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KPH DIVREG KEDIRI  - Menko Per-
ekonomian  M Hatta Rajasa  mengatakan  
pengelolaan hutan bersama masyarakat  
atau PHBM sudah sangat tepat dan  harus 
kita  didukung. Karena  sistem ini selain, 
menjujung prinsip kelestarian hutan,  juga 
sebagai instrumen  untuk mensejahterakan 
masyarakat sekitar melalui kelompok ma-
syarakat yang bergabung dengan LMDH.

“PHBM sudah sangat tepat dan harus 
kita dukung,” jelasnya pada saat memberi 
sambutan Jambore LMDH se-Eks Kares-
idenan Kediri di Hall Jasa Tirta Wono Rejo 
Tulungagung (20/1/2014). Jambore yang dii-
kuti sebanyak 700 peserta itu, selain dihadiri 
Menko Perekonomian, hadir pula Menhut 
Zulkifli Hasan, Direktur PSDH dan RUPHR  
Heru Siswanto. Kepala Dinas Kehutanan 
Jawa Timur,  Bupati Tulungagung ,  Bupati 
Kediri, Bupati Trenggalek, Adm KPH Divisi 
Regional (DIVREG) Kediri,  M Yusuf Noor-
hajiyanto dan segenap undangan lainnya.

Bentuk dukungan itu, lanjut  Hatta 
Rajasa, LMDH yang terlibat dalm PHBM 
akan dikawinkan dengan pembiyaan seperti 
dana bergulir. Selain itu, akan memperoleh 
bantuan berupa pelatihan manajemen dan 
pelatihan keterampilan lain. Melalui koperasi 
LMDH dapat pula  terlibat dalam pengelo-
laan  hutan rakyat, dan dapat mengakses 
permodalan. 

“Saya sebagai Menko Perekonomian 
yang mengkordinasikan departemen atau 
lembaga negara terkait akan membicarakan 
pemberdayaan LMDH,” katanya berjanji.

Dalam kesempatan itu, Menko Pereko-
nomian juga menguraikan keberhasilan 
pemerintah dalam menekan kemiskinan 
dan menaikkan pendapatan masyarakat. 
Namun, karena ada krisis global banyak 
tantangan yang harus dihadapi. 

“ Pemerintah tetap akan berkomitmen 
untuk menekan laju pengangguran dan 
mengikis kemiskinan,” tegas  Hatta Rajasa.

Pemerintah  akan menurunkan kemiski-
nan dengan menciptakan langan kerja, 
pendapatan masyarakat terus ditingkat-
kan, dan menekan inflasi. LMDH menjadi 
komponen penting, kekuatan ekonomi ma-
syarakat untuk membangun kemitraan dan 
kemandirian perekonomian.  

“LMDH secara tidak langsung meru-
pakan kekuatan ekonomi masyarakat untuk 
meningkatkan  kemitraan dan kemandirian 
perekonomian mereka,” jelasnya lebih lan-
jut.  Hatta Rajasa menegaskan pula bahwa 
hutan sebagai paru-paru dunia, juga dapat 
dimanfaatkan sebagai instrumen untuk 
meningkatkan kesejahteraan ekonomi ma-
syarakat. Sehingga kita tidak hanya mem-
bicarakan masalah kemiskinan melainkan 
juga masalah kesejahteraan.

Sementara itu Menteri Kehutanan, 
Zulkifli Hasan mengatakan LMDH sangat 
penting sebagai bagian instrument untuk 

meningkatkan pendapatan dan 
keejahteraan masyarakat seki-
tar hutan. Melalui PHBM yang 
dikembangkan Perhutani, mer-
eka dapat terlibat dalam penge-
lolaan hutan. 

“ Karena masyarakat kita 
yang masih miskin itu berada  di 
dalam kawasan maupun di luar 
kawasan hutan. Salah satu in-
strumen  untuk memberdayakan 
mereka yaitu melalui LMDH,”  
jelasnya.

Zulkifli mengingatkan hutan 
sebagai sumber kehidupan harus 
dijaga kelestariannya. Peman-
faatannya harus berpegang pada 
asas kelestarian, perekonomian, 
dan kelestarian. LMDH  bagian 
dari yang terlibat dalam penge-
lolaan hutan melalui PHBM dapat 
mengembangkan berbagai keg-
iatan seperti agroforestry.  

“ Yang penting  lingkungan 
terjaga,  hutan pun  terjaga den-
gan baik, kemudian memberi 
kontribusi  kepada masyarakat 
sekitar hutan,” kata Menhut ber-
harap.

Bupati Tulungagung, Syahri 
Mulyo mengatakan pemerintah Tulunga-
gung dalam  pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan melalui berbagai kegiatan : 
pertama,   kombinasi tanaman  kehutanan 
dengan perkebunan; kedua, tanaman  ke-
hutanan dengan peternakan; dan ketiga, 
kombinasi tanaman  kehutanan dengan 
pertanian. 

“Semua itu terintegrasi dengan Waduk 
Wonorejo, bendungan terbesar di Asia Teng-

gara. Tujaunnya  dalam upaya untuk men-
dukung ketahanan pangan di Kabupaten  
Tulungagung dan sekitarnya, “ jelasnya.

Pemerintah  Kabupaten Tulungagung, 
lanjutnya, telah memberi berbagai bantuan 
kepada petani antara lain berupa bantuan 
stimulus ternak sapi. 

“Pakan ternak  sapi berupa cukup gajah 
cukup melimpah  yang tumbuh di antara 
sela-sela tegakan hutan,” kata  Bupati Tu-
lungagung.   

MU

PHBM Sudah  Tepat dan Harus Kita Dukung

Menko Perekonomian M Hatta Rajasa bersama 
Menhut saat memberi keterangan pers.

Motivator Hasbullah B Hamza daat memberikan motivasi kepada segenap LMDH pada 
Jambore LMDH se-Eks Karesidenan Kediri. 

Meski kegiatan tanam 
2013 telah ditutup bukan 
berarti kegiatan penanaman 
selesai, tetapi penanaman 
akan terus dilanjutkan.

“ Penanaman akan terus 
kita lanjutkan,” kata Menteri 
Kehutanan (Menhut) Zulkifli 
Hasan usai penyerahkan se-
jumlah bantuan oleh Menko 
Perekonomian M Hatta 
Rajasa kepada Pemkab 
Kendal di RPH Darupono 

BKPH Boja KPH Kendal Devisi Regional 
Jawa Tengah (27/1).

Untuk itu Menhut menghimbau kepada 
Pemerintah Daerah (Pemda) terus meng-
giatkan budaya menanam pohon. Karena 
dengan rajin menanam pohon maka akan 
semakin banyak ruang terbuka hijau yang 
dapat meminimalisir terjadinya bencana 
alam.

“ Idealnya setiap daerah memiliki ka-
wasan hutan 30 persen dari luas wilayah-
nya,” kata Menhut dimana di Jawa Tengah 
lahan hutan di daerah rata-rata hanya memi-
liki 20 persen saja. Meski ini dikatakan lebih 
baik dibandingkan ibukota Jakarta yang 
hanya memiliki lima persen lahan terbuka 
hijau sehingga penyerapan air kurang dan 
memicu terjadinya banjir. 

Minimnya kondisi kawasan hutan di-
katakan Menhut  akan banyak menimbul-
kan kejadian bencana alam seperti banjir 
dan longsor. Untuk itu Menhut menyambut 
baik program Pemprov Jawa Tengah yang 
terus menggiatkan budaya menanam di 
masyarakat denga program Sak Uwong Sak 
Uwit (SUSU) atau Satu Pohon Satu Orang. 
Program SUSU diharapkan Menhut terus 
digiatkan dan bisa dilakukan sebulan sekali 
agar target menanam dua miliar pohon bisa 
cepat tercapai.

Tampak turut menyambut kunjungan 
Menko Perekonominan dan Menhut di 
wilayah KPH Divreg Kendal itu Dirut Per-
hutani, Ir Bambang Sukmananto, Kadivreg 
Perhutani Jateng, Ir SR Slamet Wibowo, 
Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti dan 
Adm KPH Kendal Divreg Jateng R Sunarto 
dan sejumlah pejabat lainnya.

Pada kesempatan tersebut Menko Per-
ekonomian juga menyerahkan sejumlah 
bantuan Program Bina Lingkungan/CSR 
berupa bantuan renovasi Pontren dan 
gedung PAUD, bea siswa pendidikan, ban-
tuan benih, Kebun Bibit Rakyat (KBR), BLM 
PPMPPBK.

Usai melakukan tanam pohon JPP Silin 
di petak 86 RPH Trayu, Menko Perekonian 
dan Menhut bersama rombongan melanjut-
kan kunjungannya meninjau Wana Wisata 
Penggaron KPH Semarang untuk melaku-
kan penanaman pohon langka di komplek 
tersebut. Di tempat tersebut Menko juga 
memberikan bantuan serupa kepada ma-
syarakat dan kelompok usaha lainnya. 

S.Widhi

Kegiatan tutup tanam 2013 dan 
pelihara tanaman, Menteri kehutanan 
menanam pohon jati (JJP) Silin ke 
14.708.882 di petak 86 RPH Trayu BKPH 
Boja KPH Divreg Kendal. Penanam 
serupa ditempat itu sebelumnya juga 
dilakukan oleh Bupati Kendal, Widya 
Kandi Susanti dan Menko Perekonomian 
M Hatta Rajasa yang masing-masing 
menanam pohon jati (JPP) Silin ke-
14.708.880 dan ke-14.708.881.

Menhut Zulkifli 
Hasan, Menko Pereko-
nomian, Kepala Perum 

Perhutani Divreg Jateng 
dan pejabat lainnya tam-
pak mendampingi Men-

hut menanam JJP ke 
14.708.882.

 JPP Ke 14.708.882
Tanaman Terakhir 2013
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Bupati Harus  SK-kan PHBM
BERBAGAI per-

soalan LMDH yang 
terlibat dalam penge-
lolaan hutan bersa-
ma masyarakat atau 
PHBM masih berga-
yutan. Permasalahan 
itu antara lain soal 
bantuan pemerintah 
untuk memperlancar 
sarana produksi per-
tanian seperti  benih, 
pupuk, dan obat 
– obatan. Karena 
belum ada paying 
hukum soal PHBM 
maka pemerintah 
daerah atau dinas 
yang terkait belum 
berani mengeluar-
kan bantuan yang 
diharapkan LMDH. 

“Bupati harus 
SK-kan PHBM  agar 
dapat bantuan sep-
erti Gapkoptan,” kata 
Ir Gatot Soebektiono 
MS,  Kepala Dinas 
Kehutanan Jawa 
Ti mur dalam dialog 

Jambore LMDH Se –Eks Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta Bend-
ungan Wono Rejo Tulungagung (19/1/2014). Dalam kesempatan itu, 
tampil pula Agus Syamsudin Ketua Forum Paguyuban  LMDH Jawa 
Timur dan Kristomo Karo Binhut Perhutani Unit II Jawa Timur.

Agus Syamsudin mengungkapkan, bahwa gagasan untuk me-
nyelenggarakan jambore LMDH adalah  tekad dan semangat untuk 
mewujudkan LMDH mandiri. 

“Saya bangga dan terharu,” ucapnya. Namun, Agus Syamsudin 
juga mengingatkan ke depan, LMDH berbuat apa ?

Pada saat kedatangan ketua panitia dan kawan-kawan, Agus 
Syamsudin juga mengingatkan, “Karena ini  dari kita untuk kita, 
laksanakan kegiatan jambore ini dengan sederhana dan gotong 
royong.” Dalam kesempatan itu dia pun mengatakan,  “Semoga 
menjadi semangat KPH – KPH lain lingkup Perhutani Divisi Regional 
Jawa Timur, bahkan seluruh direksi Perhutani.”

Agus Syamsudin juga mengingatkan kepada peserta jambore 
bahwa kegiatan ini  sebagai amal ibadah, bukan untuk kepentingan 
LMDH. “Tapi  untuk  anak cucu kita. Kita niatkan sebagai ibadah.” 

Gatot Soebektiono berpesan kepada pengurus dan anggota 
LMDH jangan sungkan-sungkan komunikasi dengan teman-teman 
di lapangan. Harapannya, dapat in put, dapat masukan-masukan  
yang dapat  memperbaiki  agar PHBM – yang belum sempurna 
–  lebih sempurna di lapangan.

“Seperti sekarang  kita dapat bertemu, bertukar pikiran, dan 
pengalaman ada hal – hal baru yang didapat,” ucapnya.  Contoh 
kongkret, lanjut Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur, 
Trenggalek dikembangkan budi daya tanaman nilam, apakah di 
LMDH lain dapat dikembangkan tanaman sejenis ini ? Kemudian di 
Nganjuk akan didirikan pabrik porang kerja sama Indonesia dengan 
Malaysia. Apakah LMDH lain dapat mengembangkan pula di masing 
– masing HPD – nya ? 

“Di antara tegakan  pohon  pokok dapat ditanami nilam atau 
porang,  tapi jangan di-pek ,” tegas Gatot.  Dia  berpuisi,” Hidupku di 
sekitar hutan, makananku dari hasil hutan, lestarikan tegakannya.” 

Gatot mengingatkan pula untuk menjadi mandiri, LMDH harus 

membentuk koperasi. Melalui lembaga perekonomian rakyat ini 
akan memperoleh bantuan. “Melalui PHBM akan mampu mengen-
taskan kemiskinan 5 juta orang di propinsi Jawa Timur dan dengan 
jalan koperasi  bersama LMDH akan meningkat kejahteraan,”  tegas 
Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur.  

MU 

Kesepakatan
' Waduk Wonorejo '

JAMBORE LMDH se-Eks Karesidenan Kediri di Hall  Jasa Tirta 
Waduk Wonorejo Tulungagung, 19 – 20 Januari 2014 menghasilkan 
kesepakatan  Waduk Wonorejo. Hasil kesepakatan dirumuskan  
perwakilan LMDH, Kepala Dinas Kehutanan  Propinsi Jawa Timur, 
Ketua Forum Paguyuban  LMDH Jawa Timur, KPH Kediri dan stake-
holder lainnya.

Konsesus Waduk Wonorejo memuat  tiga butir yaitu: 
1. LMDH siap mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar 

hutan melalui interaksi pada kelestarian hutan melalui perkemban-
gan sosial, ekonomi, ekologi, dan budaya. 

2. LMDH siap untuk berperan aktif mendukung pengelolaan 
sumber daya hutan yang lestari bersama pemerintah dan swasta 
melalui pemberdayaan dan penguatan masyarakat sekitar hutan. 

3. LMDH siap menggali, meningkatkan, dan berbagi kapasitas 
sumber daya untuk kepentingan pengurus dan anggota LMDH.

Hasbullah B Hamza membacakan kesepakatan itu  menjelang 
penutupan jambore. Usai dibacakan, kemudian wakil LMDH dari 
perwakilan BKPH diminta untuk membubuhkan tanda tangan, mas-
ing-masing adalah Marli  wakil LMDH BKPH Kediri,  Kasiman  wakil 
LMDH BKPH Pare, Amari wakil  LMDH BKPH Pace, Eko Sujarwo 
wakil LMDH BKPH Tulungagung, Agus Sujarwo wakil LMDH  BKPH 
Bandung, Sapangat wakil LMDH BKPH Trenggalek, Kadeni wakil 
LMDH BKPH Kampak, Edy Sunaryanto wakil LMDH BKPH Karan-
gan dan Boiran wakil LMDH BKPH Dongko.

Sayang, Kesepatakan Waduk Wonorejo tidak dibacakan saat 
Menko Perekonomian, Menhut,  Direktur PSDH dan RUPHR Per-
hutani, Bupati Tulungagung, Bupati Trenggalek, Bupati Kediri, dan 
undangan lain hadir pada saat  jombore.  Sehingga gaungnya  
yang diharapkan sampai urat nadi pemerintahan pusat akan lebih 
menggema. 

“LMDH sudah sampai Jakarta,”  kata Eko Sujarwo Ketua Pelak-
sana perehelatan Jambore LMDH se- Eks Karesidenan Kediri saat 
menyampaikan  sambutan.  

“Harapannya ada bantuan dari pusat.” 
MU 

Bupati Tulungagung Ketika menyampaikan sambutan.

Ir Gatot Soebektiono MS,  Kepala Dinas 
Kehutanan Jawa Ti mur.

LMDH Ibarat Gadis Cantik
KEBERADAAN lembaga desa masyarakat desa hutan atau 

LMDH semakin menarik perhatian dari berbagai pihak. Bukan hanya 
pemerintah daerah, tetapi juga  pemerintah  propinsi, bahkan sam-
pai  pemerintah pusat. Tidak  mengherankan   dalam berbagai even 
LMDH selalu dihadiri oleh pejabat berbagai tingkatan.

“ Dalam berbagai kesempatan, saya sering katakana  LMDH 
ibarat gadis cantik yang selalu menarik perhatian, bahkan diperebut-
kan,” ucap Adm KPH Kediri Divisi Regional Jatim,  M Yusuf Noorhaji-
yanto, S.Hut kepada BINA di kantor KPH Kediri (20/1/2014). 

 Namun, dia mengingatkan  bicara soal PHBM, bicara hutan les-
tari, merupakan sebuah proses yang tiada henti. PHBM merupakan 
proses  terus menerus, selalu mengikuti dinamika social masyarakat 
desa hutan.  Untuk  mengetahui dan menyelami dinamika  social 
tersebut, KPH Kediri  menyelenggarakan focus discussion group 
atau FGD  dengan LMDH. 

“ Selain untuk menyamakan persepsi, ini sekaligus untuk me-
nepis penilaian bahwa program PHBM Perhutani  masih setengah 
– setengah, “ kata Yusuf. 

Masih banyak  tantangan atau permasalahan yang dihadapi 
LMDH, Antara  masalah kelembagaan. Sebanyak 211 LMDH ling-
kup KPH Kediri   kondisinya  sangat bervariasi.  Padahal, banyak 
potensi yang harus terus digali dan dikembangkan. Salah satu untuk 
mengembangkan potensi perlu dibentuk koperasi. 

Tantangan atau permasalahan  lainnya adalah   sinergitas peran  
para pihak atau stake holders.  Selama ini masih ada anggapan 

bahwa LMDH itu 
milik KPH (Kediri dan 
KPH lainnya). Na-
mun, seiring waktu, 
pemerintah daerah 
mulai  menyadari  
bahwa LMDH meru-
pakan komponen 
utama masyarakat 
yang memiliki po-
tensi  dan perlu 
mendapat  perhatian 
pula. 

“Dalam acara 
jamboree LMDH  
tadi, menunjukkan 
antara KPH Kediri 
dan pemerintah dae-
rah  sudah terjalin 
sinergitas. Bupati 
datang tiga – tigan-
ya, “ jelasnya.  Yang 

dimaksud adalah   bupati Tulungagung, bupati Kediri, dan  bupati 
Trenggalek.

Diungkapkan pula,   kalau kita sering bertemu (dengan stake 
holder),  akan tambah ilmu, akan ada hal – hal baru yang diperoleh.  

“Saat bertemu dengan bupati Kediri, saya informasikan bahwa 
di wilayah kabupaten  Kediri dapat dibudidayakan tanaman  porang. 
Dan, beliau tampaknya tertarik,” kata Adm Kediri

Sekarang, lanjut  M Yusuf Noorhajiyanto,  sudah banyak  pemer-
intah daerah  atau Bupati  sudah  peduli terhadap LMDH.  Seperti 
Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama legislatih sudah mem-
buat  Perda tentang LMDH. Sehingga eksistensi LMDH  sudah diakui 
secara sah atau legal. 

“ Adanya Perda tersebut memungkinkan  kegiatan LMDH akan 
dapat biaya dari APBD kabupaten  Trenggalek,” jelas Adm Kediri.

Dikatakan, gaung LMDH sudah sampai Jakarta, pusat pengam-
bil keputusan. “Sebagaimana tadi ditegaskan oleh Menko Pereko-
nomian, LMDH amanah akan di-link-kan dengan system, kemudian 
akan difasilitasi dengan permodalan,” kata  M Yusuf Noorhajiyanto. 

SW/MU 

Adm KPH Kediri Divreg Jatim,  M Yusuf 
Noorhajiyanto, S.Hut

PHMB  Wahana Implementasikan
Nilai-Nilai Gotong Royong

KEPALA Biro Binhut Perhutani Divreg  Jawa Timur , Ir Kris-
tomo mengatakan   membangun PHBM akan   dapat mengiimple-
mentasikan  nilai – nilai  gotong royong  sebagaimana tertuang 
dalam cita – cita  proklamasi kemerdekaan RI.

“Program PHBM dapat sebagai wahana implementasi  go-
tong-royong,” ucapnya saat dialog dengan dengan peserta Jam-
bore LMDH  Se-Eks Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta Waduk 
Wono Rejo Tulungagung (19/1/2014)

Kristomo mengingatkan kepada para peserta jambore LMDH 
agar dapat  membangun sistem PHBM yang benar. 

 “ Bapak – Ibu harus percaya system PHBM sudah benar. 
Tapi, perlu ada penyempurnaan  agar tujuannya tercapai,” jelas-
nya.

Apalagi,  tambah Kepala Biro Binhut Perhutani Unit II Jawa 
Timur,   jambore  LMDH di Waduk  Wono Rejo memiliki makna 
yang cukup dalam.  Wono artinya hutan, Rejo artinya ramai. Ke-
mudian Kediri. Ke artinya kembali, diri artinya kita sendiri.  

“ Makna  jambore kali ini adalah meramaikan hutan meru-
pakan tugas kita masing- masing anggota LMDH. Keberhasilan-
nya, kembali pada diri kita baik sebagai individu maupun sebagai 
anggota LMDH,” kata Kristomo.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan  juga mengingat-
kan  kerja sama bukan hanya  out put sharing tetapi juga  mulai 
dari perencanaan sampai pada penanaman, pemeliharaan, dan 
pemanenan. 

Untuk menjadi  LMDH mandiri  perlu menggali potensi sesuai 
dengan keunggulan   lokal yang dimilkinya. 

“Keunggulan  dan kearifan lokal harus dikembangkan,” jelas 
Kristomo. 

Dia  juga mendorong  melalui jalur pendidikan lingkungan. Di  
Perhutani Divisi Regional  Jawa Timur, sudah memiliki sekolah 
SMK Kehutanan yaitu di KPH Tuban. SMK ini sudah melakukan 
kegiatan belajar  mengajar sejak  tahun ajaran  2006/2007. 

“Baik melalui LMDH dengan PHBM –nya  maupun  jalur pen-
didikan lingkungan, kita mencoba untuk menularkan virus-virus 
kebaikan tentang kelestarian hutan,” jelas Kepala Biro Binhut 
Perhutani Unit II Jawa Timur.  

SW/MU

Ir Kristomo, Karo Binhut Perhutani Divreg  Jawa Timur.
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PPI Sudah Kewalahan Penuhi Permintaan Lokal 

PERHUTANI DIVREG JATENG

Dinamika perkembangan jaman sangat 
cepat menuntut sebuah manajemen juga 
mengambil langkah-langkah strategis agar 
tetap eksis dan mampu berkopetisi dalam 
persaingan yang semakin ketat. Seperti di 
Perum Perhutani, salah satu BUMN terbe-
sar di Indonesia ini juga mengambil lang-
kah-langka strategis dengan melakukan pe-
rubahan struktur organisasi. Semata-mata 
dilakukan untuk menjawab segala tantangan 
ke depan perusahaan.

“ Ini sebagai warning, bahwa kita semua 
harus menanggapi setiap perubahan yang 
berlangsung dengan respon yang cepat. 
Kemampuan untuk membaca situasi dan 
menangggapinya secara cepat dan tepat 
sungguh sangat dibutuhkan oleh perusa-
haan, khususnya ditengah tantangan siuasi 
eksternal maupuninternal yang semakin 
komplek,” kata Ir SR Slamet Wibowo MM, 
Kepala Perhutani Divisi Regional (Divreg) 
Jawa Tengah  pada malam pisah sambut 
pejabat Perum Perhutani Divreg Jateng di 
Gedung Rimba Graha (7/2).

Ir Slamet Wibowo sebelumnya melaku-
kan serah terima fisik dari pejabat lama Ir 
Teguh Hadi Siswanto MM yang dikukuhkan 
langsung oleh Direktur Utama Perum Perhu-
tani, Ir Bambang Sukmananto. 

Dalam sambutan perdana sebagai pe-

jabat nomor satu di Perhutani Divreg Jawa 
Tengah Slamet Wibowo mengatakan bahwa 
kalau dulu pengelolaan sumber hutan 
dikenal sebagai sebuah kegiatan yang ter-
tata dengan segala pengelolaannya, namun 
sejalan dengan perjalanan waktu tidak bisa 

demikianlagi.
“ Hutan tidak lagi dipandang sebagi se-

buah entitas yang steril yang terpisah dari 
perkembangan peradaban,” katanya.

Hutan adalah entitas kompleks, 
tegasnya, yang mencerminkan dinamika 
lingkungan dan masyarakat yang terlibat 
didalamnya.

Dan karena semua itu berkembang 
sedemikian cepat, maka ditegaskan Slamet 
Wibowo  sebagai pengelola juga harus pu-
nya kemampuan untuk merespon dinamika 
itu sebaik-baiknya.

“ Kondisi tersebut tentu membutuhkan 
kepedulian dan kejelian yang sangat tinggi, 
dengan harapan akan dihasilkan kinerja 
yang optimal untuk menuju pada pencapa-
ian-pencapaian yang telah direncanakan 
oleh perusahaan,” pungkas Kadivreg Jawa 
Tengah.

Serah terima yang berlangsung seder-
hana itu dari kedua pejabat tersebut selan-
jutnya  Ir Teguh Hadi Siswanto menjabat 
sebagai Direktur SDM dan Umum pada 
Direksi Perum Perhutani. Promosi Ir Teguh 
Hadi Siswanto itu juga diikuti tiga pejabat 
Kepala Biro Divreg Jawa Tengah menjadi 
pejabat Asdir pada Direksi Perum Perhutani. 
Mereka adalah Ir Djoko Sukrisno Riyanto, Ir 
Gunung Djoko Suharjo dan Dr Ir Iing Moh 
Ichsan. 

Serah terima jabatan Kepala  Divisi 
Regional Jawa Tengah tersebut juga diikuti 
pelantikan sejumlah pejabat Kepala Divisi 
Regional Jawa Tengah. Yakni Ir Lukman 
Imam Syafii sebagai Kepala Divisi (Kadiv) 
Gondorukem, Terpentin, Derivat dan Minyak 
Kayu Putih, Andi Purwadi sebagai Kadiv 
Komersial Kayu, Ir Adi Pradana sebagai 
Kadiv Industri Kayu, Ir Hindro Priatno se-
bagai Kadiv Bisnis Wisata dan Agribisnia 
dan Ir Sangudi Muhammad sebagai Kadiv 

Ir SR Slamet Wibowo MM, 
Kadivreg  Perhutani Jateng

Ir Teguh Hadi Siswanto bersama istri menerima ucapan selamat dari segenap karywan 
Perhutani Divreg Jawa Tengah atas promosi sebagai Direktur SDM dan Umum.

Ir Teguh Hadi Siswanto MM (kiri) dan Ir SR Slamet Wibowo MM sebagai pejabat baru 
Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset. 
Pejabat terkait dalam Formasi Jabatan 

Struktur Organisasi Baru Perum Perhutani 
Jenjang 1A-1B dan 2A - 2B baca di halaman 
20 - 22. S.Widhi

Konsep sustainable development di-
katakan Menko Perekonomian M Hatta 
Rajasa sangat penting dalam pemban-
gunan di Indonesia yang menempatkan 
empat pendekatan utama ( four track strat-
egy). Yaitu konsep pembangunan dengan 
mengedepankan pertumbuhan, pendekatan 
mengurangi kemiskinan, pro job (meningkat-
kan lapangan kerja) dan pro lingkungan.

“Yang terjadi sekarang, fenomena yang 
terjadi luar biasa dibandingkan 10 – 20 ta-
hun lalu damana hampir 70 % dan pemban-
gunan, baik infrastruktur maupun investasi 
adanya di Pulau Jawa. Tapi hutan kita di 
Pulau Jawa habis. Adanya di luar Jawa, 
namun di luar Jawa adanya konsep HPH 
terjadi penggundulan hutan,” katanya usai 
meninjua pabrik Plywood Perhutani (Perhu-
tani Plywood Industri-PPI) di Pare (20/1).

Sekarang, lanjut Hatta, terbalik 70 
persen kalau diukur dari master plan per-
cepatan perluasan pembangunan ekonomi 
Indonesia maka dari Rp 828 triliun dari 2011 
sampai 2013 dan MP3EI dari swasta dan 
BUMN 70 persennya ada di luar Jawa. Se-
dangkan pembangunan industri bergerak ke 
luar Jawa tetapi justru penghijauan pemban-
gunan konsep sustainable terjadi di Jawa.

Dengan demikian produksi kayu 48 juta 
M3 yang dulunya 60 juta M3 dihasilkan dari 
HPH di luar Jawa sekarang 70 persennya 
di Pulau Jawa. Sehingga konsep-konsep 
sustainable development di Pulau Jawa 
berjalan dengan baik. Pemerataan pem-
banguna terjadi dan didorong 
investasi ke luar Jawa agar 
terjadi keseimbangan pem-
bangunan agar tidak terjadi 
ketimpangan. 

“ Dalam konsep yang 
mikro apa yang dilakukan 
Perhutani sekarang ini yang 
melakukan kemitraan adalah 
juga merupakan bagian dari 
pemerintah untuk pemerataan 
pembangunan dan menguran-
gi ketimpangan pendapatan 
masyarakat,” katanya dimana 
Perhutani yang berkewajiban 
pokok menanam tetapi juga 
bisa memperhatikan ma-
syarakat disekitarnya.

Konsep sustainable de-
velopment yang dicanangkan 
presiden dan akan diadopsi 
oleh PBB itu dikatakanHatta 
sangat yakin konsep tersebut 
sebagai sebuah konsep yang 

luar biasa.
Untuk itu kepada Perhutani Perhutani 

Hatta mengucapkan selamat yang menge-
lola 4,2 juta ha hutan di Jawa ini agar bisa 
mengelola hutannya dengan baik. Karena 
hal itu bisa menjadi sebuah kekuatan eko-
nomi yang dasyat apabila dikelola betul-
betul dengan baik.

Menko Perekonomian yang dalam kun-
jungan kerjanya dilakukan bersama Menteri 
Kehutanan Zulkifli Hasan itu, sebelumnya 
juga menghadri Jambore LMDH se-Eks 
Karesidenan Kediri yang berlangsung di 
Waduk Wonorejo Tulungangung.

Dalam kunjungannya di PPI tersebut 
Hatta Rajasa juga berkenan memberikan 
shraing produksi kayu mulai 2012-2013 
sebesar Rp 1,423 M kepada sekitar 67 
LMDH dari Kabupaten Kediri, Nganjuk dan 
Tulungagung.

PPI yang didirikan Perum Perhutani 
yang memiliki kapasitas input 48.000 M3 

log dan output 24.000 
M3 per tahun dan 
mulai operasi 2013 
sampai saat ini telah 
mengolah 26.811 
M3 bahan baku dan 
menghaslkan 12.270 
M3 plywood.

“ Sementara untuk 
2013 kita masih untuk 
lokal. Orientasinya 
30 persen untuk lokal 
dan 70 persen untuk 
ekspor nantinya,”  
kata GM PPI, Ahmadi 
Yudianto di sela kun-
jungan dua memteri 
Kabinet pembangu-
nan jilid dua itu.

Dikatakan pabrik 
yang telah membu-
kukan laba sebesar 
Rp 11 miliar itu  ba-
han baku disuplai dari 
KPH Kediri itu saat ini 
sudah cukup kewala-

han untuk memenuhi kebutuhan lokal. Untuk 
itu pihaknya dalam tahun ini juga juga ren-
canakan untuk pembangunan penambahan 
pabrik bercore untuk memanfaatkan log-log 
kecil diameter 10 – 15 cm. S.Widhi

Menko Perekonomian bersama Menhut didampingi segenap jebat Perhutani saat menin-
jau pabrik Plywood perhutani.

Menko Perekonomian secara simbolis menyerahkan sharing produksi kayu 
2012 - 2013 kepada perwakilan LMDH.
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Target Sadapan 2014 Divreg Jateng 110 %

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVREG 
JATENG - Terjadinya iklim yang ekstrim di 
2013 menyebabkan produksi getah pinus  
Divisi Regional Jawa Tengah tidak tercapai 
sesuai target. Rata-rata produk yang dicapai 
dari delapan KPH Rimba semua di bawah 
95 % dari NPS. Namun demikian sesuai ke-
bijakan direksi yang mem-plot Divisi Region-
al Jawa Tengah sebagai salah satu divisi 

penghasil produksi non kayu 
dan getah pinus yang tetap 
menjadi andalan penghasilan 
perusahaan bisa memacu 
prosuksinya. Apalagi target di 
2014 bukan angka kecil, Di-
vreg Jateng harus memenuhi 
keinginan manajemen pusat 
yang memberi target 110 %.

“ Ini bukan main-main 
dan ini tentunya merupakan 
tugas yang tidak ringan bagi 
teman-teman Administratur,” 
ujar Ir Dwi Witjahjono MBA, 
Kepala Biro Produksi Divisi 
Regional Jawa Tengah diha-
dapan peserta Pembinaan 
dan Pelatihan Sadapan Pinus 
Tingkat Regional Jateng 2014 
di petak 20 A RPH Jolotigo 
BKPH Doro KPH Pekalongan 
Timur (11/2).

Dikatakan tidak tercapai 
produksi sadapan 2013 me-
mang banyak kendala selain 
terjadinya cuaca ekstrim. 
Namun demikian ia tegaskan 
kegagalan 2013 itu menjadi 

cambuk untuk meningkatkan produksi getah 
2014 lebih baik dan bisa tercapai seperti 
telah ditetapkan dalam RKAP.

“ 2014 kita di-clair dimulainya tahun 
getah, tahun getah secara menyeluruh baik 
secara kualitas maupun kuantitasnya,” sam-
bungnya usai memberi pengarahan kepada 

BINA.   
  Memang bukan tugas yang ringan, 

apalagi dengan akan beroperasinya pabrik 
derivatif gondorukem (PDGT) di Pemalang 
yang untuk tahun ini sudah ditarget 17.000 
ton.

“ Kita maksimalkan potensi yang ada, 
baik dari cara penyadapan maupun cara 
pembersihan getah dan pengkayaan 
tanaman pinus yang salah satunya kita 
perkaya tegakan dengan sistem ‘Bajos’,” 
tambahnya.

Karena menurutnya saat ini kalau hanya 
mengandalkan  dengan potensi yang ada 
dengan adanya PDGT ini akan kekurangan 
bahan baku. Pengkayaan tegakan pinus 
dengan sistem Bajos wajib dikembangkan 
disemua KPH rimba yang hasilnya memang 
signifikan untuk menambah tegakan pinus 
dalam waktu yang cepat. Sehingga sampai 
pada saatnya nanti kegiatan penyadapan 
juga bisa lebih dipercepat.

Menyinggung kebijakan penyadapan, 
agar produksi sadapan optimal dan tegakan 
tetap terjaga maka penggunaan pecuk uku-
ran 4 cm menjadi kewajiban bagi penyadap 
untuk melakukan pelukaan batang. Dengan 
menggunakan pecuk ini selain diperoleh 
bidang sadapan yang kecil hasil sadapan 
yang diperoleh juga sama. Dan yang lebih 
penting lagi menurut Dwi dengan bidang 
sadap yang kecil tersebut pohon lebih aman 
dari kemungkinan roboh karena adanya 
kowakan-kowakan besar di sekeliling po-
hon.

  Untuk itu pula masalah sarpra sadapan 
yang sementara ini sering dikeluhkan para 
penyadap akan diberikan penuh sesuai 
kebutuhan. Apalagi dengan terbentuknya 
Kelompok Tani Sadap (KTS) yang rencana 
akan diresmikan oleh Meneg BUMN Dah-
lan Iskan akhir Pebruari 2014 diharapkan 
penya dapan getah pinus bisa lebih maksi-
mal. Peresmian direncanakan di KPH Kedu 
Selaan Divreg Jateng.

Terbentuknya Kelompok Tani Sadap 
KTS tersebut dikatakan Dwi akan lebih mu-
dah dalam pengendaliannya. Baik yang me-
nyangkut masalah sarpra, pendistribusian 
getah, monitoring dan masalah pembinaan 
juga akan lebih mudah.

“ Misal kita kontrol ingin tahu kapan ge-
tah itu harus kita pacu, kapan masuknya ge-

tah dan berapa getah 
yang sudah masuk 
itu nanti semua lewat 
KTH bersama-sama 
Mandor Pembim bing,” 
tegas Dwi yang dalam 
pembinaan tersebut 
juga dihadiri Kepala 
Biro SDH Divreg 
Jateng, Ir Yusuf Kris-
tianto.

Untuk itu sebagai 
akhir dari kegiatan 
Job Training Sadapan 
tersebut Dwi meminta 
kepada segenap KPH 
untuk melakukan uji-
coba apa yang sudah 
dilakukan dalam Job 
Training tersebut. 
Diantaranya adalah 
cara menciptakan ge-
tah premium seperti 
telah dilakukan di KPH 
Kedu Selatan ataupun 
teknik konvensional 
cara mendapatkan 
getah bersih seperti 

dilakukan di KPH Pekalongan Timur. 
“ Hasilnya dengan berkeliling nanti akan 

kita evaluasi,” kata Dwi seraya menegaskan 
kalau semua jajarannya mau disiplin produk-
si getah 2014 pasti akan naik. 

Sementara itu Kepala Biro SDH Divreg 
Jateng, Ir Yusuf Kristianto dalam kesempa-
tan itu dalam arahannya juga menambahkan 
bahwa keberhasilan produksi getah pinus 
tidak lepas dari peran seorang Administratur 
sebagi pucuk pimpinan di KPH. 

“ Administratur yang peduli dan mau 
turun ke lapangan akan berpengaruh nyata 
terhadap perolehan sadapan getah pinus,” 

katanya.
Selain itu menyinggung tidak tercapa-

inya produksi pinus 2013 disebutkan selain 
faktor iklim juga masih sering ditemukannya 
Mandor Sadap yang kurang menguasai jum-
lah penyadap dan setoran periodiknya.

Produksi getah ditegaskan tidak lepas 
dari peran seorang KRPH, maka sebagai 
pemangku diwilayahnya Yusuf tegasnya 
agar KRPH tidak cagung dengan penyadap-
nya, bisa memahami permasalahan penya-
dapnya dan memberikan stimulan agar rajin 
menyadap.   

S.Widhi
Praktek penyaringan getah pinus untuk mendapatkan getah bersih yang dilakukan jaja-

ran petugas dari KPH Kedu Selatan.
Praktek pemisahan kotoran untuk mendapat-

kan getah bersih yang dilakukan jajaran petugas 
dari KPH Pekalongan 
Timur.

Ir Dwi Witjahjono MBA, Kepala Biro Produksi Divisi Re-
gional Jawa Tengah.

Kepala Biro SDH Divreg Jateng, Ir Yusuf 
Kristianto.

GETAH memang menjadi primadona 
di Perhutani, kalau semula dari pabrik-
pabrik pengolah getah pinus didimiliki Per-
hutani cukup menghasilkan gondorukem 
dan terpenting, tapi sekarang Perhutani 
ingin berbuat lebih dari getah pinus terse-
but. Yakni dengan membangun pabrik de-
rivatif gondorukem dan terpentin (PDGT) 
di Pemalang untuk mendapatkan added 
value dari dari produksi gondorukem 
dan terpentin itu. PDGT akan mengo-
lah turunan dari kedua produk getah itu 
menjadi berbagai produk komersial yang 
dibutuhkan berbagai industri. Baik industri 
kimia, indutri kesehatan maupun industri 
makanan.

“ Ini sebuah langkah untuk mendapat-
kan added value pendapatan,” kata Adm/
KKPH Pekalongan Timur Divreg Jateng, Ir 
A. Taufik kepada BINA disela Pembinaan 
dan Pelatihan Sadapan Pinus tingkat Re-
gional Jateng 2014 itu.

Makanya dengan Job Training sada-
pan tersebut Taufik berharap ada pening-
katan mutu sadapan dan mutu getah yang 
dihasilkan, yakni ditingkatkan dari mutu 
1 atau 2 ke mutu premium. Sehingga 
bisa meningkatkan 87 % pengolahan 
gondorukem dan terpentin menjadi 94 % 
gondorukem dan terpentin.

Selain itu, dengan dilakukan Job Train-
ing sadapan tersebut disamping untuk si-
laturahmi dan menjalin kebersamaan juga 
untuk saling share pengalaman di bidang 
sadapan sehingga dalam prakteknya 
dilapangan nanti getah sama kualitasnya 
sebelum dikirim ke pabrik.

“ Sehingga nantinya gondorukem dan 
terpentin yang dihasilkan oleh pabrik juga 
bisa sama,” jelas Taufik.

Dikatakan Taufik dirinya sebagai pe-
jabat baru di KPH Pekalongan Timur dan 
prihatin sebagai salah satu KPH Rimba 
dengan produksi getahnya dengan rang-
king terakhir i 2013, maka untuk mem-
bangkitkan semangat karyawan agar lebih 
produktif dalam pekerjaan ia kibarkan 
motto ‘ The First and The Best ‘. Meski 

sekerang dalam posisi terendah pada 
2014 KPH Pekalongan Timur harus bisa 
menjadi Yang Pertama dan Terbaik dan 
pencapaian getah pinus.

Ini sebuah motto yang harus diimple-
mentasikan agar bisa tercapai dengan 
melalui lima pilar. Yakni pertama yakni taat 
kepada azaz. Artinya semua karyawan 
harus menguasai berbagai peraturan dan 
SOP-nya, Kedua adalah kebersamaan, 
karyawan tidak boleh terjebak kepada 
organisasi dan golongan. 

“ Kita harus mengutamakan keber-
samaan untuk bisa mencapai kerja yang 
ekselen,” tegasnya.

Selanjutnya yang ketiga adalah ad-
anya kerja keras, ikhlas, tuntas, cerdas, 
cepat dan tepat. Sedang pilar keempat 
adalah kenyamanan. Yakni bekerja den-
gan sarana dan prasarana yang mema-
dahi sehing bisa bekerja dengan baik. 
Kelima adalah loyalitas, integritas dan 
antusias. 

Lima pilar itu ditegaskan akan selalu 
didengungkan di KPH Pekalongan Timur 
agar bisa menjadi The First and The Best. 

S.Widhi

Be ' The First an The Best'

Adm/KKPH Pekalongan Timur Divreg 
Jateng, Ir A. Taufik
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH PATI DIVREG JATENG

Upaya pembinaan dan pendekatan 
masyarakat Dukuhseti sudah berulangkali 
dilakukan, tapi ternyata tidak dihiraukan 
dan diindahkan, karena itu pihak Perhu-
tani bekerjasama dengan Polres Pati dan 
Kodim 0718 Pati, mengelar operasi illegal 
loging.

Tidak mau mengindahkan pembinaan-
pembinaan yang dilakukan oleh aparat ber-
wenang tersebut pun  berdampak nyata, 
perusakan hutan menimbulkan kerusakan 
lingkungan dan bencana alampun tak bisa 

dihindari.
  “ Karena itu semua pemangku kepent-

ingan harus ikut turun tangan mengatasi 
kondisi tersebut,” demikian disampaikan 
Kapolres Pati, AKBP Bakharuddin Muham-
mad Syah, menjadi dasar peran serta aktif 
Polres Pati dan Kodim 0718 Pati..

Operasi yang berlangsung selama 5 
hari di bulan Januari 2014. Pelaksanaan 
operasi dimulai  dini hari pada 17 Januari 
2014 itupun berhasil meringkus tiga pelaku 
lengkap dengan barang bukti kayu hasil 
jarahan. Tiga tersangka tersebut masing-
masing Tk (38), Ru alias P (45) dan Si (39) 

warga Kembang Kecamatan Dukuhseti. 
Selain kayu petugas juga mengamankan 
alat angkut berupa 16 sepeda motor milik 
para penjarah.

Terkait hal tersebut, Kapolres Pati,  
AKBP Bakharuddin Muhammad Syah 
mengatakan, penangkapan dilakukan seki-
tar pukul 06.00 dan diketahui 15 penjarah 
memasuki petak 50 RPH Puncel  BKPH 
Ngarengan setelah memperoleh kayu jati 
yang dijarah merekapun beramai-ramai 
meninggalkan hutan.

Lolosnya penjarah di hari Jum’at pagi 
itu (17/1/2014), membuat geram dan dalam 
pengembangan di lapangan dikerahkan 
petugas dari Kompi Brimob, Dalmas dan 
Resmob sejumlah 130 personel ke desa 
sasaran. Dugaan pelaku terbanyak adalah 
dari Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti 
yang memang berlokasi dipingiran hutan 
jati. 

“ Akan tetapi, begitu pasukan gabungan 
bergerak menyisir dan memasuki desa 
tersebut, banyak warga yang bersembunyi 
dan meloloskan diri,” imbuh Kapolres Pati.

Dari sejumlah rumah yang dicurigai 
berhasil disita barang bukti sebayak 4.690 
batang ( 31,88048 M3) terdiri dari kayu 
olahan  jati, mahoni dan mindi  333 batang 
( 22,29200 M3)  terdiri dari kayu bulat  jenis 
jati, mahoni dan mindi. 

Kegiatan operasi illegal loging mem-
peroleh dukungan dan simpatisan warga 
Dukuhseti, karena itu Kapolres mengucap-
kan terima kasih atas keikut sertaan mere-
ka mengusung kayu jarahan tersebut, disisi 
lain Kapolres juga mengingatkan kembali 
kepada masyarakat jangan mencoba main-
main dengan hutan. 

Hms Pti/Sulewi.

Operasi Bersama Amankan 54,17248 M3 Kayu

Kapolres Pati, AKBP Bakharuddin Muhammad Syah membawa barang bukti kayu hasil 
kejahatan.

Petugas dan simpatisan masyarakat yang mendukung kegiatan il-
legal logging turut mengamankan barang bukti kejahatan.

Kayu-kayu log yang berhasil ditemukan dan diamankan oleh 
petugas.

KPH KEDIRI DIVREG JATIM - Per-
soalan tenurial  blok Sidem RPH Gondang  
BKPH Tulungagung KPH Divisi Regional 
(Divreg) Kediri mulai teratasi. Tahap awal, 
KPH Kediri menggandeng koperasi Kary-
awan KPH Kediri melakukan penanaman 
seluas 10 hektar di kawasan hutan  yang 
masuk  dukuh  Bago desa  Sidem Keca-
matan Gondang  Kabupaten Tulungagung, 
pada musim tanam 2013/2014. Lahan yang 
mulai ditanami itu merupakan eks tanaman 
tebu yang dibudidayakan  oleh sekelompok 
masyarakat desa Sidem. 

Hal itu dikatakan Erick Alberto, S.Hut, 
Waka KPH Kediri Utara kepada BINA di 
kantor KPH Kediri (20/1/2014). Persoalan  
blok Sidem, ungkapnya,  muncul pada ta-
hun 1990-an. Mencuat  kembali pada kurun 
waktu 2000 – 2008, yang dimotori Kaseni 
Cs.  Warga desa  Sidem itu  melakukan tin-
dak pidana berupa pencabutan  papan 
larangan penggarapan lahan secara liar 
(milik Perhutani) yang dipasang jajaran Per-
hutani RPH Gondang dan segenap Muspika 
Kecamatan Gondang tanggal 18 Februari 
2005.  Kasusnya sampai pengadilan. Pada 
pengadilan negeri Tulungagung, Perhutani 
kalah. Kemudian, Perhutani  banding di PT 
dan menang. Ketika terdakwa kasasi, MA 
menolak.

Tahun 2011 persoalan tenurial pada blok 
Sidem muncul lagi. Yaitu berkaitan dengan 
penanaman JPP silin di petak 40A, 40D, 
40E. Untuk petak 37B dan 39E berupa tana-
man mindi tahun 2007. Persiapan tanaman 
tidak menjadi masalah. Persoalan timbul 
ketika sekelompok warga mengatasna-
makan masyarakat Sidem mempertanyakan 
kembali status kawasan blok Sidem. Mastur 
Cs – salah satu anggota kelompok itu – in-
gin menguasai lahan negera tersebut tanpa 
proses yang ditentukan oleh peraturan pe-
rundang – undangan.

Selama proses penanaman JPP silin, 
jajaran KPH Kediri berkomunikasi dengan 
berbagai pihak termasuk aparat keamanan, 
kepala desa, tokoh  masyarakat, muspika 
Gondang, dan pemangku kepentingan lain. 
Sebagian masyarakat mulai tertarik ikut pro-
gram PHBM yang ditawarkan Perhutani dan 
mereorganisasi  LMDH Hutan Lestari yang 
kepengurusan kurang maksismal alias va-
kum. Mereka  memiliki andil tanaman pada 
blok Sidem yang tengah dikembangkan JPP 
silin.  

Namun, sekitar bulan Mei 2012,  ada 
informasi dari masyarakat  tanaman andil 
pada  etak 40A  luas 47.7 hektar yang diru-
sak 6,8 hektar , petak 40 D luas 37.1 hektar 
yang dirusak  3 hektar, dan  petak 40 E luas 
33.4 hektar yang dirusak 3 hektar.  ”Jumlah 
luas tanaman yang dirusak mencapai 12, 8 
hektar,” 

”Atas kejadiaan itu KPH Kediri melaku-
kan pendekatan kepada tokok masyarakat, 

kepala desa dan lainnya. Intinya kami 
menawarkan PHBM sesuai dengan 
potensi yang ada. Namun, mereka 
tetap menolak dan mempermasalah-
kan tanah bengkok  GG,” jelas Waka 
KPH Kediri Utara, ” katanya.

Bahkan, tegasnya ada informasi  
tanaman yang mereka rusak itu akan 
ditanami tebu. Ternyata informasi itu  
benar adanya.

Sebelum melangkah lebih jauh, 
lanjut Waka KPH Kediri, pada 5 Juli 
2012 KPH Kediri melaksanakan koor-
dinasi dengan Kapolsek Gondang 
terkait dengan pengrusakan tanaman 
JPP dilahan petak 40A, 40E dan 40D. 
Untuk proses penanganan penegakan 
hukum dari Polsek Gondang mengin-
gat situasi  politik menjelang pilkada 
dan hal tersebut terkait dengan massa 
maka bisanya fungsi intelejen yang 
ditonjolkan untuk menciptakan situasi 
yang kondusif.

Karena tindakan preventif dan pre-
emptif tidak membawa hasil, KPH Kediri 
melaporkan perusakan tanaman  ke Polres 
Tulungagung dengan LA No 21,22 dan 
23/Gdg/Ta/2012 tanggal 20 September 
2012. Atas  laporan itu, Polres Tulungagung 
menetapkan  4 orang yaitu Sukaji Cs  seb-
agai tersangka dengan dugaan melakukan  
pengrusakan tanaman muda JPP tahun 
2011  untuk ditanami tebu. “Penyidik  sudah 
melakukan pemanggilan saksi dan alat – alat 
bukti lain. Termasuk, termasuk melakukan 
pemasangan pal batas di blok Sidem untuk 
memastikan bahwa itu merupakan kawasan 
hutan dan sekaligus sebagai bahan penyidi-
kan polisi,” kata Erick Alberto.

Waka KPH Kediri Utara juga menjelas-
kan, sejak tahun 2000 – sampai 2013, Per-
hutani melakukan dialog dengan berbagai 
pemangku kepentingan seperti dengan 
DPRD Tulungagung, masyarakat desa Si-
dem, Muspika, dan lainnya. Dalam dialog 
dengan DRPD Tulungagung di berbagai 
kesempatan, salah satu kesimpulannya 
adalah  bahwa masyarakat dapat menge-
lola hutan blok Sidem, namun ditegaskan 
pula  tidak boleh memiliki kawasan hutan itu 
karena hutan negara. 

“Kesimpulan ini sesuai dengan harapan 
KPH Kediri. Intinya, kita selalu sampaikan 
kepada berbagai pihak  bahwa blok Sidem 
merupakan kawasan hutan negara yang 
dikelola Perhutani,” tandasnya.

Terkait dengan rencana kedatangan  
Biro Perencanaan Perhutani Unit III Jawa 
Timur yang akan melakukan pembuatan ri-
salah, pada akhir 2012, KPH Kediri  melaku-
kan pendekatan dengan berbagai elemen 
masyarakat  desa Sidem. 

“Mereka tetap menolak kehadiran petu-
gas karyawan Perhutani untuk melakukan 
tugas rutin  itu,” tandas Waka KPH Kediri 

Utara itu. 
“Bahkan, semua kegiatan yang berkai-

tan blok Sidem harus dilaksanakan di balai 
desa setempat,” tambahnya.

Walaupun ada penolakan  yang men-
gaku sebagai perwakilan  warga   masyara-
kat, KPH Kediri bertekad agar pelaksanaan 
penyusunan risalah itu tetap jalan. Maka 
digandenglah Polres, Kejaksaan, BPN, 
Danramil, dan pajak untuk melancarkan 
kegiatan  tersebut. 

“Ketika masuk ke kawasan blok Sidem, 
akhirnya terungkap  bahwa keinginan untuk 
menguasai blok Sidem bukan keinginan 
warga masyarakat Sidem secara keselu-
ruhan   namun hanya sekelompok orang,” 
ungkap Erick Alberto.

Seiring proses hukum berjalan, KPH 
Kediri bersama Koperasi Karyawan KPH 
Kediri dan LMDH Hutan Lestari melakukan 
berbagai kesepatakan antara lain eks tana-
man mindi tahun 2007 dan eks tanaman  
JPP Tahun 2011  akan ditanami sengon. 
Tanaman pengisi jabon dan tanaman tepi/
pagar jenis MPTS (buah-buahan) dengan 
jarak tanam 3 x 4.  

“Mulai ada pengakuan dari masyarakat 
desa Sidem  bahwa blok Sidem merupakan 
kawasan hutan negara yang dikelola oleh 
Perhutani KPH Kediri,” ungkap  Erick Al-
berto. “Salah satu bukti, 3 dari 4 tersangka 
mengakui perbuatannya dan minta KPH 
Kediri mencabut perkaranya yang diproses 
Polres  Tulungagung.” 

Atas permintaan tersebut, Waka KPH 
Kediri Utara  menegaskan, “KPH Kediri tidak 
da pat mencabut perkara itu karena bukan de-
lik aduan, melainkan tindak pidana.”  Alberto 
menegaskan pula, tindakan yang diambil 
KPH Kediri  merupakan bagian dari  shock 
teraphy masyarakat yang ingin melakukan 
tindak pidana bidang kehutanan.  

MU 

Waka KPH Kediri Utara Erick Alberto, S.Hut.

Blok Sidem Mulai Ditanami Kembali
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KETIKA petani hutan  membentuk  lem-
baga masyarakat desa hutan atau LMDH, 
banyak potensi  dan peluang  dapat direng-
kuh dari berbagai pihak. Salah satu LMDH 
yang dapat memanfaatkan peluang  itu 
adalah LMDH Sumber Lestari desa Samar  
Kec Pager Wojo Kab Tulungagung yang 
masuk RPH Pager Wojo BKPH Tulunga-
gung KPH Kediri.

 “LMDH Sumber Lestari dapat bantuan  
dari WWF Indonesia,” ucap Sungkono  Ketua 
LMDH Sumber Lestari  kepada BINA di sela 
– sela hari akhir Jambore LMDH  Se- Eks 
Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta Bend-
ungan Bendungan Wono Rejo Tulungagung 
(20/1/2014). Kemudian, dia mengkisahkan 
awal perkenalan dengan lembaga lembaga 
internasional bidang lingkungan itu. Keb-
etulan LMDH yang dibentuk tahun 2005 dan 
berakte notaris pada  tahun yang sama itu  
dipasang di dunia maya. Dari situlah orang 
WWF Indonesia mengenalnya.

“Saya dikontak salah satu staf WWF. 
Mereka ingin berkunjung ke LMDH dan 
saya persilahkan saja,” ucapnya. Pendek 
cerita, mereka datang. Setelah bicara pan-
jang lebar akhirnya, mereka ingin memberi 
pendampingan dalam bidang administrasi 
(2010). Setelah pembenahan administrasi 
beres, mereka kembali ke Jakarta.  Tahun 
2012, staf  WWF itu  datang lagi ke Sumber 
Lestari untuk  melihat berbagai kegiatan. 
“Apa WWF dapat membantu dalam tana-
man?” tanya Sungkono, pada saat itu.  

“Dapat,” jawab pegawai staf  WWF itu. 
“Asal di hutan lindung.” Kebetulan, LMDH 
yang beranggota 1500 orang mengelola 
hutan lindung di blok Bedog  RPH Pager 
Wojo dan blok Sendang RPH Pager Wojo 
serta blok  Jumok dan Mulosari   RPH Jati 
Wekas BKPH Tulungagung, masing – mas-
ing 10 hektar dan 20 hektar.  Jenis tanaman 
yang dikembangkan pada hutaan lindung 
tersebut adalah  trembesi, durian, pucung, 
alpokat, jambu merah,  petai, dan aren.

 LMDH yang bervisi hutan lestari ma-
syarakat sejahtera itu memiliki struktur 
organisasi sangat unik. Terdiri ketua,  sek-
retaris, seksi, koordiantor yang terdiri lima 
dusun, dan pokja semua ketua RT  desa 
Samar. 

“Antara pengurus, koordinator, dan 
pokja ada satu bendera yaitu kepala desa,” 
jelas Sungkono. “Progam kerja apa pun 
yang direncanakan harus dapat restu ke-
pala desa.” 

Kaitan  dalam pengadaan bibit, LMDH 
Sumber Lestari memperoleh bantuan dari 
Perum Jasa Tirta  sebanyak 50 ribu je-
nis MPTS (2010), 100 ribu (2011), 150 ribu 
(2012), dan 200 ribu (2013). Bibit ini untuk 
merehabilitasi lahan kritis di lima kecamatan 

kabupaten Tulungagung, guna untuk men-
jaga kelestarian air di waduk Wonorejo

LMDH Sumber Lestari juga  mengend-
intifikasi sumber titik air di kawasan hutan 
lindung tersebut. Setelah ditemukan se-
banyak 21 titik yang berlokasi desa Samar, 
kemudian dikembangkan ke desa lain.

“Dari sebanyak itu,  satu titik sudah 
dimanfaatkan untuk sekolah pada tahun ini 
(2014),” jelasnya.

Selain bantuan dari  WWF Indonesia 
dan Perum Jasa Tirta, LMDH Sumber 
Lestari juga memperoleh bantuan Dinas 
Peternakan Kab Tulungagung sebanyak 25 
ekor kambing. Bantuan ini diserahkan  bagi  
warga yang rela meninggalkan lokasi  sum-
ber air tersebut.

“Ini sebagai kompensasi. Karena air 
tersebut merupakan kebutuhan orang ban-
yak,” jelas Sungkono. Sumber air tersebut 
dimanfaatkan seluruh masyarakat  sekitar 
hutan, bahkan sungai yang mengarah ke 
waduk Wonorejo Boleh dikatakan,  sumber 
air ini menjadi jantung  kehidupan warga 

Tulungagung dan sekitarnya.
Selanjutnya, pada  tahun 2011/ 2012, 

LMDH yang mempunyai HPD   663,3 hek-
tar itu dapat bantuan dari Perum Jasa Tirta 
Malang sebanyak Rp 250 juta untuk mem-
bangun ruas jalan antara Garon dan Gadig 
Kec Pager Wojo yang putus. Rencana tahun 
2014 akan gabung dengan PG Mojo Pang-
gung Tulungagung dan PDAM Tulungagung 
agar dapat bantuan

“Semua kegiatan ini,  kami tetap  lapor-
kan dengan surat resmi kepada pak Asper 
Tulungagung,” ucap Sungkono, pensiunan  
mandor Perhutani  pada  salah satu RPH 
KPH Madiun.  MU 

Ke Depan Banyak 
LMDH Mandiri

LMDH Sumber  Lestari
Dapat Bantuan dari WWF

Ketua LMDH Sumber Lestari Sungkono.

 “Kita akan tidur di ruangan ini. Bukan di 
kamar dengan kasur yang empuk. Kita akan 
untel-untelan (desak- desakan). Silahkan 
cari tempat yang enak,” ucap Hasbullah B 
Hamza kepada peserta  Jambore LMDH 
se-Eks Karesidenan Kediri di Hall Jasa Tirta 
Waduk Wonorejo Tulungagung, 19 – 20 
Januari 2014. 

“ Sama-sama bau, karena semua belum 
mandi.”

Ucapan yang terakhir itu kontan dis-
ambut tertawa peserta jambore sebanyak 
700 orang yang berasal dari LMDH lingkup 
KPH Kediri. Ulumnus Fakultas Pertanian 
Universitas Muhammadiyah Malang 1993 
itu, kemudian melanjutkan. “Masih ingat 
Pramuka ? Yang namanya  jambore pasti ti-
dur di lapangan terbuka. Namun, mengingat 
cuaca yang kurang menguntungkan  maka  
tidur dialihkan di sini.”

Awal perkenalan dengan Perhutani san-
gat unik. Setelah lulus, Hasbullah diajak pa-
mannya untuk mengelola sebuah  yayasan 
yang bergerak dibidang Dakwah dan Peng-
himpunan Dana Sosial di Surabaya. 

“Kami sering mengundang pengurus 
atau takmir masjid di Surabaya dan seki-
tarnya untuk menyumbangkan harta  mal 
lewat yayasan kami. Salah satu jamaah 
yang rajin menyumbang yaitu karyawan 
Perhutani, “ jelasnya. 

Kemudian, lanjut Hasbullah, saya 
diajak  untuk bergabung dengan kegiatan  
beliau yang sedang menangani program 
PS (Perhutanan Sosial) sebagai tenaga 
Pendamping/Penyuluh untuk Pembinaan 
Masyarakat di sekitar hutan. Ia ditunjuk seb-
agai tenaga penyuluh lapangan perhutanan 
sosial  yang berkerja sama Perhutani den-
gan LSM Jaringan Perhutan sosial. 

“Saya ditugaskan di BKPH Karangan  
KPH Kediri, mulai Juni 1994.” ujarnya ke-
pada BINA di sela – sela acara jambore 
LMDH.

PS di petak 102 di RPH RPH Karangan  
BKPH Karangan seluas 18 hektar dengan 
jumlah penggarap 65 orang dimulai 1993. 
Hasbullah di rumah mandor atau kelompok 
tani. 

“Alhamdulillah untuk pertama kali saya 
kerja diminta untuk tinggal di rumah al-
marhum Sukibar Desa Nglebo Kec. Karan-
gan Kab. Trenggalek,”  ungkapnya. Jarak 
tempuh dari kantor KPH Kediri 85 Km. 

Sebagai PLPS, Hasbullah  bertugas 
antara lain membantu Supervisor Lapangan 
(Suplap) dan Asper/KBKPH dalam pembi-
naan pesanggem,  penggarap andil PS den-
gan pedoman 5 BHP ( Lima Bahan Pokok 
) pembinaan yaitu administrasi, organisasi, 
permodalan, usaha produktif, dan aseptasi/
pengakaran. Mengadakan sosialisasi/
pengenalan program PS/PMDH kepada 
masyarakat dan instansi lain termasuk 

karyawan Per-
hutani di lapan-
gan.  Menghadiri 
pertemuan rutin 
pesanggem  yang 
tergabung dalam 
KTH (Kelompok 
Tani Hutan) dan 
menyelaraskan 
kepentingan Per-
hutani dan KTH 
untuk kegiatan 
PS. 

Peraih Sekar 
Perhutani Award 
2012  sebagai 
Penggiat PHBM  
di KPH Kediri dari  
Serikat Karyawan  
Perhutani Unit II 
Jawa Timur ban-
yak melakukan 
pendampingan 
PLPS dari desa 
satu ke desa  
lainnya  seiring 
makin luasnya 
program itu di KPH Kediri. Atas jerih payah 
bersama jajaran suplap dan asper, maka  
banyak penghargaan yang ditorehkan desa 
binaannya. Antara  lain. KTH Lingga Jaya 
desa  Nglebo RPH/BKPH Karangan meraih 
juara 1 (satu) berturut turut (2 tahun) dalam 
lomba Asah Trampil KTH se -Jawa Timur 
(1996). Masih tahun sama,  almarhum 
Sukibar Mandor Petak PS 102a mendapat-
kan penghargaan sebagai Mandor Teladan 
tingkat Nasional dan diundang ke Ambon 
menerima penghargaan dari Presiden.

Kemudian, Supervisor Lapangan (Su-
plap) Mulyono sebagai Suplap terbaik 
tingkat Direksi dan mendapatkan penghar-
gaan dari Presiden pada hari Penghijauan 
di Jawa Tengah dan  promosi  Asper di KPH 
Banyuwangi Barat.(1997).  Ir.Heru Restyo W 
menjadi Suplap Teladan Jawa Timur (2002). 
Petak 102a menjadi contoh konservasi 
lingkuingan yang dinilai Dinas Kehutanan 
Propinsi Jawa Timur tahun 2007. Dan, peng-
hargaan juga diberikan kepada KTH lainnya 
dan mendapatkan prioritas bantuan PUKK 
atau PKBL karena aktif melakukan kegiatan 
simpan pinjam dan pertemuan rutin. 

Atas prestasi itu, Ir Miftahuddin Af-
fandi, SE, SH  minta Hasbullah  menjadi 
karyawan Perhutani sebagai TKK, namun 
ditolak. Akhirnya dia masuk juga sebagai 
karyawan Perhutani walaupun sampai kini 
bekum karyawan perusahaan  penuh. Sejak 
2004 sampai sekarang banyak penugasan 
yang diembannya, Mulai dari TPM, staf KSS 
PHBM yang secara khusus untuk membina 
wilayah KPH Kediri Selatan. Sampai seka-
rang KPH Kediri sudah memiliki 211 LMDH.

 “Ketika Pak Ir Suwarno Adm Kediri,  
saya diberi kesempatan untuk mengajar 
PHBM menggantikan beliau  di Pusdiklat 
Madiun  2007 -2009, “ ungkap peraih  mo-
tivator LMDH terbaik III Perhutani  Unit II 
Jawa Timur (2009). Pada tahun yang sama 
mendapat penghargaan  Bupati Trenggalek 
sebagai Penyelamat Lingkungan dan Pem-
berdayaan Masyarakat Sekitar Hutan.

Pengalaman yang diraih Hasbulah cu-
kup banyak. Pernah diundang menghadiri 
perkawinan Ibas putra SBY, ketika   Ir Ya-
hya Amin , Adm Kediri diangkat tim khusus 
transformasi bisnis untuk menggali potensi 
di KPH Kediri. Demikian pula ketika Adm 
Kediri dijabat Yusuf Noorhajiyanto, S.Hut, 
Hasbullah mendapat tugas baru Tim  Trans-
bis Pengembangan Usaha dengan jabatan 
koordinator lapangan. 

Sebagai staf PHBM, Hasbullah diundang  
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehuta-
nan di wilayah KPH Kediri (Kab Treggalek, 
Nganjuk, Kediri, dan Tulungagung) untuk 
menyampaikan materi program PHBM. Ia  
juga menyabet penghargaan  dari Adm KPH 
Kediri atas prestasi dibidang non kayu lain-
nya (NKL pada akhir tahun 2012. Sejak Juli 
2013, Hasbullah  dipindah tugaskan ke staf 
AEJ (Agroforestry, Ekowisata dan Jasa Ling-
kungan) yang dirangkap Urusan RUPHR & 
Trading Kayu.  

Berbekal pengalaman yang bejibun itu, 
Hasbullah mampu menghadle kegiatan jam-
bore selam 2 hari dengan guyonan dan joke 
– joke yang segar.  Mereka betah mengikuti 
perhelatan selama dua hari itu tanpa ada 
rasa jenuh. Tetap semangat agar LMDH 
menjadi mandiri dan sejahtera.  

MU 

Hasbullah B Hamza.

Hasbullah, Peraih Motivator III

JUMLAH lahan yang tetap namun di 
sisi lain jumlah penduduk terus bertambah 
sehingga menyebabkan daya dukung la-
han menjadi semakin berkurang. Sementara 
tingkat pendidikan dan daya saing masyara-
kat sekitar hutan juga masih rendah dan 
tidak bisa bersaing kalau ke kota semen-
tara di desa tidak ada garapan akhirnya 
masyarakat kembali ke lahan bertani.

Dengan telah dideklarasikan Paguyu-
ban LMDH se eks Karesidenan Kediri 
yang membuahkantiga butir kesepakatan 
sebagaimana dikatakan KSS PHBM KPH 
Kediri, Nana Suwanda ia sangat menyambut 
baik. Apalagi keberadan LMDH yang terse-
bar di sejumlah kabupaten dan diantaranya 
sudah di Perdakan ini berarti bahwa LMDH 
bukan hanya menjadi tanggunggjawan Per-
hutani sebagi pemilik lahan garapan tetapi 
juga stakeholder lain turut bertanggung-
jawab untuk kemajuan masyarakat di sekitar 
hutan tersebut.

“ Ya tentu kami menyambut baik, dengan 
terlibatnya banyak pihak kami harapkan 
LMDH akan semakin berkembang. Kedepan 
mereka tidak hanya sebagai petani tapi juga 
sebagai pengusaha,” kata KSS PHBM KPH 
Kediri, Nana Suwanda di sela acara Jam-
bore se Eks Karesidenan Kediri (20/1) yang 
berlangsung di komplek Wadug Wonorejo 
Tulungagung dan secara khusus mendapat 
perhatian dan Menko Perekonomian M Hatta 
Rajasa dan Menhut Zulkifli Hasan itu.

Dikatakan KPH Kediri membina tak 
kurang dari 221 LMDH yang sampai saat 
ini sudah ada 9 LMDH yang mandiri, 147 
LMDH Madya dan  sisanya masih dalam 
kategori LMDH muda. 

Usaha mereka dari pembuatan kompos, 
Bionat, Sapi perah, home industry, perse-
maian bibit rakyat dan lain-lain. Berkem-
bangnya sejumlah usaha LMDH yang 
diharapakan bisa ditiru LMDH-LMDH lain 

KSS PHBM KPH Kediri, Nana Su-
wanda.
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KPH PEMALANG DIVREG JATENG 
– Karyawan Perum Perhutani KPH Pema-
lang Divreg Jateng menyerahkan bantuan 
kepada pengungsi korban banjir dan tanah 
longsor. Bantuan diserahkan oleh mantan 
Administratur Perhutani/KKPH Pemalang A 
Fadjar Agung Susetyo, S.Hut (kini menjabat 
Administratur/KKPH Pekalongan Barat) atas 
nama karyawan didampingi oleh Administra-

tur Perhutani/KKPH Pemalang 
yang baru Rukman Supriyatna, 
S.Hut Senin (10/2).

Bantuan bagi pengungsi di-
harapkan mampu meringankan 
beban warga yang ditimpa 
musibah banjir, kata Anton 
Fadjar Agung Susetyo sesusai 
penyerahan bantuan.

Bantuan berupa 400 kg 
beras, baju pantas pakai serta 
100 dus mie instan. Semua 
itu berasal dari penggalangan 
dana dari segenap karyawan 
Perhutani KPH Pemalang, ujar 
Anton.

Ia menambahkan, Perhu-
tani KPH Pemalang sebagai 
salah satu BUMN berkewajiban 
membantu warga yang masih 
terkena musibah. Bantuan ini 
diserahkan kepada warga Desa 
Pedagung Kecamatan Bantar-
bolang Kabupaten Pemalang. 
Dikatakan bahwa warga Desa 

yang terkena musibah ini sebagian besar 
bermukim disekitar hutan KPH Pemalang 
masuk LMDH Pedagung ikut pangkuan 
petak RPH Pabuaran, BKPH Bantarsari 
KPH Pemalang. Makanya tepat sekali kalau 
kita bantu warga yang kebetulan bermukim 
disekitar hutan.

Memang bantuan yang berasal dari 

karyawan ini tidak besar, namun diharapkan 
bantuan ini dapat meringankan beban mer-
eka. Ini aksi spontan setelah kami membaca 
media massa begitu banyak warga yang 
terkena musibah dilanda banjir dan tanah 
longsor. Apalagi ada beberapa warga yang 
terkena musibah ini masuk LMDH pangkuan 
KPH Pemalang, imbuh Anton.

Bantuan diserahkan langsung kepada 
Kepala Desa Pedagung, Baharudin. Dia 
atas nama masyarakat desa Pedagung 
mengucapkan terima kasih atas bantuan 
yang diserahkan karyawan Perhutani KPH 
Pemalang. Ditambahkan, Desa Pedagung  
tengah menghadapi musibah banjir dan 
tanah longsor, terutama warganya yang 
bermukim disekitar sungai akibat hujan san-
gat deras atau ekstrem yang terjadi sejak 
Januari lalu.

Baharudin menyampaikan, bahwa seba-
gian besar rumah warganya yang berdeka-
tan dengan sungai terseret air akibat luapan 
sungai. Kini sudah hampir dua pekan hidup 
mereka tergantung bantuan. Ia menambah-
kan bahwa Balai Desa nya selama hampir 
dua pekan ini dijadikan sebagai Posko 
Bantuan bencana Alam. Banyak yang sudah 
memberikan bantuan baik dari Pemda, In-
stansi maupun swasta dan sebagian besar 
sudah kami salurkan kepada masyarakat 
desa kami, ucap Baharudin. 

Hms Pml/Dodi Sukmadi

Bantuan untuk Korban Bencana Alam

KADES Pedagung menerima bantuan dari karyawan 
KPH Pemalang  yang diserahkan alangsung oleh dari Adm 
KPH Pemalang A Fadjar Agung Susetyo, S.Hut.

KPH BOGOR DIVREG JABAR&BANTEN 
- Hambalang. Kalau mendengar atau mem-
baca tentang nama daerah itu persepsinya 
langsung masalah hukum yang menjerat 
politikus Partai Demokrat. Namun,  bagian 
dari  Hambalang dibangun sebagai pusat 
pengembangan lingkungan, pendidikan, dan 
pariwisata. Nama itu itu lebih dikenal Sentul 
Eco-Edu Tourisme Forest atau SEETF.

“Ini untuk menghapus nama itu yang 
berkonotasi negatif,” kata Adm Bogor, waktu 
itu, Ir  Asep Rusnandar, MM, pada BINA be-
berapa waktu silam.

Agus Yulianto manager SEETF men-
gatakan salah satu tujuan pembangunan 
SEETF adalah untuk mengembangkan 
dan meningkatkan nilai tambah usaha wi-
sata Perum Perhutani sebagai wahana ke-
lestarian ekologi, pendidikan, rekreasi, dan 
pemberdayaan masyarakat. Sebagai media 
penyaluran CSR dan corporate image bagi 
pihak-pihak yang berkontribusi pada pen-
ingkatan kualitas sumberdaya hutan dan 
lingkungan. 

“ Manfaat bagi Perhutani antara lain  
memperoleh biaya tanaman tahun 1 s/d 
3, sebagai penyelesaian konflik sosial dan 
tenurial, dan nilai strategis melalui kunjun-
gan VIIP. Pemantapan kawasan.  Mendapat 
pendapatan dari sewa fasilitas  Diklat 
Perhutani  – Korea Selatan. Sumber biaya 
pemeliharaan fasilitas pendukung eco edu, 
dan diintegrasikan dengan paket wisata: 
out bond, gathering, bumi perkemahan,” 
ucapnya ketika menyampaikan Refleksi  
2013  & Strategi  2014 KPH Bogor di SEETF 
(9/1/2014).

Selain itu, Agus Yulianto, ada manfaat 
yang lebih besar yaitu Pengendalian ben-
cana banjir di wilayah DKI melalui perbai-

kan kualitas catchment area di hulu DAS 
Ciliwung serta DAS Kali Bekasi dan menjadi 
Pusat Penelitian Hutan Tropis skala interna-
sional

Model pengembangan  dengan dibagi 
3 cluster yaitu  blok perlindungan  berupa 
kawasan perlindunagn setempat atau 
KPS,  HCVF dan inventarisasi potensi flora 
dan fauna.  Blok pemanfaatan  yang terdiri 
pemanfaatan kawasan  dan  jasa lingkun-
gan, serta blok lainnya yiatu rehabilitasi 
kawasan pada klas hutan TPR dan TK. 

“Harapannya , SEETF sebagai wahana  
konservasi, wisata, serta pendidikan dan 
penelitian tentang berbagai tanaman yang 
tumbuh di bumi Nusantara,” jelas Agus 

Hambalang Disulap Menjadi SEETF

Ki-Ka - Manager SEEFT, Adm Bogor, dan Waka KPH Bogor 

Yulianto, yang sekarang sebagai Adm In-
dramayu. “Pun ada sinergitas antara BUMN 
sebagaimana UU No 40 tahun 2007.”

Selam tahun  2012, SEETF sudah 
melakukan berbagai kerja sama penana-
man dengan berbagai perussahaan untuk 
program CSR. PT Astra Internasional Tbk di 
petak 1a seluas 100 hektar dengan jumlah 
pohon 75.700 hektar, PT PGN  di petak 3d 
seluas 11 hektar, 3 b seluas 11,98 hektar,  
petak 3c seluas 18 hektar, anakan petak 
4a.1  seluas 65 hektar, anakan petak  4a.2 
seluas 32 hektar, petak 6e seluas 87 hektar, 
8 b seluas 7,5 hektar, dan petak  24 a sel-
uas 148 hektar. PT Surveyor Ind  di anakan 
anak petak 4a.3 seluas 11,40 hektar dengan 
jumlah 5016 pohon dan  Seuol Nasional Uni-
versity di petak 1 a seluas 3 hektar dengan 
jumlah 3300 pohon.

 SEETF juga memiliki kerja sama Per-
hutani dengan Korea Selatan.  Beberapa 
sarana dan prasarana itu didirikan berdasar-
kan Terms of Reference (ToR)  antara Seoul 
National University (SNU), FORETIKA, dan 
Perum Perhutani mengenai Pengembangan 
Hambalang Eco-Edu Forest dan dan Green 
Partnership Model Forest antara Korea Se-
latan  – Indonesia pada pertemuan Indone-
sia – Korea Forest Forum (IKFF) ke-5 pada 
tanggal 19 – 20 Juli 2011 di Semarang.  Dir-
esmikan bersama oleh Menteri Kehutanan 
Ri dan Ministry of Korean Forest Service 
pada tanggal 4 Juli 2013 bersamaan dengan 
rangkaian kegiatan “the 21st Indonesia Ko-
rea Forest Forum (IKFF). 

“Saat ini dalam proses pembahasan un-
tuk membentuk Steering  Committee  antara 
Perhutani, FORETIKA dan Korea Selatan 
dalam menetapkan manajemen pengelolaan 
fasilitas tersebut,” jelas Agus yulianto.  

MU

PETUGAS pengamanan hutan Perhu-
tani KPH Pemalang Divreg Jateng yang 
terdiri dari satuan pengamanan hutan mobil 

(Pol.Hut.Mob), berhasil mengamankan satu 
orang pelaku tindak pidana pencurian kayu 
(9/1). Pelaku diketahui bernama Yahya Bin 
Abubakar (45) penduduk Desa Glandang 
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pema-
lang. Ia berhasil diamankan berawal dari ad-
anya informasi sebuah mobil Suzuki Carry 
dengan No.Pol G 9285 HG warna hijau di-
curigai mengangkut kayu jati hasil pencurian 
sedang meluncur kearah Pantura. Satuan 
Polhutan Mobil yang pada saat itu sedang 
melakukan kegiatan patroli segera mere-
spons dan melakukan pengejaran hingga ke 
jalan lingkar selatan Kelurahan Kebondalem 
Kecamatan Pemalang.

Dilokasi tersebut, pelaku berhasil 
dibekuk beserta barang bukti kayu jati pa-
cakan sebanyak 28 batang dengan ukuran 
rata-rata 210 cm x 15 cm x 7 cm dengan 
volume 0,617400 m3.

Dalam pemeriksaan  terungkap, jika 
Yahya merupakan tokoh intelektual dan 
beberapa kali melakukan aksi serupa  dan 
sudah lama berkecimpung dalam kejahatan 
tindak pidana hutan.

Wakil Administratur/KSKPH Divreg Pe-
malang, Endang Junaedi, BSc.F, didampingi 

Kepala Urusan Humas, Dodi Sukmadi, SH, 
mengatakan, Yahya ini adalah tokoh penco-
leng kayu yang sudah lama menjadi Target 
Operasi  kita. Sementara terkait modus yang 
dilakukan pelaku, yakni sebagai koordinator 
pelaku pencurian kayu dan juga sebagai 
penyandang dana. 

Ketika ditanya asal kayu tersebut, 
Endang Junaedi menyampaikan, kayu di-
duga berasal dari kawasan hutan Resort 
Pemangkuan Hutan (RPH) Kramat, Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sla-
rang, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) 
Pemalang.

Ditambahkan oleh Endang Junaedi, 
BSC.F sementara ini jajaran pengamanan 
hutan Perhutani KPH Pemalang sedang 
gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan 
pengamanan hutan secara ketat. Hal ini 
dilakukan karena kecenderungan angka 
kerawanan hutan meningkat dibanding-
kan dengan bulan yang lalu. Kami masih 
melakukan pengembangan untuk mengung-
kap jaringan perederan kayu ilegal hasil 
kejahatan pelaku.

Dengan adanya pencurian kayu ini pihak 
Perhutani KPH Pemalang menderita keru-

Petugas Amankan Pencoleng Kayu Jati

Pencoleng yang berhasil diamankan jajaran 
petugas KPH Divreg Pemalang. 

dan terlibatnya stakeholder dikatakan Nana 
Suwanda agar mereka terus bisa berkem-
bang maka Perhutani hanya akan memberi 
pancingan.

“ Jadi kita hanya akan memberikan 
pancingan saja dan umpannya diharapkan 
mereka mencari sendiri,” jelasnya dimana 
dijelaskan pula ada salah satu LMDH dari 
katekori mandiri tersebut yang sudah ber-
gabung delapan dinas stempat/stake holder 
lain bertaraf internasional seperti WWF 
tersebut.

Teribatnya sejumlah dinas/stakeholder-
stakeholder tersebut dengan berbagai 
bantuan yang diberikan seperti bantuan 
ternak, Suwanda berharap LMDH tidak lagi 
bergantung kepada hutan sebagai tempat 
untuk mata pencaharian namun memanfaat-
kan hutan untuk PLDT dalam menyediakan 
pakan untuk ternaknya. Dan ke depan se-
makin banyak LMDH yang mandiri.

S.Widhi

gian sebesar Rp.5.625.464,-. Harapan kami, 
pelaku agar dijerat dengan Undang-Undang 

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 
pasal 50 ayat 3 huruf a, mengangkut, 
menguasai, atau memiliki hasil hutan 
yang tidak dilengkapi bersama-sama 
dengan surat keterangan sahnya hasil 
hutan Junto pasal 78 ayat 7 dengan an-
caman dengan pidana maksimal 5 ta-
hun dan denda paling banyak 10 milyar, 
ujar Endang. Namun selama ini para 
pelaku kejahatan hutan yang berhasil 
kita tangkap dan sudah mendapatkan 
putusan hanya dikenakan pasal pen-
curian biasa dalam KUHAP sehingga 
hukuman paling lama hanya 5 -7 bulan 
sehingga tidak menjadikan efek jera 
bagi si pelaku, tambahnya. 

Sementara pelaku dan kayu hasil 
pencurian berikut barang bukti satu unit 
kendaraan mini bus Suzuki Carry yang 
dipergunakan untuk mengangkut kayu 
ilegal diserahkan ke Polres Pemalang 

Hms Pml/Dodi S
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SEBANYAK 26  karyawan KPH  Bogor 
yang telah melanggar disiplin sebagaimana 
perturan No 155/KPTS//Dir/2012. Mereka 
ditegur sesuai dengan tingkat kesalahan; 
ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi 
antara lain penundaan pangkat sampai 
pemecatan.Selain itu, KPH Bogor juga 
memberikan reward kepada karyawan ber-
prestasi.

“Tahun 2014, tidak ada lagi yang kena 
sanksi,” tegas Adm  PH Bogor Asep Rus-
nandar dalam acara Refleksi  2013  dan 
Strategi  2014 KPH Bogor di SEETF (9/1/
2014). Kegiatan penting  ini dihadiri  Waka 
KPH Bogor  Uum Maksum, S. Hut , MM, 
KTU KPH Bogor, Kasi PSDH KPH Bogor, 

Manager SEETF Agus Yulianto, S.Hut serta 
diikuti Asper dan Kaur lingkup KPH Bogor. 

Dikatakan, semua karyawan KPH Bogor  
harus disiplin  berkerja sesuai dengan SOP, 
sesuai procedural, terutama bagi yang di 
lapangan. 

“Kita harus terbuka, setiap permasala-
han yang timbul, kita cari solusinya,” jelas 
KPH Adm Bogor yang sekarang dipromosi-
kan  menjadi Kepala Biro Umum dan Prasa-
rana  Direksi Perhutani.

Selain menjatuhkan sanksi, KPH Bogor 
juga memberi reward kepada karyawan 
yang dinilai berprestasi. Sebanyak 4 kary-
awan diangkat menjadi karyawan penuh 
Perhutani. 

Sanksi Bagi yang Melanggar
 Reward Bagi yang Berprestasi

“Ini merupakan jumlah yang terbanyak di 
Perhutani,” ucapnya bangga. 

Prestasi lain diraih dalam bidang 
sadapan getah pinus. Pada bulan terakhir, 
November-Desember, kinerja getah pinus 
cukup bagus sehingga mencapaai  target di 
atas rata – rata  Peran mandor dan jajaran 
KRPH sangat strategis untuk pencapaian 
tersebut. 

“Sehingga mereka dapat intensif,”  kata 
Asep Rusnandar. Dia berharap,  tahun 2014 
target produksi harus mencapai di atas 
NPS.

Produksi kayu berupa tebangan dan 
kegiatan wisata  di atas RKAP, walaupun 
masih dibawah kesanggupan target para 
asper. Tahun 2014 diharapkan semua kary-
awan meningkatkan   dedikasi, kepedulian, 
dan membangun komunikasi.

Waka KPH Bogor Uum Maksum meng-
ingatkan soal persemaian yang dinilai masih 
asal-asalan. 

“Jangan menggarap persemaian  asal-
asalan. Harus ada kepedulian,” tegasnya 
sambil menyebut  persemaian di salah satu 
BKPH. “Pertumbuhannya sangat mengece-
wakan.”

Selain itu, Uum Maksum juga mengin-
gatkan, jangan sampai kita berpikir parsial 
dalam masalah rehabilitasi pada lahan di 
SEETF. Semua lahan baik di KPH Bogor 
maupun SEETF miliki Perhutani.

Berkaitan dengan produksi kayu ta-
hun 2014, Waka KPH Bogor minta, mulai 
sekarang harus  bagi – bagi tugas. Sehingga 
permasalahan produksi akan cepat dicari 
solusintya  agar produksi tercapai. Demikian 
pula dengan produksi getah pinus. Dari  tar-
get produksi 230 ton, diharapkan  produksi  
19 ton per bulan. “Jangan hanya mengeluh 
dan membiarkan saja,” ucap Uum Maksum. 
“Mari  kita bersama-sama mulai peduli terha-
dap sadapan agar tercapai sesuai target.”

Dalam apel pembukaan Refleksi 2013 
dan Strategi 2014, Adm Bogor mengatakan   
kegiatan ini merupakan sebagai wahana pe-
nilaian; kegiatan mana yang sudah tercapai 
dan mana yang belum. 

“Kelebihan dan kekurangannya sep-
erti apa, kemudian kita evaluasi agar tahun 
2014 sudah jalan  lebih satu minggu agar 
lebih baik,” kata Asep Rusnandar, berharap. 

“Untuk itu, sinergi, integrasi, dan komuni-
kasi selalu kita tingkatkan.  MU

Ina lilahi wa inna illaihi roji'un
Pimpinan dan segenap pengasuh Majalah BINA mengucapkan bela sung-

kawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat dan rekan kerja  
penerbitan Majalah BINA.

Drs Bambang Sulaksono ( 52 Tahun)
yang meninggal dunia pada 4 Pebruari 2014 karena menderita sakit yang 

cukup lama.
Selamat jalan sahabat. Semoga  Allah SWT memberikan tempat terbaik di-

sisi-Nya sesuai amal ibadah semasa hidupnya dan keluarga yang ditinggalkan 
ikhlas dan diberikan ketabahan dalam menerima cobaan ini.

Amin 

KPH MOJOKERTO – Rimbawan Perum 
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Mojokerto yang tergabung dalam 
Tim Relawan Posko Siaga Bencana KPH 
Mojokerto membantu evakuasi korban ben-
cana tanah longsor yang melanda Dusun 
Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, 
Kabupaten Jombang, Selasa (28/1/2014) 
dini hari.

Sedikitnya 8 rumah rusak berat dan 14 
orang dikabarkan hilang dalam bencana 
tersebut. Hingga pagi ini tim relawan Per-
hutani bersama BPBD (Badan Penang-
gulangan Bencana Daerah) dan komponen 
stakeholders kebencanaan, TNI, Polri masih 
melakukan pencarian keberadaan korban.

Widhi Tjahjanto, Administratur Perhutani 
Mojokerto selaku Kepala Komando Siaga 
Bencana Perhutani KPH Mojokerto mem-
benarkan kejadian tersebut. Disamping 
memberangkatkan tim relawan pihaknya 
juga menghimpun  donasi, bahan makanan 
dan pakaian bekas pantas pakai dari se-
genap karyawan dan keluarga besar KPH 
Mojokerto. 

“Sampai hari ini telah terkumpul bahan 
makanan dan pakaian pantas pakai yang 
secepatnya akan dikirimkan ke lokasi”, ug-
kap Widhi.

Selain tim relawan Perhutani, Polisi 
Hutan KPH Mojokerto dan KPH Jombang, 
anggota Polsek dan Koramil Bareng, BPBD, 
PMI, relawan dan masyarakat terjun ke 

lokasi guna melakukan pencarian. Menurut 
mereka, bencana tanah longsor di Dusun 
Kopen itu bermula dari hujan yang terus 
mengguyur kawasan tersebut sepanjang 
malam.

“Mulai pukul 18.00 WIB di wilayah Ke-
camatan Bareng hujan deras disertai angin. 
Guyuran air hujan itu baru reda sekitar pukul 

01.30 WIB,” ujar salah satu anggota kelu-
arga setempat.

Nah, saat hujan reda itulah tiba-tiba 
terdengar suara bergemuruh. Kemudian be-
berapa rumah yang berada di lokasi rontok 
diterjang gumpalan tanah bercampur air dan 
bebatuan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Relawan Perhutani Mojokerto Bantu
Evakuasi Korban Longsor

UMAT lintas agama melakukan doa 
bersama di Aula Perum Perhutani Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto, Jawa 
Timur , Jumat malam, memohon kepada 
Tuhan agar bangsa Indonesia terbebas dari 

berbagai bencana alam dan musibah akibat 
kesalahan manusia.

Doa dipimpin secara bergantian oleh 
sejumlah pemuka umat berbagai agama di 
Mojokerto yang tergabung dalam Komunitas 

Doa Bersama Lintas Agama

Relawan Siaga Bencana dan Adaptasi Pe-
rubahan Iklim (KORSABI) Kabupaten/Kota 
Mojokerto.  

Pemimpin umat Kristen setempat, Pen-
deta Simon Filantropha, Katolik Romo Ak-
enanto, Kong Hu Chu TITD Hok San Kiong 
Mojokerto, Rhudy Sugiarto, Islam, Ustadz 
Syaiful Bahri, dan Budhayana,  Biksu Edi 
Pinnivaro,

Mereka memimpin doa dengan cara ma-
sing-masing, sedangkan tak kurang dari 100 
umat terlihat khusyuk mengikutinya.

Hadir pada kesempatan itu, antara lain 
Kapolres kota Mojokerto, Wiji Suwartini, SH, 
SE, Komandan Kodim 0815 Mojokerto,  Let-
kol. Armed. TNI AD Putranto Gatot Sri Han-
doyo dan Administratur Perhutani Mojokerto, 
Widhi Tjahjanto.

Dandim Mojokerto, mengatakan, ker-
agaman bangsa patut disyukuri masyarakat 
karena menunjukkan keindahan. 

“Sebagai umat beriman kita mengamini 
keragaman agama, budaya, etnis, suku, 
karena hal itu indah. Kalau keragaman itu 
indah, maka tidak dirusak dengan perti-
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kaian, tetapi dijaga dengan saling menghormati, 
toleransi, dan hidup damai,” katanya. “Hal tersebut 
juga akan meningkatkan solidaritas antar umat 
beragama dan kesiapsiagaan dalam menghadapi 
segala macam ancaman serta marabahaya ben-
cana”, tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta 
Mojokerto, Wiji Suwartini mengatakan; Bangsa 
Indonesia sedang ditimpa berbagai bencana baik 
karena alam maupun ulah manusia.

“Hal ini merupakan cobaan bagi kita dan meng-
ingatkan kepada kita sebagai umat beragama untuk 
berserah diri dan ikhlas memohon keselamatan ke-
pada Tuhan, agar terhindar dari bahaya,” katanya.

Sedangkan Administratur/KKPH Mojokerto, 
Widhi Tjahjanto dalam sambutannya mengatakan, 
doa bersama ini  diadakan sebagai upaya spriritual, 
bentuk permohonan manusia kepada Tuhannya. 
Agar dijauhkan dari segala marabahaya dan ben-
cana alam. Disamping merupakan bentuk sinergi-
tas komponen masyarakat bersama stakeholders 
yang ada sebagai  langkah antisipasi berbagai 
kejadian bencana alam yang akhir-akhir ini marak 
terjadi di negeri ini. Dalam setiap kejadian bencana, 
masyarakat sangat mengharapkan kehadiran 
aparat dan relawan sehingga dalam hal ini kita ha-
rus senantiasa siap siaga menghadapi bencana.

“Bencana alam sulit diprediksi, dapat terjadi 
kapan saja dan menimpa siapa saja. Karena itu 
upaya untuk mengantisipasinya sangat diperlukan. 
Upaya tersebut antara lain kesiapan personel, sa-
rana-prasarana, peringatan dini, dan doa kepada 
Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya” tambah Widhi 
Tjahjanto. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

PELIBATAN kaum perempuan 
dalam program gerakan mena-
nam satu miliar pohon menjadi 
sedemikian penting. Tak pelak, 
bagi Direktur Utama Perum Per-
hutani, Bambang Sukmananto, 
mengajak istri rimbawan dalam 
menjalankan program tersebut 
menjadi suatu keharusan. 

Menjawab ajakan tersebut, 
Kamis medio Januari 2014 lalu,  
Dharma Wanita Perum Perhutani 
mengadakan serangkaian acara 
penanaman bersama di petak 49 
C, RPH Condong, BKPH Bermi, 
KPH Probolinggo.

Istri Dirut, Irma Bambang Suk-
mananto yang memimpin acara 
penanaman mengatakan bahwa 
menanam adalah ibadah. 

“ Dengan menanam pohon kita 
melakukan sedekah kehidupan 
tidak hanya untuk manusia saja, 
tetapi juga untuk mahkluk hidup 

lainnya dan menjaga keseimban-
gan alam semesta ini,” katanya.

Kegiatan ini melibatkan se-
genap istri BOD, Dharma Wanita 
Pusat, Unit II Jatim dan Rayon IV, 
karyawan dan istri rimbawan Per-
hutani Probolinggo, Pramuka Saka 
Wanabakti, tak kurang 300 hadir 
dalam kegiatan tersebut.

Dalam rangkaian kunjungan-
nya di Jawa Timur, selain menga-
dakan kegiatan tanam bersama, 
Dharma Wanita Pusat berkes-
empatan memberikan bantuan 
kepada mandor tanam berprestasi 
se-KPH Probolinggo dan bantuan 
sarana pendidikan kepada Ta-
man Kanak Kanak Tunas Rimba I 
Banyu Glugur, KPH Probolinggo.

Foto Dirut bersama istri saat 
melakukan penanaman pohon.

 
Hms Mjkt/Eko Eswe

Gerakan Tanam Pohon
Istri Rimwawan

Perhutani Peduli Korban Banjir
KPH PATI - Derita korban  banjir di kota Pati mengundang perhatian banyak 

pihak termasuk salah satu diantaranya Perum Perhutani KPH Pati Divisi Regional 
I Jawa Tengah. Untuk meringankan beban mereka yang desanya terkena bencana 
banjir Perum Perhutani KPH Pati membagikan bantuan berupa bantuan sembako 
yang disalurkan di dua desa (23/1).

Bantuan pertama didrop langsung kelokasi bencana di Desa Pasuruan Keca-
matan Kayen Kabupaten Pati berupa beras, Mi Instan, gula, teh, kopi dan air mineral 
Perhutani yang disampaikan langsung oleh Kepala Tata Usaha KPH Pati, Agoe Be-
jono  kepada Kepala Desa Pasuruan. Penyerahan bantuan tersebut juga disaksikan 
Muspika Kayen. Masyarakat menyambut antusias bantuan dari Perhutani tersebut. 

Sementara bantuan tahap kedua untuk masyarakat Desa Sinoman diserah teri-
makan di Kantor KPH oleh Administratur/KKPH Perum Perhutani KPH Pati, Prihono 
Mardi S.Hut. kepada perangkat Desa Sinoman yang selanjutnya untuk didistribusi 
langsung kepada warganya yang terkena Banjir. Hms Ppati/Ras

KPH MOJOKERTO – Memasuki Tahun 
2014, Perum Perhutani Rayon III yang 
meliputi KPH-KPH Mojokerto, Jombang, 
Kediri, Blitar dan Nganjuk melakukan proses 
penguatan internal perusahaan secara me-
nyeluruh, baik pimpinan maupun pelaksana 
lapangan yang berlangsung 28 Januari 2014 
di Aula Perum Perhutani KPH Mojokerto. 

Dalam kesempatan tersebut hadir Ke-
pala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Timur, Dr Ir Iman Sandjojo, MBA yang me-
nyampaikan arahan dan strategi kebijakan 
Divre Jatim ke depan.  

Menurut Iman, segenap pimpinan harus 
mengetahui dulu potensi sumberdaya hu-
tan, produktivitas, nilai, kelestarian dan per-
masalahan secara detail yang ada pada unit 
kerjanya. Iman menganalogikan bagaimana 
bahayanya bila seorang sopir kendaraan 
tidak mengetahui secara detail kondisi me-
sin, roda, rem dan mesin kendaraan yang 
dipakainya. 

“ Dengan pengetahuan dan pemahaman 
tersebut dapatlah dijadikan ukuran untuk 
menentukan sasaran strategi selanjutnya 
yang memperhatikan aspek produktivitas, 
kualitas, biaya dan waktu,” katanya.

Hasil potret potensi tersebut merupakan 
gambaran kinerja secara komprehensif dan 
dapat diperbandingkan, sehingga dapat 
menjadi salah satu alat bagi pengambilan 
keputusan oleh pimpinan dan alat perbaikan 

sistem, serta peningkatan kinerja bagi Divisi 
Regional II Jawa Timur untuk memperbaiki 
proses bisnis, serta proses internal hingga 
dapat meningkatkan kinerja dan citranya.

Internalisasi yang dihadiri 150 rimbawan 

se-rayon III tersebut diakhiri dengan diskusi 
dan tanya jawab yang dimoderatori oleh 
Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur, Ya-
hya Amin. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Penguatan Internal di Rayon III Divre Jatim

KPH KEBONHARJO  - Hari libur nasional dalam rangka per-
ingatan Maulid Nabi Muhammad SAW akhir Januari 2014 kemarin 
digunakan Perhutani KPH Kebonharjo dan SMK Kehutanan Sedan 
untuk saling berbagi kebahagiaan dengan warga Juwana yang ter-

kena musibah bencana banjir. Bentuk berbagi kebahagiaan itu di-
wujudkan dengan pemberian bantuan makanan dan minuman yang 
sangat dibutuhkan warga. Bantuan diterima langsung oleh Camat 
Juwana, Haryanto, SH,MM di Pendopo Kecamatan Juwana.

Menurut Wakil Adm KPH Kebonharjo, Asep Rus-
kandar bahwa dalam kondisi apapun Perhutani KPH 
Kebonharjo dan SMK Kehutanan Sedan selalu beru-
saha untuk peduli terhadap lingkungan sekitar.

“ Termasuk pada masyarakat Juwana yang saat 
ini terkena musibah bencana banjir ini. Untuk saat ini 
kami hanya dapat memberikan bantuan berupa beras, 
mie instan, air minum kemasan botol dan makanan ke-
cil lainnya. Jangan dinilai dari apa yang kami berikan, 
namun bentuk kepedulian dan kepekaan sosial itu 
yang utama,” ujar Asep.

Sementara Camat Juwana, Haryanto, SH,MM, 
menyampaikan rasa terima kasih atas segala bantuan 
yang diberikan Perhutani KPH Kebonharjo dan SMK 
Kehutanan Sedan. 

“ Bantuan ini akan kami salurkan pada warga yang 
memang sangat membutuhkannya. Mudah-mudahan 
kedepan kerjasama seperti ini dapat dipertahankan. 
Merupakan sesuatu yang baik apabila musibah yang 
terjadi pada masyarakat menjadi perhatian kita semua. 
Siapapun tidak ada yang mau terkena musibah,” kata 
Haryanto. 

Hms Kbh/Wiyoso

Perhutani dan SMK Kehutanan Bantu Korban Bencana Juana
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SEPUTAR KPH

KPH JATIROGO – Bertempat di Aula Kantor Administratur/
KKPH Jatirogo, Amas Wijaya,S.Hut.MM pada 7 Januari 2014 
melantik Dedi Sopiandi,BScF sebagai Wakil Adm/KSKPH Jat-
irogo menggantikan Ir. Anang Tejo Anggono yang mendapat 
mutasi menempatu pos barunya sebagai  Wakil KSPH I Bojo-
negoro.  Hms Jtrg/ Muris

PROMOSI -  MUTASI

KPH MADIUN –  DPD Sekar dan DPC 
SP2P KPH MADIUN bekerjasama dengan 
LMDH Ngudi Waluyo Wungu, SMPN I 
Wungu dan SMAN I Wungu bersama-sama  
di areal open plek  petak 290 i  RPH Wungu 
BKPH Dungus KPH Madiun (25/1). Aksi ta-
nam bersama itu diikutu sekitar 185 peserta 
dengan menanam sebanyak 1.650 plances 
yang terdiri dari bibit mahoni dan kesambi. 
Sekitar empat jam mereka melakukan pena-
naman di petak itu yang memiliki keluasan 
satu hektar itu.

Dengan semboyan ‘Sumbangsihku tak 
seberapa tapi keikhlasanku nyata ‘ kedua 

serikat itu tetap kompak. Walaupun berbeda 
tetapi tetap satu untuk membangun hutan 
lestari bersama di Perhutani.

Penanaman bersama seperti dikatakan 
Ketua DPD Sekar KPH Madiun, Darminto 
salah satunya adalah sebagai ungkapan 
rasa syukur telah dipenuhinya tuntutan kary-
awan oleh manajemen, yakni kesejahteraan 
kenaikan gaji. Namun selain itu penanaman 
bersama itu dikatakan 
selain sebagai bentuk 
kepedulian terhadap 
lingkungan dan keles-
tarian hutan juga untuk 

DPD Sekar - DPC SP2P KPH Madiun
Bersama Lakukan Aksi Tanam

memperkenalkan kepada generasi muda 
akan pentingnya menjaga dan melestari-
kan lingkungan. Untuk itu kenapa dalam 
kegiatan tanam bersama itu juga melibatkan 
murid SMP dan SMU maupun stakeholder 
lainnya.

“ Dengan gerakan menanam dan mem-
berdayakan lahan kosong akan mengurangi 
bencana alam yang selama ini menjadi mo-
mok yang menakutkan dalam dekade saat 
ini,” ujar Darminto.

Gerakan menaman yang mengusung 
slogan 3 M ( Menaman, Merawat dan 
Membibit )   dikandung makna bahwa se-
bagai pengelola hutan di Pulau Jawa dan 
Madura, Serikat Karyawan Perhutani KPH 
Madiun tidak hanya bisa menaman tetapi 
juga bisa merawat tanaman tersebut sampai 
hidup dan berkembang secara baik. Sedang  
membibit  yakni selain bisa menanam dan 
merawat anggota serikat karyawan Per-
hutani KPH Madiun juga harus bisa mem-
buat dan menyadiakan bibit yang baik dan 
berkualitas tinggi. 

Penamanam bersama murni biaya 
swadaya anggota Serikat Karyawan Perum 
Perhutani KPH Madiun. 

Usai melakukan penanaman DPD Sekar 
KPH Madiunjuga membuat tim sukses tana-
man yang beranggotakan pengurus dan 
perwakilan anggota Serikat Karyawan. Tim 
tersebut akan bertindak untuk merawat dan 
mengevaluasi tanaman sampai tanaman 
jadi selama dua tahun.

Program tanam bersama itu dikatakan 
juga akan diagendakan secara rutin setiap 
tahun. Dengan harapan akan diikuti pihak-
pihak lain sehingga menumbuhkan kesada-
ran semua pihak semakin mengerti penting-
nya hutan bagi mata rantai kehidupan. 

Hms Mdn/Wardoyo

Penyerahan bibit kepada peserta kegiatan penanaman bersama.

Formasi jabatan Struktur Organisasi baru
Perum Perhutani jenjang 1A - 1 B dan 2A - 2B

Direksi Perum Perhutani melakukan pengisian 170 orang pejabat 
pada struktur organisasi baru khusus jenjang 2A dan 2B.
Perubahan nomenklatur jabatan juga ada penambahan jabatan 

pada bidang bisnis komersial seperti adanya General Manajer 
Pemanfaatan dan Pengelolaan Asset dan perubahan nama 
General Manajer sebelumnya menjadi fokus hanya pada hasil 
produk. 
Daftar formasi jabatan pada Struktur Organisasi baru Perum 
Perhutani jenjang 2A dan 2B sesuai SK Direksi Perum Perhutani 
hasil Rapat Komite Executive  adalah sebagai berikut :

Jenjang 1A - 1 B

Jenjang  2A - 2 B
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KPH MOJOKERTO - Untuk menanggulangi dan mengantisipasi 
bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi, mulai 2014 Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto bersama Perum Perhutani KPH Mojokerto Di-
vreg Jatim dan stakeholders pemangku kepentingan mulai menyu-
sun komitmen bersama dalam dokumen Rencana Penanggulangan 
Bencana dan Rencana Aksi Daerah (RPB RAD).

Kegiatan diawali dengan acara Konsultasi Publik Rencana Pen-
anggulangan Bencana dan  Rencana Aksi Daerah dilakukan di aula 
kantor Perum Perhutani KPH Mojokerto (3/2).

Pertemuan ini dihadiri 80 peserta dari TNI, Polri, tokoh ma-
syarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh lintas agama dan  
cendikiawan. Pemerintah Kabupaten bermaksud mendapatkan 
masukan dari peserta agar mendapatkan suatu draft dokumen RPB 
RAD yang sempurna agar penanggulangan bencana dapat dilaku-
kan dengan cepat dan baik.

Administratur/KKPH Divreg  Mojokerto, Widhi Tjahjanto 
selaku tuan rumah dalam acara tersebut menyambut baik 
kegiatan tersebut. Menurutnya, antisipasi dan penanganan 
bencana dapat berjalan efektif bila stakeholders kebenca-
naan dan relawan saling sinergi, berkoordinasi agar pen-
anganan bencana termasuk penanganan korban, berjalan 
efektif. 

“ Dengan RPB RAD inilah, dibawah kendali Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto merupakan 
bentuk upaya untuk mencapai sinergi tersebut,” kata Widhi.

Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto, Tanto Suhariyadi mewakili 
Bupati Mojokerto mengungkapkan apa yang dilakukannya  ini meru-
pakan langkah penting untuk membuat dokumen sebagai pedoman 
penanggulangan bencana.

“Menyadari bahwa Kabupaten Mojokerto merupakan daerah 
rawan bencana, kita memerlukan dokumen untuk menjadi pedoman 
dalam melaksanakan aksi penanggulangan  bencana” ungkapnya.

Kegiatan ini merupakan bantuan dari Australia yang bekerjasa-
ma dengan Indonesia melalui Lembaga Penanggulangan Bencana 
dan Perubahan Iklim Nahdatul Ulama (LPBI NU). 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Adm KPH Bojonegoro saat menerima penghargaan sebagai 
Juara III PKA Wana Lestari.

Komitmen Bersama
untuk Atasi Bencana

Bantuan untuk Korban 
Tanah Longsor 

KPH TUBAN DIVREG JATIM - Dusun Kopen Desa Ngrimbi Keca-
matan Bareng Kabupaten Jombang dilanda bencana tanah longsor 28 
Januari 2014 yang terjadi sekitar pukul 01.30 WIB. Bencana tanah long-
sor tersebut diawali dengan hujan yang cukup deras dan lama sejak 27 
Januari 2014, dari jam 18.00 s/d jam 13.00 esoknya. Dengan curah hujan 
yang tinggi sekitar 90 mm menyebabkan tebing-tebing yang ada di atas 
milik warga setempat runtuh. Longsor juga menimpa 5 rumah yang ber-
penghuni sekitar 17 orang. Lereng yang longsor berjarak 30 meter dari 
rumah milik warga sekitar 200 meter dari batasan hutan KPH Jombang. 

Dengan perlatan GPS dapat ditemukan titik koordinat titik longsur 
sebagai berikut : 7o39’31.01” S dan 112o20’34.69” T pada ketinggian 
114 meter dpl dan 364 meter ketinggian mata, kemiringan tebing setelah 
longsor 20%.

Setelah dilakukan 
evakuasi oleh Tim 
gabungan SAR, Polri, 
TNI, dan Polhut den-
gan menggunakan alat 
berat  Ekcavator, satu 
persatu korban dite-
mukan dalam timbunan 
tanah longsor. Sampai 
pukul 13.00 ditemukan-
nya 7 orang meninggal 
dunia. Kemudian tim 
melanjutkan keesokan-
nya dan menemukan 
7 korban lainnya. Ben-
cana tanah longsor ini 

mengakibatkan korban jiwa sebanyak 14 orang meninggal dan 3 orang 
dalam perawatan. 

Dengan adanya kejadian bencana alam tersebut Perhutani  memberi-
kan bantuan untuk para korban bencana alam tersebut yang dikoordinir 
oleh Perum Perhutani KPH Jombang, dan disalurkan langsung. Adapun 
bantuan solial berupa 25 dos pakaian layak pakai dan beberapa paket 
sembako sembako yang terdiri dari (beras, mie instan, gula dan lain-lain.. 
Dengan bantuan tersebut diharapkan dapat bermanfaat dan membantu 
meringankan beban para korban. Hms Jbg/Arif Bijaksana.

Kerjasama 
Dengan Mitra 

Angkutan
KPH KEDU SELATAN DIVREG JATENG 

- Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (KPH) Kedu Selatan menjalin kerja 
sama dengan Mitra Angkutan Getah Pinus 
dan Mitra Angkutan Kayu tebangan. Jalinan 
kerjasama dikukuhkan dengan Penandatan-
ganan Mou Kerjasama pada (5/2/14) lalu.

Dari hasil seleksi calon Mitra Angkutan, 
terpilih 8 calon mitra angkutan getah pinus 
dan 4 calon mitra angkutan kayu tebangan

Sebelum penandatanganan dilak-
sanakan, Administratur Ir. Toni Suratno, 

MM memberikan 
arahan bahwa 
tahun 2014 ren-
cana produksi 
getah pinus 
12.309.000 kg 
dan rencana 
produksi kayu 
8.011,91 M3. 
Oleh karena 
itu harus didu-
kung dengan 
kerjasama yang 
baik dan armada 
yang memadai.  
Jumlah armada 
b e t u l - b e t u l 
sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati.

Diharapkan terjalin komunikasi yang 
baik dengan Asper/KBKPH karena me-
nyangkut sisa persediaan. 

“Masing-masing pihak agar saling 
mematuhi apa yang telah disepakati, “ ka-
tanya.

Sementara Kasi Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan  Hartanto,SE memberikan 

apresiasi kepada mitra angkutan atas kin-
erjanya yang baik dalam   angkutan getah 
pinus tahun 2013, yakni CV Pundung Jaya, 
CV Watu Agung,  dan PA Usaha Mulia. Dan 
apresiasi juga untuk CV Pundung Jaya 
dalam angkutan tebangan kayu.

Hartanto juga memberikan pernyataan 
tidak puas terhadap Mitra Angkutan getah 
pinus karena kinerjanya yang kurang baik 
seperti CV. Albasia, UD Mitra Manunggal, 
UD Enggal Jaya dan CV. Sari Usaha. Dan 
pernyataan tidak puas untuk angkutan kayu 

yakni UD Sari Agung, UD Mitra Manunggal 
dan UD Tiga Putra.

Menurut Hartanto, realisasi angkutan 
getah pinus tahun 2013 tercapai 77 %, 
dengan sisa persediaan di akhir tahun 2,81 
%. Ada empat BKPH yang mempunyai sisa 
persediaan getah pinus di atas 2,5 % yakni 
Purworejo, Karanganyar, Gombong Utara 
dan Banjarnegara. Sedangkan realisasi 
angkutan tebangan kayu tercapai 97 % den-
gan sisa  persediaan di akhir tahun 478,37 
M3. Ada  tiga BKPH yang mempunyai sisa 

persediaan di  hutan nihil yakni Kebumen, 
Gombong Selatan dan Ngadisono.

Hartanto berharap untuk tahun 2014 
untuk mitra angkutan getah pinus mentaati 
sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan 
per bulan dan untuk mitra angkutan kayu 
tebangan agar  mengangkut kayu dari lokasi 
tebangan 100 % ke TPK/TPn  sehingga akh-
ir tahun tidak ada persediaan kayu di hutan. 

Hms Kds/Agus

5 Penghargaan untuk KPH Bojonegoro
KPH BOJONEGORO – Tahun 2013 adalah tahun yang mem-

banggakan bagi KPH Bojonegoro karena meraih lima penghargaan 
dibidang tanaman dan persemaian. Prestasi yang diraih adalah 
Juara III Lomba Pekan Konservasi Alam Wana Lestari Tingkat 
Provinsi JawaTimur, Juara I Tanaman JPP Silin oleh Yasmin dari 

BKPH Tengger, Juara II persemaian stek pucuk oleh Mariyanto 
(BKPH Pradok), Juara II tanaman jenis rimba disabet Kartonodari 
(BKPH Deling), Juara III persemaian rimba non pinus Lasmidi dari 
BKPH Dander dan Juara harapan II JPP Silin oleh Marwoto dari 
BKPH Temayang. 

Dengan berpegang pada 4 AS KPH Bojonegoro bisa menjadi 
lebih baik. Empat As tersebut adalah berpikir cerdAS, kerja kerAS, 
kerja ikhlAS,yang terakhir kerja tuntAS. Prinsip 4 AS itu menjadi 
pemacu dan semangat untuk menjadikan KPH Bojonegoro lebih 
baik di 2014.  

Untuk itu Administratur/KKPH Divreg Bojonegoro, Anggar Widi-
yatmoko beserta jajaran telah mengadakan safari kegiatan pembi-
naan karyawan ke daerah-daerah dari 8 – 11 Januari 2014. Baik 
pembinaan di keamanan, tanaman dan bidang produksi. Pembinaan 
dilakukan di BKPH Nglambangan, Persemaian Grogolan BKPH Pra-
dok, BKPH Tretes.

Dalam evaluasi kerja 2013 Administratur menyampaikan bahwa 
kinerja 2013 harus dijadikan sebagai kocobenggolo, tolokukur dalam 
pembenahan pekerjaan 2014. 

Ditegaskan dengan kenaikan gaji yang sangat signifikan yang 
telah diberikan manajemen patut disyukuri dengan diimbangi pen-
ingkatan kinerja yang lebih baik demi keberlangsungan dan kema-
juan perusahaan. 

“ Tanaman harus jadi, keamanan terjaga serta target produksi 
tercapai itu adalah kunci keberhasilan.Kita harus yakin KPH Bojone-
goro pasti bisa menjadi lebih baik,” katanya.

Agar cita-cita itu bisa terwujud ditegaskan Anggar perlu adanya 
usaha yang terus menerus meskipun situasi semakin sulit.

“ Jangan menganggap baik kebiasaan, namun biasakan melaku-
kan hal yang baik. Kita harus bangkit, kita bisa,” tegas Anggar. 

Hms Bjr/Markum
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WAWASAN WAWASAN

Anda baru promosi atau baru 
menikmati kenaikan gaji, atau 
keduanya? Anda pasti senang. 

Selanjutnya, Anda diharapkan kerja lebih 
keras, lebih cerdas, lebih ikhlas, lebih baik, 
dan ujungnya, produktifitas jauh lebih tinggi 
sebagai imbal balik anugerah yang diterima 
dari perusahaan.

Jangan heran, perusahaan memang 
akan melakukan hampir semua hal untuk 
menaikkan produktivitas kerja, mulai menai-
kkan gaji, memberi insentif, memberi premi 
produksi, memberi rewards dan punish-
ment, dan banyak lagi lainnya, termasuk 
melakukan mutasi dan promosi jabatan.

Para pimpinan paham betul bahwa tinggi 
rendahnya produktifitas kerja berpengaruh 
lebih signifikan pada maju mundurnya peru-
sahaan dibanding pada seberapa kaya sum-
ber daya alam yang dikuasai perusahaan. 
Masalahnya, menaikkan produktifitas kerja 
memang tidak semudah seperti menam-
bah kecepatan laju mobil dengan sekedar 
menekan pedal gas.  

Produktifitas kerja yang tinggi adalah re-
sultante dari banyak faktor, tetapi dua faktor 
utamanya adalah kompetensi individu dan 
pemberian kesempatan berkarier dengan 
baik dan benar pada tempat yang cocok 
yang memungkinkan seseorang memaksi-
malkan prestasinya.

Ekstremnya, apabila Anda berkompe-
tensi tinggi tetapi tidak berkesempatan un-
tuk berprestasi, kira-kira akan sama dengan 
Anda yang berkompetensi rendah tetapi 
diberi kesempatan berkarir di tempat yang 
perlu kompetensi tinggi.  

Oleh karena itu menjadi penting sekali 
pengenalan, pemetaan dan pengelolaan 

kompetensi orang per orang. Ini pun bagi 
Perhutani tidak semudah dulu karena per-
soalan semakin kompleks seiring berjalan-
nya waktu.

Dulu, seseorang yang sudah menjabat 
apapun di satuan kerja yang dianggap 
besar, sudah setengah terjamin akan naik 
kejenjang jabatan lebih tinggi. Sekarang 
tidak sesederhana itu lagi. Besarnya satuan 
kerja bukan lagi satu-satunya ukuran. Kom-
pleksnya permasalahan bisnis, sosial, eko-
nomi, politik dan budaya suatu wilayah tidak 
lagi setara dengan besar kecilnya wilayah. 
Ukuran besar kecilnya satuan kerja menjadi 
sangat bias apabila diterapkan pada pengu-
kuran kinerja individu.  

Dulu, senioritas dipercaya menjadi acu-
an yang ampuh. Sekarang senior memang 
lebih tua dan lebih pengalaman, tetapi ketika 
produktifitas kerjamenjadi ukuran, lebih tua 
belum tentu lebihbaik.

Dulu, pernah ada gagasan quantum 
leap, dibuka kemungkinan seseorang naik 
jabatan tanpa mempertimbangkan umur, se-
nioritas dan jabatan awal. Tidak ada lagi per-
timbangan untuk menduduki jabatan lebih 
tinggi harus pernah menduduki jabatan-ja-
batan tertentu. Untuk menjadi Administratur 
misalnya, anda tidak harus pernah menjadi 
Asper, Waka, KSPH. Untuk menjadi Kepala 
Biro, Anda tidak ditanya lagi sudah berapa 
kali menjadi Administratur. Pertimbangan 
utama adalah kompetensi.

Dulu, Banstra pernah memeras keringat 
membangun CBHRM sebagai alat ukur 
utama untuk mengetahui kompetensi SDM. 
Nasibnya saat ini tidak begitu jelas.

Dari dulu hingga kini, Perhutani memiliki 
ide dan konsep bagus dalam hal apapun, tapi 
tidak semua sampai pada tahap penerapan. 
Gagasan dan kerangka bagus seringkalah 
populer oleh hal lain.   Tujuan gagasan-
gagasan bagus itu adalah agar orang lebih 
menikmati job dengan tanggungjawab berat 
dan berisiko tinggi tetapi dengan reward 
yang jelas dan pasti. Bukan sebaliknya, 
mengundang resah dan frustrasi.

Setidaknya dua sebab yang bisa beru-
jung pada keresahan dan frustrasi. Pertama, 
alat ukur tidak jelas dan tidak transparan 
sehingga potensi munculnya subyektifitas 
menjadi tinggi. Kedua, kurang berlakunya 
merit-system dalam penjenjangan karier. 
Good employee dengan bad employee 
hanya beda tipis.  Orang terdorong untuk 
bermanuver dengan bermacam cara. Lalu, 

celakalah orang yang tidak bisa dan tidak 
biasa bermanuver.

Idealnya
Betapa digdayanya sebuah perusahaan 

apabila semua orang potensial dimanfaat-
kan secara maksimal. Betapa indahnya apa-
bila semua orang berkompetensi di bidang 
yang digelutinya. Betapa meriahnya bila 
semua orang happy dengan yang sedang 
dikerjakannya, semua gembira di posisinya 
karena semua yakin sudah melalui pengu-
kuran yang jelas dan terukur, tidak ada celah 
selubang jarum-pun untuk korupsi, kolusi, 
nepotisme, almamaterisme, koncoisme dan 
isme lainnya.  

Tetapi dunia ini memang bukan surga. 
Maka resah gelisah pun biasa. Mudah-
mudahan Anda tidak termasuk yang resah, 
tetapi seandainya pun Anda resah, teruslah 
membaca artikel ini hingga selesai.

Pertama, tidak usah ge-er Anda masuk 
kategori orang potensial. Anggap saja po-
sisi Anda sekarang adalah posisi terbaik 
bagi Anda. Tidak usah mencemburui posisi 
yang ditempati orang lain, belum tentu Anda 
berprestasi lebih bagus jika di tempatkan di 
tempat yang anda ingini, maka berprestasi 
maksimallah di tempat Anda sekarang.

Kedua, tak jarang, banyak orang yang 
justru mengisi hidup dengan hal-hal yang 
tidak perlu, bukannya memanfaatkan dan 
memaksimalkan potensi yang ada untuk 
menjadi modal menuju kemenangan diri. 
Maka berbuatlah sesuatu yang lebih ber-
manfaat, karena pada dasarnya, Anda 
adalah asset, baik asset bagi diri sendiri 
maupun asset bagi perusahaan, bahkan 
asset bagi bangsa dan negara. Semakin 
anda banyak berbuat, semakin Anda ber 
manfaat, semakin produktif, dan semakin 
besar peluang berkontribusi positif untuk diri 
dan lingkungan.

Ketiga, apapun yang Anda inginkan 
masih mungkin terjadi. Selama kita masih 
hidup, berarti masih ada kesempatan.

Nah, bukan menganggap ringan faktor 
lain, tetapi sumber seluruh keberhasilan 
maupun keterpurukan memang terletak 
pada SDM. Anda sebagai bagian dari SDM 
yang dikelola tempat Anda bekerja adalah 
faktor sangat penting dalam berkontribusi 
padakesuksesan. Termasuk kenaikan gaji 
yang baru saja Anda nikmati.

Semarang, Januari 2014.

N a h ,

Oleh : 
Sarkoro Doso B.

PROGRAM Pengelolaan Sumber Da-
ya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 
yang diimplementasikan dengan pendirian 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
saat ini sudah memasuki usia 13 tahun. 
Dalam perjalannya sudah banyak terlahir 
LMDH yang berhasil menjadi organisasi 
yang maju di pedesaan dan menyandang 
predikat LMDH Mandiri, namun tidak sedikit 
pula LMDH yang masih jalan ditempat tanpa 
tahu arah pergerakannya.  LMDH yang maju 
kebanyakan diawali dengan adanya sinergi 
antara pengurus dengan pemerintahan di 
tingkat desa sehingga terjalin komunikasi 
yang baik dan saling mendukung. Sedang-
kan LMDH yang jalan ditempat kebanyakan 
hubungan pengurus dengan pemerintahan 
di tingkat desa kuran berjalan baik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
merupakan lembaga usaha desa yang dike-
lola masyarakat desa dan pemerintah desa 
dalam upaya memperkuat perekonomian 
desa yang dibentuk berdasarkan kebutu-
handan potensi desa. Dasar pendiriannya 
adalah Undang-undang nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan daerah pasal 
213 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Desa 
bisa membentuk Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDes)sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa dan Peraturan Pemerintah 
nomor 71 tentang Desa pasal 78 ayat 1 
yang menyatakan “Dalam meningkatkan 
pendapatan masyarakat dan desa pemer-
intah desa dapat mendirikan Badan Usaha 
Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa”.

Bila dikaitkan dengan pemberdayaan 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan de ngan 
BUMDes maka sangat dimungkinkan bi la 
LMDH mempelopori pembangunan BUM-
Des sebagai Usaha Produktifnya. Bila 
LMDH dapat mempelopori pembentukan 
BUMDes makan sinergi dengan pemerin-
tah akan sangat baik karena dasar hukum 
pendirian BUMDes tersebut. LMDH bisa 
memanfaatkan BUMDes tersebut sebagai 
jembatan untuk lebih diakui oleh masyara-
kat dan pemerintah. Seperti tersirat dalam 
Substansi dasar hukum pendiriannya  men-
egaskan tentang janji pemenuhan permin-
taan (demandcomplience scenario) dalam 
konteks pembangunan tingkat desa melalui 
BUMDes. 

BUMDes diharapkan bisa menjadi pilar 
kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi 
sebagai lembaga sosial (social institution) 
dan komersial (commercial institution). BU-
MDes sebagai lembaga sosial berpihak 
kepada kepentingan masyarakat melalui 

kon tribusinya dalam penyediaan pelayanan 
sosial. Sedangkan sebagai lembaga komer-
sial bertujuan mencari keuntungan melalui 
penawaran sumberdaya lokal (barang dan 
jasa) ke pasar. 

Posisi pengurus LMDH dalam BUMDes 
dapat menempatkan diri sebagai Komisariat 
yang akan menyusun rencana kegiatan dan 
menjamin kelancaran kegiatan operasional 
BUMDes. Dewan Komisaris bertindak se-
bagai pembuat keputusan penting  dalam 
BUMDes. Dewan Komisaris bertindak seb-
agai pengamat yang selalu mencari peluang 
baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes. 
Dewan Komisaris bertindak sebagai des-
siminator yang membagikan informasi pen-
ting untuk memajukan BUMDes. Dewan 
Ko misaris bertindak sebagai negosiator 
yang melakukan perundingan dengan pihak 
ketiga. 

Sebagaimana diketahui bahwa LMDH 
memiliki Petak pangkuan berupa obyek 
kejasama dengan Perum Perhutani. Dari 
petak pangkuan tersebut sangat dimung-
kinkan untuk dikelola lebih optimal dengan 
tetap tidak mengabaikan fungsi dan manfaat 
sumber daya hutan. Prinsip berbagi ruang 
dapat memberi peluang LMDH melalui 
BUMDes untuk memanfatkan lantai hutan 
dengan usaha agroforestry. Dalam kegiatan 
yang dilakukan harus diperhatikan jenis 
tanaman dan pola budidaya yang dilakukan. 
Jenis tanaman harus dipilih yang tahan/
dapat tumbuh baik dibawah tegakan dan 
dalam pelaksanaan budidayanya tidak me-
merlukan pengolahan laha secaraintensip. 
Pengolahan lahanhanya dilakukan pada titik 
tanaman yang jaraknya di atur menyesuai-
kan tanaman pokok.

Sampai saatinimasih jarang pemerintah-
an desa yang memiliki BUMDes. Perhutani 
melalui LMDH dapat mendorong pendirian 
BUMDes di Desa-desa sekitar hutan yang 
pada tahap awal dapat dikatakan sebagai 
Usaha Produktif LMDH. Perlu di ketahi 
bahwa modal dari BUMDes minimal 51% 
bersumber dari pemerintahan Desa. Disini 
bila LMDH masuk didalamnya dan mema-
sukkan Obyek perjanjian dengan perhu-
tani berupa petak pangkuan hutan menjadi 
obyek yang akan digarap BUMDes maka 
penyertaan modal LMDH tersebut kontri-
businya akan sulit untuk diperhitungkan. 
Bi la hal itu terjadi maka, bila nanti ada keg-

iatan yang berujung terjadinya pendapatan 
dari kawasan hutan maka kontribusi untuk 
Perhutani sebagaimana dalam PKS harus 
tetap direalisasikan.

BUMDes dapat didirikan dalam bentuk 
Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, 
tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Mi-
lik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan 
(BPR). Dalam satu desa hanya diperbole-
hkan ada satu BUMDes yang mempunyai 
unit usaha yang beragam sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa. Hal tersebut 
memungkinkan bilamana LMDH memben-
tuk atau bahkan meleburkan diri menjadi 
BUMDes sepanjang atas persetujuan Rapat 
Anggota. Bila hal ini terjadi diharapkan 
LMDH juga tidak meninggalkan maksud 
dan tujuan didirikannya LMDH pada saat 
pendiriannya.

Terdapat 6 (enam) prinsip dalam me-
ngelola BUMDes yaitu: pertama Kooperatif, 
artinya Semua komponen yang terlibat di 
dalam BUMDes harus mampu melakukan 
kerjasama yang baik demi pengemba-
ngan dan kelangsungan hidup usahanya. 
Kedua Partisipatif mempunyai arti semua 
komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus bersedia secara sukarela atau diminta 
memberikan dukungan dan kontribusi yang 
dapat mendorong kemajuan usaha BUM-
Des. Ketiga  Emansipatif maksudnya semua 
komponen yang terlibat di dalam BUMDes 
harus diperlakukan sama tanpa meman-
dang golongan, suku, dan agama. 

Keempat Transparan, dimana aktivitas 
yang berpengaruh terhadap kepentingan 
masyarakat umum harus dapat diketahui 
oleh segenap lapisan masyarakat dengan 
mudah dan terbuka. Kelima Akuntabel, 
kegiatan usaha harus dapat dipertanggung 
jawabkan secara teknis maupun adminis-
tratif. Keenam Sustainabel dimana kegiatan 
usaha harus dapat dikembangkan secara 
terus-menerus dan dilestarikan oleh ma-
syarakat dalam wadah BUMDes.

Bila LMDH dapat mewujudkan pemben-
tukan BUMDes kami yakin banyak pihak 
yang berkepentingan akan berkontribusi 
dalam kegiatannya. LMDH akan bias lebih 
maju dan mandiri karena mempunyai unit 
usaha yang kuat. Dengan BUMDes LMDH 
akan lebih leluasa dalam kegiatan usaha 
yang akan dijalankan baik kegiatan di dalam 
maupun diluar kawasan hutan. Perlu ke-
beranian untuk memulai dan dengan kerja 
keras keinginan dan dan cita-cita akan ter-
wujud.

***

Membangun BUMDes Bersama LMDH
Oleh : Ari Kurniawan

Asper/KBKPH Ambarawa KPH Kedu Utara
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LINGKUNGAN

KPH LAWU DS - Awal tahun baru 2014 
menjadi  catatan manis bagi Lembaga Ma-
syarakat Desa Hutan (LMDH) Lawu Indah 
Kabupaten Magetan KPH Lawu Ds. Pas-
alnya Lembaga yang dipimpin Sukamto itu 
menerima bantuan ternak Sapi dari Dinas 
Peternakan Provinsi Jawa Timur  sebayak 
25 ekor dan pakan ternak (polar) seban-
yak 6 ton beserta vitamin dan obat-obatan 
untuk ternak. Bantuan tersebut diserahkan 
langsung ke kantor sekretariat  LMDH Lawu 
Indah akhir Desember 2013.

Ir. Maskur, MM. Kepala Dinas Provinsi 
Jawa Timur saat dikonfirmasi di Surabaya 
mengatakan penyerahan bantuan ternak 

Sapi kepada LMDH ini diserahkan secara 
paket berupa, pakan ternak  dan obat-
obatan serta perlengkapan untuk penge-
lolaan Biogas, sedangkan perawatan oleh 
LMDH sendiri.

 “ Artinya kita menyerahkan bantuan 
ini, masyarakat atau anggota LMDH yang 
memelihara dan kita dari Dinas Peternakan 
melakukan pembinaan dan pendampingan 
kepada mereka, sehingga dalam peme-
liharaan ternak tidak membingungkan.” 
jelasnya.

Sukamto sendiri selaku Ketua LMDH 
Lawu Indah akan mengatur pembagian 
pemeliharaan ternak dengan sistem guliran 

atau bergilir, karena jumlah anggotanya saat 
ini ada 125 orang.  

“ Untuk pemeliharaan ternak sapi ini 
akan dibagi per kelompok dan kelompok 
pertama adalah grup penyadap getah,” 
katanya.  

Saat ini LMDH Lawu Indah telah memiliki 
Koperasi Masyarakat Desa Hutan (KMDH) 
yang dibentuk tahun 2012 lalu setelah me-
nerima bantuan hibah dari Dinas Koperasi 
Provinsi Jawa Timur, kata Sukamto hingga 
kini koperasi tersebut sudah berkembang 
dan modalnya sudah bertambah menjadi 
sekitar 50 juta. 

Djaelani

LMDH Lawu Indah Terima 25 Ekor Sapi

Ketua LMDH Sukamto menerima secara simbolis obat-obatan ternak dan sapi-sapi bantuan yang diterima

KPH MADURA DIVREG JATIM - Pem-
buatan bibit dan kegiatan tanaman di KPH 
Madura selalu menghadapi kendala yang 
unik dan ekstrem khas karena kondisi alami 
geografis Madura, sehingga kegiatan pem-
buatan bibit dan pelaksanaan tanaman se-
lama ini mengalami hambatan yang cukup 
serius.

Persemaian KPH Madura khususnya 
jati stek pucuk selama ini mengalami kelam-
batan yang menyebabkan kesiapan bibit 
pada saat pelaksanaan tanaman kurang 
sempurna sehingga pada saat ditanam be-
lum mencapai kondisi ideal. Sementara kon-
disi lapangan pembuatan tanamannya rela-
tive ekstrem, baik kondisi lahan yang sangat 
marginal, maupun pertumbuhan tumbuhan 
bawah yang sangat menganggu pertumbu-
han tanaman pokok, karena sangat cepat 
menjalar dan sebagian besar merupakan 
tumbuhan berduri, sehingga tidak mudah 
untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil pencermatan yang di-
lakukan tim KPH Madura di akhir tahun 2013 
di mana realisasi bibit siap tanam hampir 
tidak tercapai, namun sampai dengan Janu-
ari 2014 di KPH Madura setidaknya terdapat 
kelebihan bibit sebanyak 40.000 plances 
jati stek pucuk ( dari rencana tahun 2013 
sebanyak 332.610 plances ) yang siap un-
tuk menyulam tanaman tahun sebelumnya 
yang sebagian mengalami keadaan force 
majeure karena adanya kejadian pemba-
karan pada lokasi tanaman di petak 49 dan 
50 RPH.Blega, BKPH Madura Barat.

Tumbuhan bawah yang sangat cepat 
menjalar dan mencekik tanaman pokok 
sering kali mengakibatkan prosen tumbuh 
tanaman yang relative jauh dari sempurna. 
Kondisi lahan marginal rupanya tidak 
menghalangi gulma menekan pertumbuhan 
tanaman pokok, sehingga kegiatan babad 
jalur pada tanaman banjar harian yang 
mendominasi sisim tanam di KPH Madura 
menjadi sangat urgent dilaksanakan, namun 
demikian dengan keterbatasan modal pelak-

sanaannya sering kali 
menjadi kendala bagi 
pelaksana di lapangan. 
Instruksi pelaksanaan 
babad tumbuhan 
bawah 4 (empat) kali 
dalam setahun belum 
dapat dilaksanakan 
karena keterbatasan 
tersebut.

Langkah Terobo-
san.

Menghadapi ken-
dala tersebut, mulai 
awal tahun 2014, KPH 
Madura memanfaat-
kan pertumbuhan stek 
pucuk dari kebun pang-
kas pada saat produksi 
maksimal, dengan 
mengupayakan pe-
nyiapan media semai 
sejak dini, sehingga 
kesiapan bibit baik se-
cara kualitatif maupun 
kuantitatif dapat sedini 

mungkin dipenuhi. Kendala media yang bi-
asanya baru dapat disiapkan mulai Mei 
sesuai tata waktu, telah diupayakan dapat 
dilaksanakan pada bulan Januari, sehingga 
di periode I bulan Februari 2014 ini di lokasi 
persemaian jati stek pucuk Manding, BKPH. 
Madura Timur telah siap sedikitnya 15.000 
kantong plastic untuk menerima stek pucuk, 
yang pada tahun 2014 ditargetkan untuk 
KPH Madura sebanyak 340.000 plances.

Untuk meningkatkan kualitas bibit, di 
persemaian Manding RPH Sumenep telah 
dilakukan uji coba pemberian perlakuan 
menggunakan pupuk hayati, guano dan 
ekstrak kelor, hasil sementara didapatkan 
bahwa perlakuan menggunakan pupuk 
hayati, guano dan kestrak kelor menunjuk-
kan efek positif terutama pada peningka-
tan kesehatan bibit. Yang paling menonjol 
efeknya terutama pada kondisi perkemban-
gan pembentukan batang adalah ekstrak 
kelor.

Untuk menghambat pertumbuhan gul-
ma, sedang dicoba pemanfaatan daun ma-
honi yang dikenal memiliki sifat alellophaty 
sebagai mulsa dengan harapan tanaman 
pokok dapat dilindungi dari gulma dengan 
kegiatan babad tumbuhan bawah seminim 
mungkin.

Pemanfaatan potensi alam yang dikem-
bangkan untuk mendorong kualitas bibit dan 
tanaman KPH Madura adalah pembuatan 
pupuk KCl cair dengan bahan baku sabut 
kelapa yang cukup mudah pembuatannya 
serta dapat dilaksanakan dengan biaya 
yang relative sangat murah.

Banyaknya gliriside di wilayah Madura 
Timur dan Lamtoro di BKPH Sepanjang 

Manfaatkan Potensi Alam dan Teknologi 
Terapan Sederhana Atasi Kendala 2014

Asper Madura Timur, David Christianto; KRPH Semenep Bambang dan Mandor Perse-
maian Manding, sedang menghitung sisa bibit jati stek pucuk hasil persemaian tahun 2013 
sebanyak 19.000 plances, di area terbuka.

yang cenderung menjadi gulma yang sangat 
mematikan, sedang dikembangkan untuk di-
ubah menjadi pupuk hijau dan pemanfaatan 
lain yang berbalik dari menjadi penunjang 
keberhasilan tanaman tahun 2013 sebanyak 
135,8 Ha dan tahun 2014 seluas ..... Ha.

Dengan semangat dan etos kerja MAU, 
KPH Madura lambat tapi pasti sedang 
menuju perbaikan signifikan. Dengan me-
budayakan etos kerja MAU agar tertanam 
dalam setiap karyawan KPH Madura maka 
pondasi pembangunan KPH Madura melalui 
peningkatan kualitas SDM akan terwujud.

 Hal tersebut dibuktikan dengan upaya 
karyawan KPH Madura mempelajari dan 
mengembangkan penggunaan teknologi 
tepat guna yang murah dalam rangka 
pemberantasan gulma yang menjadi tokoh 
dalam kendala keberhasilan tanaman, an-
tara lain dengan mencoba membuat dan 

menerapkan herbisida alami buatan sendiri 
sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi 
dan efektifitas biaya babad tumbuhan 
bawah yang kebutuhannya sangat tinggi di 
KPH Madura bila dibandingkan di wilayah 
lainnya. 

Bidang Produksi.
Dalam bidang produksi kayu maupun 

non kayu, berkat kendala yang dihadapi 
pada tahun 2013 dan sebelumnya, telah 
menyiapkan rencana strategi dan sarana 
untuk mendorong realisasi yang lebih baik 
dalam hal volume maupun kecepatan.

Bidang produksi kayu, bila tahun-tahun 
sebelumnya bulan Januari-Februari belum 
ada kegiatan, dalam awal tahun 2014 ini 
sudah dapat mengeluarkan produksi hasil 
tebangan tahun 2013 yang sebelumnya ma-
sih harus menunggu redanya hujan. Dengan 
demikian kegiatan produksi KPH Madura 

tahun 2014 sudah dapat dimulai lebih awal, 
sehingga rencana produksi kayu tahun 2014 
sekitar 4.000 M3 seharusnya dapat disele-
saikan tepat waktu.

Produksi non kayu berupa pungutan 
daun kayu putih, tahun 2013 tidak seperti ta-
hun-tahun sebelumnya berhasil melampaui 
angka 100 %, meskipun kesiapan sarana 
penyulingan pada tahun 2013 terhitung ter-
lambat, menunggu pengesahan biayanya.

Dengan kesiapan yang lebih awal, maka 
produksi pungutan daun kayu putih dan min-
yak kayu putih hasil penyulingan di Manding 
dan Terak BKPH Madura Timur akan jauh 
lebih mudah direalisasi.

Semoga dengan semangat MAU, setiap 
karyawan KPH Madura memiliki keMAUan 
kuat untuk mewujudkan KPH Madura yang 
Hebat dan Ekselen.  

Hms Mdr/Hartono

Uji coba penggunaan daun mahoni untuk mulsa guna pe-
ngendalian dalam rangka mengurangi volume pekerjaan babad 
tumbuhan bawah
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH

FKPP Saradan ‘Peduli’ 
Menanam Bersama

KPH SARADAN - Forum Komunikasi Pekerja Perhutani (FKPP) 
Saradan bersama manajemen dan Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) KPH Saradan 11 Januari lalu melakukan penanaman ber-
sama di Petak 127 RPH Sebayi BKPH Wilangan Selatan seluas 4 
hektar, dengan bibit Jabon sebanyak 3.500 plances. Penanaman 
dilaksanakan di tanah kosong akibat bencana alam. 

Administratur KPH Saradan Devisi Regional Jatim, Ir. Karuni-
awan PS yang ikut memimpin aksi ini merasa senang dan bangga 
pada karyawannya.

“ Ini kali ketiga aksi penanaman yang dilakukan secara swadaya 
untuk mengatasi tanah-tanah kosong maupun daerah yang akses-
bilitasnya sulit dijangkau untuk ditanami,” katanya. 

Sinergi ini, menurutnya akan terus dipupuk oleh manajemen 
supaya setiap karyawannya mempunyai rasa memiliki dan kebang-
gaan pada perusahaan yang menopang hidupnya.

Sementara itu kata Didik Supriyanto, anggota FKPP KPH 
Saradan siap mendukung manajamen tingkat KPH untuk menyele-
saikan tanah-tanah kosong diwilayahnya. 

“ Saya berharap seluruh karyawan yang tergabung dalam Fo-
rum Komunikasi Pekerja Perhutani dimanapun melakukan kegiatan 
serentak membantu manajemen untuk mengurangi tanah kosong 
diwilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Kegiatan penanaman bersama ini merupakan bentuk kepedu-
lian karyawan terhadap tanaman yang nantinya menjadi asset peru-
sahaan. Didik sangat bersyukur Direksi sudah mau mendengar dan 
memperhatikan kesejahteraan karyawan  yang sudah selayaknya 
untuk diperhatikan.

 “ Meningkatkan kesejahteraan karyawan, dapat meningkatkan 
motivasi dan memacu semangat kerja, serta meningkatkan loyalitas 
karyawan terhadap perusahaan,” kata Didik. Kesejahtraan yang 
diberikan perusahaan dapat memberikan rasa aman bagi para kary-
awan, sehingga karyawan bisa lebih konsentrasi pada pekerjaan 
mereka yang pada akhirnya memberi kontribusi yang besar terha-
dap kemajuan perusahaan, tambahnya.

Disisi lain memang sudah sepantasnya sebagai karyawan 
Perhutani yang merupakan Perusahaan Kehutanan Negara yang 

mengelola hutan di Pulau Jawa seluas 2,4 juta hektar ini harus peka 
terhadap gangguan-gangguan luar yang akan merongrong eksis-
tensi Perhutani dengan isu kerusakan hutan. Untuk itu, kata Didik 
dibutuhkan kepedulian segenap karyawan terhadap  tanah-tanah 
kosong untuk ditanami kembali meskipun dengan cara swadaya. 
Menurut Didik hal ini merupakan alternatif yang terbaik untuk men-
gatasi masalah-masalah tersebut dengan cepat dan efektif. 

Sebab dampak kepedulian seperti itu kata Didik dapat mengan-
tarkan hutan kita cepat tertutup dengan tanaman yang hijau yang 
akan menyenangkan bagi semua orang. Bayangkan kepedulian kita 
ini sebagai setetes air mungkin tidak berarti,  tetapi bila tetes-tetes 
air dalam jumlah tak terbatas itu digabungkan, bukan tak mungkin 
tetes-tetes air itu menjelma menjadi samudra luas, sebab kepedu-
lian kita sekecil apapun jika dilakukan secara bersama-sama dan 
terus menerus dapat menciptakan perbedaan yang sangat besar di 
kemudian hari, jelasnya. 

Djel

Ribuan Plances JPP 
Siap Diproduksi 

KPH RANDUBLATUNG - Sebanyak 480 ribu stek pucuk 
dip5ruduksi oleh Perhutani Randublatung untuk membuat tana-
manJati Plus Perhutan. Panen Perdana tersebut dilakukan oleh 
Administratur Perhutani KPH Randublatung Devisi Regional Jawa 
Tengah, Ir Herdian Suhartono dilokasi kebun pangkas pada perse-
maian Kapuan. 480 ribu stek pucuk tersebut dipanen dari kebun 
pangkas untuk mencukupi kebutuhan tanaman Perhutani KPH 
Randublatung

Asper KBKPH BeranTotok Riyanto mengatakan bahwa target 
yang kita pasang sebesar 640 plances tersebut termasuk vilasi 25% 
kematian juga kita perhitungkan sebagai gambaran jika dalam mem-
buat persemaian satu bedeng sebanyak 1000 ( 100 % ) plances , 
angka kematian yang di perhitungkan sebesar 25 %, secara teori 
umlah yang hidup dalam bedeng hanya 750 plances saja, dari jum-
lah plances yang kita buat, namun kisaran angka tersebut tidak mut-
lak, karena dalam prakteknya kita tetap berusaha untuk membuat 
persemaian berhasil semua.

Terpisah Mandor Persemaian Parsito mengatakan bahwa kes-
iapan yang di lakukan untuk mencukupi kebutuhan pucuk jati dari 
tunas ortotrop tersebut dilakukan jauh hari sebelumnya.

“ Untuk menjamin ketersediaan pucuk ortotrop tersebut telah 
dilakuikan dengan cara melakukan penanaman secara intensif pada 
kebun pangkas,  caranya kita lakukan melalui optimalisasi tanaman 
induk yang ada di kebun pangkas dengan mempersempit jarak ta-
nam, dengan cara ini kami akan mendapatkan pohon indukan yang 
banyak dengan perkiraan produksi pucuk jati akan senmakin banyak 
pula, namun untuk menjaga kualitas dan kuantitas pucukjati yang 
akan diproses untuk dijadikan bibit pada lokasi kebun pangkas kita 
lakukan seleksi secara berkala dengan tujuan untuk mempermuda 
pohon induk pada kebun pangkas. Yang kurang produktif kita laku-
kan pemangkasan permudaan sehingga akan tumbuh lagi tunas 
baru untuk cadangan berikutnya”paparnya.

Ditambahkan Parsito bahwa proses pembuatan persemaian 
jati memang memerlukan waktu yang panjang dan penguasaan 
teknologi yang baik, karena untuk menghasilkan satu plances Jati 
Plus Perhutani diawali dengan memilih tunas ortotrop ( tunas yang 
pertumbuhannya keatas ) dengan spesifikasi tunas telah mempu-
nyai 3 lembar daun, tunas masih berbulu, panjang tunas antara 5 
– 7 cm dan tentunya dalam kondisi sehat. Kemudian disiapkan pula 
media semai yang baik serta bedengan dengan tahapan mulai be-
deng induksi untuk merangsang tumbuhnya bibit, kemudian bedeng 
aklimatisasi untuk membuat bibit mempercepat pertumbuhan serta 
bedeng / lokasi open area dimana bibit dalam plances tersebut dike-
nalkan dengan suhu yang sebernarnya, pada tahap akhir ini dibuat 
lokasi yang mendekati dengan kondisi kawasan hutan sehingga bibit 
tidak mengalami stagnasi apabila ditanam di lapangan. 

“ Hal yang tak kalah penting dalam persemaian adalah per-
lakuan pemberantasan gulma ,pengawasan terhadap serangan 
penyakit dan serangan hama.” tandasnya.

Hms Rdb/ Andan.S

Sarasehan Awal Tahun
KPH PARENGAN – Bertempat di Aula kantor, 2 Januari 2014 

yang lalu,  jajaran KPH Parengan berkumpul untuk melakukan re-
fleksi dan membangun visi bersama. Acara berkonsep sarasehan 
informal ini dipimpin oleh Administratur/KKPH Parengan Devisi Re-
gional Jatim, Daniel Budi Cahyono. 

Sekitar 150 karyawan dari total 300 orang karyawan KPH Paren-
gan duduk lesehan memadati ruang aula. Acara didahului dengan 
quiz-quiz ringan yang disampaikan oleh Daniel. Quiz tersebut bukan 

sekadar sebagai permainan namun menjadi media untuk membuka 
pembicaraan ke arah membangun motivasi. Dengan cara itu Admin-
istratur KPH Parengan ingin membuka wawasan sekaligus mata hati 
jajarannya untuk optimis menatap tugas-tugas yang bakal diama-
nahkan sepanjang tahun 2014. Sekaligus juga agar para karyawan 
menyadari arti penting profesi rimbawan dalam mengelola hutan 
yang adalah sistem penyangga kehidupan. 

Pada bagian lain dari uraiannya Daniel juga mengulas secara 
singkat kelemahan-kelemahan maupun capaian-capaian kinerja 
KPH Parengan di tahun 2013 yang mengusung slogan “Luar Biasa”. 
Apresiasi diberikan kepada seluruh jajaran karena KPH Parengan 
telah mampu mendongkrak prosentase realisasi produksi. Demikian 
juga halnya dengan bidang perlindungan sumberdaya hutan yang 
berhasil menurunkan kerugian akibat ganguan keamanan sampai 
50% lebih dibanding angka tahun sebelumnya. Kebanggan besar 
pula bagi KPH Parengan karena telah berhasil menjadi Juara I Lom-
ba Wana Lestari Propinsi Jawa Timur, dan Juara III Tingkat Nasional 
untuk event yang sama. Daniel mengatakan bahwa itu semua meru-
pakan buah dari semangat dan kebersamaan seluruh elemen KPH, 
termasuk dukungan dari LMDH dan stakeholders lainnya. Karena itu 
tak berlebihan kalau kemudian KPH Parengan pada tahun 2014 ini 
ingin menjadi KPH yang “Semakin Luar Biasa”.

Pada kesempatan itu secara simbolis diserahkan Buku Nomor 
Pekerjaan Tahun 2014 kepada para Asper/KBKPH sebagai tanda 
penyerahan mandat pekerjaan di tahun 2014. Dan acara ditutup 
dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai simbol ucapan syu-
kur dan harapan-harapan terbaik kepada Tuhan Yang maha Esa. 

HmsPrg/Ags

Latihan Menembak
Pagi itu, 30 Desember 2013, keheningan Desa Banjarsari, Ke-

camatan Trucuk,  Bojonegoro, terpecahkan oleh suara senapan me-
nyalak dan desingan peluru. Tak aneh karena di situ adalah lokasi 
Lapangan Tembak Kodim 0813 Bojonegoro, dan saat itu sedang 
berlangsung latihan menembak. 

Acara latihan diselenggarakan oleh Kodim 0813 Bojonegoro 
bekerjasama dengan Pertamina EP Asset IV. Selain dihadiri oleh 
Field Manajer dan jajaran Pertamina EP Cepu, turut diundang 
dalam acara tersebut unsur pimpinan DLLAJR Bojonegoro serta 
para pimpinan Perhutani yang berada dalam wilayah Kabupaten Tu-
ban. Nampak hadir Adm/KKPH Bojonegoro, Adm./KKPH Parengan 
beserta Wakil Adm., serta Wakil Adm. KPH Padangan. 

Acara diawali dengan briefing dan pengenalan senjata oleh 
instruktur, dan dilanjut dengan praktek menembak sasaran. Ada 
dua jenis senjata api yang digunakan, yaitu senpi laras panjang 
M16 – A1 dan senpi laras pendek jenis pistol buatan Pindad (P-1). 
Kepada setiap peserta disediakan 20  butir peluru laras panjang dan 

Adm Perhutani KPH Randublatung, saat melakukan penen per-
dana pucuk jati secara simbolis diserahkan kepada Mandor Perse-
maian Parsito.
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15 butir peluru pistol. Namun demikian ternyata tiap peserta juga 
diperbolehkan menambah porsi latihan. 

Ketika ditanya kenapa mengikuti latihan tersebut sedangkan 
petugas Perhutani sudah tidak lagi dipersenjatai, Adm./KKPH 
Parengan, Daniel, mengatakan bahwa menembak tidak hanya ber-
tujuan untuk kegiatan pengamanan. 

“ Menembak itu olahraga sekaligus seni. Karena dalam menem-
bak  dibutuhkan ketahanan fisik, pengaturan nafas, dan pengenda-
lian diri. Jadi tidak ada salahnnya. kami ikut latihan ini. Sekaligus 
juga sebagai ajang silaturahmi lintas instansi.” Katanya.

Latihan menembak yang dimulai pukul 10.00 wib itu dipimpin 
oleh Kasdim Bojonegoro, Mayor M. Jaenal Arifin. Latihan diakhiri 
dengan makan siang bersama tepat dengan datangnya rintik hujan 
membasahi lapangan tembak.   

Hms. Prg/Ags

Pentingnya Solidaritas 
Sesama Rimbawan

KPH MANTINGAN -  Menyambut Tahun baru 2014 Adm KPH 
Mantingan, Achmad Basuki menekankan pentingnya solidaritas 
antar Rimbawan dalam menyongsong kinerja Perusahaan tahun 

2014.
Hal ini dikatakan pada awal Bulan Januari Rapat Kinerja Tahun 

2014. Rapat dihadiri oleh Wk Adm,Kasi PSDH, Segenap Asper dan 
KRPH.   

“ KPH Mantingan perlu untuk berbenah mulai dari Keamanan
,Tebangan,Tenurial, Usaha lain,Tanaman dan Persiapan lapangan   
harus berbenah,” kata Achmad Basuki.

Dikatakan, untuk 2014 kegiatan tebangan KPH Mantingan 
hanya 95 persen. Sedang persiapan lapangan ditambahkan KPH 
Mantingan  juga terjelek dari KPH Se-Divisi Regional Jawa Tengah. 
Dengan demikian Achmad menghimbau agar untuk pekerjaan 2014 
harus lebih baik dari tahun 2013. 

“ Untuk tahun 2012 kita minus Rp 7 miliar sedangkan untuk ta-
hun 2013 kita masih minus Rp 4 miliar,”  terangnya.

KPH Mantingan diera tahun 80-an merupakan KPH terbesar ke-
3 di Jawa Tengah dimana SDH yang KU 8 keatas masih 80 % namun 
seiring dengan reformasi dan penjarahan tahun 2008 silam Sumber 
Daya Hutan turun hinga tebangan jatinya hanya sekitar 8000 M3. 
Tahun 2014 Produksi KPH Mantingan mencapai 10.000 M3 dan 
untuk tahun 2015 produksi akan ditingkatkan lagi sehingga akan 
menjadikan KPH Mantingan tahun 2016 menjadi KPH  Mandiri. 

        
Hms Mtg/Sigit

Pembinaan Karyawan 
Lewat Penanaman 

S e g e n a p  
karya wan Kantor 
KPH Mantingan 
belum lama ini ber-
bondong-bondong 
menuju petak 53b  
RPH Gaplokan 
mengikuti kegi-
atan tanam dan 
pembinaan karya-
wan. Kegiatan 
P e n a n a m a n a 
dipimpin langsung 
Waka Adm/KSKPH 
Mantingan, Moch 
Risqon. 

S e b e l u m 
dilakukakan pem-
binaan diawali de-
ngan penanaman 
dan apel di petak 
tersebut.

 Dalam sam-
butan apel Moch 
Risqon mengatakan bahwa petak 53 b dengan keluasan 36,21 ha 
perlu ditanami kembali setelah penebangan. 

“ Untuk itu saya berharap bahwa yang di kantor dapat bekerja 
dengan baik dan benar sehingga bisa mendukung kinerja kawan-
kawan kita dilapangan,” katanya. KPH Mantingan 2013 mengalami 
kerugian sekitar Rp 3  miliar untuk itu perlu bekerja lebih keras lagi 
agar 2014 menjadi KPH yang surplus.

Ditambahkan Arif, Kaur Tanaman bahwa untuk tanaman tahun 
2013 luas tanaman KPH Mantingan mencapai 1002,19 Ha yang 
terdiri dari 284,33 Ha tanaman tumpang sari (TPS) sedangkan 
717,86 Ha banjar harian (BH) tahun 2014 luas tanaman  1.244,25 
Ha  499,90 Ha Banjar harian(BH),750,05 Tumpang sari (TPS). 
Sedangkan tahun 2012 tanaman TPS 956,95 Ha untuk BH 477,75 
Ha jadi untuk tanaman tahun 2014 ada kenaikan sekitar 10 %  dari 
tahun 2013. 

Sementara KRPH Gaplokan, Doto merasa sangat senang pet-
aknya bisa dibantu ditanami oleh karyawan Kantor KPH.

“  Kegiatan penanaman petak ini memang terlambat dalam 
penanaman karena tebangan belum selesai mengingat medannya 
cukup sulit. Ini sudah kami sampaikan kepada menegemen KPH 
Mantingan. Masyarakat desa Kalinanas utamannya dukuh Gedang 
Kluthuk masih banyak yang  nakal,” katanya.  

Hms Mtg/Sigit K
      

Safari Trail Antisipasi 
Pencurian Kayu 

Adm/KKPH Mantingan Divisi Regional Jateng, Achmad Basuki 
mengajak  Motor Trail Club Mantingan (MTC) melakukan kegiatan 
safari trail, dalam mengantisipasi pencurian kayu jati di malam tahun 
baru kemaren.

Kegiatan Safari trail yang juga diikuti Satya Riyadi Kasi PSDH, 
KRPH Sadang dan KRPH Sangrah, Kaur Humas bersama stafnya 
juga diikuti segenap Mandor BKPH. 

“ Kerawanan di hutan jati membutuhkan energi yang ekstra, 
mengingat pencurian tahun 2013 menurun. Dari tahun 2012 keru-
gian mencapai Rp 440.000 juta  untuk tahun 2013 mencapai Rp 
304.923 juta, tetapi kehilangan pohon kita tahun 2013 mencapai 
667 pohon sedangkan tahun 2012 hanya 444 pohon,” kata Achmad 
diawal sambutannya sebelum pemberangkatan.

Ini artinya, tambah Basuki bahwa pohon yang menjadi aset yang 
hilang cukup banyak khususnya untuk tanaman muda KU 2. 

“ Ini yang harus kita selamatkan mengingat untuk KU 8 kita 
tinggal sekitar 20% saja dari sekitar 16.700 ha luas hutan KPH 
Mantingan,” tegasnya lebih lanjut.

Kegiatan safari trail diikuti 40 peserta pencinta motor trail. Rute 
perjalanan diawali dari Asper BKPH Demaan yang selanjutnya me-
nyusuri jalan Sulang –Sumber masuk lewat desa Sendangmulyo. 
Raungan knalpot disertai hujan gerimis yang turun tak membuat 
para pengendara motor trail dalam memacu kuda besinya.

Sejumlah kendaran modifikasi melaju dengan kencang begitu 
memasuki jalur hutan yang agak halus. Memasuki jalan hutan kon-
disi jalan mulai terjal licin dan berlumpur.  Medan yang sulit menjadi 
tantangan tersendiri bagi para pengendara motor trail. Sekitar tiga 
jam perjalanan melewati jalan terjal dan sampai di Sriwing untuk 
sejenak beristirahat.

Detik-detik pergantian semua peserta menghidupkan motor trail 
dengan hitungan 5 mundur suara raungan motor kembali memekak-
kan telinga, mengema seantero hutan BKPH Kalinanas. Dari dalam 
hutan terdengar juga suara kembang api dan di langit tampak ban-

yak percikan kembang api warna-warni  pertanda pergantian tahun 
baru 2013 menjadi 2014. 

Malam itu juga peserta dibagi menjadi beberapa kelompok 
sambil Tasyakuran sederhana untuk menunggu di pos sekitar hutan 
Kalinanas dan Ngiri.  Esoknya tim start dari pos Sriwing jam 07.00 
pagi menuju KPH.

Hujan yang turun semalam membuat udara menjadi dingin dan 
menusuk tulang. Namun Achmad Basuki tampak enjoy sambil cerita 
dengan beberapa mandor bagaimana simulasi pengamanan hutan 
yang pas di BKPH Ngiri dan Kalinanas. Sambil mendesah dan men-
gisap rokok ia mengatakan dengan logat Sundanya : “ Kang, kita ini 
sebetulnya belum semua mengerti arti Rimbawan. Orang-orag yang 
peduli pada hutan di Perhutani ini hanya sebagian saja “.

Saya berharap, sambung Basuki untuk tahun 2014 ini KPH man-
tingan menjadi KPH minimal tidak merugi. Kita harus bangkit dalam 
mengelola hutan di KPH mantingan ini agar menjadi KPH yang bisa 
dibanggakan prestasinya.

Pukul 07.00 peserta Safari berangakt dari pos Sriwing untuk 
selanjutnya menuju petak 61,58,77,58. dan terakhirpetk 70. Kondisi 
jalan yang masih hujan berbatu licin membuat beberapa beserta 
mengalami kerusakan kendaraan. Petak yang dituju memang sulit 
dari 40 peserta tinggal 16 peserta saja yang mampu untuk menje-
lajah 5 petak.

Sigit peserta safari trail yang baru pertama mampu  mencapai 
finish dengan kendaraan modifikasinya. 

“ Ini pengalaman pertama yang tak akan terlupakan sepanjang 
hidup saya,” kaatnya. 

Hms Mtg/Sigit

Kinerja Terbaik Ke-3
KPH BANYUMAS BARAT – Sebagai bukti perhatian Manaje-

men terhadap kinerja karyawan yang telah melaksanakan tugas 
dan pekerjaan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan 
hasil pekerjaannya maka pantaslah untuk mendapatkan  reward 
atau penghargaan. Belum lama ini atau tepatnya 6 Januari 2014 
KPH Banyumas Barat  bertempat di gedung Rimba Graha Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah KPH Banyumas Bartat Divisi Regional 
I Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dan Tropy atas Kinerja 
terbaik ke III se- Perhutani Divisi Regional I Jawa Tengah 

Tropy diserahkan langsung oleh kepala Perum Perhutani Di-
visi Regional Jawa Tengah,  Ir  Teguh Hadi  Siswanto yang  dite-
rima kan  me la lui  Adm KPH Banyumas Timur Ir Budi Widodo, MP 
karena Administratur KPH Banyumas Barat  Ir Erwin,MM saat itu 
masih menjalankan ibadah  umroh.

Keberhasilan meraih Kinerja terbaik ke III menurut Kepala Tata 
Usaha KPH Banyumas Barat, Thomas Purwoko,SH ketika dihubungi 
mengatakan antara lain, terjalinnya kerjasama dan komitmen bers-
ama seluruh karyawan untuk melaksanakan efisiensi anggaran, se-
hingga di tahun 2013 dapat menekan 94 % biaya pengeluaran dari 
anggaran yang tersedia.  Kedepan di tahun 2014 merencanakan 

Mugiharti Istri Ketua DPRD Kabupaten 
Rembang. 

Sambil beristirahat sebagian memberhentikan truk untuk 
mengecek barang bawaannya bermuatan kayu atau tidak.

30   BINA |  Edisi  12 Pebruari 2014 / Th XL

30   

BINA |  Edisi  12 Pebruari 2014 / Th XL 31

 31



DERAP DAERAHDERAP DAERAH
akan meningkatkan penghematan anggaran lebih baik sehingga 
pengeluaran anggaran dapat ditekan dibawah 90% dengan harapan 
perusahaan mempunyai laba lebih besar.

Padasaatbersamaan pula Kanit I Jawa Tengah juga berkenan 
memberikan Piagam penghargaan dan uang pembinaan terhadap 
karyawan yang berprestasi tingkat regional I Jawa Tengah dan un-
tuk KPH Banyumas Barat Divisi Regional I Jawa Tengah karyawan 
yang berprestasi yakni Suratman (Asper BKPH Wanareja), Sugeng 
(KRPH Dayeuh Luhur), Taslim Mandor Pesemaian terbaik I,  Tarko 
(Mandor Tanaman Terbaik III,  Purwanto (SP Tanaman Terbaikke III, 
Sumarno (SP.Umum) dan Solehan (SP Perencanaan). 

SpHum Byb/Mj_ ada

Peringatan Maulid Nabi 
KPH MADURA - KPH Madura memperingati hari Maulud Nabi 

Muhammad SAW tahun  1435  H  pada 18  Januari 2014 dengan 
mengadakan pengajian di Mushola Nurul Huda  dan  mengundang 
Mubaligh KH.R. Riad Romsi, pengasuh Ponpen Darul Faqih Pame-
kasan.  Kegiatan diikuti  segenap karyawan /karyawati  kantor KPH, 
Darma  Wanita serta perwakilan  beberapa pengurus  LMDH.

Dalam sambutan singkatnya  Administratur /KKPH Madura,  Ir 
Murgunadi MM. mengajak semua karyawan karyawati  serta undan-
gan yang hadir untuk senantiasa  meneladani   Nabi  Muhammmad 
SAW  dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan keteladanan 
sebagai  landasan pembentukan akhlak. 

“Sebagaimana tema kita pada perayaan Maulud Nabi Besar kita 
Muhamad SAW kali ini” ujarnya.

 Sementara Mubaligh KH.R.Riad Romsi,SE mengatakan, meng-
ingat mengenang meneladani  serta melaksanakan sunnah  Nabi 
SAW  merupakan bukti kita mencintai  Nabi, meskipun dari menger-
jakan  sunnah yang sifatnya kecil kecil dulu  seperti mendahulukan  

menggunakan tangan kanan atau kaki kanan terlebih dahulu dalam 
kegiatan sehari hari seperti memakai baju, sepatu dan lain lain 
karena kehadiaran Nabi  Muhammad SAW di dunia adalah memang 
untuk memperbaiki akhlak manusia. 

Pada akhir kegiatan  Administratur Ir Murgunadi dengan di 
dampingi ibu Ny. Piktiani Murgunadi memberikan santunan kepada 
10 anak dari yayasan  Ar- Raudah Pamekasan dilanjutkan khusus 
karyawan kerja bakti membersihkan Musholla. 

Hms Mdr / Rudi

Konsolidasi Dengan Bupati 
Mengawali kegiatan 2014, Administratur/KKPH Madura, Mur-

gunadi dengan didampingi KSS PHBM, Moh Jiman bersama Kadi-
shutbun Kab. Sumenep  8 Januari 2014 mengadakan konsolidasi 
dengan Bupati Sumenep bertempat di Pendopo Bupati.

Dalam kesempatan tersebut Administratur /KKPH Madura, Mur-
gunadi menjelaskan visi dan misi Perum Perhutani yang diberi apr-
esiasi positif oleh bupati. Bupati berharap agar kedepan konsolidasi 
bisa dilaksanakan lebih intens supaya setiap permasalahan yang 
muncul bisa segera diselesaikan serta banyak sekali potensi yang 

bisa digali untuk kemakmuran masyarakat Sumenep.
“ Konsolidasi dengan Pemda Sumenep khususnya di bidang 

PHBM, pengembangan hutan rakyat dan wisata ini sangat kita 
perlukan karena wilayah hutan negara yang dikelola Perum Per-
hutani yang berada di wilayah Administratif Kab. Sumenep seluas 
41.886,30 Ha atau 89%, tentunya banyak potensi yang bisa kita gali 
bersama” jelas Moh. Jiman

Hms Mdr/Masrur A

SMA I Peduli Tanam
Isu global warming yang saat ini mendunia serta dampaknya 

dapat bisa kita lihat diberbagai media elektronik membuat SMA 1 
Waru Pamekasan melalui Himpunan Siswa Pecinta Alam (HIMALA-
YA) tergerak untuk melakukan penanaman 1000 pohon pada lahan 
kritis yang ada di sekitarnya.

Kegiatan penanaman 1000 pohon yang dilaksanakan tanggal 
18-19 Januari 2014 berlokasi di Desa Taman Kecamatan Waru 
tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan Perum Perhutani 
KPH Madura dengan memberi bantuan bibit rimba sebanyak 1000 
plances secara bertahap. 

“ Kegiatan anak-anak SMA 1 Waru yang sadar tentang adanya 
global warming tersebut harus kita dukung, dengan memberi ban-
tuan bibit dan tehnik penanaman yang benar” jelas Adminstratur 
KPH Madura Divisi Regional Jatim, Murgunadi.

Penanaman 1000 pohon dilaksanakan secara bertahap pada 

lokasi yang berbatasan dengan petak 2 RPH Pamekasan yang 
memang terkenal dengan daerah berbatu dan bertebing dengan 
sebutan Waru Canyon. 

“Alahamdulillah kami mendapat bantuan bibit dari Perhutani dan 
masyarakat yang lahannya kritis tidak keberatan untuk ditanami 
bahkan masyarakat merasa bersyukur serta peserta dari anak-anak 
pecinta alam sangat senang dengan adanya kegiatan ini” ungkap 
Sobirin selaku korlap dan pembina pecinta alam SMA 1 Waru disela-
sela kegiatan penanaman. 

Hms Mdr/Masrur A

Peringati HMPI, 
Tanam Pohon Bersama

KPH KEDU SELATAN 
- Bertempat di lapangan 
Desa Gumelem Wetan 
Kecamatan Susukan 
Kabupaten Banjarnegara 
dilaksanakan upacara 
memperingati Hari Mena-
nam Pohon Indonesia 
(HMPI) dan Bulan Mena-
nam Nasional tahun 2013 
yang dipimpin langsung 
Bupati Banjarnegara 
Sutejo Slamet Utomo,SH, 
MHum

Administratur/KKPH 
Kedu Selatan Divisi Re-
gional Jawa Tengah, 
Ir.Toni Suratno, MM bers-
ama Bupati Banjarnegara 
Sutejo Slamet Utomo, 
Dandim 0704 Letkol Inf 
Edi Rahmatulloh serta 
para SKPD secara simbo-
lis menanam bibit pohon 

pada lubang yang sudah disiapkan, untuk selanjutnya diikuti secara 
massal oleh para warga dan penggiat lingkungan desa tersebut.

Bupati Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo  mengatakan, saat 
ini luas lahan kritis mencapai 13.638 hektare. Sedangkan lahan 
yang kondisinya sangat kritis mencapai 604 hektare. Menurut Sut-
edjo, kondisi lahan kritis dan sangat kritis harus segera dihijaukan 
dengan penanaman pohon. 

Dikatakan, penanaman sebanyak 4,5 juta pohon hing  ga akhir 
tahun telah tercapai dan ditargetkan akhir Ja nuari 2014 mendatang 
bisa terealisasi 5 juta pohon.

“Gerakan penanaman ini juga dalam rangka mendukung ger-
akan nasional penanaman 1 miliar pohon,” kata Sutedjo. 

Sutedjo menambahkan, Banjarnegara memiliki luas wilayah 
106.907.997 hektare dan memilki hutan rakyat seluas 30.124.46 
hektare dimana sebagian besar jenis tanamannya albasia. 

Hms Kds/Agus

LMDH Sedyo Rahayu 
Terima Dana CSR

PERUM Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu 
Selatan yang berkedudukan di Kabupaten Purworejo menyalurkan 
dana corporate social responsibility (CSR).

Penyaluran kali ini diberikan untuk membantu pengembangan 
sektor peternakan  yang dikelola oleh Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) Sedyo Rahayu di Desa Sedayu Kecamatan Loano 
Kabupaten Purworejo.

Penyerahan dana CSR diserahkan langsung oleh Administratur/
KKPH Kedu Selatan Divisi Regional I Jateng, Ir Toni Suratno,MM di 
kantor Perum Perhutani Kedu Selatan dan diterimakan oleh Ketua 
LMDH Sedyo Rahayu Drs Kosim.

Toni dalam kesempatan ini menjelaskan, dana CSR itu nilainya 
sebesar Rp10 juta yang diperuntukkan pembuatan kandang ternak 
yang dikembangkan  oleh LMDH tersebut.

“LMDH Sedyo Rahayu memang sudah menjalin kerja sama pen-
gelolaan hutan dengan kami sejak tahun 2006, LMDH ini memang 
layak mendapatkan  bantuan CSR,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan Toni penyaluran dana CSR  itu sebagai 
bukti kepedulian Perum Perhutani terhadap peningkatan kesejahter-
aan masyarakat desa hutan.

Toni berharap mampu memberikan kontribusi dalam upaya me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

“Dengan begitu keberadaan Perhutani bisa memberikan keman-
faatan bagi masyarakat desa hutan,” kata dia.

Ketua LMDH Drs Kosim yang didampingi Kepala Desa Sedayu 
Ahmad Said, SPd mengucapkan terima kasih atas kepedulian Pe-
rum Perhutani. Bantuan ini akan digunakan untuk menbangun kan-
dang ternak.

“Kebetulan LMDH kami  mengembangkan kambing Jawa Ran-
du. Kami berharap bantuan ini akan semakin menggairahkan para 
anggota LMDH untuk memberdayakan diri,”  katanya. 

Hms Kds/Agus

Job Training Tebangan
KPH INDRAMAYU - Bertempat di petak 13a RPH Tamansari 

BKPH Haurgeulis KPH Indramayu 6 Januari 2014 lalu  berlangsung 
kegiatan Job Training Tebangan yang dipimpin langsung oleh Kasi 
PSDH KPH Indramayu, Angkat Wijanto.

Dalam arahannya Angkat Wijanto mengatakan, Job Training 
tebangan dilaksanakan agar semua petugas lapangan  khususnya 
para mandor tebang bisa melaksanakan kegiatan tebangan dengan 
baik dan benar. 

“ Diharapkan pula dengan terlatihnya para mandor tebang akan 
bisa meningkatkan produktifitas baik secara fisik maupun finansial,” 
ujar Angkat Wijanto.

Pada kesempatan yang sama Waka Penguji Unit III Jabar dan 
Banten, Nana Sutisna mengatakan, para mandor tebang tidak 
hanya meningkatkan produksi sehingga tercapai target, namun agar 
memperhatikan juga mengenai kualitas dan mutu kayu sehingga tar-
get ukuran  panjang  2 meter dan mutu T up bisa mencapai di atas 
70% kata Nana Sutisna.
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Desa Blandongan kecamatan Banjarharjo Brebes di teras rumah 
sesepuh masarakat Brebes selatan Karmad (65) yang juga mantan 
Asper Banjarharjo potensi untuk membuat biogas didesa itu sangat 
memungkinkan. Dikatakan Isnin masyarakat Desa Sindang Heula 
banyak ternak sapi dan kerbau, untuk itu ia mengajak masyarakat 
untuk mencoba memanfatkan kotoan ternak itu dijadikan biogas 
untuk menyuplai kebutuhan gas di masyarakat.

“ Limbah kotoran bisa ditampung melalui koprasi LMDH untuk 
dijual ke Pak Asper Perhutani Banjarharjo Timur untuk bahan pupuk 
kandang. Semua bisa menjadi mesin uang. Kalau sudah berjalan 
LMDH bisa memamerkan ke Pemkab untuk memamerkan hasil 
karya nyatanya, niscaya Pemkab akan menjembatani bahkan ke-
mungkinan bisa memberikan kucuran modal untuk kedepannya,” 
katanya.

Isnin juga mengajak bekerjasama dengan Pondok Pesantren 
Sindang Heula untuk memanfaatkan penanaman dibawah tegakan 
untuk ditanami tanaman jenis buah duku, Kopi, Durian maupum 
Pepaya. Untuk kebutuhan bibit bisa diajukan ke KPH, atau mungkin 
mengajukan proposal bantuan bibit buah ke dinas Pertanian dan 
Perkebunan Kabupaten. 

“ Di Resort Pemangkuan Hutan Kertasari Bagian Kesatuan 
Hutan Banjarharjo Timur saya melihat ada lahan yang cocok di-
tanam tanaman buah tersebut. silakan pengaturan di lapangan 
antara LMDH dan Pondok Pesantren Sindang Heula bersinergi 
untuk pelaksanaan di lapangannya, Pada prinsipnya kami sangat 
mendukung asal bisa bersimbiose mutualisme menjaga tanaman 
pokok dan tanaman yang ditanam LMDH Maupun santri Pondok 
Pesantren bisa berhasil,” jelas Isnin. 

Hms Blp/Djuli K

Penandatangan MoU 
Dengan Polres Brebes

Tugas polisi disemua dimensi, dikota, ditempat hibura juga di 
hutan sebagai pemelihara kamtibmas untuk menegakan hukum. 
Hutan aman, cadangan oksigen berlimpah, oleh karena itu kita ha-
rus berbangga diri karena Indonesia pengekspor oksigen ke dunia. 
Demikian kata Waka Polres Brebes Kompol Rio Tambari SH, MH, 
SIK saat menandatangani nota kesepahaman antara KPH Balapu-
lang, KPH Pekalongan Barat dengan Polres Brebes di PTP Kaligua 
Bumiayu 16/1. 

“ Mari kita bekerja, Saat yang lain masih berfikir kita sudah ber-
buat, saat yang lain berbuat kita sudah berlari ,” tegas Rio.

Sementara Adm/KKPH Balapulang, Isnis Soiban terkait dilaku-
kannya kerjasama tersebut mengajak jajarannya untuk juga aktif 
berkomunikasi dengan Polri bersinergi.

“ Contoh dijalan raya kita juga perlu Polri. untuk mengatasi long-
sor di kawasan Ciregol, Perhutani juga memerlukan Polri. Jadi tidak 
hanya menangani pencurian kayu saja,” kata Isnin. 

Dimusim cuaca yang ekstrem ini pihaknya mengajak patroli 
di tingkat Polsek bersama Perhutani untuk patroli di wilayah yang 
rawan bencana, baik tanah longsor, banjir maupun jalan raya yang 
rawan pohon tumbang.

Sekarang pengangkutan kayu dipermudah, Lurah atau kepala 
desa bisa mengeluarkan dokumen angkutan kayu (SKAU) surat 
kete rangan asal usul kayu, disisi lain banyak kepala Desa yang tidak 
tau masalah asal usul kayu jenis maupun asal kayu dari Desa atau 
Hutan Negara, baik dokumen fisik, jenis, ukuran, jumlah batang, dan 
volumenya. Banyak kejadian diwilayah lain kepala Desa berurusan 
denganpihak berwajib karena mengeluarkan SKAU setelah di cek 
petugas ternyata kayu tersebut dari Hutan Negara/ Perhutani. Den-
gan adanya MoU ini Pihaknya mengajak jajaran Polsek berjalan 
bersama dengan perhutani  terdekat  (Asper) untuk  mengadakan 
penyuluhan tentang dokumen yang sah/legal.

Hms Blp/Djuli K

Jangan Ada
Tumpangsari Abadi

Baru baru ini Asdir Perencanaan dan Pengembangan Hutan, 
Ir Agus Prastawa, MBA melihat lebih dekat tanaman di KPH Bala-
pulang. Mantan Adm Pekalongan KPH Barat itu tahu persis kondisi 
geografis KPH Balapulang maupun SDH seputar Balapulang.  Agus 
kagum melihat tanaman JPP stek pucuk saat singgah di petak 116 
RPH Kaligimber BKPH Margasari. Tanaman awal tahun 2013 rata-
rata ketinggiannya mencapai empat meter lebih dengan jarak tanam 
3 x 3.

“ Kunci sukses tanaman tak lepas dari persiapan lapangan, bibit 
bagus, saat menanam jangan sampai polybag  tidak dilepas, ini pe-
nyebab tanaman kerdil,  jangan lupa gebrus, dangir dan pemupukan 
sesuai aturan, “ jelas Agus.

Administratur KPH Balapulang, Isnin Soiban menambahkan 
bahwa tegakan muda bisa bagus harus diwiwil.

“ Wiwil jangan disamakan dengan perempelan, ajak komunikasi 
LMDH saat mandor , Mantri ke lapangan agar bersama pesanggem 
merawatnya. Manfaatkan LMDH setempat, jangan ada LMDH urban-
isasi dari daerah lain selain dari lingkungan setempat, “ jelasnya

Ditegaskan di KPH Balapulang tidak ada tumpangsari abadi, 
setelah TLK (tanah lepas kontrak) ia katakan agar pesanggem 
meninggalkan lokasi tersebut dan berkoordinasi dengan yang pu-

Kegiatan job training tebangan  diikuti oleh segenap Asper, para 
KRPH dan Mandor tebang lingkup KPH Indramayu. Peserta Job 
Training di bekali terlebih dahulu mengenai teknik Tebangan oleh 
Kasi PSDH KPH Indramayu dan di lanjutkan praktek penebangan 
dan administrasi tebangan yang di pandu langsung oleh Kaur 
Produksi KPH Indramayu. 

Hms Idr/Ad

Tanam dan Tabur 
Benih Ikan di Obyek 
Wisata Cindelaras

KPH GUNDIH - Jalanan yang licin serta tanah yang becek akibat 
guyuran hujan di lokasi obyek wisata “ Cindelaras “ tidak menyurut-
kan semangat karyawan-karyawati KPH Gundih dan Pramuka Saka 
Wanabhakti untuk mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama 
dan HUT ke-30 Saka Wanabhakti di lokasi tersebut 3 Januari 2014.

Acara yang dihadiri oleh Muspika Kecamatan Geyer dan Toroh, 
Kabid Perlindungan dan Pemanfaatan Hutan dari Dinas Kehutanan 
Grobogan Heri CP serta Icek Baskoro selaku Wakil Bupati Grobo-
gan dan sekaligus Ka Kwarcab 11-15 Grobogan dikemas dalam 
bentuk sederhana tapi tetap semangat. 

Kegiatan yang sengaja dilaksanakan di obyek wisata Cindelaras 

sekaligus untuk promosi wisata Cindelaras agar lebih dikenal oleh 
masyarakat luas. Obyek wisata Cindelaras punya sejarah religius 
dimana tempat tersebut konon merupakan petilasan peristirahatan 
Joko Tarub, putra Raja dari kerajaan Jenggala.  

Icek Baskoro selaku Wakil Bupati Grobogan dan sekaligus Ka 
Kwarcab 11 15 Grobogan sambutannya menyampaikan terima kasih 
Perhutani KPH Gundih yang telah banyak membantu menyediakan 
lahan garapan untuk pertanian demi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan di dalam wilayah Kab. Grobogan. Ia juga 
sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada KPH Gundih 
yang telah mengakomodir dan mengekpresikan adik-adik Pramuka 
dalam wadah Satuan Karya Wanabhakti ( Saka Wanabhakti ). 

“ Karena adik-adik Pramuka inilah yang nantinya bisa diharap-
kan untuk meneruskan dan menjaga kelestarian alam di muka bumi 
ini.” Katanya.

Dipenghujung sambutannya ia berharap agar ekosistem di ka-
wasan hutan lindung Cindelaras bisa tetap terjaga dan berfungsi 
dengan baik sehingga bisa menjadi obyek wisata andalan di Kab. 
Grobogan. 

Selain menanam dalam kegiatan tersebut juga dilakukan tabur 
benih ikan oleh para hadirin di waduk setempat. 

Hms Gdh/Tok S

Baksos Rimbawan Kristiani Jateng - Bertempat di 
halaman Kantor KPH Gundih, Rimbawan Kristiani Jawa Tengah 
dalam menyambut datangnya hari Natal 2013 lalu mengada-
kan kegiatan Bakti Sosial dengan membuka pasar murah, 
Pengobatan, pijat, serta potong rambut yang semuanya serba 
gratis. acara yang dihadiri oleh Muspika Kec. Geyer dan Purna 
Rimbawan tersebut dikemas dengan sederhana tapi meriah 
dan telah menarik perhatian dari masyarakat sekitar untuk ikut 
berkunjung. Stand Sembako murah dan pelayanan pengobatan 
gratis jadi tempat yang banyak diserbu masyarakat.

Seperti dituturkan Suwarti dari Desa Geyer, bahwa dia 
merasa sangat senang dengan kegiatan sosial tersebut karena 
bisa membeli sembako murah dan sangat membantu sekali 
untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan berharap bisa terse-
lenggala lagi.

Foto Adm/KKPH Gundih Ir. Roberto P. Esdyanto MSi saat 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kegiatan 
bakti sosial tersebut.  Hms Gdh/Tok S

Biogas Solusi Elpiji
KPH BALAPULANG - Dampak kenaikan BBG Elpiji yang men-

jadi kebutuhan primer masyarakat desa sekitar hutan. Baru-baru ini 
Adm KPH Balapulang, Divisi Regional Jateng, Isnin Soiban men-
gajak LMDH untuk mengembangkan manfaat kotoran ternak untuk 
dijadikan biogas. 

Ditemui saat memberikan motivasi LMDH Tunas Harapan 

Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban Menandatangani MoU den-
gan Waka Polres Brebes Kompol RioTambari SH, MH, SIK.
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nya Hutan Pangkuan Desa (HPD) LMDH untuk menanam dibawah 
tegakan tanaman yang tidak mengganggu pertumbuhan tanaman 
pokok. 

Hms Blp/Djuli K

Minggu Tanam Bersama
KPH MADURA -  Ada suasana lain pada Minggu 12 Januari 

2014 lalu  di kantor KPH Madura yaitu berkumpulnya segenap 
karya wan dan karyawati KPH Madura dengan membawa peralatan 
lapangan seperti cangkul dan sabit untuk melakukan kegiatan tanam 
bersama di petak 49 RPH Blega BKPH Madura Barat.

“Kegiatan tanam bersama ini sebagai salah satu upaya memu-
puk kebersamaan dan dalam rangka mensukseskan tanaman tahun 
2013” jelas Wakil Administratur, Adang Sukendar saat memberikan 
arahan di petak 49b RPH Blega tersebut.

Tidak ketinggalan pada hari yang sama anggota Pramuka 
Sakawanabakti juga mengadakan kegiatan tanam bersama di Petak 
7b RPH Sepulu, BKPH Madura Barat.

“ Meski kami harus menempuh perjalanan 5 jam dari Pame-
kasan ke Sepulu karena macet di beberapa pasar tradisional, tapi 
kami tetap semangat karena dengan adanya kegiatan seperti ini 
kami bisa terlibat langsung dalam penanaman” ujar Iskandar, Pem-
bina SakabWanabakti Kwarcab KPH Madura. 

Hms Mdr / Masrur A.

 

Asdir Perencanaan, Ir. Agus Prastowo, MBA, ADM Balapulang 
Isnin Soiban S.Hut, MM, Kasi PSDH Agus Ridwan dan jajaran di 
petak 116 RPH Kaligimber.

Job Training Tebangan
KPH BOJONEGORO - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 

(KPH) Bojonegoro gelar Job training tebangan kayu jati tahun 2013 
di Petak 57a RPH Clebung BKPH Clebung akhir Desember 2013.

Adm KPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko dalam sambutan-
nya menjelaskan bahwa dengan kondisi sumber daya hutan kita 
yang menurun produksinya wajib bagi kita untuk membantu manaje-
men perusahaan untuk memberikan yang terbaik dan memaksi-
malkan pendapatan dari sektor produksi tebangan kayu jati sesuai 
dengan target yang telah ditentukan dan mengontrol pengeluaran 
anggaran perusahaan.

Sementara menurut Kasi Penguji Unit II Jawa Timur, Achmad 
Hidayat, kegiatan rutin Job Training tebangan kayu jati juga dimak-
sudkan untuk memberikan penyegaran dan tambahan pengetahuan 
tentang pedoman dan prosedur kerja pelaksanaan tebangan kayu 
jati. Yakni meningkatkan ketrampilan, pemahaman terhadap petun-
juk, pelaksanaan pembagian batang, pemilihan BBI Kayu Bundar 
jati tahun 2014 agar dapat melaksanakan pembagian batang yang 
berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan ketrampilan dan ke-
mampuan para Mandor tebang sebagai pelaksana di lapangan.

Sedangkan tujuan dari kegiatan tersebut yaitu untuk memberi-
kan keseragaman pemahaman bagi petugas pelaksana dilapangan 

dalam melaksanakan pembagian batang sehingga mendapatkan 
nilai tambah (added value) dari pohon menjadi potongan kayu bun-
dar yang bernilai tinggi dan laku dipasaran, serta dapat memenuhi 
kebutuhan konsumen (BBI) dengan penerapan manajemen batang 
per batang.

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan Job Train-
ing tebangan kayu jati KPH Bojonegoro kali ini adalah pembekalan 
materi tentang mekanisme dalam pelaksanaan tebangan mulai dari 
penerapan sisitem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
(SMK3) dengan mengunakan alat pengaman diri (APD) baik tenaga 
kerja dari Perhutani sendiri maupun tenaga kerja dari mitra kerja 
Perhutani yang direkrut oleh swasta (eksternal). Selain itu penan-
datanganan kontrak kerja (MOU) yang telah disepakati harus sesuai 
dengan SOP baik ketentuan Nasional maupun Internasional. Pelak-
sanaan pelatihan dilapangan, dan diskusi hasil pelatihan. Acara Job 
Training tebangan kayu jati KPH Bojonegoro tahun 2013 diikuti oleh 
150 peserta dari kantor KPH Bojonegoro, KBM Pemasaran, Seksi 
Perencanaan Hutan, Unit II Jatim, Pimpinan Daerah setempat, 
LMDH setempat, Operator Chain Saw dan Pembantu Operator.

Untuk menunjang pemasukan perusahaan, Perhutani KPH 
Bojonegoro merencanakan dan menargetkan produksi tebangan 
tahun 2014 sejumlah 11.011 m3, terdiri dari tebangan A2 : 4.983 m3, 
tebangan B Jati : 4.468 m3, tebangan B Rimba : 578 m3, tebangan 
E Jati : 971 m3, tebangan E Rimba : 11 m3. 

Hms Bjr/Rafik

Sosialisasi Bersama Polres
KPH PURWODADI -  Perum Perhutani KPH Purwodadi Divisi 

Regional I Jawa Tengah bersama Kepolisian Resort Grobogan be-
lum lama ini melakukan kerjasama untuk Sosialisasi Pengamanan 
Hutan yang dilaksanakan di BKPH Linduk. 

Dalam sambutannya Administratur/KKPH Purwodadi, Ir. Gu-
nawan Catur HR.MP menyampaikan bahwa Polsus yang dimiliki 
Perum Perhutani, menginduk ke Polres setempat. Adanya ker-
jasama yang telah dibangun dengan baik antara Perum Perhutani 
dengan Polres telah banyak membuahkan hasil yang sangat baik. 
Seperti di bidang pengamanan hutan pada 2013 menurun 25 %, 
yakni dari 710 tunggak menjadi 531 tunggak yang hilang diband-
ing tahun sebelumnya. Sementara kerugian dari Rp 164.263.000 
menjadi Rp 96.926.000 atau menurun cukup drastis sampai 59 % 
.  Adm meminta agar kerjasama dengan stakeholder harus tetap 
dijalankan karena dengan adanya kerjasama yang baik pasti akan 
membuahkan hasil yang maksimal juga. Ditegaskan bahwa Polsus 
dan Satpam ada bedanya dalam kewenangan dan tugasnya. Polsus 
yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai UU 41, sedangkan Satpam  
pengamanan hanya diwilayah setempat saja dan ditetapkan oleh 
Instansi / permohonan dimana dia bekerja.

Sementara itu Kapolres Grobogan AKBP Langgeng Purnomo 
S.I.K.M.H dalam paparan didepan   Asper / KBKPH, KRPH, Mandor 
dan Polhut,  menjelaskan tentang perpolisian masyarakat   ( POL-
MAS ). Ia mengajak jajaran Perhutani khususnya di wilayah hutan 
yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk lebih bisa 
waspada, hati-hati dan bisa membawa diri di masyarakat setempat. 
Melakukan pendekatan dengan S 4. Yakni Silaturahmi, hubungan 
baik dengan masyarakat setempat, Sopan, sopan dalam bergaul 
dengan masyarakat dan Santun, santun dalam perbuatan di ka-
langan masyarakat sekitar serta Sodaqoh. Yakni sesuai dengan 
kemampuan masing-masing.

Ditambahkan purnomo bahwa dalam mengatasi kerawanan 
hutan minimal Perum Perhutani juga harus melibatkan masyarakat 
hutan ( LMDH ) yang telah dibentuk dan saling koordinasi dengan 
Muspika setempat. Apabila mendapatkan tersangka pencurian hu-
tan  sebelum dilanjutkan ke Polres  harus diidentifikasi terlebih da-
hulu keberadaannya dan  apabila tersangka sudah tidak bisa diatasi 
atau membahayakan petugas maka tersangka wajib di teruskan ke 
Polres. 

Hms Pwd/Agus

Gathering Wisata Karyawan 
KPH KEBONHARJO - Tercapainya target pendapatan perusa-

haan pada tahun 2013 kemarin berdampak positif pada karyawan. 
Perum Perhutani KPH  Kebonharjo mendapatkan Rp 72 juta lebih 
untuk pembinaan karyawan. Berdasarkan keputusan bersama kary-
awan ditetapkan bahwa untuk acara Gathering Wisata sebagai 

wahana pembinaan karyawan mengambil lokai di Malang, meliputi 
: Batu Night Spektaculer (BNS), Selekta dan Jatim Park 1. Selama 
dua hari mulai tanggal 20 Januari 2014 sekitar 100 karyawan KPH 
Kebonharjo berada di kota dingin tersebut.

Bertempat di Hotel Wonderland Batu Malang, Administrtatur 
KPH Kebonharjo Devisi Regional I Jawa Tengah, Haris Triwahyunita 
S,Hut. menyampaikan pembinaannya. 

“ Mari kita selalu bersyukur dan mensyukuri terhadap semua 
nikmat yang diberikan Allah SWT pada kita. Termasuk, uang pem-
binaan karyawan hingga kita berada di hotel Malang ini juga karena 
kemurahan-Nya.” kata Haris mengawali sambutannya. 

Artinya, lanjutnya, sampai saat ini perusahaan kita masih bisa 
berdiri tegak untuk menghidupi karyawan juga masyarakat sekitar. 
Tentunya, yang utama adalah untuk keberlanjutan perusahaan 
sendiri yang berbentuk BUMN.

Masih menurut Haris, kita semua harus berusaha untuk dapat 
meningkatkan kinerja di semua bidang. Pekerjaan apapun yang 
menjadi tanggungjawab kita perlu kita lakukan dengan sepenuh hati 
dan senantiasa semangat agar produktifitas perusahaan meningkat. 
Hal ini pastinya juga berpengaruh pada peningkatan pendapatan 
perusahaan. Semoga semakin kedepan pendapatan perusahaan 
selalu bertambah agar kesejahteraan kita semakin terjaga.

Untuk mempertahankan  performa perusahaan, ada beberapa 
hal yang dapat kita laksanakan. Antara lain, Sukses Perencanaan, 
bahwa setiap pekerjaan apapun harus direncanakan secara matang 
sejak awal. Hal ini supaya jalannya pekerjaan lancar dan tidak ber-
henti di tengah jalan. Sukses Pelaksanaan, artinya pekerjaan yang 
telah direncanakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk kerja dan 
tata waktu yang ditentukan. Sukses Pembiayaan, berapapun biaya 
yang disediakan perusahaan idealnya dapat menyelesaikan peker-
jaan. Sukses Pelaporan, yaitu: hasil dari pekerjaan dilaporkan ses-
uai dengan kondisi riil, tidak ada manipulasi apapun dan seterusnya. 
Dan Sukses Komunikasi, pengertiannya: masing-masing bagian 
pekerjaan dituntut untuk dapat saling komunikasi satu sama lain. 
Harus ada keterbukaan agar tidak terjadi miss komunikasi  yang 
merugikan perusahaan, jelas Adm yang selalu akrab dengan semua 
karyawannya itu.

Hms Kbh/Wiyoso-Damin
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Tanam Pohon Hijaukan  
Lapangan Golf

KPH BOJONEGORO - Dalam rangka memperingati hari Ibu 
ke-85 tahun 2013 Ketua paguyuban istri rimbawan Perhutani KPH 
Bojonegoro Regional Jatim, Ny Yuli Ratnasari Anggar Widiyatmoko 
mengajak semua anggotanya untuk ikut berpartisipasi menanam 
pohon dilapangan Golf  Taman Wisata TirtawanaDander (4/1).

Kegiatan gerakan menanam pohon yang dibuka dengan pe-
nyerahan bantuan bibit pohon rimba secara simbolis oleh NyYuli 
Ratnasari Anggar Widiyatmoko kepada istri AsperBKPH Dander, Ny 
Supriyadi.

 Dalam sambutannya Ny Yuli Ratnasari Anggar Widiyatmoko 
menjelaskan kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan iba-
dah.

“Karena dengan menanam pohon kita sudah melakukan so-
daqoh yaitu memberikan kehidupan baru tidak hanya untuk manusia 
saja, akan tetapi juga untuk mahkluk hidup lainnya dan juga untuk 
menjaga keseimbangan alam semesta ini,” katanya.

Selain itu tujuan diadakannya kegiatanpenanaman itujuga untuk 
menghijaukan tempat wisata andalan Kabupaten Bojonegoro terse-
but  sehingga terlihat lebih asri dan rindang serta membikin nyaman 
para pengunjungnya.

Jenis pohon yang ditanam yakni tanaman-tanaman rimba sep-
erti Trembesi, Kesambi, Mahoni, Kepoh dan Glodok Pecut. Setiap 
peserta diwajibkan menanam minimal 6 bibit pohon rimba. Acara 
penanaman ini dikuti oleh 50 orang pengurus dan anggota paguyu-
ban istri rimbawan KPH Bojonegoro.

Hms Bjr/Rafik

Tanamkan Kecintaan 
Anak Kepada Polisi

KPH KEDU SELATAN - Anak-anak TK Tunas Rimba KPH Kedu 
Selatan Devisi Regional I Jateng,  tampak ceria memasuki halaman 
Satlantas Polres Purworejo.Dari wajah mereka tidak tampak rasa 
takut ketika bertemu dengan Ipda Siti Komariah, Briptu Nastiti dan 
Bripka Nila yang menyambut kedatangannya. Padahal di lapangan 
biasanya polisi selalu menjadi sosok menakutkan bagi anak-anak. 
Terlebih para orangtua terkadang menggunakannya untuk menakut-
nakuti anak jika rewel atau nakal.

Anak-anak tersebut selanjutnya dikenalkan dengan rambu-
rambu lalu lintas dan diberi pengertian terkait kelalulintasan. Dalam 
penerangan masalah kelalulintasan ini, anak-anak terlihat santai. 

Apalagi metode yang dilakukan  adalah belajar sambil bermain.
Keakraban antara anak-anak juga terlihat jelas, ketika Ipda Siti 

Komariah mengajak anak-anak untuk melihat tiap ruangan mau-
pun kendaraan dinas seperti motor patwal maupun mobil quick 
response. 

Setelah puas melihat-lihat ruangan di Satlantas Polres Pur-
worejo, anak-anak tersebut selanjutnya diberi hadiah berupa snack, 
betapa gembiranya mereka.

Menurut Kepala Sekolah Kusheryanti, kegiatan ini untuk mem-
perkenalkan kepada anak-anak berbagai hal seperti tugas polisi, 
rambu-rambu lalu lintas, dan lainnya.

“Saya pikir kegiatan ini sangat bagus. Apalagi bisa memperbaiki 
citra polisi. Soalnya anak-anak kadang takut sama polisi. Setelah 
dikenalkan langsung, ternyata polisi ramah-ramah,” jelasnya

Ipda Siti Komariah mengatakan, kegiatan Polisi Sahabat Anak ini 
dilakukan untuk menanamkan kecintaan anak-anak kepada polisi. 
Selaian itu dengan ditanamkan sejak dini, diharapkan para siswa ini 
kelak bisa lebih disiplin dan mematuhi segala peraturan lalu-lintas.

“Bukan itu saja, dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak tidak 
lagi takut kepada polisi. Sebab selama ini jika melihat polisi mereka 
takut,” katanya. 

Hms Kds/Agus

Guru Lebih Penting 
Dari Materi

KPH KEBONHARJO - Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Tu-
nas Silva III KPH Kebonharjo selalu aktif dalam memperingati hari 
besar agama Islam. Seperti yang dilaksanakan 29 Januari 2014 lalu, 
jajaran pengajar Paud Tunas Silva III juga memperingati Maulid Nabi 
Muhammad SAW. Peringatan dilaksanakan di ruang PAUD yang di-
hadiri oleh anak didik beserta para wali muridnya.

“ Sejak dini siswa PAUD kami kenalkan dengan kehidupan 
keislaman. Suri tauladan Nabi Muhammad SAW kami ajarkan pada 
mereka,” kata Siti Rulliyah, Kepala Sekolah Paud TK Silva III KPH 
Kebonharjo. 

Dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad kali ini kegiatan diisi 
dengan ceramah keagamaan oleh Ustad Khafid dari Kebonharjo. 
Hal ini supaya para guru, wali murid dan utamanya para siswa mem-
peroleh ilmu ke-Islaman.

Dalam ceramahnya,  K.H Khafid Kalamillah mengatakan, “ guru 
itu lebih penting dari pada materi, guru lebih penting dari apapun”. 
Untuk itu sebagai guru di PAUD merupakan tugas yang sangat 
mulia. Sebab, tidak mudah untuk mengajar pada anak yang masih 
berusia dini. Perlu kesabaran, keuletan, tanggungjawab dan penuh 
keiklasan. Kalau para guru mengajar tidak dengan landasan iklas 
maka lembaga pendidikan ini pasti akan bubar. Begitu sebaliknya, 
jika para guru bekerja dengan penuh loyalitas dan iklas maka lem-

JUNAEDI,  nama yang singkat dan 
sangat sederhana. Bang Jun demikian kes-
eharian dia dipanggil. Pria kelahiran Tuban 
22 April 1977 ini bertinggi 170 cm berkulit 
kuning. Bekerja di Perhutani mulai 2003 
sebagai pembantu TU di BKPH Sale KPH 
Kebonharjo.

Selalu semangat, disiplin, jujur, murah 
senyum dan supel pada teman termasuk 
pimpinan merupakan ciri atau pembawaan 
pria berputra dua ini. Sehingga, tidak mem-
butuhkan waktu lama dia sudah sangat 
dikenal baik lingkup BKPH maupun KPH. 
Apalagi bang Jun sebagai insan yang mu-
dah bergaul pada masyarakat.

Sebagai karyawan sebuah perusahaan, 
apapun yang dikerjakan pasti dinilai orang 
lain. Orang lain itu bisa  teman sejawat bah-
kan terutama pimpinan. Apakah pekerjaan 
kita sudah sesuai dengan tugas pokok yang 
ditetapkan SOP perusahaan. Maka semua 
perlu dilaksanakan berdasarkan peraturan 
yang berlaku.

Berbekal ketekunan dan semangat kerja 
tinggi mendorong bang Jun memperoleh 
berbagai penghargaan. Diantaranya, pada 
2005 sampai dengan sekarang ditempatkan 
sebagai Staf Tanaman KPH Kebonharjo. 
Sedikitpun Bang Jun tidak pernah merasa 
canggung sebagai staf di lingkup KPH meski 
awalnya sebagai pembantu TU BKPH.

Apapun bidang pekerjaan yang di-
berikan perusahaan, bang Jun menerima 
dengan senang hati. Apalagi menurutnya 
kerja itu ibadah yang harus dipertanggung-
jawabkan dunia akhirat. Termasuk sebagai 
staf tanaman bang Jun senantiasa melaku-
kannya dengan tekun dan semangat. Oleh 
karenanya tidak ada pekerjaan yang dirasa 
sulit. Terlebih Bang Jun tidak pernah malu 
bertanya jika ada kesulitan.

Dengan semangat membara, disiplin 

tinggi, jujur dan tanggungjawab memudah-
kan penyelesaian berbagai pekerjaan yang 
diembannya. Dan, tidak sia-sia apa yang 
selama ini menjadi modal pekerjaan dari 
Bang Jun. Pada tahun 2010-2012 bang Jun 
ditetapkan sebagai karyawan berprestasi 
tingkat KPH bidang tanaman.

Setiap waktu bang 
Jun berupaya menin-
gkatkan kinerjanya 
sehingga penghargaan 
tidak berhenti pada lev-
el KPH saja. Terakhir 
7 Januari 2014 ber-
tempat di Kantor Unit 
I Jawa Tengah Bang 
Jun kembali menerima 
penghargaan sebagai 
karyawan berprestasi  
tingkat Unit I dan 
Juara II Staf Tanaman 
Tingkat Unit I dengan 
total uang pembi-
naan yang diterima 
sebesar Rp 5,5 juta. 
Meski sering mendapat 
penghargaan karena 
berprestasi Bang Jun 
tetap rendah hati dan 
tetap bersahaja. 

Ketika ditanya 
kunci kesuksesan, 
dengan rendah hati 
Bang Jun menjawab : 
“ Keberhasilan peker-
jaan adalah komuni-
kasi mulai dari bawa-
han sampai atasan 
dan harus mengevalu-
asi pekerjaannya terus 
menerus sampai yakin 
bahwa pekerjaan itu 

benar, melaporkan tepat waktu atau sesuai 
NPS yang ditentukan.”

Semoga semangat kerja dan prestasi 
saudara kita ini menular pada karyawan 
lain. Hal demikian supaya berdampak pada 
peningkatan produktivitas perusahaan. 

Hms KPH Kbh/Wiyoso-Damin

Komunikasi Jadi Kunci Sukses
Pekerjaan Junaedi

baga ini akan jadi besar karena mendapat barokah dari Allah SWT.
Menurut Gus Khafid (demikian biasa dipanggil), meski guru lebih 

penting dari ilmu maupun materi, namun Jiwa guru lebih penting lagi 
dari pada guru (jasad) itu sendiri. Maka jangan sampai kita men-
ganggap guru itu sebagai media. Sebab, media itu identik dengan 
benda mati. Jadi, jiwa guru sangat dibutuhkan untuk menghasilkan 
anak didik berprestasi, termasuk dalam hal keagamaan. 

“ Mari anak didik kita diberikan contoh yang baik mengenai 
kehidupan islami seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
SAW. Jangan menyuruh anak melakukan sesuatu sebelum kita 
melakukannya terlebih dahulu. Jadi, jika orang tua ingin anaknya 
baik maka kita harus lebih dahulu menjadi orang tua yang baik.” 
Ajak Gus Khafid.

Hms Kbh/Wiyoso-Damin
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SAKA WANABAKTI

 Peringati HUT Ke - 29
KPH BALAPULANG - Setelah sekian lama tak terdengar gaungnya Satuan 

Karya Wanabakti KPH Balapulang belum lama ini mengadakan kemah Persami. 
Tujuannya untuk mengenang dan membangkitkan kembali kejayaan Pramuka 
Saka Wanabakti. Persami diadakan di hutan wlayah KPH Balapulang yang di-
motori oleh Administratur KPH Balapulang, Isnin Soiban.

Berbagai acara kegiatan dan lomba selama dua hari sangatlah membangkit-
kan gairah adik-adik pramuka yang bernaung di Kwarcab Brebes itu. Khususnya 
pangkalan Bumiayu yang menjadi binaan KPH Balapulang.

“ Kegiatan kemah pada saat ini bertujuan agar Saka Wanabakti kembali di-
gemari oleh adik adik yang selama ini kurang perhatian dari pembina, semoga 
dengan adanya hari jadi yang ke-29 tahun 2013 Wanabakti bisa jaya lagi,” kata 
Isnin di malam keakraban.

Pada kesempatan itu, Isnin juga berkenan memotong kue Tart Wanabakti.
Bebepapa kegiatan dari pengenalan ilmu kehutanan selama dua hari 

mendapat sambutan dari adik adik pramuka Kwarcab Brebes. Pada malam 
acara dilaksanakan kegiatan pentas seni lomba joged, lomba nyanyi dan di tutup 
penyalaan api unggun di lapangan KPH Balapulang.pagi hari dilanjutkan senam 
bersama, jalan santai dan pembagian berbagai lomba lomba. Hms Blp/Djuli.K

KPH BOJONEGORO  – Pramuka Saka 
Wanabakti KPH Bojonegoro dalam kegiatan 
pendakian yang dilakukan berhasil menak-
lukkan Gunung Pandan, Gunung tertinggi di 
Kabupaten Bojonegoro yang masuk wilayah 
RPH Klino BKPH Deling Bojonegoro.

Gunung  dengan ketinggian 900 meter 
dasar permukaan laut dan dengan suhu 
udara 30,33 derajat celcius memiliki pan-
orama yang indah. Kondisi hutan lindung 
gunung pandan yang masih terjaga keles-
tariannya menjadi daya tarik tersendiri bagi 
para wisatawan baik dari Bojonegoro mau-
pun dari luar kota Bojonegoro. Terutama 
bagi mereka yang suka dengan pendakian 
gunung.

Sebanyak 70 anggota Saka Wanabakti 
binaan KPH Bojonegoro pukul.08.00 WIB 
(28/12) dengan dipimpin langsung Pamong 
Saka Wanabakti KPH Bojonegoro, Kak Rafik 
dan dibantu Kak Darmaji selaku penunjuk 
arah melakukan pendakian ke puncak 
gunung Pandan. Setelah bersusah payah 

melewati berbagai 
rintangan selama 
melakukan penda-
kian akhirnya se-
luruh rombongan 
anggota Saka Wa-
nabakti berhasil 
sampai dipuncak 
gunung tertinggi 
di Kabupaten Bo-
jonegoro tersebut 
dan menancapkan 
bendera Saka Wa-
nabakti

D i l a p o r k a n , 
Saka Wanabakti 
KPH Bojonegoro 
Devreg Jatim be-
lum lama ini juga 
telah melantik 45 
anggota baru di Bumi Perkemahan Deling 
Bojonegoro. 

Kegiatan yang digelar rutin Saka Wana-

bakti KPH Bojonegoro itu guna membentuk 
kader-kader pencinta hutan dan lingkungan 
hidup yang bermanfaat untuk keberlanjutan 
bumi dan alam sekitarnya. Hms Bjr/Rafik

SWB Bojonegoro Taklukan Gunung Pandan

 Bantu Korban  Banjir
Banjir yang merendam 17 Kecamatan di 

Kabupaten Indramayu Januari lalu mendo-
rong  anggota Pramuka Saka Wanabhakti 
Cabang Indramayu langsung mengggelar  
bakti sosial sekaligus meninjau sejumlah 
titik  penyebab banjir di wilayah Kabupaten 
Indramayu .

“Kegiatan baksos digelar selama 4 hari   
yang dilaksanakan di beberapa  tempat 
kejadian bencana banjir,  bertujuan  agar 
bisa mengurangi   penderitaan   yang di-
rasakan oleh para korban banjir, walaupun 
sedikit, “  kata  Bayu Badra, anggota SWB 
Indramayu.

Adapun bentuk bantuan  yang diberi-
kan kepada para korban adalah berupa 

beras, mie instan, pakaian layak pakai, obat 
–obatan, dan lain – lain. Bahkan beberapa 
perawat Pemda Indramayu yang sekaligus 
alumni anggota Saka Wana bhakti pun 
stanby di beberapa titik untuk membantu 
kesehatan warga.

Ade, Kaur Hugra  KPH Indramayu Di-
vreg Jabar dan Banten menuturkan baksos 
tersebut digelar sebagai kepedulian anggota 
Pramuka Saka Wanabhakti yang peduli 
pada sesama dan konsisten dalam kepedu-
liaan lingkungan dan masyarakat. 

“Hal  yang paling penting dalam kegiatan 
ini adalah kita hari mencintai alam agar alam 
merasa menjadi sahabat kita untuk  men-
gantisipasi bencana banjir yang bisa datang 
kapan saja, “ jelas Kak Arif Marghana S. 
Hut, Ketua Saka Wana bakti Indramayu  dan  
Waka Adm KPH Indramayu. Hms Indr/MU 
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