kebakaran ini 
sering terjadi di musim kemarau, karena su-
dah memasuki musim kemarau. “Sering ter-
jadi biasanya pada musim kemarau begini, 
apalagi kalau cuaca panas banget,” ungkap 
Dayat, warga Desa Walikukun.

“Akibat kebakaran hutan jati ini, asap-
nya mengganggu pengguna jalan saat 
melintas,” lanjutnya. Sedangkan pantauan 
BINA, kepedulian warga sekitar hutan yang 
dilibatkan demi kelestarian hutan Ngawi, 
sangatlah kurang. 

Saat ini KPH Ngawi kelihatannya sudah 
mempersiapkan diri dengan mengoptimal-
kan personil dan pos pantau kebarakaran 
di setiap hutan di BKPH masing-masing. 
“Masing-masing petugas sudah kita siapi 
alat komunikasi berupa HT bila situasi ko-
munikasi sulit mendapat area sinyal bagus,” 
ungkapnya. 

Secara administratif ketataprajaan KPH 
Ngawi berada dalam 3 (tiga) wilayah pemer-
intahan :

- Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi 
Luas 34.979,10 Ha dengan jumlah pen-
duduk 894.675 orang.

- Kabupaten Daerah Tingkat II Blora 
Luas 8.593,70 Ha dengan jumlah penduduk 
161.760 orang.

- Kabupaten Daerah Tingkat II 

Dikonfirmasi oleh banyak waratawan Adm Ngawi  dan 3 Wakanya saat dilokasi simulasi 
Kebakaran Walikukun. 

KPH MOJOKERTO – Di Gedung Ma-
yangkara, Mantup, Lamongan 17 Oktober 
2013  lalu diselenggarakan sarasehan 
yang bertajuk “Membangun Hutan Lestari 
Wilayah Lamongan”. 

Sarasehn dihadiri Kapolres Lamongan, 
Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Lamongan, Kepala Badan Kesejahteraan 
dan Pengembangan Masyarakat (Kes-
banglimas) Lamongan, Administratur KPH 
Mojokerto dan sekitar  tiga ratus anggota 
LMDH serta pengusaha penggergajian kayu 
se-wilayah KPH Mojokerto.

Adm KPH 
Mojokerto, Widhi 
Tjahjanto dalam 
sambutannya men-
gatakan  memban-
gun hutan lestari 
adalah tugas dan 
tanggung jawab 
bersama dan dibu-
tuhkan komunikasi 
dan koordinasi 
para pihak (stake 
holders) untuk ber-
sinergi. Sarasehan 
ia katakan sebagai 
salah satu imple-
mentasi dari suatu 
angan-angan dan 
cita-cita tersebut.  

“ Melalui sarasehan dan diskusi seper-
ti ini akan menghasilkan suatu pemikiran 
yang dapat mendorong suatu regulasi atau 
kebijakan dan peran aktif semua pihak 
dalam rangka bersama-sama bersinergi 
mewujudkan hutan yang lestari sesuai tugas 
pokok dan peran fungsinya masing-masing," 
paparnya.

Berbagai masukan dan kritik yang mem-
bangun pun dapat dipetik dari sarasehan itu 
untuk kemajuan pembangunan hutan dan 
perhutanan di Lamongan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Sarasehan Membangun Hutan Lestari
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SEPUTAR KPH

KPH TUBAN - Musim pungut daun kayu 
putih di kawasan hutan BKPH Jadi KPH 
Tuban telah berlangsung sejak 23 Maret 
2013 hingga nanti berakhir pada bulan 
Desember 2013. Bagi masyarakat pada 
lima desa antara lain ; Desa Penambangan, 
Prunggahan Kulon, Sambungrejo, Bektiharjo 
dan Desa Jadi pada Kecamatan Semanding 
merupakan obyek utama pekerjaan serta 
menjadikan tulang punggung perekonomian 
warga petani hutan. 

Tak kurang lebih 200 Kepala Keluarga 
sangat menggantungkan pekerjaan memun-
gut daun ini selalu diharapkan dikala musim 
kemarau panjang. Apalagi tahun ini kekerin-
gan juga melanda daerah itu. 

“Per KK di bulan pungutan daun sep-
erti sekarang ini mereka jarang sekali keli-
hatan di lahan pertanian atau di rumahnya. 
Pamong saya aja jika ingin mencari ya ke la-
han Perhutani itu. Wajar jika tiap orang disini 
selalu mengharapkannya. Apalagi ranting-
ranting pohon ini bisa dipungut sebagai kayu 
bakar,” kata Mitro (43), salah satu tokoh 
masyarakat Desa Sambungrejo, Kecamatan 
Semanding, Kabupaten Tuban yang berhasil 
ditemui BINA di lokasi emetikan daun kayu 
putih di petak pemungutan daun.  

Lebih dari ribuan hektar kondisi ta-
nahnya selain tanah berbatu disekitar areal 
pertanian juga minim akan sumber mata air. 
Rata rata areal persawahanpun hanya men-
gandalkan datangnya air hujan. Menurut 
data dari kantor KPH tercatat hanya terdapat 
3 sumber mata air yang hanya sebatas se-
bagai pemenuhan kebutuhan air bersih. 
Harganyapun per kaleng 25 liter rata-rata 
harganya mencapai Rp. 50 ribuan.

“Untuk itu hasil upah dari memungut 
daun di lahan seluas 1128 hektar 70% di-
manfaatkan oleh mereka untuk memenuhi 
kebutuhan air bersih. Kebanyakan tiap 
minggu bahkan hampir tiap hari selalu 
meminta haknya,” ungkap Sontok, KRPH 
Sambungrejo, 02/11/2013 dilokasi pemun-
gutan daun.

Kata Dedy Cahyadi, S. Si, Asper BKPH 
Jadi, untuk tahun ini realisasi produksi daun 
kayu putih di daerahnya sudah mencapai 
80%. Dengan rata-rata produksi perharinya 
mantap 7,3 ton hingga 10 ton.

“Menurut laporan dari mandor pun-
gut saya kurang lebih pertengahan bulan 
Nopember pekerjaan ini sudah kelar,” tan-
dasnya.

Menurut catatan kecil Dedy diketahui 
perindividu, pemungut daun rata-rata mem-
peroleh upah sebesar Rp. 50.000,- atau 4 
kuwintal daun kayu putih. “Sering kali mer-
eka mendapat 2 kali lipatnya, pak,” katanya 
saat ditemui BINA di ruang kerjanya.

Lanjut kata Asper ini, mereka jika sudah 
bekerja disini enggan pindah ke pekerjaan 

Mutiara Hijau Andalan Masyarakat Pegunungan Kapur 

lain. “Jadi mereka selain menggantungkan 
pekerjaan ini yang terjadi sampai per hari 
ini kebanyakan sekalian juga menggarap 
lahannya,” papar dia.

Hingga per hari ini dari data yang telah 
dilaporkan ke Kaur Produksi KPH Tuban, 
realisasi produksi daun yang dikirimkan ke 
PMKP Kupang telah mencapai 572. 2662 kg 
dan mengkirim ke PMKP Sukun sebanyak 
479.19 kg dari rencana target RTT sebesar 
820,077 kg. Dan saat ini masa produksinya 
telah memasuki tahap periode II. 

Diperkirakan Asper Jadi ini, pertenga-
han bulan Nopember tahun ini semua keg-
iatan pemanenan daun kayu putih selesai. 
Menurut jadwal yang telah disusun oleh 
Asper BKPH Jadi, hanya beberapa anak 
petak saja.   

“Itupun hanya petak petak yang kerin-
dangan daunnya tidak selebat petak lain-
nya,” paparnya.

Kegiatan untuk mereboisasi tanaman 
kayu putih yang sudah memasuki masa afkir 
atau tua. Kata Waka Adm Sub Barat Tuban, 
Ir. Mada KPH Tuban telah mepersiapkan 
bibit-bibit sebanyak 82%-nya telah terpenuhi 
dan untuk persiapan rencana tanaman ta-
hun 2013 dan ditanam tahun 2014.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa 
mandor persemaiannya telah mempersiap-
kan untuk jatah 35,5 hektar untuk 2 petak 
di RPH Sambong seluas 39, 5 dan RPH 
Karena seluas 18,5 hektar. “Jumlah total 
lokasi yang akan ditanami berjumlah 9 anak 
petak.  

Slamet Riyadi

Monitoring DKP oleh Kasi PSDH KPH Tuban bersama Asper Jadi, kebetulan saat 
Pemanenan daun

Bojonegoro Luas 2.334,30 Ha dengan jum-
lah penduduk 73.654 orang.

Mata pencaharian penduduk yang ma-
suk wilayah KPH Ngawi antara lain: Petani 
(pertanian), Pedagang (perdagangan), 
Pegawai Negeri/ABRI, Buruh Tani, Dll.

”Dengan keterbatasan Sumber Daya 
Manusia yang ada dan perbandingannya 
menurut peta Fungsi Hutan KPH Ngawi, 
yang memiliki keluasan mencapai 45.907,10 
Ha,dan semua masuk Kelas Perusahaan 
Jati.makanya kita mengalami kesulitan me-
madamkan beberapa area kebakaran apa-
bila terjadi di dua wilayah yang berjauhan 
dan secara bersamaan. Sedangkan personil 
yang kita siapkan hanya 210 orang,” ungkap 
Joko Siswantoro.

Dikonfirmasi terpisah Waka Adm Ngawi 
tengah, Maman bagian Koelap (Koordinasi 
Keamanan Perhutani KPH Ngawi)  
menjelaskan kaitannya dengan agenda 
simulasi siaga kebakaran tersebut. 

“ Yang pasti kita lakukan adalah sepan-
jang “area show window” atau sepanjang 
jalan dari Ngawi menuju ke arah kota Solo 
di beberapa tempat nanti akan kita siagakan 
dua mobil pemadam kebakaran beserta 
peralatan yang lengkap,” paparnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa 
Perhutani Ngawi akan menjamin berupaya 
penuh bahwa jalur tersebut aman dari asap 
maupun api kebakaran hutan.  

Slamet Riyadi
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WAWASAN

Oleh : Mustopo
KBM Agroforestri Perhutani Unit I

Pada  2009 sampai dengan 2011 di 
Kantor SPH telah dilakukan Rekon dan BAP 
bersama antara KPH-SPH-KBM Agro-Biro 
EJULA Unit I untuk menginventarisasi  po-
tensi Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan 
(PLDT) KPH dan ternyata Rp 300 Milyar 
angka potensi Omzet PLDT yang terdata. 
Luar Biasa..!! 

Unit-II dan Unit-III tentu lebih besar dari-
pada potensi PLDT Unit-I. Perlu keberanian 
mendata saja.

Dari angka Rp 300 M tersebut diharap-
kan KPH mendapatkan 3 % ( Rp 9 M ) untuk 
bisa dibuku menjadi pendapatan PLDT 
KPH. Kenyataannya nilai pendapatan yang 
bisa terbuku masuk pendapatan Perum 
Perhutani KPH sekitar Rp 2 Miliar ( 0,7% 
).Kemana yang lainnya? Tolong jangan ber-
sangka buruk dulu.

Sulitnya Mengelola Potensi PLDT 
KPH

Secara administrasi, Pengelolaan po-
tensi PLDT belum terkendali sebagaimana 
potensi Kayu Jati/Rimba dan Getah Pinus/
Damar maupun Kayu Putih. Dalam RPKH 
dan RTT belum mendata potensi PLDT 
KPH. Mengapa demikian ? Karena Kebi-
jakan Managemen Perum Perhutani belum 
bisa memaksa potensi PLDT masuk dalam 
RPKH maupun RTT. Padahal RTT adalah 
dasar penyusunan RKAP.  Akibatnya nilai 
potensi PLDT yang diharapkan menjadi 
Pendapatan RKAP per KPH menjadi tidak 
diberi alokasi Anggaran Biaya Operasional  
untuk KPH mengelola PLDT tersebut kare-
na di-RTT tidak ada. Sehingga wajar potensi 
PLDT masih sulit dikelola KPH.

Kenyataan di lapangan, potensi PLDT 
dikelola oleh Petani Plasma KPH (Kelom-
pok Tani Hutan), dimana KPH terpaksa 

hanya bisa melakukan secara Kerjasama 
Pola Sharing, karena KPH tidak ada biaya 
kelola PLDT. Sementara biaya kelola ko-
moditi PLDT tersebut dari Petani Plasma 
sendiri atau Pihak-III (buyer) yang berani 
memberikan Modal diawal untuk kelola bu-
didaya sebagai pengikat. Dengan harapan 
hasil panen nanti hanya boleh dibeli buyer 
tersebut. Hal inilah yang menyulitkan Perum 
Perhutani (KPH maupun KBM Agroforestry) 
untuk bisa membeli panenan PLDT dari 
wilayah hutan Perum Perhutani sendiri dan 
pola tumpangsari  masih diterapkan Perum 
Perhutani yang hasil panennya sepenuhnya 
adalah hak Petani/KTH.

Ikatan KPS
Perum Perhutani bisa mengikat dalam 

PKS Agri-
bisnis ( 
Perum Per-
hutani-Petani 
Plasma-Pihak 
III) diawal 
kegiatan ke-
lola budidaya 
PLDT terse-
but. PKS 
hanya berlaku 
maksimal 1 
tahun Ang-
garan. Perum 
Perhutani pun 
harus siap 
untuk menye-
diakan Modal, 
Pergudangan 
(di RD RPH/
BKPH) dan 
SDM (seb-
agai buyer). 
Potensi PLDT 
pun harus 
masuk RTT 
dan RKAP 

KPH. Dengan syarat, pola kelola tidak 
tumpangsari , tetapi agribisnis  dan Perum 
Perhutani (KPH) sebagai buyer-nya. 

Pola Bisnis KPH ini harus terdukung 
struktur SDM ( yang menangani Kelola Bis-
nis di KPH ) sebagaimana SK Direksi No. 
060/2010 tanggal 1 Pebruari 2010, dimana 
struktur SDM-nya ya harus ada orangnya 
agar bisa melakukan Kelola Bisnis di dalam 
dan di luar wilayah hutan KPH-nya.

Itu kalau Managemen Perum Perhutani 
berkenan menghidupkan KPH sebagai Anak 
Perusahaan yang profit center bukan seb-
agai cost center agar Perum Perhutani seb-
agai Perusahan Induk  menjadi profit center 
juga yang gaji karyawannya bisa naik 100% 
dan tidak krisis kesejahteraan lagi. Amien.

Rp 300 M Omzet PLDT KPH di Unit-I 

POTENSI PLDT KPH (RpX1000)
 

NO KPH BAP SPH-KPH TARGET  KOMODITI

TH.2009-2011 REKON %  

I. 1 BLP      28.065.119       261.367 1 JAHE,JAGUNG,KOPI,CENGKEH

2 PKB         8.618.850          68.000 1 KOPI,NILAM,BAMBU,NANAS

3 PML         1.782.550          64.857 4 JAGUNG,PADI,KAPAS

4 PKT            218.625       116.243 53 ROTAN,BAMBU,KINA,KOPI

5 KDL            408.800          61.320 15 JAGUNG

JML-I      39.093.944       571.787 1  

II. 6 BMB      68.401.425       315.995 0,5 ROTAN,BANDENG,PADI,KOPI

7 BMT            199.366          45.750 23 GLAGAH,SALAK,KAPULOGO

8 KDS            161.068       161.068 100 CENGKEH,KOPI,SALAK,JENITRI

9 KDU         1.771.609       666.087 38 CENGKEH,KOPI,SALAK,KINA

10 SRA         1.668.804          40.500 2 SRHWANGI,CNGKEH,KINA

JML-II      72.202.272    1.229.400 2  

III.11 SMG         6.932.624       729.445 11 WALET,KETELA,JAGUNG

12 PWD         1.120.000          64.000 6 JAGUNG,PORANG,JARAK PGR

13 GDH    117.238.521          45.880 0,04 JAGUNG,KEDELAI,PISANG

14 TLW      12.596.265          57.600 0,5 JAGUNG,KEDELAI,PISANG

15 RDB         7.319.915          30.160 0,4 JAGUNG,PADI,EMPON2

JML-III    145.207.325       927.085 1  

IV.16 CPU      47.052.394    1.461.000 3 JAGUNG,PADI,PISANG,KETELA

17 BLR         3.525.070          20.125 1 JAGUNG,PADI,KETELA

18 KBH            792.700          20.850 3 JAGUNG,KETELA

19 MTG         3.889.748       333.325 9 JAGUNG,PADI,PISANG,KETELA

20 PTI         5.391.596    4.591.596 85 KOPI,KETELA,KAPUK

JML-IV      60.651.508    6.426.896 11  

TOTAL UNIT-I    317.155.049    9.155.168 3  

24   BINA |  Edisi  09 Nopember 2013 / Th XL

24   

BINA |  Edisi  09 Nopember 2013 / Th XL 25

 25



INOVASI

Mendongkrak Getah Premium 
Dengan Alat Saring Mekanik Made in BWU

Oleh : 
Arsis Sulistyono, S.Hut, MM,

Wakil Adm KPH Banyuwangi Utara

GETAH Pinus merupakan salah satu 
Hasil Hutan Non Kayu andalan Perum 
Perhutani. Dalam rangka meningkatkan 
mutu dan kualitas produksi gondorukem dan 
terpentin maka program pembuatan getah 
premium mulai digalakkan oleh manajemen 
perusahaan pada 2013. Hal tersebut juga 
merupakan salah satu proses peningkatan 
efektifitas proses produksi gondorukem dan 

terpentin sehingga secara ekonomis akan 
memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

Getah mutu I Premium tersebut di-
harapkan mampu mengasilkan rendemen 
minimal 94 %. Dengan nilai rendemen 
tersebut akan meningkatkan produktivitas 
proses pemasakkan dan efisiensi dalam 
proses produksi. Berdasarkan pengamatan 
dalam proses penyaringan getah premium 
yang telah dilakukan di KPH Banyuwangi 
Utara, dalam setiap 100 kg getah pinus 
(Input), akan menghasilkan kurang lebih 
76 kg getah mutu I Premium (76%), 21 kg 
getah mutu I dan 3 kg kotoran. Berdasarkan 
pengamatan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa, setiap 1 Kg getah yang disetorkan 
oleh penyadap akan dihasilkan 0,030 kg/30 
gram kotoran per kg getah. Sehingga apa-
bila diperhitungkan dengan target produksi 
KPH Banyuwangi Utara pada 2013 sebesar 
433 ton, maka kotoran yang dihasilkan 
sebesar kurang lebih 12,9 ton. Secara lebih 
jelas proses tersebut dapat diketahui dalam 
gambar berikut ini :

Dalam proses pembuatan getah premi-
um di KPH Banyuwangi Utara telah meng-
gunakan alat saring getah mekanik (AL-
SANIK). Alat mekanik tersebut cukup efektif 

dalam melakukan penyaringan dibanding-
kan dengan cara  manual, dimana sistem 
kerjanya dengan memanfaatkan gaya 
sentrifugal dari putaran drum yang akan 
menekan getah keluar dari drum saring. Ge-
tah pinus yang memiliki viskositas atau kek-
entalan yang tinggi diperlukan tekanan yang 
besar dalam penyaringan, sehingga apabila 
hanya mengandalkan gaya gravitasi akan 
membutuhkan waktu yang cukup lama.

Operasional alat penyaring getah me-
kanik tersebut cukup mudah yaitu dengan 
menuangkan getah pada alat penyaring 
(drum) dan memutar pedal secara perlahan. 

Pedal tersebut akan terhubung dengan ran-

tai dan beberapa tuas yang akan memutar 
drum penyaring di dalam alat. Getah yang 
telah tersaring akan disalurkan langsung 
melalui pipa kedalam wadah getah yang 
telah dipersiapkan.

Secara teknis pembuatan getah pre-
mium diawali dengan pemilihan getah 
yang disetorkan oleh penyadap ke TPG 
dimana dihindari getah yang berasal dari 
kerokan, memiliki kotoran terlalu banyak 
dan kandungan air yang terlalu tinggi. Se-
lanjutnya dilakukan penyaringan dengan 
menggunakan alat saring getah mekanik. 
Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

penyaringan yang menghasilkan 1 drum 
(125 kg) getah premium kurang lebih 20 
menit, setiap kali penyaringan mampu me-
nyaring 20-25 kg getah, dan dibutuhkan 5-6 
kali untuk memenuhi satu drum penuh getah 

Proses Kegiatan Penyaringan Getah Pinus.

Wakil Adm/KSKPH Banyuwangi Utara beserta crew.
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INOVASI 
premium. Setelah dilakukan beberapa kali 
penuangan dan penyaringan, getah mutu I 
yang berbentuk gumpalan dan kotoran akan 
tersisa dalam drum dan akan dipisahkan 
untuk diolah kembali menjadi getah mutu 
I, sementara kotoran akan dipisahkan dan 
dibuang. Tenaga kerja yang dibutuhkan 
untuk operasional alat tersebut cukup dua 
orang, satu orang bertugas menuang getah 
dan memindahkan hasil saring sedangkan 
seorang lagi bertugas memutar alat. Dalam 
satu hari produktivitas yang dihasilkan 
kurang lebih 1,8 ton dengan 5 jam kerja 
untuk satu alat. 

Dibandingkan dengan penyaringan 
manual, menggunakan alat sadap mekanik 
terdapat beberapa keunggulan antara lain 
yaitu :

Perbandingan Penggunaan Alat Saring 
Getah Manual dan Mekanik (lihat table) :

Alat tersebut dibuat dengan menggunak-
an drum bekas lem dan dilengkapi dengan 
tuas pemutar, untuk drum dalam menggu-
nakan rangka besi cor dan dibalut kawat 
casa ukuran 0,5 cm. Untuk pemeliharaan 

cukup dengan 
membuka drum 
penyaring dan 
membersihkan dari 
kotoran yang ter-
sisa, untuk getah 
yang menempel 
pada kawat casa 
dibersihkan den-
gan cara dijemur 
dan diusap dengan 
minyak tanah.

Dalam proses 
produksi produksi 
getah mutu I Pre-
mium memang 
tidak lepas dari 
pola penyadap 
untuk menghasil 
getah yang bersih,  
sehingga akan mendukung proses produksi 
getah premium di PGT. Kegiatan  sosialisasi 
dan pembinaan dari mandor juga tetap di-
perlukan untuk mensukseskan kegiatan 
tersebut. Dengan adanya alat sadap me-

kanik (ALSANIK) tersebut diharapkan dapat 
mempercepat proses produksi getah pinus 
mutu I Premium di TPG sehingga efektifitas 
rantai produksi getah pinus menjadi gon-
dorukem dan terpentin dapat meningkat. 

***

KPH RANDUBLATUNG - Pelatihan 
mengangkat beban berat  dan safety 
driving merupakan mata rantai dari sis-
tim keselamatan dan kesehatan kerja ( 
K3 )  bagi pekerja dilakukan oleh Perum 
Perhutani KPH Randublatung.  Pelatihan 
tersebut diikuti oleh tenaga pikul dan ang-
kut produksi kayu jati baik yang berada di 
hutan maupun di tempat penimbunan kayu  
( TPK ). Pelatihan  di pandu oleh Dr Nunuk 

Supriyanto  dari Universitas Gajah mada 
Yogyakarta ( 31/10)

Kegiatan pemanenan hasil hutan kayu 
merupakan pekerjaan yang berat dan ber-
bahaya. Kegiatan pemanenan hasil kayu 
tersebut merupakan satu rangkaian peker-
jaan fisik mulai dari kegiatan penebangan 
dan pembagian batang di petak tebangan, 
penyaradan, pemuatan, pengangkutan 
dan pembongkaran di Tempat Penimbunan 

Kayu (TPK).
 Pekerjaan tersebut dikategorikan be-

rat, hal tersebut dikatakan oleh Dr.Nunuk 
Supriyanto pada saat melakukian pelatihan 
mengangkat beban berat dan safety driv-
ing bagi para pekerja yang dilakukan di 
TPK Randublatung. 

 Lebih lanjut Nunuk Supriyanto men-
gatakan bahwa   Untuk menghindari 
resiko yang timbul baik cedera ringan 

maupun akibat yang lebih 
fatal dari pekerjaan tersebut , 
pemahaman teknik pengang-
katan yang baik dan benar 
perlu diberikan terhadap 
para pekerja, pengetahuan 
dan pemahaman tentang 
kondisi lingkungan kerja, kon-
disi pekerjaan, teknik-teknik 
pelaksanaan pekerjaan yang 
aman, resiko dan  bahaya-ba-
haya yang dapat timbul dalam 
pelaksanaan kerja, diharap-
kan mampu meningkatkan 
penerapan K 3 pada kegiatan 
mengangkat dan memindah-
kan kayu bulat. Peningkatan 
penerapan K3 memungkinkan 
untuk mewujudkan produkti-
vitas kerja yang lebih optimal 
dan meminimalkan resiko-
resiko kecelakaan kerja bagi 
para pekerja. Kata Nunuk 
Supriyanto . 

Hms Rdb/Andan.S

Pelatihan Mengangkat Beban Berat
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KPH RANDUBLATUNG - Pengelolaan 
sumber daya hutan yang dilakukan oleh 
Perum Perhutani KPH Randublatung bagi 
masyarakat dan pemerintah daerah sebesar 
Rp 46,7 miliar yang terdiri dari pembayaran 
provisi sumber daya hutan ( PSDH ), penyal-
uran pinjaman lunak Pembinaan Kemitraan 
dan Bina Lingkungan ( PKBL ), hasil panen 
tanaman tumpangsari hutan, pemanfaatan 
hasil hutan bagi masyarakat sekitar hutan 
serta penyerapan tenaga kerja masyarakat 
lokal yang ikut dalam proses pengelolaan 
hutan.

Perhutani KPH Randublatung dalam 
mengelola hutan negara seluas 32.464,10 
Ha  yang terbagi dalam 2 wilayah kabupaten 
yaitu kabupaten Blora  31.761,4  Ha ( 97,8 
)dan kabupaten grobogan 702,7 Ha ( 2,2 
% ) berupa hutan produksi dan  25,40 Ha 
merupakan cagar alam , telah mampu mem-
berikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat 
desa hutan yang cukup signifikan.  Hal 
tersebut dikatakan oleh Administratur Per-
hutani KPH Randublatung, Ir Herdian Su-
hartono saat penyerahan sharing produksi 
kayu 2012 secara serempak di desa Ngliron, 

kecamatan Randublatung  sebesar Rp 1,8 
miliar dan diterima bersih oleh 24 LMDH 
sebesar Rp 1,76 miliar setelah dipotong 
pajak yang disetorkan kepada kas Negara 
(22/10) 

“ Rata – rata nilai dampak ekonomi  
tersebut pertahun dari pengelolaan sumber 
daya hutan sebesar Rp 46,7 miliar yang ter-
diri dari pembayaran pajak kepada pemer-
intah berupa provisi sumber daya hutan 
mulai tahun 2009 – 2013 rata-rata sebesar 
Rp 8,02 miliar, kemudian penyaluran ban-
tuan pinjaman PKBL  bagi 231 mitra binaan 
sebesar Rp 1,2 miliar, hasil panen palawija 
yang berada pada lahan tumpangsari hutan 
yang langsung dinikmati oleh Petani hutan 
berupa padi, jagung, kacang – kacangan 
untuk tahun 2012 ini sebanyak  491 ton 
dengan nilai Rp 1,11 miliar. Hasil lain yang 
tak kalah penting adalah pemanfaatan hasil 
hutan ikutan berupa kayu bakar, daun , rum-
put, umbi umbian, empon – empon dan lain 
– lain yang jika kita catat sebanyak Rp 33,3 
miliar, sedangkan penyerapan tenaga kerja 
dari adanya pengelolaan kawasan hutan se-
banyak 2.373 orang pertahun dengan upah 

yang didapat dari Perhutani KPH Randubla-
tung sebesar 3,1 miliar rupiah “ katanya.

Pemanfaatan sharing produksi tersebut 
oleh masing – masing LMDH sebagian besar 
digunakan untuk kegiatan ekonomis produk-
tif, karena sektor ini diharapkan mampu 
mempercepat roda perekonomian masyara-
kat desa hutan, namun diakui bahwa untuk 
mempercepat laju ekonomi pedesaan ini 
masih ada kendala meliputi bidang teknis 
operasional,manajemen dan pemasaran 
serta budaya kerja masyarakat setempat, 
untuk itu pihaknya (Perhutani) mengajak 
serta peran aktif para stake holder, baik 
dari Permerintah daerah, maupun pihak lain 
yang berkepentingan untuk ikut membantu 
memacu sektor ekonomi pedesaan . 

Hms Rdb/Andan.S

Rp 46,7 Miliar Dampak Ekonomi
Pengelolaan Hutan Randublatung

Rp 1,8 Miliar  
Untuk LMDH
KEBERPIHAKAN Perum Perhutani un-

tuk meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat desa hutan melalui Sistim pengelolaan 
hutan bersama masyarakat  ( PHBM ) , ke-
berpihakan tersebut  diwujudkan dalam ben-
tuk pembagian dana sharing Produksi kayu 
tahun 2012 yang diserahkan kepada 24 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan ( LMDH 
) sebanyak Rp 1,8 miliar di wilayah Kerja 
Perum Perhutani KPH Randublatung yang 
dilakukan secara serentak di Desa Ngliron, 
Kecamatan Randublatung.Blora.

Pembagian dana bagi hasil oleh Perhu-
tani dalam sistim PHBM bukan merupakan 
tujuan akhir sebuah pembangunan ma-
syarakat desa hutan ( MDH ) karena  dana 
sharing tersebut  harus dikembalikan kepa-
da anggota LMDH untuk memajukan masing 
– masing desa sesuai dengan proporsi yang 
telah disepakati penggunaanya antara Per-
hutani dan masyarakat desa hutan sebagai 
penerima dana sharing tersebut .

Menurut Administratur Perum Perhu-
tani KPH Randublatung, Ir Herdian Suhar-
tono dalam penggunaan dana sharing yang 
dibagikan kepada MDH tersebut Perhutani 
bersama dengan LMDH telah mengesahkan  

LINGKUNGAN

Bupati Blora saat menyerahkan sharing tebangan kepada LMDH.
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penggunaan dana sharing produksi tahun 2012 ini sebesar 1,76 mil-
iar untuk pemberdayaan  baik dibidang sosial dan ekonomi yang ada 
pada desa tersebut. “ Kita ( Perhutani ) telah sepakat untuk meng-
gunakan dana sharing tersebut untuk kegiatan yang mengarah pada 
pemberdayaan masyarakat secara umum  melalui LMDH masing 
– masing desa , dan alokasi dana tersebut telah di susun bersama 
antara Perhutani dan LMDH sehingga semua lapisan masyarakat 
bisa merasakan manfaat adanya sistim PHBM ini” jelasnya. 

Dikatakan Herdian Suhartono bahwa porsi terbanyak peng-
gunaan dana sharing oleh LMDH adalah untuk usaha ekonomis 
produktif sebesar 30 %, peningkatan biofisik desa sebesar 15% 
, keterlibatan kelola sumber daya hutan 18 %, serta pos kegiatan 
lain sehingga jika di total sebesar 100 %, semua penggunaan 
dana tersebut kita pantau bersama dan secara berkala dilakukan 
audit keuangannya  oleh tim dari Perhutani.  Dana Sharing ini juga 
merupakan uang Negara jadi penggunaannya juga harus sesuai 
dengan aturan yang telah disepakati bersama antara LMDH seb-
agai penerima , dan Perhutani  sebagai intsitusi Pemerintah sebagai 
pemberi sharing , semua harus saling terbuka  sehingga sasaran 
utama sistim PHBM yang intinya untuk kesejahteraan masyarakat 
desa hutan bisa tercapai. 

Besaran dana sharing yang diterima tersebut untuk masing 
– masing LMDH tidak sama , hal tersebut disebabkan karena po-
tensi sumber daya hutan yang masuk  Desa pangkuan hutan juga 
berbeda. 

Hms Rdb/Andan.S

Sistem Tumpangsari 
Tarik Minat Petani Hutan

KPH RANDUBLATUNG - Ketergantungan masyarakat desa hu-
tan terhadap kawasan hutan diera multi media saat ini masih tinggi , 
karena mereka sudah terbiasa dengan pola hidup di kawasan hutan 
baiK dalam kegiatan pertanian melalui tumpangsari atau bekerja 
pada sektor  pengelolaan hutan lain yang dilakukan oleh Perhutani 

Bidang tanaman merupakan sektor primadona bagi masyarakat 
sekitar hutan, karena mereka dilibatkan  secara langsung mengga-
rap kawasan hutan untuk  lahan pertanian tanaman palawija dalam 
sistim tanam tumpangsari hutan. Perhutani Kesatuan Pemangkuan 
Hutan ( KPH ) Randublatung pada tahun 2012 telah melakukan 
penanaman kawasan hutan seluas 464,3 Ha dengan jenis tanaman 
kehutanan Jati Plus Perhutani ( JPP ) yang dilaku dengan sistim 
tanam Tumpangsari, salah satu  diantara ratusan petak tanaman 
tersebut adalah petak 85a dan 85c seluas 21 Ha di Resort Pemang-
kuan hutan ( RPH ) Kepoh, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan ( 
BKPH ) selogender yang ditanami dengan Jati varietas JPP, dimana 
dalam pelaksanaan lapangan pada petak tersebut telah menyedot 
puluhan petani hutan untuk bergabung malakukan kegiatan perta-
nian palawija jagung. 

 Asper Kepala bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KBKPH 
) Selo Gender Ence Sunarya  mengatakan bahwa pada petak 85 a 
dan 85c tersebut  Perhutani  mengizinkan masyarakat desa hutan 
untuk melakukan kegiatan tumpangsari dikawasan hutan Negara, 
“di Petak 85 ini yang mempunyai luas total 21 Ha dengan bonita 
tanah antara 3  - 4 d tanami jati  dengan varietas JPP pada awal 
tahun 2012 lalu dan umur tanaman kehutanan sekarang sudah men-
capai 2 tahun dengan ketinggian rata – rata 4 meter dengan jarak 
tanam 3 X 2 meter. Adapun keterlibatan petani hutan pada petak 
ini dengan cara memanfaatkan ruang antar larikan tanaman pokok 
untuk ditanami jenis palawija jagung, adanya sistim tumpangsari ini 
bisa memberikan keuntungan ganda dari kawasan hutan disisi lain 
petani bisa memperoleh hasil tanaman palawija , sementara disis 
lain Perhutani juga diuntungkan karena tanaman jati muda bisa 
terhindar dari kerusakan baik dari ancaman kebakaran maupun 
pengembalaan liar yang kadang timbul dikawasan hutan,dan yang 
tak kalah penting adalah kita selaku petugas selalu melakukan 

komunikasi yang intensif dengan mereka sehingga apa kemauan 
petani hutan dalam melakukan aktivitas dalam kawasan ,sepanjang 
tidak menyalahi aturan yang telah kita sepakati bersama  bisa kita 
akomodir dengan baik yang ujungnya juga untuk kepentingan petani 
hutan sendiri dan Perhutani Sehingga sama – sama memperoleh 
keuntungan.katanya.

Terpisah Pardjo ( 60 Th ) yang merupakan salah datu petani 
penggarap juga membenarkan pernyataan Ence Sunarya tersebut, 
pada lokasi tersebut pardjo menggarap untuk tanaman jagung  yang 
ditanamnya, “ tahun lalu hasil panen yang saya dapatkan dari ka-
wasan hutan sebanyak 7 ton jagung tiap hektarnya ,hasil sebanyak 
itu karena pada lahan ini solum tanah cukup tebal sehingga tana-
man jagung saya bisa tumbuh dengan optimal dan hasil panennya 
bisa baik, untuk melakukan penggarapan pada kawasan hutan ini 
saya mendapatkan bimbingan dari petugas Perhutani baik melalui 
mandor tanam maupun KRPH dan Asper KBKPH Selogender se-
hingga saya merasa diuntungkan baik dari sisi pendapatan sebagai 
petani hutan maupun cara melakukan perawatan tanaman kehuta-
nan secara benar. 

Hms Rdb/Andan S

Sharing Produksi Kayu  
Untuk 22 LMDH

KPH PURWODADI - Sebanyak 22 Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) binaan KPH Purwodadi menerima sharing (bagi ha-
sil) produksi kayu 2012 sebesar Rp. 97.588.529. Acara penyerahan 
sharing yang dikemas dengan tema Konsultasi Publik Controlled 
Wood dan Pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wilayah 
Kabupaten Grobogan tersebut dilaksanakan di gedung Wisuda Bu-
daya Purwodadi pada akhir September yang lalu.

Penyerahan sharing produksi kayu dikemas bareng dengan 
KPH Gundih, KPH Telawa dan KPH Semarang yang tergabung 
dalam wilayah Pemangkuan Hutan Kabupaten Grobogan.

Pembagian sharing produksi tiap LMDH tidaklah sama. Pasal-
nya tergantung dari banyak sedikitnya jumlah produksi hutan yang 
dikelola LMDH sebagai mitra Perhutani. Jadi LMDH dengan hasil 
produksi yang lebih banyak tentu akan mendapatkan sharing lebih 
banyak pula. Nilai sharing adalah 25 persen dari nilai produksi mas-

Asper BKPH Selo Gender, Ence Sunarya. 
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ing-masing petak pangkuan LMDH setelah dikurangi biaya produksi 
dan faktor koreksi lainnya ; kata Administratur/KKPH Purwodadi 
Ir.Gunawan Catur HR,MP yang didampingi Wakil Administratur/
KSKPH Iwan Wahyu Setiawan,S.Hut di sela-sela acara tersebut.

Selain penyerahan sharing produksi juga diisi dengan Pembi-
naan LMDH oleh Wakil Bupati H.Icek Baskoro,SH dan Kepala Dinas 
Peternakan (Disnakkan) Grobogan drh.Riyanto,MM. Keduanya 
memberikan materi tentang pentingnya manfaat dan penggunaan 
dana sharing secara sistematis dan sesuai fungsi.

Sementara Kapolres Grobogan AKBP Langgeng Purnomo SIK 
MH dan Dandim 0717 Purwodadi Letkol Inf.Jaelan menyampaikan 
materi pentingnya menjaga situasi hutan demi keamanan dan ke-
nyamanan masyarakat.

Gunawan Catur menjelaskan pembinaan terhadap LMDH dituju-
kan agar usai menerima dana sharing produksi, dana tersebut bisa 
digunakan untuk usaha produktif. Misalnya sebagian dana untuk 

membeli hewan ternak dan dipelihara hingga bisa menguntungkan 
bagi LMDH itu sendiri.

Sementara itu, tentang Konsultasi Publik Controlled Wood, saat 
ini KPH Purwodadi tengah berusaha mendapatkan sertifikasi Pen-
gelolaan Hutan Lestari. Dimana Controlled Wood sendiri memiliki 
difinisi hutan yang dapat ditelusuri atau dilacak legalitasnya secara 
jelas dari perizinan,perencanaan,produksi, hingga pengangkutan 
dalam areal kerja atau ke konsumen,secara fisik kayu dan doku-
men. Jadi Standar pasar Internasional yang kami kejar, sehingga 
apabila kita sudah di audit mengenai Controlled Wood dan hasil 
audit menunjukkan bahwa KPH Purwodadi masuk dalam standar 
pasar Internasional. Jelas itu akan meningkatkan nilai produksi, 
ungkapnya. 

Hms Pwd/Suharto.    

Kendal Serahkan
Sharing Rp 942,1  Juta
KPH KENDAL – Sebanyak 45 Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan ( LMDH ) dari enam BKPH menerima sharing produksi kayu 
2012 sebesar Rp 942.121.652. Penyerahan dilakukan di Gedung 
Serba Guna Kantor KPH Kendal 26 September 2013 yang diserah-
kan langsung oleh Kepala Biro Kelola SDH dan  Pengembangan 

Koperasi Unit I Jateng Ir. Dwi Witjahjono, MBA.
Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari masing-masing 

LMDH, perwakila Dinas Pertanian Kota Semarang, Kepala Dinas 
Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 
Kendal dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Batang.

Administratur/KKPH Kendal, Ir  Sunarto menjelaskan sharing 
produksi kayu tahun 2012 sebesar Rp 942.121.652 merupakan 
hasil proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat 
(PHBM). 

“ Harapan kami dana sharing ini bisa meningkatkan kesejahter-
aan anggota LMDH atau masyarakat desa hutan. Lebih lanjut dirin-
cikan, untuk Kabupaten Batang sebanyak 18 LMDH sebesar Rp 
483.017.920 Kabupaten Kendal 20 LMDH sebesar Rp 454.614.428 
dan Kota Semarang 7 LMDH sebesar Rp 4.489.304. Sharing terbe-
sar diterima LMDH Berkah Desa Gondang Kec. Subah Kab. Batang 
sebesar Rp 281.818.987 dan terkecil LMDH Ngudi Wono Lestari 
Desa Manggungsari Kec. Weleri Kab. Kendal sebesar Rp 49.058,” 
katanya. 

Ir. Sunarto menambahkan, sharing yang diterima harus diper-
tanggung jawabkan kepada anggota LMDH, Masyarakat dan Allah 
SWT, penggunaan sharing harus sesuai AD/ART yang telah dis-
epakati bersama sehingga tidak menimbulkan fitnah di masyarakat.

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah menyerahkan sharing 
produksi kepada LMDH selama kurun waktu 10 tahun kurang 
lebih sudah sebesar Rp 111 M, kata Kepala Biro Kelola SDH dan 
pengembangan Koperasi Ir. Dwi Witjahjono, MBA. Beliau juga me-
nyampaikan bahwa sebelum 2002 masyarakat ikut menanam tetapi 
tidak ikut merasakan hasilnya, sejak 2002 dengan adanya program 
PHBM  yang diluncurkan oleh Perhutani, dimana pengelolaan hutan 
dikerjasamakan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
akhirnya masyarakat dapat menikmati hasilnya.

Ir. Dwi Witjahjono, MBA berpesan supaya Masyarakat Desa 
Hutan (MDH) ikut bertanggung jawab terhadap keamanan dan kele-
starian hutan, berperan aktif didalam kegiatan yang ada di perhutani 
mulai dari persemaian sampai dengan pemanenan dan penggunaan 
sharing harus bisa dipertanggung jawabkan karena uang negara 
yang diberikan oleh perhutani dan sewaktu-waktu ada audit dari 
BPKP, BPK harus bisa membuktikan penggunaannya. Beliau juga 
berpesan kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Bupati 
bahwa penyerahan sharing produksi kayu ini sebagai komitmen Per-
hutani dalam melaksanakan program PHBM.

Ditambahkan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebu-
nan dan Kehutanan Kabupaten Kendal Ir. Sri Purwati, penyerahan 
sharing produksi kayu ini adalah bentuk dari kepedulian perhutani 
kepada masyarakat desa hutan, untuk itu harus ada timbal baliknya 
dari masyarakat desa hutan yaitu supaya ikut peduli terhadap kele-
starian hutan.

Hms Kdl/Totok Kpy

Para LMDH saat menerima sharing produksi tebangan 2012.

LMDH penerima sharing foto bersama Karo Kelola SDH dan  
Pengembangan Koperasi Unit I Jateng Ir. Dwi Witjahjono, MBA.
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Sebulan  4 PencuriKayu 
Berhasil Diamankan

KPH PURWODADI - Dalam kurun waktu satu bulan KPH Purwo-
dadi telah berhasil mengamankan pencuri kayu 4 kali. Satu dianta-
ranya merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Keberhasilan tersebut berkat kepedulian masyarakat yang mel-
apor Administratur/KKPH Purwodadi, Ir. Gunawan Catur HR,MP via 
sms dan telepon. Dari laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh 
Wakil Adm/KSKPH Purwodadi, Iwan Wahyu Setiawan,S.Hut  seka-
ligus memimpin pasukan bersama Pabin, Danru Polmob dengan 
anggotanya dibantu KRPH dan mandor Polter setempat menyisir 
lokasi dan berhasil menangkap tersangka bernama Mochamad 
Muchlis bin Jasim (26 th) warga Dusun Ngrijo Desa Sumber Jatipo-

hon Kabupaten Grobogan.
Dalam pengakuannya tersangka sudah delapan kali mencuri 

kayu jati di Petak 107 b RPH Ngrijo BKPH Jatipohon dan baru 
kali ini tertangkap. Tersangka beserta barang bukti 5 batang kayu 
glondong dan sebilah gergaji gorok selanjutnya diamankan di Polres 
Grobogan .

Di ruang terpisah Gunawan Catur mengatakan bahwa pihaknya 
memang harus giat di dalam melaksanakan Komunikasi Sosial 
(Komsos) dengan masyarakat dan menyampaikan terimakasih 
kepada masyarakat yang telah peduli terhadap lingkungan wilayah 
hutan. 

Hms Pwd/Suharto.

Pick Up Muat Kayu 
Jati Terjaring Opgab 

KPH PROBOLINGGO -  Nasib sial menimpa Slawi, seorang 
sopir mobil pick up  Nopol N 2366 NU  yang kepergok oleh ang-
gota Polhut mobil dan anggota Reserse Polres Probolinggo yang 
sedang melaksanakan operasi gabungan. Tepatnya pada 17 Sep-
tember 2013 lalu di mana ia dan kawannya sedang menaikkan kayu 
jati sebanyak 56 btg (1,855 m3) ke mobil pick up di desa Jatisari 
Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo. Kayu-kayu itu tanpa 
dilengkapi dengan dokumen yang sah .

Mobil pick up yang bermuatan kayu jati tersebut diduga berasal 
dari kawasan hutan wilayah RPH Bantaran BKPH Probolinggo. Ke-
mudian diringkus oleh satuan petugas Polhut mobil KPH Proboling-

go beserta anggota Reserse Polres Probolinggo yang sedang 
melaksanakan operasi gabungan kamhut di wilayah kring desa 
Jatisari Kec. Kuripan (10/10). 

Karena tidak bisa menunjukkan surat bukti kepemilikan kayu 
yang sah Slawi pun yang beralamat di Desa Legundi Kec. Bantaran 
diringkus dan dibawa langsung ke Polres Probolinggo untuk di-
periksa. Dalam kejadian penangkapan tersebut tiga orang yang me-
naikkan kayu jati ke atas mobil berhasil melarikan diri begitu melihat 
mobil patroli Polhut mobil menghampirinya. Diduga kuat salah satu 
tersangka yang melarikan diri itu merupakan pemilik kayu jati curian 
tersebut. Saat diperiksa Slawi tidak mau mengakui  siapa memiliki 
kayu jati tersebut. Ia hanya mengakui sebagai buruh angkut.  Akibat 
dari kejadian itu Perhutani dirugikan sebesar  Rp 10 juta.

Dalam operasi ini selain melakukan penangkapan mobil yang 
bermuatan kayu jati, di tempat lain juga berhasil menemukan tum-
pukan kayu jati dalam bentuk olahan dan glondong sebanyak 183 
btg (1.886 M3) di pekarangan kosong dekat kawasan hutan sekitar 
rumah warga. Setelah ditanyakan siapa pemiliknya kepada warga 
sekitar dan kepada perangkat desa setempat tidak ada satupun 
warga yang mengetahui dan mengakui siapa pemiliknya. Di duga 
kuat kayu tersebut  berasal dari kawasan hutan petak 14 c dan 18 

Tersangka memakai celana pendek putih beserta barang bukti 
yang di amankan petugas. 

Hari setyo KRPH Bago saat memeriksa barang bukti 

Barang bukti  mobil dan kayu jati hasil tangkapan yang diserah-
kan ke Polres Probolinggo 
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b karena memiliki  cirri-ciri yang sama dengan tunggak yang telah 
di buatkan Laporan Hurup A oleh Sumiyo, KRPH Bantaran. Sampai 
kayu  diamankan dan dibawa ke TPN Wonoasih sebagai kayu titipan 
barang bukti, tidak ada yang mengakui sebagai pemilik kayu terse-
but. Sehingga diduga kuat kayu jati tersebut merupakan kayu jati cu-
rian dan sampai saat ini siapa pemiliknya juga masih dalam proses 
penyelidikan oleh pihak yang berwajib, Polres Probolinggo. 

Diamankan Petugas
Sementara itu dalam operasi serupa sebuah truk Nopol N 9383 

UZ bermuatan kayu jati glondong sebanyak 20  batang dengan vol-
ume 2.366 M3  dari petak 19b blok Banyu Adem wilayah kerja RPH 
Bago BKPH Pasirian KPH Probolinggo beserta empat tersangka 
berhasil ditangkap dan di amankan oleh petugas. 

Laju pencurian kayu di RPH Bago semakin meningkat, maka 
Patroli Kamhut sering dilakukan oleh KRPH Bago dan Polter serta 
dengan anggota Polri. Patroli Kamhut yang dilaksanakan pada 8 
Oktober 2013 berhasil menangkap truk bermuatan kayu jati ille-
gal sejumlah 20 batang dengan volume 2.366 M3 beserta empat 
tersangka. Penangkapan  terjadi pada saat Patroli Kamhut sudah 
menjelang fajar ketika sebuah truk keluar dari petak bermuatan kayu 
jati yang diduga kuat kayu berasal dari petak 19 b blok Banyu Adem. 
Petugas pun segera  melakukan pengejaran terhadap truk tersebut. 

Dengan koordinasi yang baik dengan aparat keamanan daerah 
setempat akhirnya sekitar pukul 05.30 wib. truk bermuatan kayu jati 
illegal berhasil ditangkap. Petugas yang menanyakan surat-surat 
atas muatan kayu jati itu sopir tidak bisa menunjukkan surat bukti 
kepemilikan kayu yang sah. Truk dan muatan kayu jati sebagai ba-
rang bukti beserta empat orang tersangka langsung diserahkan dan 
diamankan ke Polsek Randu Agung untuk di tindak lebih lanjut. 

Kawanan pencuri tersebuta adalah Ulum dan Gogolianto warga 
Desa Sumberingin Kec. Klakah, Yasin dan Buari warga Dsn Gunung 
Kenik Desa Papringan Kec. Klakah yang saat ini meringkuk di Pol-
sek Randu Agung untuk menunggu proses lebih lanjut. 

Akibat dari kejadiah itu Perum Perhutani telah dirugikan  sebesar 
Rp 17.492.000. 

Hms Prb/Wiwit

Pencuri Kayu Tewas 
Tertimpa Pohon

KPH MANTINGAN - Diduga hendak mencuri kayu di lahan 
hutan negara seorang pencuri kayu tewas tertimpa pohon jati 
yang ditebangnya. Korban diketahui bernama Sugito (45)tahun 
warga desa Timbrangan kec. Gunem Kabupaten Rembang.

Peristiwa Kematian Sugito tidak ada yang mengetahuinya. 
Sugito ditemukan tewas di petak 69 Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Timbrangan Kec, Gunem Kabupaten Rembang. 
Sugito pertama kali ditemukan oleh Kasirah warga Desa Kajar 
Kecamatan Gunem yang biasa mencari rencek di Hutan. Saat 
melintas ada pohon tumbang ,dia bermaksud untk mengambil. 
Namun ia dikejutkan oleh sesosok mayat yang tertimpa pohon 
jati berumur sekitar 15 tahun. Karena tidak ada orang Kasirah 
segera melaporkan kejadian itu pada perangkat desa setem-
pat.

Oleh Perangkat desa Timbrangan kejadian itu dilaporkan 
kepada Polsek Gunem. Kapolsek Gunem, AKP Urip Pribadi 
ketika dimintai konfirmasi lewat tilpon mengatakan membena-
rkan bahwa ada laporan tentang mayat dihutan. kami sudah 
mengerahkan anggota untuk evakuasi mayat tersebut. dari 
pemeriksaan tidak ditemukan adanya kekerasan fisik. pelaku 
diduga tewas tertimpa pohon, karena kurang hati-hati sehingga 
pohon yang ditebang jatuh menimpa pelaku.

Urip juga menambahkan, mayat pelaku langsung dievakuasi 
dan diserahkan keluarganya untuk segera dimakamkan. “ 

kami juga akan segera berkordinasi Adm KPH Mantingan untuk 
pengamanan hutan hendaknya LMDH dan Petugas Polter lebih 
ditingkatkan,” ujarnya (25/10). 

Sementara itu KRPH Timbrangan Anis Triwidianto mem-
benarkan bahwa petak 69 memang rawan dengan pencurian. 
karena di lahan itu banyak kayu berumur Kelompok umur (KU 
) 10 – 15 tahun.

Lokasi kejadian petak 69 termasuk kawasan yang dipantau 
mengingat banyak tanaman muda yang perlu pengawasan ket-
at. Namun saat kejadian kebetulan petugas sedang berpatroli di 
petak-petak yang lain. 

“ Karena wilayah kami cukup luas sedangkan, Polter kami 
juga terbatas, dan kejadian ini sudah kami laporkan kepada 
atasan kami di KPH Mantingan,” ujarnya. 

Hms Mtg/Sigit Kaolan

Job Training Tanaman
‘ Sekali Tanam jadi’

KPH PROBOLINGGO - Guna meningkatkan kesuksesan dan 
keberhasilan tanaman 100% jadi tahun ini, Adm/KKPH Probolinggo, 
R Ratmanto Trimahono S.Hut.MM pada 21 Oktober 2013 lalu di 
petak 49 e RPH Condong BKPH Bermi mengadakan Job-Training 
Tanaman. Acara yang dihadiri oleh segenap pejabat lingkup KPH 
Probolinggo ia pimpin langsung dengan memberikan arahan dan 
materi di bidang tanaman. Adpun  pesertanya  meliputi KSS Rentan, 
Kaur Tan, semua Asper, KRPH dan Mandor Tanam. 

Job-Training  diawali dengan pembekalan materi kepada peser-

ta dengan  berbagai permainan. Inti dibalik permainan  mempunyai 
tujuan dan makna  bahwa dalam melaksanakan suatu pekerjaan  
haruslah kompak, disiplin, punya strategi dan tanggung jawab serta 
berkomitmen untuk menuju keberhasilan di akhir sebuah pekerjaan 
dan harus mengetahui proses mulai dari awal hingga tujuan akhir 
suatu pekerjaan. 

Ratmanto berharap untuk tanaman 2013 bisa lebih baik dari 
tahun sebelumnya dan bisa 100 % jadi sehingga bisa mengangkat 
nama KPH Prbolinggo di tingkat Unit sesuai dengan motto yang di-
jadikan acuan untuk keberhasilan sebuah pekerjaan dibidang tana-
man  yaitu ‘ Sekali Tanam Jadi ‘.

Pada kesempatan tersebut Ratmanto juga memberikan piagam 
penghargaan bagi mandor tanam yang berprestasi di bidang tana-
man untuk tanaman 2011 dan 2012 baik tanaman silin, non silin, 

Adm KPH Probolinggo (tengah), Waka Adm Lumajang dan 
Probolinggo (kanan), Kasi PSDH (kiri) dan 5 orang mandor tanam 
berprestasi.
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JPP dan Rimba. Mandor yang mendapat piagam penghargaan anta-
ra lain Eko Tunggal dari BKPH Pasirian, Sutari dari BKPH Senduro, 
Tomo dari BKPH Klakah dan Misno dari BKPH Kraksaan. 

Hms Prb/Wiwit 

Himbauan Larangan 
Membakar Seresah

KPH MANTINGAN - Dengan datangnya musim kemarau Perhu-
tani KPH Mantingan dan KPH Kebonharjo menghimbau masyarakat 
penggarap lahan hutan tidak membakar serasah didalam kawasan 
hutan. Hal ini disampaikan Adm/KKPH Mantingan, Achmad Basuki 
Kamis saat sosialisasi bahaya kebakaran di kawasan hutan (17/
10). 

Kiat-kiat yang diupayakan oleh Perhutani ada beberapa hal yang 
dilakukan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan. Sosialisasi 
kepada semua elemen masyarakat , pemasangan baliho  larangan 
dan pembuatan ilaran,agar kebakaran tidak  meluas dan memudah-
kan pemadaman bila ada kebakaran.

Bahaya Kebakaran hutan diatur dengan UU41 tahun 1999 
tentang Kehutanan pasal 50 PP No 4 Tahun 2001 tentang Pengen-
dalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang 
berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau Lahan, Perda Jateng 
No 6 Tahun 1991 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Ke-
bakaran Hutan di Jateng dan peraturan lainnya. 

Gangguan  kebakaran yang  diatur dalam pasal 50 ayat (3) “ 
setiap orang dilarang “ point (d) membakar hutan. Dan, sanksi ter-
hadap pelanggaran pasal 50 ayat (3) tersebut diatur dalam pasal 
78 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 “barang siapa dengan sengaja 
melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 
(3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun 

dan denda paling banyak 5 milyar “ tegas dia. 
Musim kemarau memang  rawan kebakaran, Basuki juga me-

nambahkan bahwa para penggarap lahan hutan (Pesanggem) dila-
rang menggunakan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3), pestisida. 
Secara eksplisit kawasan hutan harus bebas dari semua pestisida 
sehingga tanah kawasan hutan terjaga top soil ( humus). Para Pen-
gurus dan anggota LMDH harus menjadi contoh masyarakat dalam 
misal Perburuan satwa liar harus dicegah,  pembakaran lahan era 
tebangan serta menjaga kelangsungan hidup satwa dalam hutan. 

Ketika dikonfirmasi via telepon,Wakil Administratur KPH kebon-
harjo, Asep Ruskandar membenarkan KPH Mantingan dan KPH 
Kebonharjo mengadakan sosialisasi bahaya kebakaran Hutan  di la-
pangan bersama masyarakat sekitar hutan. Pengurus dan anggota 
LMDH termasuk Muspika juga di undang agar diperoleh kesamaan 

pemahaman penanganan bahaya kebakaran hutan yang bisa meru-
sak ekosistem lingkungan. 

Hms Mtg/Sigit K

Kunja Komisi IV DPR RI 
di Persemaian Pemanen

KPH MOJOKERTO –  Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan 
Hutan Mojokerto menerima kunjungan kerja Komisi IV DPR RI bi-
dang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog 
serta Dewan Kelautan Indonesia (29/10) kemaren. 

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Drs H Ibnu 
Multazam langsung menuju persemaian Permanen Balai Pengelo-
laan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas, Kecamatan Kemlagi, 
Kabupaten Mojokerto yang disambut Direktur Kelola Sumberdaya 
Hutan dan Usaha Pengembangan Hutan, Dr. Ir. H. Mustoha Iskan-
dar didampingi Dirjen. BPDAS dan PS, Dr Ir Hilman Nugroho, MP, 
Wakil Kepala Unit II Jawa Timur, Kepala Biro kelola SDH, Seknit II 
Jawa Timur, Administratur KPH Mojokerto dan Muspika Kemlagi.

Anggota Komisi IV DPR RI yang terdiri dari 20 orang diantaranya, 
Ir. H. Marsanto, MS (mantan Dirut. Perhutani), Viva Yoga Mauladi, 
M.Si, Robert Joppy Kardinal, Dr Ir Djoko Udjianto, MM, Mindo Sian-
ipar, Hj Irna Narulita, SE, MM dengan antusias menyimak paparan 
yang disampaikan oleh Dirjen. BPDAS-PS, Hilman Nugroho.

Berkaitan kunjungan tersebut, rombongan menyempatkan 
peninjauan areal persemaian permanen. Dalam kesempatan itu, 
Direktur Kelola SDH dan UPH, Mustoha Iskandar yang mewakili 
Kepala Unit II Jawa Timur menyampaikan sekilas sejarah adanya 
lokasi persemaian permanen di wilayah Perum Perhutani KPH Mo-
jokerto ini.

Pada acara yang sama, diserahkan oleh perwakilan anggota 
Komisi IV DPR-RI bantuan bibit kepada Tim Penggerak PKK Keca-
matan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, berkaitan dengan program 
penanaman satu milyar pohon sebanyak 5 ribu plances, kepada 
siswa-siswa SMA Negeri 1, Tarik, Kabupaten Sidoarjo, berkaitan 
dengan program sekolah Adiwiyata sebanyak 3 ribu plances, kepa-
da Supardi seorang pegiat lingkungan sebanyak seribu plances dan 
kepada Ristin Riwayati seorang penggerak PKK Desa Mojoanyar, 
Kabupaten Mojokerto sebayak 3 ribu plances dalam kaitan kegiatan 
program ‘Wanita Menanam’.

Sementar itu, Ir. H. Marsanto, MS, saat ditemui menyampaikan 
apresiasinya kepada Perum Perhutani. Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM) sudah semakin baik. Termasuk kemitraan dan 

Latihan membuat Ilaran ( Jalan Api) dalam kawasan hutan agar 
tidak merambat ke kawasan yang lain.

Ir. H. Marsanto, MS saat menyerahkan bibis simbolis kepada 
Pardi, Pegiat Lingkungan Mojokerto
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sinergitas dengan stakeholders telah terbangun.

 “Terlebih lagi kontribusi nyata dari kawasan hutan kepada ma-
syarakat desa hutan, pemerintah atau pendapatan daerah semakin 
nyata dan signifikan”, tutur anggota komisi IV dari F-PDI Perjuangan 
ini. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Bantuan Air Bersih
KPH MADURA - Prihatin dengan kemarau yang menimpa ma-

syarakat Madura utamanya masyakat di sekirar hutan, Perum Per-
hutani KPH Madura merasa terpanggil untuk memberikan bantuan 
air bersih yang diharapakan masyrakat.

Bertempat di rumah pengurus LMDH Sumber Barokah belum 
lama ini tepatnya di Desa Majungan Kec. Pademawu Kabupaten 
Pamekasan  satu tengki berisi air bersih disalurkan kemasyarakat 
setempat dan ke anggota LMDH. Tanki air berkapasitas 6000 liter air 
bersih pun habis dalam sekejap. 

Sipak, salah satu tokoh masyarakat atas nama warga mengu-
capkan terimakasih dengan adanya bantuan air bersih dari Perum 
Perhutani itu. 

“ Untuk masak dan air minum selama  ini kayanya harus beli 
sedangkan untuk mandi dan cuci menggunakan air sungai yang 
kadangkala bercampur dengan air laut,” jelas H. Salim ketua LMDH 
Sumber Barokah.

Pada kesempatan tersebut Administratur /KKPH Madura, Ir Mur-
gunadi yang menghadiri penyaluran bantuan air bersih mengajak 
masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga keamanan dan kele-
starian hutan mangrove. Empat Kabupaten di Madura yang men-
jadi wilayah kerjanya mulai dilanda kekeringan pada ratusan desa 
termasuk beberapa desa hutan. Paling parah di Kabupaten Pame-
kasan dan Sampang namun demikian di Bangkalan dan Sumenep 
pun tetap akan diupayakan bantuan air bersih bagi desa hutan yang  
sangat membutuhkan.

Hms Mdr / Rudi.

Administratur Ir Murgunadi MM membantu pengisian air bersih 
pada tempat yang dibawa oleh warga yang membutuhkan air ber-
sih.

Kedu Selatan Tampil 
di Purworejo Expo

KPH KEDU SELATAN - Dalam menyambut Hari Jadi  yang ke-
1112 tahun, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pekan  Pur-
worejo Expo 2013. Ikut serta berpartisipasi dalam pameran tersebut 
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan.

Administratur/KKPH Kedu Selatan Ir.Toni Suratno,MM menyem-
patkan untuk melihat Pekan  Purworejo Expo 2013. Toni berharap 
dengan adanya event semacam itu dapat menjadi ajang mempro-
mosikan produk-produk Perhutani dan bisa saling tukar informasi 
dengan konsumen. 

“ Ini bagus,  jika ada pameran semacam ini lagi agar produk dari 
LMDH diperbanyak lagi,” katanya.

Pekan  Purworejo Expo 2013 yang diselenggarakan dari tang-
gal 30 Oktober sampai dengan 3 Nopember 2013 di Alun-alun 
besar Purworejo menampilkan potensi yang dimiliki Kabupaten 
Purworejo. 

Hms Kds/Agus

Pengobatan Gratis
Untuk Masyarakat

KPH KEBONHARJO - Dalam pengelolaan hutan, KPH Kebon-
harjo yang sudah bersertifikat internasional senantiasa memperha-
tikan  masyarakat sekitar hutan. Sepeeti kegiatan yang diadakan di 
Rumah Kepala Dusun Ngelo Desa Tegaldowo Kecamatan Gunem 
Kabupaten Rembang pada 25 September 2013 lalu yang bertajuk 
Perhutani Peduli. Bentuk kepedulian KPH Kebonharjo diwujudkan 
dengan diadakannya kegiatan Pelayanan Kesehatan gratis seban-
yak 150 orang dan pemberian makanan tambahan bagi Balita se-
banyak 100 anak. Dengan wajah ceria dan penuh semangat ratusan 
warga berbondon-bondong mendatangi kegiatan sosial tersebut.

Menurut Kasi PSDHL, Chorirotun N U, S Hut, kegiatan Perhu-
tani peduli terlaksana berkat kerjasama KPH Kebonharjo dengan 
Puskesmas Gunem, Pemerintah Desa Tegaldowo dan LMDH Wana 
Lestari Desa Tegaldowo. 

“ Kami ingin selalu bersama masyarakat dalam pengelolaan 
hutan lestari. Apa yang terjadi pada masyarakat sudah sewajarnya 
menjadi perhatian kita, demikian sebaliknya. Alhamdulillah selama 
ini komunikasi yang baik dan sehat sudah terjalin dengan masyara-
kat desa sekitar hutan,” kata Chorirotun.

Dikatakan, kepedulian KPH Kebonharjo terhadap masyarakat 
semaksimalnya dilaksanakan. Seperti pelayanan kesehatan gratis 
tersebut untuk membantu masyarakat dalam pelayanan mdis. Se-
lain itu, juga diberikan makanan tambahan bagi balita. 

“ Mudah-mudahan kepedulian kita bermanfaat bagi peningkatan 
kesehatan masyarakat sekitar hutan. Masyarakat kita ajak menem-
puh jalan hidup sehat. Untuk pengobatan gratis kita serahkan pada 
tim kesehatan Puskesmas Gunem. Dalam  kegiatan ini pula, kita 

Administratur KPH Kedu Selatan ketika berada di stand Perhu-
tani pada Pekan Purworejo Expo 2013.
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laksanakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian hu-
tan,” tegas Chorirotun.

Sementara Kepala Puskesmas Gunem, dr Nur Chotib men-
gatakan, pihajnya menyambut baik dan menerima dengan senang 
hati kegiatan Perhutani Peduli KPH Kebonharjo. 

“ Terima kasih kepada KPH Kebonharjo yang telah ikut memikir-
kan kesehatan masyarakat kami. Semoga kedepan dapat ditingkat-
kan lagi supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kapanpun dan 
dimanapun kepedulian Perhutani diadakan kami siap membantu-
nya,”  ujarnya. 

Hms Kbh/Wiyoso

Karyawati Perhutani
Balapulang Goyang Cesar

KPH BALAPULANG - Era tahun 1970 s/d 1980 ada syair lagu 
dari penyanyi dangdut Elvy Sukaesih ‘Dangdut tanpa goyang bak 
sayur tanpa garam’, juga era Eliya Kadam dan kawan-kawan. Goy-
ang pada saat itu hanya fokus pada hiburan, bukan seronok saat 
sekarang berkesan pornografi yang sering kita jumpai di kampung 
kampung saat ada hajatan yang umum tampil dalam pementasan 
Organ Tunggal.

Fenomena yang terjadi ketika kita ingat Inul Daratista (Goyang 
Ngebor), tak lama muncul Uut Permata Sari (Goyang Ngecor), tak 
mau kalah Anisa Bahar menampilkan (Goyang Patah Patah), juga 

Kamelia Malik dan Denada (Goyang Jaipong) dan Zazkia  dengan 
Goyang Itik. 

Baru baru ini Ibu-ibu dan karyawati KPH Balapulang bergoyang 
ala Cesar di halaman kantor KPH. Banyak peserta yang lihai dan 
lincah bak berada di Studio Trans-7. Yah semua itu bertujuan un-
tuk senam bersama antara Ibu ibu istri karyawan berbaur dengan 
karyawati. Peserta dengan lincahnya menirukan instruktur yang 
ada di depannya, dalam waktu yang bersamaan ternyata peserta 
yang paling semangat mendapatkan Doorprise langsung dari Ketua 
Paguyuban Istri Karyawan, Ny Arum Meilyawati Isnin Soiban hampir 
semua peserta mendapatkannya. 

“ Ini acara santai tapi meriah, semoga dengan adanya kegiatan 
ini karryawan karyawati semakin dekat seperti antara Ibu dan anak 
terang Arum Isnin Soiban “ 

Hms Blp/Djuli K

Bersinergi Dengan Pers
KPH BOJONEGORO – Perhutani menuju era baru bersinergi 

dengan insan pers pada acara yang bertajuk Media Gathering di 

aula kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro (12/9). 
Acara yang dikemas secara informal ini dihadiri 30 insan pers dari  
Kabupaten Bojonegoro.

Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko menjadi 
pembicara dalam perhelatan ini menyatakan bahwa Perhutani Bo-
jonegoro menerima dengan tangan terbuka dan akan membantu 
memberikan informasi yang dibutuhkan oleh insan pers Bojonegoro 
terkait data diwilayah kerjanya. 

Dalam paparannya, Anggar menjelaskan tentang kondisi riil 
hutan yang ada diwilayah Perhutani Bojonegoro. Dengan hutan 
seluas 50.144,0 Ha dan jumlah penduduk yang sangat padat sekali 
dipulau jawa, tekanan atau gangguan Keamanan terhadap hutan 

Kasi PSDHL Chorirotun N U, S.Hut (berjilbab kacamata) ber-
sama Kepala Puskesmas Gunem saat kegiatan pengobatan gratis 
dan pemberian makanan tambahan balita. 
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pun sangat tinggi.

Anggar berharap dengan kegiatan ini pers dapat membantu  
mengartikulasikan gagasan maupun pencapaian Perhutani kepada 
masyarakat serta dapat memberikan solusi yang terbaik kepada 
Perhutani untuk memberikan pengetahuan dan penyadaran terha-
dap masyarakat akan arti pentingnya kelestarian hutan.

Pada Kesempatan itu para insan pers peserta gathering juga 
memperoleh kesempatan untuk bertanya dan menyampaikan 
opininya. Acara pun menjadi sangat menarik karena dialog yang 
terbangun sangat dinamis. Para jurnalis menyampaikan pertanyaan 
dan bahkan masukan kritis yang kesemuanya dijawab dengan lugas 
namun simpatik, baik oleh Administratur maupun jajaran manaje-
men Perhutani Bojonegoro lainnya.

Hms Bjr/Rafik    

Tujuh KPH MoU Bidang 
Hukum Perdata dan Tata 

Usaha Negara
KPH BOJONEGORO - Bertempat di Aula KPH Bojonegoro 23 

Oktober 2013  telah dilaksanakan penandatanganan perjanjian ker-
jasama bidang hukum perdata antara Perhutani KPH Bojonegoro, 
KPH Padangan, KPH Parengan, KPH Jatirogo, KPH Saradan, KPH 
Ngawi dan KPHCepu.

Penandatanganan naskah kerjasama tersebut dihadiri oleh 
Kepala Kejaksa Negeri Bojnegoro, Tugas Utoto SH MH, Adm KPH 
Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko S Hut, Adm KPH Parengan Daniel 
Budi Cahyono, Adm KPH Padangan Lorentius Suhartana, Adm KPH 
Jatirogo Amas Wijaya, Adm KPH Saradan Kurniawan PS, Adm KPH 
Ngawi Joko Siswantoro dan Adm KPH Cepu Ir. Endro serta segenap 
undangan lainnya.

Administratur/KKPH Bojonegoro AnggarWidiyatmoko, Shut 
dalam sambutanya menyampaikan berharap kerjasama di bidang 
hukum antara Perhutani dengan Kejaksaan ini dapat berjalan den-
gan baik.

Sementara Kepala kejaksaan Negeri Bojonegoro, Tugas Utoto, 
SH.MH mengatakan dengan diamanatkannya Undang-Undang 
Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khu-
susnya Pasal 30 ayat (2) menyebutkan bahwa   di bidang Perdata 
dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan Kuasa Khusus dapat 
bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas 
nama Negara atau Pemerintah. Di dalam Undang-Undang No. 16 
tahun 2004 disebutkan bahwa, Kejaksaan dalam mengemban tugas 
dan wewenang antara lain dapat memberikan bantuan hukum, Per-
timbangan hukum, Penegakanhukum danTindakan hukum.

Selain itu dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga dapat 
melakukan Pendampingan Hukum terhadap  instansi pemerintah / 
BUMN / BUMD guna penyelamatan keuangan Negara berupa pen-
gamanan proyek – proyek pemerintah yang dananya berasal dari 
APBN atau proyek - proyek BUMN / BUMD dengan meneliti kon-
trak – kontrak sebelum proyek dilaksanakan. Sehingga Kerjasama 
mempunyai makna bahwa Kejaksaan dalam rangka melaksanakan 
tugas sehari - hari untuk mencapai  pelayanan yang prima dalam 
melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara. 

Kerjasama ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah di 
laksanakan sebelumnya, tentunya TugasUtoto, SH, MH berharap 
kerjasama kali ini dapat semakin meningkatkan kualitas kemam-
puan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi, 
khususnya dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Dalam hal ini kepercayaan yang diberikan kepada Jaksa Pen-
gacara Negara telah dibuktikan dengan adanya pemberian Surat 
Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Neg-

eriBojonegoroantara lain untuk mewakili Bupati Bojonegoro sebagai 
tergugat dalam perkara (Tata Usaha Negara)TUN di Pengadilan 
Tata Usaha Negara Surabaya, dalam perkara Perdata di Pengadilan 
Negeri Bojonegoro, Penagihan (SuratPertanggungJawaban) SPJ 
Bansos, Hibah dan Jasmastahun 2010 dan 2011, Dinas Perhutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 18 (delapanbe-
las) (SuratKuasaKusus) SKK dalam rangka penagihan tunggakan 
pinjaman daerah.

Hms Bjr/ Markum.

Bantuan Air Bersih
KPH BOJONEGORO – Enam desa sekitar hutan yang berada 

di wilayah Kecamatan Ngasem, Bubulan dan Temayang Kabupaten 
Bojonegoro menerima bantuan air bersih dari Perhutani Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro bersama Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah  Bojonegoro.

“Yen alase ngrembuyung sumbere agung, butuh banyu ra bakal 
bingung, amergo wit ngono panggonane nyimpen bayu, ayo dulur 
njogo alase ben podo ra kekurangan banyu, “ kata Administratur 
Perhutani KPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko kepada masyara-
kat sekitar hutan saat memberikan bantuan air bersih itu (9/10).

Tahap awal Perhutani Bojonegoro memberikan bantuan air 
bersih enam (6) mobil tangki dengan kapasitas tangki 5000 liter 
untuk beberapa wilayah di kawasan Perhutani Bojonegoro yang 
mengalami kekeringan dan krisis air.

Musim kemarau  panjang menyebabkan masyarakat di be-
berapa desa hutan sulit mencari air bersih untuk Kebutuhan setiap 
hari. Untuk mendapatkan air bersih mereka harus rela berjalan ke 
sumber yang ada di hutan sejauh 2 km dari desa.
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Bahkan warga sekitar hutan terkadang merasa berat dan keca-

pekan mereka pun terpaksa harus membeli dari warga yang lain 
dengan harga Rp 10.000 untuk tiga gallon air yang satu  galonnya 
berisi 30 liter.

Dari data KPH Bojonegoro terdapat 64 titik sumber mata air yang 
dimanfaatkan oleh warga sekitar hutan bahkan dipergunakan untuk 

semua masyarakat Bojonegoro yang ada diperkotaan melalui Peru-
sahaan Daerah Air Minum Bojonegoro. 

Hms Bjr/Rafik

Sosialisasi Pedoman 
Controlled Wood

KPH MOJOKERTO – Bertempat di Aula Perum Perhutani KPH 
Mojokerto awal Oktober lalu dilaksanakan Sosialisasi pedoman 
Controlled Wood. 

Sosialisasi yang diikuti delapan puluh enam peserta ini merupak-
an  bagian dari  komitmen dalam  implementasi Pengelolaan Hutan 
Lestari di KPH Mojokerto.  Mereka adalah segenap pejabat,  mandor 
tebang dan penguji kayu se-KPH Mojokerto.

Dalam paparannya Wakil Administratur KPH Mojokerto Timur, 
NA Sri Rochayati, S.Hut. yang juga Ketua PHL KPH Mojokerto, 
mengisyaratkan bahwa sesuai dengan standar dalam pengelolaan 
hutan, Perum Perhutani tidak akan melakukan segala aktifitas yang 
dilarang oleh regulasi Forest Stewardship Council (FSC) yaitu :

1. Perum Perhutani tidak akan melakukan pemanenan dan pen-
jualan kayu secara illegal.

2. Perum Perhutani tidak akan melanggar hak-hak tradisional 
dan hak-hak asasi manusia dalam pengelolaan hutan.

3. Perum Perhutani tidak akan merusak kawasan dengan nilai 
konservasi tinggi dalam pengelolaan hutan.

4. Perum Perhutani tidak akan secara nyata mengkonversi hutan 
alam untuk tanaman atau untuk penggunaan bukan hutan.

5. Perum Perhutani tidak akan mengintroduksi pohon transgenik 
dalam pengelolaan hutan.

Sehubungan hal tersebut maka diperlukan pandangan yang 
sama berkaitan dengan kepatuhannya secara menyeluruh terhadap 
persyaratan-persyaratan “Kayu Terkendali”. “Untuk itu dipandang 
perlu sosialisasi dan pertemuan yang intens serta kerja keras 
berkaitan dengan pelaksanaan Controlled Wood di KPH Mojokerto”, 
tambahnya. 

Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan oleh KSS PHL 
Unit II Jawa Timur, Nendra tentang berbagai hal, maksud, tujuan 
dan definisi controlled wood itu sendiri yang merupakan hasil hutan 
berupa kayu yang diproduksi dari kawasan hutan dan dapat ditelu-
suri legalitasnya secara jelas dari perijinan, perencanaan, produksi 
hingga pengangkutan dalam areal kerja atau ke konsumen secara 

fisik dan dokumen.
Hms Mjkt/Eko Eswe

Perhutani – BKSDA 

Sosialisasi Bersama
KPH MADURA - Bertempat di Hotel Utami Sumekar Trunojoyo 

Sumenep, Perum Perhutani KPH Madura dan Balai Besar KSDA 
Jatim Wilayah IV Madura secara bersama-sama mengadakan 
Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Negara dan Pencegahan 
Kebakaran Hutan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kadishutbun Kab.Sumenep, 
Syaiful dan dihadiri oleh BPN Sumenep, Camat, Kapolsek, Kepala 
Desa serta LMDH yang berada di Kabupaten Sumenep. Dalam 
sambutan singkatnya Kadishutbun mengatakan bahwa kegiatan 
sosialisasi ini sebagai bukti kerjasama yang baik antar instansi 
pemerintah khususnya dalam naungan Departemen Kehutanan 
dan mengharapkan agar Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan 
Negara dan Pencegahan Kebakaran Hutan ini diikuti secara  sung-
guh-sungguh dan diimplementasikan dilingkungan masing-masing 
utamanya yang berdekatan dengan hutan negara maupun hutan 
rakyat.

Dalam pengarahannya Kepala Seksi BKSDA Wilayah IV Madura 
Drs. Moh Syaifudin MSi  Mengharapkan Kepala Desa dan LMDH di 
Kabupaten Sumenep berperan serta dalam menjaga hutan khusus-
nya dari kebakaran lebih-lebih pada situasi kemarau panjang seperti 
ini karena dampak langsung dari kerusakan hutan akan sangat di-
rasakan tidak saja oleh petugas pengelola kawasan hutan negara 
tetapi juga oleh masyarakat sekitar hutan.

 Sedangkan Perum Perhutani KPH Madura yang diwakili oleh 
Adang Sukendar Wakil Administratur/KSKPH Madura dalam sambu-
tannya mengharapkan masyarakat utamanya disekitar hutan lebih 
memahami arti pentingnya keberadaan kawasan hutan negara dan 
berperan serta secara aktif didalam menjaga kelestariannya sehing-
ga pengelolaan kawasan hutan negara kedepan akan menghasilkan 
manfaat yang lebih baik.

“ Melalui kegiatan ini kami bermaksud untuk memberikan 
pengertian kepada masyarakat bahwa keberadaan hutan sangat 
penting dan diperlukan karena salah satu fungsinya adalah untuk 
menjaga ketersediaan sumber mata air sehingga bila hutan lestari 

Kasi SPP BPN Sumenep ( kiri ) dan Wakil Administratur KPH 
Madura (kanan) saat memberikan sosialisasi.
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KPH MADURA - Pulau Kangean terletak 
di sebelah timur Pulau Madura yang ber-
jarak 94,49 Mil atau 175 Km, dalam cuaca 
normal bisa ditempuh dengan angkutan laut 
selama 3,5 jam dengan kapal cepat dan 
9-12 jam dengan kapal perintis nusantara.  
Perum Perhutani Madura mengelola hutan 
yang ada di Pulau Kangean dan sekitarnya, 
yakni Pulau Paliat dan Sepanjang seluas 
38.244,10 ha atau 81% dari keseluruhan 
luas hutan Negara yang dikelola. 

Dinamika pengelolaan hutan di Pulau 
Kangean, Paliat dan Sepanjang yang san-
gat dirasakan saat ini adalah kelangkaan 
BBM karena berdampak langsung pada 
kegiatan produksi dan angkutan kayu dari 
Pulau Kangean ke TPK Marengan atau TPn 
Bunder yang ada di Pulau Madura, meskip-
un kelangkaan BBM sudah menjadi “tradisi” 
musiman namun tetap saja menghambat 
dan mengganggu rutinitas angkutan kayu 
baik kayu tebangan maupun kayu hasil pen-
gamanan apalagi seperti September 2013 
lalu boleh dikatakan terjadi krisis BBM.

 “Tradisi” kelangkaan BBM terjadi apa-
bila cuaca memburuk sekitar bulan Agustus-
September dan biasanya hal ini diperkuat 
dengan larangan berlayar baik kapal barang 
maupun kapal penumpang dari Syahbandar 
Pelabuhan Kalianget, Batuguluk maupun 
Sapeken, praktis tidak ada angkutan laut 
baik yang masuk maupun yang keluar Pu-
lau Kangean Ds. termasuk angkutan kapal 

tangker BBM.
“ Krisis BBM di Pulau Kangean saat 

ini berakibat harga bensin mencapai Rp 
15.000/liter. Itupun barangnya sulit didapat,”  
jelas Dwi Joko Purnomo, Asisten Perum 
Perhutani BKPH Kangean Barat saat di 
hubungi pertelepon.

Dwi Joko Purnomo menambahkan sejak 
dililit krisis BBM, pihaknya mengalami ke-
sulitan untuk melaksanakan tebangan serta 
angkutan kayu tebangan dari Pelabuhan 

Batuguluk di Pulau Kangean  ke Pelabuhan 
Kalianget di Madura karena kegiatan teban-
gan sangat bergantung pada BBM untuk 
mengoperasikan Chain Saw dan fatalnya 
lagi angkutan laut dari pelabuhan ke TPK 
kini sulit dioperasikan dengan BBM yang 
demikian mahal.

“ Kami mensiasati keadaan tersebut 
dengan memaksimalkan kekuatan jaringan 
untuk dapat memperoleh BBM guna operasi 
produksinya hingga dapat segera diterima di 
TPK, kami harus tuntaskan kegiatan produk-
si pada bulan Oktober ini,” tambahnya.

Tahun ini, lanjutnya, tantangan kegiatan 
produksi di Kangean sungguh menguji ke-
satuan kami. Demikian ujar lelaki kelahiran 
Bojonegoro yang tegar menerima tantangan 
pekerjaan yang dihadapinya dan masih 
ditambah dengan meninggalnya Saudara 
kandungnya di Bluto Sumenep menjelaskan 
dengan penuh ketabahan.

“Pada saat nanti ombak bersahabat 
kami harus dapat mengangkut kayu teban-
gan, semoga keadaan ombak mulai mem-
baik sehingga target selesainya tebangan 
pada bulan Oktober ini bisa dicapai” jelas-
nya sambil menutup pembicaraan.

Kelangkaan BBM tersebut tidak hanya 
dirasakan di Pulau Kangean, Sapeken, Pa-
liat dan Sepanjang namun juga dirasakan di 
Pulau Sapudi dan Raas (Radar Madura 30 
September 2013). 

Humas Mdr/Masrur A.

Tantangan dan Hambatan
Angkutan Kayu di Pulau Kangean

Asper BKPH Kangean Barat, Dwi Joko 
Purnomo.

Kegiatan rambang kayu tebangan yang akan dimuat ke kapal, kini banyak kapal yang tidak melaut selain harga BBM yang melambung  
juga disebabkan ada larangan karena cuaca buruk. 
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PROMOSI & MUTASI
KPH MADURA  -  Itulah yang disampaikan 

Administratur/KKPH Madura, Ir Murgunadi saat  melantik 
KRPH Blega, Hermanto dan KRPH Pasongsongan Abdo-
errahman 28 September 2013 lalu di ruang Administratur 
yang disaksikan Waka Adm Adang Sukendar, Kasi PSDH 
Ahmad Padil, KTU R Prasetyo,  Asper Madura Timur David 
Cristanto dan  Asper Madura Barat Rifa’i. 

Lebih lanjut Administratur menyampaikan bahwa se-
bagai pemangku wilayah yang baru dilantik diingatkan 
kembali bahwa pejabat KRPH merupakan sosok yang 
menjadi perhatian / selebritis masyarakat. Utamanya di 

sekitar hutan karena itu seorang KRPH harus sadar akan 
posisinya dan mawas diri sebagai tokoh masyarakat/orang 
yang ditokohkan oleh masyarakat, menguasai wilayah 
serta karakteristik masyarakat diwilayah kerjanya sehingga 
dapat menjalin komunikasi yang harmonis. 

“ Bukan tidak mungkin sebagai pejabat baru yang 
dapat digambarkan sebagai seorang selebritis akan ada pi-
hak yang pro dan kontra terlebih pada era yang komunikasi 
serba cepat sekarang ini untuk itu agar selalu berhati-hati 
dan waspada dalam setiap langkah dan tindakannya agar 
tidak mendapat opini yang negatif atau diopinikan negative, 
“ imbuhnya.

Blega dan Pasongsongan adalah RPH potensial baik 
produksi maupun terjadinya permasalahan, untuk itu di-
harapkan kepada KRPH yang baru dilantik segera menem-
pati pos yang baru untuk melaksanakan tupoksi yang seha-
rusnya dan beradaptasi dengan lingkungan yang baru.

Hms Mdr/Masrur A.

KPH BANYUWANGI UTARA - Bertempat di Aula 
gedung  kantor KPH,  Administratur/KKPH Banyuwangi 
Utara, Ir Artanto melantik  sejumlah pejabat yang promosi 
dan yang alih tugas. 

Mereka adalah Misyono Adi sebagai Juru TK I (1/4) 
semula Kaur Ren dimutasi menjadi KRPH Selogiri,BKPH 
Ketapang, Bugan ( Kaur Produksi) mutasi menjadi Kaur 
TUTK Ketapang BKPH Ketapang, Winarso (Kaur Data) 
menjadi Kaur Umum pada KPH Banyuwangi Utara, Alfin 
Jamanan Sani (Juru Muda 1/4) semula Staf Produksi pro-
mosi menjadi Kaur Produksi , Teguh Susanto  (Juru Muda 
1/4) semula Stap Pelaksana Sarpra dan Opset selanjutnya 
Promosi menjadi Kaur Data pada KPH Banyuwangi Utara. 

Sementara pada kesempatan itu Adm juga menyerah-
kan sebelas SKPT kepada karyawan PP yang diangkat 
menjadi pegawai perusahaan. 

Hum/Bwu/Bamb 

S.K.P.T.
KPH PROBOLINGGO – Sebanyak 28 orang karyawan menerima SK 

peningkatan status dari tenaga pelaksana menjadi Pegawai Perum Perhu-
tani. Penyerahan SK dilakukan oleh Adm/KKPH Probolinggo, R.Ratmanto 
Trimahono,S.Hut.MM yang berlangsung di petak 18b RPH Bantaran BKPH 
Probolinggo.    

Sesuai pengarahan Adm/KKPH Probolinggo yang disampaikan oleh Wakil 
Adm/KSKPH Probolinggo, Aki Leander Lumme S.Hut (23/10) bahwa sebagai 
Karyawan Perhutani harus mempunyai sifat dan sikap peduli kepada hutan 
dan Perusahaan. 

Sebelum dilakukan penyerahan SK dilakukan kerja bakti bersama pem-

bersihan lahan di petak 18 b tanaman 2013 seluas 50 ha. Sekitar 20 ha lahan 
di petak tersebut masih terbengkalai lantaran minimnya jumlah pesanggem. 

 “ Dengan diangkatnya dari status PP ke Pegawai Perum Perhutani ini 
kinerja tidak malah merosot turun akan tetapi harus lebih meningkat lagi,” ujar 
Adm dalam amanatnya.  Hms Pbo/Wiwit

KPH LAWU DS - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Downhill 2013 seri ke-5  
sudah masuk babak final. Acara yang digelar di kawasan Telaga Sarangan ini 
diikuti 200 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Selain menjadi tempat 
terakhir Kejurnas Downhill tahun ini, Sarangan merupakan trek terpanjang di 
ajang bergengsi ini.

Pohon Pinus salah satu pemandangan yang menjadikan panorama yang 
indah yang berada di kawasan hutan pt\ 78 dan 77 f  RPH Sarangan BKPH 
Lawu Selatan KPH Lawu Ds. 

Downhill 2013 Di Sarangan
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 KPH BALAPULANG - Ruas Jalan utama 
yang menghubungkan Tegal – Purwokerto 
turut petak 127 A Luas 11,9 Ha tanaman Jati 
tahun 1961 Kawasan perlindungan setempat   
RPH Tonjong, BKPH Pengarasan KPH Bala-
pulang 24/10 lalu dikunjungi Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo. Meski jalan masih 
memungkinkan untuk dilintasi kendaraan, 
jalan tersebut rencananya tetap direlokasi. 
Gubernur menyatakan relokasi akan dimulai 
pada 2015 mrndatang. 

Gubernur Jateng Tinajau Jalan Ciregol
G u b e r n u r 

tiba di Ciregol 
pukul 10.00 
WIB didampingi 
Bupati Brebes 
Hj Idza Priyanti, 
SE, Kapolres 
Brebes AKBP 
Ferdi Sambo, 
SH, MH, SIK, 
Dandim 0713 
Brebes Kolonel 
Cahyadi, Ketua 
DPRD beserta 
rombongan dan 
Adminis t ratur 
KPH Balapu-
lang. Isnin Soi-
ban S,Hut, MM. 

O r a n g 
Nomor satu di 
Jawa Tengah 
langsung turun 

dari kendaraan meninjau titik longsor di 
kilometer 115 + 050 Dukuh Satir Desa Ku-
tamendala-Tonjong Brebes / RPH Tonjong, 
BKPH Pengarasan KPH Balapulang ke arah 
barat dari titi 
longsoran Ci-
regol. Menurut 
Ganjar, jalan 
tersebut san-
gat perlu un-
tuk direlokasi 
melihat kondisi 
tanahnya yang 
labil dan ma-
kin menyempit 
tergerus dua 
sungai Glagah 
dan Sungai 
Pedes.

S a m b i l 
m e n u n g g u 
r e l o k a s i , 
m e n u r u t 
Ganjar pihak 
pengembang 
Bina Marga 
terus akan 
m e l a k u k a n 

pengawasan dan penjagaan darurat untuk 
sementara jalan tersebut bisa berfungsi 
sampai direlokasi. Beberapa penangan 
sudah dilakukan diantaranya menurunkan 
kemiringan tanjakan dari 12% menjadi 5% 
dan melakukan kekuatan di titim patahan.

Antisipasi tanam Vertifer
Administratur KPH Balapulang. Isnin 

Soiban S.Hut, MM sudah melakukan lang-
kah kongkrit untuk berpartisipasi dan antisi-
pasi pasca longsor, pihaknya sudah melaku-
kan penanaman tanaman pagar yang cepat 
tumbuh dan menanam rumput fertiver 
yang berfungsi sebagai sabuk kaitan agar 
tidak ada lagi longsor susulan kelak. Pola 
tersebut diterapkan Isnin berdasarkan pen-
galamannya saat memegang komando Kasi 
PHBM di Jawa Barat, dan saat ini rumput 
yang ditanam sudah mengikat tebing curam 
yang mengancam longsor susulan di Area 
Ciregol. Ditambahkan Isnin rumput di area 
Ciregol akan di sebar di seluruh area yang 
rawan longsor di BKPH Pengarasan dan 
di wilayah BKPH lain yang curam khusus-
nya di wilayah pangkuan hutan Kabupaten  
Brebes.  Hms Blp/Djuli

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (baju putih) saat meninjau lokasi 
jalan Cirgol yang longsor beberapa waktu lalu.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban S Hut (tengah) dan jajarannya 
diantara tanaman rumput vertifier di kawasan tebing jalan Ciregol.

Ketua Panitia Indonesia Downhill. Totok 
Nugroho di sarangan mengatakan kejuaraan 
tersebut memperebutkan sebanyak 11 kelas 
diantaranya Men Elet, Men Expert, Men 
Sport, Women Elete, Women Open, Youth 
Junior master Expert A-B-C, Master A-B-C, 
master, Brand master dan veteran. Kegiatan 
yang berlangsung 4-6/10 itu downhill dari 
hutan lindung petak 78 Sarangan hingga 
tempat wisata KPH Lawu Ds yaitu Kampong 
pPinus dengan lintasan sepanjang 2.635 
meter.

 Ia mengatakan kejuaraan Downhill 
merupakan olahraga sepeda gunung yang 
menempuh medan menantang dari tanjakan 
dan turunan dari lereng pegunungan mau-
pun perbukitan.serta diatas jurang curam 
jurang membentang di lereng gunung Lawu 
sangat dirasakan semua peserta medan 
yang ekstrim.

Sementara Asper BKPH Lawu Selatan, 
Andry  bersama tim penyelenggara akan 
mengajak kerja sama dalam penanganan 
even selanjutnya Downhill trek dalam men-
gunakan lahan hutan supaya kedepannya 
Perhutani juga akan mendapatkan bagian 
penghasilan dalam pengelolaan areal wi-
sata hutan yang akan di kemas denga sistim 
“perjanjian Kerja Sama ( PKS ) kalau mung-
kin tiap tahun di selengarakan di Sarangan.

Mengingat trek di Sarangan sangat po-
tensi dan bagus supaya sebagian masyara-
kat biar mengenal lebih luas apa arti olah 
raga sepeda gunung itu sendiri , 

Downhil kejurnas sarangan Seri 5 
membawa keberuntungan bagi kroser pria 
Magetan yang menyabet juara kelas Master 
A salah satunya Tino Paijo menjadi juara I 
dengan point 200. Pertandingan yang ber-
langsung di petak 78-77f itu berlangsung 
cukup menegangkan, Osato Dwi Vs Imam 
Wibowo asal Jogyakarta di putaran akhir 

sempat mengalahkan Imam Wibowo .
Downhill Sarangan banyak memakan 

korban patah tulang. Ada sekitar 12 orang di 
putaran pemula dan cedera kesleo 15 orang 
semua dibawa kerumah sakit Kabubapten 
Magetan.

“ Salah satu pemain terjerambah jatuh 
kejurang untungnya terjaring alat pengaman 
sehingga menyangkut dan dengan kondisi 
sesak nafas karena menghantam pohon.” 
ujar Totok. Hms Lw/ek
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IDUL QURBAN
KPH BALAPULANG - Peringatan Hari 

Raya Idul Adha 1434 H tahun ini KPH Bala-
pulang menyembelih hewan qurbansatu 
ekor sapi dan satu ekor kambing untuk di 
bagikan kepada masyarakat sekitar kantor 
yang berhak menerimanya.

Menurut Administratur KPH Balapulang, 
Isnin Soiban bahwa makna kurban jangan 
disama artikan dengan sodaqoh. 

" Mulai sekarang kita harus bisa mem-
bedakan antara sodakoh dan ber-Qurban. 
Sering kita jumpai dimana mana bahkan 
institusi pemerintah iuran dikumpulkan lalu 
dibelikan hewan kurban dan tidak mengijab-
kan siapa yang berkurban, itu namanya so-
dakoh, “ terang Isnin saat menunggu proses 
penyembelihan. 

Hms Blp/Djuli K

KPH PROBOLINGGO - Memperin-
gati hari Raya Idul Adha 1434 H di halaman 
kantor Perum Perhutani KPH Probolinggo 
melaksanakan pemotongan hewan korban, 
satu ekor sapi dan dua ekor kambing yang 
dilaksanakan pada 16 Oktober 2013. 

Daging hewan korban dibagikan kepada 
fakir miskin dan seluruh staf karyawan KPH 
Probolinggo yang berhak menerima serta 
kepada warga di lingkungan perumahan 
dinas Perhutani KPH Probolinggo. 

Hms Pbo/Wiwit 

KPH LAWU DS – Keluarga besar Per-
hutani KPH Lawu Ds menyembelih dua ekor 
sapi qurban pada Hari Raya Idul Adha 1434 
H lalu. Hewan qurban 
tersebut dari Adminis-
tratur KPH Lawu Ds dan 
karya wan. 

Selain itu hewan 
korban juga dise rahkan 
oleh perwakilan karya-
wan dari Asper BKPH 

Ponorogo Selatan, 
Mulyadi. 

KTU KPH 
Lawu Ds, Dian Tri 
Atmoko SE selaku 
ketua Panitia men-
gatakan kegiatan 
penyembelihan he-
wan qurban sudah 
rutin dilaksanakan sebagai perhatian 
keluarga besar KPH Lawu kepada 
masyarakat di sekitar Hutan dan Ling-
kungan yang merupakan bagian dari 
kemitraan. Ia berharap melalui kegiatan 
hewan kurban ini  masyarakat di sekitar 
bisa terjalin hubungan silaturrahmi yang 
baik dan harmonis. 

“ Melalui makna berkurban ini 
diharapkan rasa kekeluargaan dan 
kebersamaan akan terjalin harmonis an-

tara pimpinan , karya wan dan masyarakat di 
masa mendatang. Begitu pula akan menum-
buhkan ketaqwaan kepada sang pencipta,” 
tukasnya. 

Hms Lw/Eko.

UNIT I JATENG - Satu ekor sapi dan 13 
ekor kambing qurban disembelih keluarga 
besar Perum Perhutani Unit I Jateng dalam 
memperingati Hari Raya Idul Adha 1434 H 
tahun ini. Hewan qurban tersebut satu ekor 
sapi dari keluarga Kepala Perum Perhutani 
Unit I Jateng, Ir Teguh Hadi Siswanto dan 
13 ekor kambing dari segenap pimpinan dan 
karyawan.

Dikatakan Agus Murdiono, KSS Teknik 
dan Perlengkapan Perum Perhutani Unit I 
selaku ketua panitia daging hewan qurban 

tersebut dibagikan kepada masyarakat 
(kaum) dhuafa di lingkungan kantor dan ke-
luarga lain yang berhak menerimanya.

Dikatakan sekitar 400 bungkus lebih 
daging hewan qurban dibagikan dan ia ber-

harap di tahun-tahun mendatang keluarga 
besar Perhutani Unit I Jateng yang berkur-
ban lebih meningkat.

S.Widhi

KBM IK BRUMBUNG - Berkurban 
sudah menjadi rutinitas tahunan keluarga 
besar Kesatuan Bisnis Mandiri Industri Kayu 
(KBM-IK) Brumbung Perhutani Unit I Jateng 
setiap datangnya Hari Raya Idul Adha. 

Pada peringatan Idul Adha 1434 hijriah 
tahun ini KBM IK Brumbung menyembelih 
hewan qurban empat ekor sapi dan tiga 
ekor kambing yang berasal dari segenap 
pimpinan dan karyawan serta dari pihak 
eksternal.

Dikatakan Dian Rakhmawati S Hut, 
Manajer Pengolahan Kayu KBM IK Brum-
bung di lokasi penyembelihan bahwa daging 
hewan qurban tersebut dibagikan dan lebih 
diprioritaskan untuk internal. 

" Karena dari mereka juga banyak dan 
berhak untuk menerima da ging hewan qur-
ban tersebut seperti keluarga outsourching 
ataupun dari keluarga karyawan Perhutani 
sendiri. Setelah itu baru kemudian kepada 
masyarakat di sekitar kantor," jelasnya. 

S.Widhi
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