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Hal tersebut tidaklah berlebihan 
dan mengada-ada karena wilayah 
kerja KPH Madura memanjang 

dari ujung Barat Pulau Madura yaitu di 
Kabupaten Bangkalan hingga ujung Timur 
Pulau Sepanjang di Kabupaten Sumenep 
dengan jarak sejauh 379 Km yang dipisah-
kan laut Jawa melebihi jarak Surabaya ke 
Magelang. Fantastis !.

Tidak jarang ketika ada kegiatan atau 
tim dari kantor KPH Madura yang akan 
mengadakan perjalanan ke Pulau Kange-
an, Paliat dan Sepanjang mendapati per-

tanyaan “sekarang musim ombak, kapal 
yang ada cuma Sumekar atau Perintis 
Nusantara dengan waktu tempuh ke Pulau 
Kangean 10-12 jam. 

“ Itupun kalau jadwalnya tepat waktu 
karena mensiasati cuaca dengan penum-
pang yang suah membludak,” kata Masrur 
Amperawan, SE, Petsus Jenjang Jabatan 
V Bidang Keamanan dan Humas KPH 
Madura. 

Sebagai rimbawan yang wilayahnya dipi-
sahkan oleh lautan mendapati pertanyaan 
seperti itu ia katakan  sudah biasa meski 
kadangkala dihinggapi perasaan was-was.

“ Tapi karena itu sudah menjadi ke-
wajiban, maka yang ada hanya berserah diri 
pada-Nya dengan niat melaksanakan tugas 
serta mempercayakan selama perjalanan di 
laut pada ahlinya yaitu Nahkoda maupun 
operator Boat,” tegasnya seolah itu sudah 
menjadi hal lumrah yang harus dijalani seba-
gai rimbawan yang berdedikasi.

Dari beberapa gambaran tersebut me-
mang luas hutan yang ada di Pulau Kan-
gean Ds. seluas 38.244,10 Ha (80%) dari 
luas keseluruhan hutan yang dikelola KPH 
Madura 47.121,20 Ha yang tentunya sangat 
mempengaruhi dalam pengelolaannya. 

Luas KPH Madura Divisi Regional Ja-
tim berdasarkan bagian hutan dan wilayah 
administratif kabupaten seluas 47,121.20 
ha yang meliputi BKPH Madura Barat, Ka-
bupaten Bangkalan, Sampang (3,999.40 
ha), BKPH Madura Timur, Kab.Pamekasan, 
BKPH Sumenep (4.877.70 ha), BKPH Kange-
an Ds, Kabupaten Sumenep (25,678.80 
ha), BKPH Paliat Kabupaten Sumenep ( 
4,417.20 ha) dan BKPH Sepanjang Kabua-
pten Sumenep seluas 8,148.20 ha.

Dengan keberadaan hutan KPH 
Madura yang tersebar di empat 
Kabupaten dan empat Pulau sudah 
barang tentu mempunyai karakteristik 
tersendiri dalam pengelolaan hutan-
nya.

Cuaca dan ombak

Dalam berbagai kegiatan di Kangean 
Ds. seperti bidang keamanan patroli laut/
angkut kayu keamanan, bidang tanaman  
angkut bibit dari lokasi persemaian di RPH 
Patapan ke RPH Paliat Barat/RPH Paliat 
Timur di Pulau Paliat, bidang produksi ang-
kutan kayu produksi dari BKPH Kangean 
Barat/Kangean Timur/Sepanjang ke TPK 
Marengan di Sumenep/TPN Bunder di Pa-
mekasan perlu memperhitungkan cuaca, 
khususnya ombak.

“ Ombak besar dengan ketinggian 2 - 5 
meter biasanya bisa kita prediksi pada bulan 
Nopember – Pebruari. Pada bulan - bulan 
tersebut sangat sulit bahkan dilarang ber-
layar oleh Syahbandar setempat, baik kapal 
penumpang maupun kapal barang. Kalau-
pun toh ada, biasanya tidak sesuai jadwal 
sehingga untuk mensiasati hal tersebut tidak 
jarang calon penumpang harus bermalam 
didekat Pelabuhan seperti di Arjasa Kange-
an atau di Sumenep,” katanya.

Sementara menyinggung besarnya biaya 
transportasi laut juga menjadi kendala yang 
serius. Perjalanan dari Pelabuhan Kalianget 
Sumenep ke Pulau Kangean bisa ditempuh 
dengan Kapal Perintis Nusantara, yakni ka-
pal khusus muat barang yang membutuhkan 
waktu tempuh 10 - 12 jam. Sementara bila 
menggunakan  kapal cepat dengan waktu 
tempuh antara 3,5 - 5 jam,

Bagi pengguna transportasi laut di-
katakan Masrur kebanyakan lebih suka 
menggunakan kapal cepat karena selain 
waktu tempuh lebih singkat juga alat-alat 
pengamanan di kapal lebih lengkap 
seperti pelampung meski 
biayan-

ya  lebih mahal 250 %. 
“ Itu baru untuk sekali jalan dan akan ber-

tambah apabila cuaca tidak kondusif karena 
dampak dari kelangkaan BBM dan belum 
termasuk harus bermalam di Pelabuhan 
Kayuwaru atau di Kantor Asper Kangean 
Timur karena angkutan laut hanya ada pada 
waktu pagi hari. Praktis perlu waktu 24 jam 
perjalanan dari kantor KPH Madura di Pa-
mekasan,” tegas Masrur dimana hal itu jelas 
berdampak pada besarnya biaya produksi, 
biaya pengamanan maupun kegiatan yang 
lain seperti biaya perjalanan dinas.

Dari sisi transportasi di laut sudah begitu 
tinggi. Hal tersebut belum masalah yang di-
hadapi di daratan. Dikatakan kesadaran hu-
kum masyarakat juga masih sangat rendah. 
Sepertinya sudah lazim bahwa masyarakat 
yang jauh dari pusat pemerintahan maupun 
penegak hukum Kabupaten maupun Polres 
tingkat kesadaran hukumnya masih kurang.

“ Seperti di Kangean, Paliat dan Sepan-
jang misalnya, jumlah sepeda motor yang 
tercatat berjumlah 2.510 unit dimana dari 
jumlah tersebut diperkirakan 70 % nya 
adalah sepeda tanpa surat-surat. Hal terse-
but belum termasuk sepeda yang tidak ter-
catat di Kecamatan,” ungkap Masrur.

Sekarang yang menjadi pertanyaan kita 
bagaimana kesadaran hukum di bidang Ke-
hutanan ? Ditegaskan Masrur hal tersebut 
juga sudah barang tentu juga berdampak 
bahwa kesadaran hukum di bidang kehuta-
nan juga sangat kurang. 

Pada tahun 2013 KPH Madura kehilan-
gan pohon sebanyak 2.298 pohon, 85% 
(1.944 pohon) dari hutan Kangean Ds. 

Meskipun faktor rendahnya kesadaran 
hukum masyarakat tapi dikatakan Masrur 
itu bukan satu-satunya yang menjadi 
penyebab tingginya pencurian pohon di 
sana.

Sarana komunikasi di wilayah per-
airan juga sangat dikeluhkan. Meski 
peralatan canggih sudah menjamur di 
masyrakat Kangean Ds seperti telepon 
seluler, tetapi itu masih sangat terbatas 

4 KPH MADURA DIVREI JATIM

Mendengar kata KPH Madura benak 
kita akan membayangkan antrian pan-
jang dan melelahkan di penyeberangan 
Madura, tanah yang tandus, kehidupan 
masyarakat yang keras, jarak antar lo-
kasi hutan yang sangat jauh. Bahkan 
hutannya banyak yang ada di pulau 
dengan ombak besar yang sewaktu-
waktu siap menghadang ketika akan 
melakukan perjalanan ke Pulau Kan-
gean dan sekitarnya, beruntung im-
age seperti tersebut sedikit berkurang 
setelah ada jembatan Suramadu.

Perjalanan lancar bila tidak ada ombak 
dan kegiatan rambang kayu produksi bisa 
dikerjakan apabila cuaca tidak ekstrem.

LAPORAN UTAMA

Penuh perjuanngan, tim penilaian tanaman KPH Madura saat akan naik perahu 

Tantangan dan Risiko
Mengelola Hutan KPH Madura
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hanya ada di ibukota Kecamatan. Untuk 
daerah yang sulit jari ngan maka harus 
menggunakan antena yang tingginya men-
capai 20 meter lebih.

“ Alternatif terakhir adalah alat komu-
nikasi yang dipakai adalah Handy Talky 
namun tidak semua masyarakat/petugas 
memilikinya karena harganya juga cukup 

mahal,” katanya.
Sebagai contoh di RPH Aengkokap, lan-

jut Masrur, yang posisinya di tengah Pulau 
Kangean, karena tidak ada jaringan telepon 
seluler apabila akan menelpon harus men-
cari daerah yang ada sinyalnya yang jarak-
nya dari rumah dinas KRPH Aengkokap 
sejauh 15 Km yaitu di Kec. Arjasa atau di 

Kec. Kayuwaru.
“ Ya begitulah sekelumit kendala-ken-

dala pengelolaan hutan di KPH Madura 
secara umum. Namun hutan dan tanah air 
merupakan anugerah Tuhan maka kita wajib 
mensyukurinya dengan menjadikan ken-
dala yang ada sebagai tantangan dalam kita 
berkarya,” pungkas Masrur.  S.Widhi

Tempat Berangkat Tujuan Alat Transportasi Tarip (Rp) Waktu 
Tempuh Ket.

Pamekasan Sumenep Bus 10,000.00 1 jam  

Sumenep Kalianget Ojek Spd. Motor 20,000.00 0,5 jam  

Kalianget Pelab. Batu Guluk di 
Kangean Kapal Cepat 175,000.00 4 jam  

Pelab. Batu Guluk 
di Kangean

Pelab. Kayuwaru di 
Kangean Mobil Pick Up 60,000.00 4 jam Bermlm di 

Kayuwaru

Pelab. Kayuwaru di 
Kangean

Pelab. Sapeken di 
Sapeken Perahu Boat 30,000.00 3 jam  

Pelab. Sapeken di 
Sapeken

Pelab. Tembing di 
Sepanjang Perahu Boat 25,000.00 3 jam  

Pelab. Tembing di 
Sepanjang

 Kantor BKPH 
Sepanjang Ojek Spd. Motor 50,000.00 0,5 jam  

JUMLAH   370,000.00 15 jam  

JADWAL DAN TARIF PEMBERANGKATAN KAPAL

Masrur Amperawan, SE.

INDONESIA pernah menghasilkan pro-
duksi kayu nasional sebesar 70 juta kubik 
yang berbasis dari hutan alam. Namun seir-
ing waktu dengan eksploitasi besar-besaran 
penebangan hutan alam tanpa disertai 
penanaman kembali, produksi kayu di Tanah 
Air berkurang besarannya menjadi hanya 50 
juta kubik. Itu pun hasil sumbangan dari hu-
tan alam di Pulau Sumatera dan Kalimantan 
hanya 20 % saja. Sedang selebihnya 80 % 
kayu berasal dari Pulau Jawa. Dari prosen-
tase tersebut, hasil yang diambil di hutan 
alam hanya 0,5 % saja, karena kebanyakan 
berasal dari hutan tanaman.

Berkaca dari kondisi tersebut, Menteri  
Kehutanan, Zulkifli Hasan meyakini kalau 
hutan tanaman ke depannya akan menjadi 
basis dan tulang punggung industri perka-
yuan nasional. 

 “ Dulu orang tebang pohon tidak tanam, 
akibatnya lahan menjadi gundul dan timbul 
bencana. Di musim hujan terjadi tanah long-
sor dan banjir, di musim kemarau mudah 
terbakar. Namun dengan basis hutan tana-
man, pohon dipanen kemudian ditanam 
kembali untuk kemudian dipanen lagi. Inilah 
ekonomi yang berkelanjutan tetapi sekal-
igus berbasis partisipasi luas masyarakat,” 
ungkap Zulkifli disela lawatannya di pabrik 
olahan PT Dharma Satya Nusantara (DSN) 
Tbk Temanggung (28/2).  

   PT DSN dengan karyawan sebanyak 
1.900 orang dinilai Menhut merupakan salah 
satu contoh industri perkayuan nasional 
yang sesuai dengan program pemerintah, 
karena pro-poor mengangkat masyarakat 
dari kemiskinan, pro-job mampu menyerap 
lapangan kerja, pro-lingkungan dengan ban-
yak menanam dan tak membiarkan lahan 
kosong dan pro-ekonomi karena produk-
sinya diekspor menghasilkan dolar dan 
mendatangkan devisa.    

“Kita kembanngkan industri kayu berba-
sis hutan tanaman, tebang tanam hingga tak 
ada habis-habisnya. Namun sayangnya Ini 
hanya ada di Jawa saja. Sedangkan Pulau  
Sumatera dan Kalimantan yang ukurannya 
lebih luas, belum mulai. Bayangkan saja,  di 
Kalimantan orang bawa bibit masih aneh. 
Orang malas menanam pohon di sana 
karena dianggap tak bernilai dan mengun-
tungkan. Padahal di Jawa, kelompok tani 
mendapatkan keuntungan dari menanam 
pohon Sengon yang sudah bisa dipanen 
hanya dalam enam tahun,” ujarnya.

Namun Zulkifli juga mengingatkan 
kepada para kelompok tani supaya tidak 
menebang Sengon sebelum usianya atau 
bahkan diijon karena faktor keuangan.

“ Kita ada program  pinjaman lunak tun-
da tebang sebesar Rp 20 juta per hektare. 
Ini supaya petani memanen tepat waktu dan 
mendapat penghasilan besar,” jelasnya.    

Menhut mencontohkan negara  Swedia 
di Eropa hasil kayunya mampu mencapai Rp 

Jangan Tebang Pohon Sebelum UsianyaMenhut Fasilitasi untuk Pengakuan LMDH

4 MAGELANG
Keberadaan Lembaga Masyarkat Desa 

Hutan (LMDH) sampai saat ini belum 
sepenuhnya mendapat pengakuan dari 
kementrian lain. Hal tersebut menjadikan 
LMDH sulit untuk bisa mendapatkan ban-
tuan-bantuan dana pemberdayaan dari 
kementrian lain tersebut.

Mendengar keluhan itu Menteri Kehutan-
an, Zulkifli Hasan dalam acara forum silatur-
ahmi dengan LMDH wilayah Kedu di ruang 
di Gedung AH Nasution kompleks Akademi 
Militer Magelang, Jawa Tengah berjanji akan 
memfasilitasi perjuangan LMDH tersebut 
agar mendapat pengakuan dari kementrian 
lain. Sehingga juga bisa memperoleh ban-

tuan dana pemberdayaan. 
“Selama ini pengakuan yang didapat 

LMDH hanya dari Kementerian Kehutanan, 
sedangkan dari kementerian lainnya belum 
ada, sehingga LMDH tidak menerima ban-
tuan dari kementerian lain,” katanya (16/2)

Pada kesempatan tersebut hadir ratusan 
anggota LMDH dari empat kabupaten, yakni 
LMDH Kabupaten Temanggung, Wonosobo, 
Magelang, dan Purworejo.

Menhut menuturkan bahwa LMDH 
merupakan anak kandung Kementerian 
Kehutanan, namun ketika ada bantuan dari 
Kementerian Pertanian atau Koperasi dan 
lainnya, LMDH kurang mendapatkan per-
hatian. Menhut mengatakan, selama ini jika 
ada bantuan dana bergulir dari kementerian, 
LMDH tidak kebagian, padahal LMDH juga 
merupakan kelompok masyarakat desa hu-
tan yang semestinya mendapat bantuan.

“ Kami sebagai orang tua kandung 
LMDH akan memfasilitasi ini. Ada dana 
bergulir, yang lain dapat mengapa LMDH 
tidak dapat. LMDH merupakan kelompok 
masyarakat yang harus diberdayakan,” tutur 
Zulkifili yang sebelumnya juga melakukan 
kunjungan di pabrik .

Ia mengatakan, akan memfasilitasi pen-
gurus LMDH agar bisa melakukan audiensi 
dengan pihak kementerian perdagangan, 
koperasi, dan pertanian.

“Pengakuan tersebut tidak bisa hanya 
diminta, tetapi harus diperjuangkan,” tandas 
Menhut. S.Widhi

1300 triliun Tetapi panennya per 100 hingga 
200 tahun. 

“Sedangkan kita  hanya enam tahun. 
Jadi kalau dikembangkan basis hutan tana-
man ini Kalimantan dan Sumatera, negara 
bisa kaya hanya tanam pohon,” tegasnya.

Sementara Dirut PT DSN, Ricky Bu-
diarto mengatakan,  olahan kayu  produk-
sinya  telah di ekspor ke Jepang sebesar 
60 persen, sisanya dikirim ke Tiongkok, 

Korea dan AS. Setiap tahunnya, pihaknya 
membutuhkan bahan baku blok kayu hingga 
400.000 kubik.

Tampak mendampingi kunjungan  Men-
hut di Temanggung dan Magelang Direktur 
Utama Perum Perhutnani, Ir Bambang 
Sukmananto dan Kepala Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah beserta dan 
jajarannya serta segenap jajaran pejabat 
pemerintah setempat. S.Widhi 

Menhut Zulkifli Hasan ketika memberikan sambutan di hadapan LMDH sewilayah 
Kedu.

4 PANDEGLANG
Masyarakat diharapkan dapat mem-

peroleh kredit usaha rakyat (KUR) yang 
dikembangkan pemerintah untuk usaha 
produktif. Sehingga selain dapat memenuhi 
kebutuhan hidup, juga untuk pengemban-
gan usaha.

Menko Perekonomian Hatta  Rajasa 
mengatakan hal itu ketika berkunjung di 
Desa Kadubanen kelurahan Kabayan Kec. 
Pandeglang Kabupaten Pandeglang (23/1/) 
lalu. Kunjungan yang dikemas  “Sosialisasi 
Pembangunan  Di bidang Kehutanan “ itu 
dihadiri Bupati Kab. Pandeglang, Dirjen 
BPDASPS mewakili Menteri Kehutanan, 
Kadishutbun Prov. Banten, Muspida Kab. 
Pandeglang,  kepala  Perhutani Divisi 
Regional Jawa Barat dan Banten, Ir. 
Dadang Hendaris,  Administratur/KKPH 
Banten, waktu itu, Ir Purwanto,  Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH),  dan ke-
lompok tani lainnya.

 “Kami menghargai Perum Perhutani 
dengan masyarakat sekitar hutan dalam 
peran sertanya mengelola hutan, yang 
salah satu hasilnya yaitu berupa pemberian 
sharing / bagi hasil dari kegiatan produksi te-
bangan kayu maupun hasil hutan non kayu, 
“ katanya.

Hatta Rajasa minta agar kegiatan yang 
dikembangkan Perhutani dapat diikuti oleh 

seluruh BUMN lain dalam rangka untuk 
mensejahterakan masyarakat Dalam kes-
empatan itu, Menko Perekonomian  juga 
menyerahkan  bantuan bibit melalui pro-
gram kebun bibit rakyat (KBR) dalam rangka  
penanaman 1 milyar pohon yang bertujuan 
untuk mengurangi dampak kerusakan hutan 
dan untuk menjaga keseimbangan hutan. 

Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa 
Barat dan Banten,  Dadang Hendaris  dalam 
acara penanaman mengatakan bahwa 
penanaman ini adalah sebagai bukti bahwa 
pemerintah sangat peduli dengan adanya 
hutan dan bertujuan  untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang bertani 
dengan jenis tanaman kehutanan. Hal sena-
da juga ditegaskan oleh Adm KPH Banten 
Divre Jabar dan Banten, Purwanto.

 Dia  kepada seluruh karyawan dan ang-
gota LMDH yang berada di wilayah KPH 
Banten agar lebih intensif lagi dalam men-
gelola kawasan hutan, sehingga lebih  baik 
dan lebih terjaga.

 “Dengan kondisi hutan yang baik, hasil 
hutan yang didapat pun akan lebih baik lagi. 
Dan, secara otomatis pemberian sharing 
kepada LMDH juga akan meningkat dan 
Perum Perhutani KPH Banten akan lebih 
maju lagi,” kata Dadang Hendaris. 

MU-Hppih/Yy

KUR Diharapkan Sejahterakan Masyarakat
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SEPUTAR KPH
Sehubungan dengan kurang sempurnanya pemuatan ja-

batan baru jenjang  1 A – 1B dan jenjang 2A - 2B pada penerbi-
tan Majalah BINA Edisi 12 Pebruari 2014 dan atas permintaan 
segenap pembaca setia Majalah BINA berikut untuk jabatan-ja-
batan tersebut kami muat kembali secara bersambung karena 
keterbatasan halaman. Demikian dan harap bisa menjadikan 
maklum. 

Melengkapi susunan pejabat baru tersebut kami kete-
ngahkan sekilas profil Dewan Direksi Perum Perhutani  yang 
bertanggungjawab pada seluruh aktivitas tata kelola dan 
performance kinerja perusahaan negara yang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010. 

Redaksi.

TEDJO RUMEKSO 4  Lahir 
pada tahun 1955, Direktur Per-
encanaan dan Pengemba ngan 
Bisnis. Menjabat sebagai Direktur 
Perencanaan dan Pengembangan 
Bisnis  sejak 13 Januari 2014. 
Karir sebelumnya adalah Direktur 
Perencanaan dan Pengembangan 
Strategis  Perum Perhutani. Men-
jadi anggota Direksi sejak 22 Juli 
2011. Lulusan Sarjana Kehutanan 
Institut Pertanian Bogor pada ta-
hun 1978.

MORGAN SYARIF LUMBAN 
BATU 4 Lahir pada tahun 
1958, Direktur Keuangan. Men-
jabat sebagai Direktur Keuangan 
sejak 8 Mei 2012 diperbaharui 
dengan Surat Keputusan Nomor 
10/MBU/2014 tanggal 13 Januari 
2014. Karir sebelumnya adalah  
Asisten Deputi Bidang Usaha In-
dustri Primer I (eselon II) Kemen-
terian Negara Badan Usaha Milik 
Negara.

HERU SISWANTO 4 Lahir 
pada tahun 1959, Direktur Pen-
gelolaan Sumber Daya Hutan.  
Menjabat  Direktur Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan  sejak 13 
Januari 2014. Karir sebelumnya 
adalah Direktur Industri Kayu 
dan Non Kayu. Menjadi anggota 
Direksi sejak 22 Juli 2011. Lulusan 
Sarjana Kehutanan Institut Perta-
nian Bogor pada tahun 1982.

MUSTOHA ISKANDAR 4 
Lahir pada tahun 1960, Direktur 
Komersial Kayu. Menjabat Di-
rektur Komersial Kayu sejak 13 
Januari 2014.  Karir sebelumnya 
Direktur Pengelolaan Sumber 
Daya Hutan dan Pengembangan 
Usaha Hutan Rakyat. Menjadi 
anggota Direksi sejak 22 Juli 
2011. Lulusan Sarjana Kehu-
tanan dari Universitas Gajah 
Mada, Strata 2 Development 
Management UPLB Los Banos 
Philippines, memperoleh gelar 
Doktor Human Resources Management Universitas Padjajaran 
Bandung. Sebelum berkarir di Perhutani bekerja sebagai Direktur 
Utama Inhutani.

MOHAMAD SOEBAGJA 
4 Lahir tahun 1960,  Direktur 
Komersial Non Kayu. Menjabat  
Direktur Komersial Non Kayu 
sejak 13 Januari 2014. Karir se-
belumnya adalah Direktur Pema-
saran sejak 8 Mei 2012. Lulusan 
Sarjana Ekonomi Universitas 
Islam Nusantara Bandung pada 
tahun 1985, Strata 2 Magister 
Manajemen di Universitas Tujuh 
Belas Agustus-Semarang tahun 
2011

 TEGUH HADI SISWANTO 
4 Lahir tahun 1959, Direktur 
SDM dan Umum.  Menjabat se-
bagai Direktur SDM dan Umum 
terhitung sejak 13 Januari 
2014. Lulusan Fakultas Kehuta-
nan Institut Pertanian Bogor, dan 
meraih gelar Sarjana Kehutanan   
tahun 1986, Karir sebelumnya 
adalah Kepala Perum Perhutani 
Unit I Jateng  sejak tahun 2010.

Jenjang 1A- 1B

Jenjang 2A- 2B

Tiga BKPH Lampui 
Target Sadapan

KPH BLITAR DIVRE JATIM - RKAP 
sadapan pinus  di KPH 2013  mendekati 
target. Target sadapan seberat 9 524 619 
kg tercapai 9.116 927 kg.  Namun,  ada 3 
BKPH yaitu Bandung, Dongko, dan Kampak  
sadapannya   lampui target masing 103 %, 
113 % dan 118 %.  Pencapaian target  itu 
berkat kerja keras dari mulai dari penyadap, 
mandor, mantri, dan jajaran asper, walaupun 
dalam  cuaca yang kurang bersahabat.  

“ Teman – teman di asperan melakukan 
pembangunan sistem sehingga terbukti 
hasilnya baik. Mereka tidak tergantung figur, 
siapa yang menjadi pimpinannya,” jelas 
Adm/KKPH Kediri Divre Jatim,  M Yusuf 
Noorhajiyanto, S.Hut kepada BINA belum 
lama ini.

Stategi dan  metode yang digunakan 
KPH Kediri adalah saling melakukan pem-
belajaran melalui pendidikan orang dewasa 
atau androgogy paedogogik. Asumsi dasar 
metode ini diterapkan adalah mereka  sudah  
dewasa semua, sudah paham  hak dan 
tanggung jawab, dan mengerti  SOP atau 
tupoksi  yang ditetapkan oleh perusahaan. 

“Ternyata dengan  cara ini berhasil. Ini 
meupakan jalan kebaikan, maka virus – virus 
kebaikan akan disebarluaskan,” jelasnya. 

Para Asper  yang memiliki tanggung 
jawab sadapan getah  pinus  keliling ke 
lokasi – lokasi sadapan. Selain itu, setiap 
saat mereka pun melakukan koordinasi 
dengan HP. 

“ Ada motivasi tinggi bagaimana caranya 
agar sadapan itu tercapai,” tandas  Yusuf  
–  panggilan sehari Adm KPH Kediri ini.

Selain, itu ada pembagian sembako dan 
intensif yang cukup besar.  Dengan sharing 
besar mereka didorong untuk melakukan 
kegiatan di hutan.  Tahun 2014,  target 
sadapan getah pinus seberat  9.381.621 kg 
dengan luas 20.213. 3 hektar dan  2.717.480 
hektar.  SW/MU

Adm/KKPH Kediri Divre Jatim,  M 
Yusuf Noorhajiyanto, S.Hut.

Dewan Direksi Perum Perhutani
BAMBANG SUKMA NANTO 4

Lahir pada tahun 1959, Direktur Utama. Menjabat Direktur Utama sejak 22 Juli 2011 sesuai Surat 
Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-170/MBU/ 2011 diperbaharui dengan Surat Keputusan 
Nomor 10/MBU/2014 tanggal 13 Januari 2014. Jabatan terakhir sebelum berkarir di Perhutani adalah 
sebagai Sekretaris Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan, Kementerian Kehu-
tanan RI. Merupakan sarjana Kehutanan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor lulusan 1983. 
Mendapat gelar Master of Science dari Ateneo De Manila University Philippine tahun 1992, dan Doktor 
Ekonomi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor tahun 2007.

Formasi Jabatan pada Struktur Organisasi Baru Pe-
rum Perhutani untuk Jenjang 1A dan 1B dan 2A – 2B 
sesuai Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani.

6   BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI

6   

BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI 7

 7



CC

SEPUTAR KPH

 

SEPUTAR KPH

BERSAMBUNG

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG

Operasi pengamanan hasil hutan 
dalam wilayah kerja Perum Perhutani yang 
dilakukan bersama dengan Jajaran Polres 
Blora dan beberapa anggota TNI di Dukuh 
Bapangan Desa Mendenrejo dan Dukuh 
Karanganyar Punthuk Desa Pilang, berha-

sil mengamankan 160 batang kayu jati illegal 
dengan volume 3, 4290 M3.

Jajaran keamanan KPH Randublatung 
yang tergabung dalam operasi pengamanan 
hasil hutan kayu jati, melakukan tindakan 
represif berupa penggerebegan di Dukuh 
Bapangan, Desa Mendenrejo, Kecamatan 
Kradenan Blorabe berapa waktu lalu. Hal 

tersebut dilakukan karena dari laporan 
penyelidikan lapangan disinyalir di Dukuh 
tersebut banyak kayu jati illegal.

Administratur PerumPerhutani KPH 
Randublatung Divre Jateng, IrHerd-
ianSuhartono melalui Wakilnya, Rudi 
Hantoro.S.Hut menjelaskan bahwa me-
mang betul diwilayah dukuh tersebut telah 
dilakukan tindakan represif berupa peng-
geledahan terhadap 2 rumah warga yang 
menyimpan kayu jati illegal, 

“Saat di lakukan penggeledahan pada 
rumah Ran Rasit ( 50 ) tahun Tim kami 
berhasil mengamankan 14 batang kayu 
berbagai ukuran dengan volume seban-
yak 0,4245 M3, sedangkan dilokasi kedua 
yaitu dirumah terduga Pri Blek juga berhasil 
diamankan sebanyak 34 batang kayu jati 
curian dengan volume 1,2270 M3,” jelas 
mantan Kasi PSDHL KPH PekalonganTimur 
tersebut.

Rudi Hantoro juga 
mengatakan bahwa dalam 
pengembangan olah TKP 
yang dan setelah di laku-
kan penyisiran sekitar 
lokasi tersebut Jajaran 
Keamanan Perhutani 
bersama Polres Blora dan 
beberapa anggota TNI 
juga menemukan kayu jati 

hasil curian sebanyak 110 
batang dengan volume 2, 
2159 M3. 

“ Kayu jati temuan 
tersebut berada dalam 
rumah penduduk sekitar 
lokasi dan kami sita karena 

merupakan asset Negara dan kami temukan 
dibeberapa titik penyimpanan. Sedangkan 
untuk Dukuh Karang Anyar Punthuk yang 
telah lama menjadi target operasi pengaman-
an hasil hutan kayu jati tim juga berhasil men-
gamankan 2 batang kayu jati curian dengan 
volume 0,2131 M3. Untuk Dukuh Karang 
Anyar Punthuk ini pihak Perhutani KPH Ran-
dublatung hanya melakukan “pembilasan” 
karena beberapa waktu lalu telah dilakukan 
penggeledahan padad ukuh tersebut apabila 
dimungkinkan sebagai tempat penimbunan 
kayu jati illegal,” jelasnya

Untuk melengkapi proses pemberkasan 
perkara tentang tindak pidana kehutanan, 
kayu – kayu hasil penggeledahan tersebut 
diamankan di TPK Randubhlatung I. 

Hms Rdh/Andan.S.

20 KRPH 
Tanda Tangani 

Pakta Integritas
4 KPH MANTINGAN DIVRE JATENG 

Bertempat di ruang Rapat sebanyak 
20 pejabat KRPH menandatangi Pakta 
Integreritas sebagai komitmen dalam pe-
kerjaan di lapangan (15/2). 

Penandatangan tersebut untuk menun-
jang efektivitas pekerjaan di lapangan dan 
juga untuk meningkatkan kuaalitas SDM di 
apangan. 

“ Kita tahu bahwa KPH Mantingan 
dalam evaluasi pekerjaan tahunan be-
rada di rangking 16 dari 20 KPH se-Divisi 
Regional Jateng. Untuk itu perlu kita giat-
kan lagi agar teman-teman di lapangan leb-
ih semangat,” kata Adm/KKPH Mantingan 
Divre Jateng, , Achmad Basuki.

Untuk mewujudkan itu tidak mudah, 
terang dia. Selama masih banyak dari 
pimpinan di lapangan kurang disiplin, ya 
jangan harap  anak buahnya akan disiplin. 

Perlu diketahui bahwa sesui dengan arahan 
Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR 
Wibowo bahwa semua pekerjaan di lapangan 
harus sesuai dengan tata waktu. 

“ Berkaitan dengan semua pekerjaan 
kalau kita sudah terlambat maka semua 
rencana tidak akan tercapai,” katanya bahwa 
untuk semua pekerjaan dilapangan, baik 
mandor maupun KRPH yang secara sengaja 
ikut dalam pembiaran pekerjaan yang tidak 
sesuai dengan aturan maka harus mengun-
durkan diri dari pekerjaan. 

Karena, tegasnya, manajemen sudah 
memberikan kenaikan gaji baik para tenaga 
PP maupun pegawai. 

Dalam penandatangan Pakta Integeritas 
ada 5 butir yang harus dipatuhi oleh KRPH. 5 
aturan itu meliputi :

1. Bekerja secara sungguh-sungguh, 
bertanggung jawab dan jujur  melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi yang telah diamanat-
kan oleh perusahaan, guna mencapai keber-
hasilan dan target pekerjaan, baik di bidang 
perencanaan, tanaman, pemeliharaan, te-
bangan, keamanan dan sosial.

2. Tidak terlibat dan tidak akan melibatkan 
diri, baik langsung maupun tidak langsung, 
dalam kegiatan-kegiatan yang akan men-
garah dan menimbulkan terjadinya illegal 

logging baik secara send-
iri-sendiri maupun dengan 
bekerja sama dengan pi-
hak-pihak lain.

3. Secara konsisten dan 
terus-menerus melakukan 
aksi-aksi komunikasi sosial, 
penyuluhan dan peneran-
gan kepada masyara-
kat sekitar hutan guna 
mencegah kawasan hutan 
dari perusakan tanaman, 
perempelan, penggem-
balaan, penggarapan liar, 
peren cekan, serta pencu-
rian kayu, sehingga tidak 
terjadi perluasan tanah 
kosong dan penurunan po-
tensi sumberdaya hutan.

4. Secara konsisten dan 
terus menerus melakukan 
pengawasan dan pembi-
naan kepada sumberdaya 
manusia di bawahnya (mandor) guna menca-
pai kinerja yang diharapkan di lingkup wilayah 
tugasnya.

5. Bersedia menerima sanksi apabila 
ternyata terbukti dan diketahui tidak men-
taati pakta integritas yang telah disepakati 

serta melakukan perbuatan yang melanggar 
peraturan disiplin karyawan Perhutani No. 
155/Kpts/Dir/2012.

Adanya Pakta Integeritas tentu akan 
menjadikan kinerja KRPH akan lebih hati-hati 
dalam Pengelolaan Sumber Daya  Hutan Se-
cara  Lestari. Hms Mtg/Sigit K

Adm/KKPH Mantingan Achmad Basuki menyerahkan Surat 
Pakta Integeritas kepada KRPH Sadang, Sutadi.

8   BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI

8   

BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI 9

 9



 

SEPUTAR KPH

CC

SEPUTAR KPH

4KPH MAJALENGKA DIVRE JABAR & BANTEN
KPH Majalengka memiliki potensi per-

ekonomian cukup besar di masa mendatang. 
Seiring pembangunan  bandara internasion-
al  Jawa Barat atau BIJB di Kerta Jati dan  tol 
Cikopo–Palimanan. Kedua  proyek tersebut 
ber himpitan dengan kawasan hutan yang 
dikelola Perhutani KPH Majalengka.

Adm/KKPH Majalengka, Ir Jejen, MM  
mengatakan KPH Majalengka mempunyai 
peluang untuk mendukung program pemerin-
tah pusat dan daerah melalui pengemba-
ngan usaha berbasis kehutanan.

“Kawasan hutan Perhutani sangat-
lah strategis untuk mendukung program 
pemerin tahan yang ada di kabupaten Ma-
jalengka,” jelasnya kepada BINA di Maja-
lengeka (26/2)

Menurut master plan, pembangunan 
tol Cikopo–Palimanan sepanjang 49 km 
itu melintasi 4 KPH yaitu KPH Purwakarta, 
KPH Majalengka, KPH Sumedang dan KPH 
Indramayu. Selain itu, rencana pembangu-
nan  bandara internasional Jawa Barat atau 
BIJB juga memanfaatkan kawasan hutan 
yang dikelola Perhutani. 

“Kedua proyek  berskala nasional itu me-
mungkinkan  KPH Majalengka  untuk mem-
buka peluang usaha berupa layanan umum 
jalan tol seperti rest area, wisata terpadu, 
kebun buah  dan agroforestry,” katanya.

Rencana pembangunan rest area wisata 
terpadu berlokasi  di RPH Cibenda BKPH 
Cibenda KPH Majalengka, masuk wilayah 
administrasi kecamatan Kertajati. Secara 
rinci Jejen membeberkan gagasan itu meli-

puti pembangunan rest area seluas 10 hek-
tar di petak 39a, wisata terpadu 20 hektar di 
petak 39a dan 39b, kebun buah 20 hektar 
di petak 39a dan 39b, dan agroforestry 500 
hektar di petak 34 – 45.  

“Jadi luasnya 550 hektar,” jelasnya.
Dikatakan, setelah melakukan studi ban-

ding di beberapa rest area di sepanjang tol 
Cikampek terungkap bahwa mereka men-
galami kesulitan untuk mengembangkan 
usahanya  karena keterbatasan lahan.  

Rencana pembangunan rest area ini 
pa da km 160 dari kiri jalan Jakarta. Didalam-
nya ada POM bensin, fasilitas umum, kuliner 
lokal dan transit area. Kemudian pembangu-
nan   agrowisata atau wisata terpadu  yang 
didalamnya ada arena off road, berkuda, 
play ground, track dan bahkan hotel tran-
sit. Konsep hotel transit sangat sederhana. 
Yaitu berupa tenda di alam terbuka sehingga 
dapat camping 1 – 2 jam.  

“ Wisata terpadu  akan menjaring wisa-
tawan dari negeri jiran. Mereka cukup ter-
bang  1 jam dari negaranya  dan dari BJIB  
ke agrowisata hanya 10 menit,”  katanya, 
optimis.  

Selanjutnya, pembangunan kebun buah 
sebagai show window. Dalam kebun terse-
but akan dikembangkan arboretum, taman 
buah yang berasal dari spesias lokal seperti 
mangga gincu, arumanis, gedong, dan lain-
nya. Termasuk juga kebun bibit dan taman  
buah. Terakhir, pengembangan agroforestry   
seluas 500 hektar didalamnya ada cluster 
buah-buahan, tanaman obat–obatan, ta-
naman buah–buahan yang berasal dari 

nusantara. 
“ Sehingga akan menjadi miniatur kebun 

di Indonesia,” jelas Jejen.  Tidak sampai di 
sini. Bekerja sama dengan pengelola jalan 
tol, sepanjang  kanan – kiri jalan tol Cikopo 
– Palimanan  akan ditanami holtikultura dan 
berbagai  jenis tanaman lokal.   

Dia juga mengungkapkan rencana pem-
bangunan rest area terpadu  sejalan dengan 
master plan dan tata ruang provinsi Jawa 
Barat dan pemerintahan kabupaten Maja-
lengka. 

“Selain itu, rencana ini sejalan pula   
dengan program Kemeneg BUMN dan 
Direktur Utama Perhutani yaitu revolution 
orange. Sangat terintegrasi, terpadu, dan 
sinergis,”  tandas Jejen. 

Pengembangan rest area wisata terpadu 
itu memakan waktu   lima tahun  dari tahun 
2014 – 2018.  Adm KPH Majalengeka  juga 
sudah memaparkan strategi  pemasaran 
rest area. Ada dua pola yang dikembang-
kan yaitu sewa bangunan dan  sewa lahan. 
Demikian pula, durasi sewa pun  fleksibel:  
bulanan, tahunan, dan lima tahunan. 

Konsep pengembangan rest area wisata 
terpadu KPH Majalengka sudah disampai-
kan kepada Kepala Divisi Regional Jawa 
Barat dan Banten. 

“Kita tinggal tunggu persetujuan dan 
realisasinya,” kata Jejen. 

MU 

Show Window Akan Dibangun Di RPH Cibenda

Adm/KKPH Majalengka Divre Jabar dan Banten, Ir Jejen, MM.

Keamanan
Kodusif

KONDISI keamanan  KPH Majalengka 
sangat  kondussif. Ini terekam dari 13  RPH 
di lingkungan KPH Majalengka, sebanyak 
12 RPH dalam zonasi  green, sedangkan 1 
RPH dalam  zonasi red, yaitu  RPH Syah-
bandar.

Waka Adm/KSKPH Majalengka, Dudu 
Abdullah, BScF mengungkapkan hal itu 
kepada BINA di kantor KPH Majalengka 
(26/2) yang didampingi staf Hugra KPH 
Majalengka. 

“Seluruh jajaran keamanan KPH Ma-
jalengka akan berusaha untuk mengubah 
status  RPH Syahbandar dari red menjadi 
green,” katanya.

Selain itu, tambah Dudu Abdullah, KPH 
Majalengka akan menyelesaikan tenurial 
seluas 60,2 hektar sampai akhir tahun 2014, 
yaitu di petak 1 – 6 RPH Pancur Rendang 
BKPH Majalengka, Rencana akan terwujud 
karena para penggarap sudah membubuh-
kan tanda tangan pada kertas hitam di atas 
putih, bahwa lahan yang mereka  garap se-
lama ini merupakan kawasan hutan Negara 
yang dikelola Perhutani KPH Sumedang. 

“ Polanya agroforestry agar masyarakat  

dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan 
aturan yang telah ditetapkan oleh Perhu-

tani,” jelasnya.
Demikian pula, lanjut dia, persoalan te-

nurial di Nunuk Cengal seluas 2706, 14 hek-
tar  mulai dapat diatasi. Seluas kurang lebih 
140 hektar dalam proses untuk direboisasi 
dengan pola agroforestry. 

“ Penggarap sudah mengakui bahwa 
lahan  tersebut merupakan kawasan hutan 
milik negara yang dikelola Perhutani KPH  
Majalengka,”  tandas Dudu Abdullah.

Karena kawasan tersebut merupakan 
hutan lindung, maka tanaman yang dikem-
bangkan adalah jenis buah – buahan agar 
fungsi lindungnya masih tetap terjaga.  Di 
samping itu, masih ada 190 orang yang ber-
bertahan di wilayah itu, tepatnya di petak 6f 
RPH Angrawati BKPH Majalengka.

“Masalah tenurial mulai muncul 1934, 
yaitu tukar menukar kawasan yang tidak 
tuntas. Akhirnya sampai sekarang tetap 
terus diproses penyelesaiannya,”  ungkap   
Dudu Abdulllah.  MU 

Waka Sumedang Dudu Abdullah.

4KPH SUMEDANG DIVRE JABAR & BANTEN
Setelah Jahmid  divonis 6 tahun oleh 

Pengadilan Negeri Sumedang, Polres Su-
medang menahan Dadang S Manaf alias  
Oyot Adang, Biangkerok Blok Satim.  Man-
tan ketua LMDH Rimba Pelangi disidik  oleh 
Polres Sumedang terkait dengan tindak 
pidana bidang kehutanan yaitu melakukan 
penebangan  satu pohon jati tua  berdiam-
eter 476 cm  di petak 27 d blok Satium RPH 
Ujung Jaya  BKPH Ujung Jaya KPH Sumed-
ang pada 26 Juli 2013.

“Dadang S Manaf telah ditahan oleh Pol-
res Sumedang untuk disidik atas   peneban-
gan 1 pohon jati tua di petak 27 d RPH Ujung 
Jaya,”  kata Waka Adm/KSKPH Sumedang 
Utara, Muchamad Drajat  kepada BINA di 

kantor KPH Sumedang (27/2)  yang didam-
pingi Kaur Hugra Asep Ali Rahman, S.Hut  
dan staf Hugra Jaenudin. 

“Lokasi itu merupakan kawasan  LTDI 
– ada makam keramat,” tegasnya.

Peran  Oyot  Adang  dalam  penebangan 
liar tersebut adalah sebagai orang yang 
menginstruksikan agar Jahmid melakukan 
penebangan pohon di blok tersebut atas 
perintah Yana. 

“ Yana  mendapat instruksi dari Oyot 
Adang,” jelasnya. Atas tindakan tersebut, 
warga  dusun Cikoang, Desa Sakurjaya, 
Kec Ujung Jaya Kab Sumedang itu diduga 
melanggar tindak pidana bidang kehutanan 
yaitu pasal 50 ayat 3 huruf f  UU No 41 ta-
hun 1999 tentang Kehutanan. Sesuai pasal 
78 undang-undang tersebut,  perbuatannya 
diancam  penjara 10 tahun dan denda Rp 
10 milyar. 

“Kita terus mengawal proses  hukum  
Oyot Adang, dengan berkordinasi dengan 
Polres dan Kejaksaan  agar terus berlanjut,” 
tegas  Drajat.  Baik vonis terhadap Jahmid 
maupun penahanan Oyot Adang berdampak 
positif bagi Perhutani KPH Sumedang. Ini 
sekaligus menegaskan bahwa blok Satim 
baik de jure maupun de fakcto merupakan 
kawasan hutan negara yang dikelola Perhu-
tani KPH Sumedang.

“Pengelolaan  kawasan hutan blok Satim  
yang mutlak dikelola Perhutani KPH Sumed-
ang. Jadi, tidak bisa diganggu gugat oleh 
pihak mana pun, termasuk  Kasepuhan Ci-
rebon,” tegas Waka  KPH Sumedang Utara.

Dia pun berharap, agar masyarakat  
desa Sakur Jaya tidak mudah terprovo-
kasi dengan lembaga atau perorangan 
yang mengatasnamankan pemilik atau ahli 
waris R Kasan Djayadiningrat atau lainnya. 

Biangkerok Blok Satim Dibui

Waka Adm/KSKPH Sumedang Utara, 
Muchamad Drajat.

Sementara ini,  blok Satim diklaim oleh sem-
bilan pihak; yang menempuh jalur hukum 3 
orang/kelompok dan 6 lainnya tidak.  “Jan-
gan mencoba untuk melakukan perbuatan 
yang melanggar hukum keagrarian seperti 
membuat sertifikat tanah dalam kawasan 
hutan  blok Satim  untuk dihibahkan  atau  
perbuatan  lainnya,” tegas Drajat. 

Selain itu, lanjut  Waka KPH Sumed-
ang Utara, semakin mengukuhkan bahwa 
kawasan bl;ok Satim harus dijaga fungsi 
kelestarian ekosistem.  Karena merupakan 
kawasan perlidungan setempat atau KPS. 
Di mana ada sumber mata air  yang diman-
faatkan oleh masyarakat sekitar Sakurjaya 
dan sekitarnya. MU 

Kerja, Kerja  
dan Kerja!

BERTEMPAT di gedung Islamic Center  
Sumedang (10/2) dilaksanakan serah terima 
jabatan Adm KPH Sumedang, H Cucu Su-
parman, S.Hut kepada penggantinya  Agus 
Masyhudi, S.Hut. Jabatan Wakil Adm/KSK-
PH Sumedang Utara dari Ir. Imam Susetyadi 
kepada Moch. Drajat, BScF, selanjutnya  ja-
batan Wakil Adm/KSKPH Sumedang Se-
latan dari  Moch. Drajat, BScF  kepada Muh. 
Agus N. R, S.Hut; jabatan Kepala Seksi 
PSDH dari  Muh. Agus N. R, S.Hut kepada 
Agus Kurnia S.Hut;  jabatan KTU dari Yaya 
Dachyarna, SE kepada Darmawan

Selain dihadiri segenap karyawan kantor 
KPH Sumedang, juga dihadiri Asisten Dae-
rah I bidang pemerintahan, Ketua DPRD Ka-
bupaten Sumedang, Kapolres Sumedang, 
Dandim 0610 Sumedang, Kepala Kejari 
Sumedang dan Ketua Pengadilan Negeri 
Sumedang. 

Cucu Suparman dalam sambutannya 
mengingatkan kepada seluruh karyawan 
KPH Sumedang untuk menjaga kekom-
pakan atau team work. Selain itu, koordinasi 
dengan pihak eksternal atau stakeholder 
terus terjaga. Seluruh jajaran KPH Sumde-
dang harus memegang moto : kerja, kerja,  
dan kerja ! MU 
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Akarsari 
Direboisasi

4KPH BANTEN DIVRE JABAR & BANTEN
Sebagai kawasan  rawan terhadap  

bencana longsor, Akarsari  harus dilind-
ungi. Salah satunya dengan mereboisasi  
kawasan yang terdiri  Gunung Aseupan 
luas 4.754,48 hektar  (1.174 mdpl), Gunung 
Karang luas 3.402,91 hektar  (1.778 mdpl), 
dan Gunung Pulosari luas 1.746,95 hektar  
(1.346 m dpl). Kawasan hutan yang berlo-
kasi di kabupaten Pandeglang dan Serang 

ini menjadi tanggung jawab Perhutani KPH 
Banten.

Untuk mencegah bahaya tersebut, KPH 
Banten melakukan penanaman. di petak 
31 RPH Mandalawangi BKPH Pandeglang,  
yang berbatasan dengan kampung Pa-

sir Pinang Desa 
Ramea Kecamatan 
Mandalawangi (09/1/
2014). Selain dihadiri 
Waka KPH Banten 
Barat  Endang 
Sulaimena, BScF, 
juga masyarakat 
Kp. Pasir Pinang, 
LMDH Bumi Rahayu, 
Kepala Desa Ramea, 
Ketua Paguyuban 
LMDH Pandeglang, 
dan unsur Muspika 
k e c a m a t a n 
Mandalawangi. 

K a w a s a n 
Akarsari penting 
untuk direboisasi 
karena  mempun-

yai fungsi strategis. Yaitu menjaga fungsi 
hidroologis daerah hulu dari 5 DAS (Ciliman, 
Cibungur, Cidanao, Ciujung, dan Cibanten) 
dan  penyangga aktifitas perekonomian ma-
syarakat khususnya Kabupaten Pandeglang 
dan Serang serta Provinsi Banten. Di kaki 
gunung Akarsari terdapat 42 desa. Mata 
pencaharian penduduknya mayoritas  seb-
agai petani hutan (petani penggarap). Curah 
hujan  termasuk tinggi di mana sekitar 58,23 

%/ tahun,  mempunyai curah hujan 3500 
– 4000 mm/tahun. Analisa peta  kemiringan  
bervariasi, sebagian besar didominasi 15 
– 25% (40,57%).

Endang Sulaeman mengatakan Per-
hutani KPH Banten akan melaksanakan 
penanaman di wilayah kabupaten Pande-
glang terutama daerah yang rawan longsor.  
Dengan harapan tidak akan terjadi bencana 
longsor. Dia juga mengajak   seluruh masya-
rakat dan LMDH agar bisa menjaga keles-
tarian Gn. Akarsari. 

 E. Iwan Gunawan yang mewakili camat 
Mandalawangi  menyampaikan ucapan te-
rima kasih kepada Perhutani atas terseleng-
garanya  kegiatan . 

“Semoga dapat bermanfaat bagi kita 
semua, khususnya bagi warga sekitar,” kat-
anya, berharap. Untuk itu, kita  semua harus 
dapat menjaga dan memelihara kawasan 
hutan.  Hal  senada juga dikatakan  Kepala 
Desa Ramea Busro dan Ketua Paguyuban 
LMDH Kab. Pandeglang Dwisawarno. 
Mereka  mengajak seluruh warga masyara-
kat Ramea  bersama-sama menjaga dan 
menyelamatkan hutan  karena Gn. Aseupan 
merupakan salah satu hutan penyangga air 
yang ada di Provinsi Banten.

Kawasan Akarsari penting untuk dire-
boisasi karena  mempunyai fungsi strategis. 
Yaitu menjaga fungsi hidroologis daerah hulu 
dari 5 DAS (Ciliman, Cibungur, Cidanao, 
Ciujung, dan Cibanten) dan  penyangga ak-
tifitas perekonomian masyarakat khususnya 
Kabupaten Pandeglang dan Serang serta 
Provinsi Banten. MU-Hppih/Yy

Pelatihan 
Koperasi Bagi 

LMDH, TPM 
dan Tomas

Untuk meningkatkan pemahaman ten-
tang koperasi terhadap LMDH Alam Lestari 
Sejahtera, TPM, tokoh masyarakat, dan 
tokoh masyarakat (Tomas), KPH Banten 
menyelenggarakan pelatihan lembaga 
perekonomian masyarakat di Leuwibalang 
Kec Cikeusik Kab Pandeglang (15/2/). 
Selain menyelenggarakan pelatihan,  juga 
memberi bantuan sarana prasarana kepada 
masyarakat desa tersebut.

Kenapa  Leuwibalang?  Desa ini  salah 
satu hutan pangkuan desa dari 157 hutan 
pangkuan desa  di wilayah hutan Perum 
Perhutani KPH Banten.  Menurut tokoh ma-
syarakat Leuwibalang, kata Leuwi Balang 
berasal dari kata Leuwi berarti  danau/rawa.  
Balang  artinya  areuy/pohon merambat. 
Konon, katanya,  dahulu terdapat areuy 
/pohon yang merambat yang besar berada 

ditengah leuwi/danau tersebut. Menurut 
Kepala Desa  Leuwibalang, desanya  yang 
memilki   luas wilayah sekitar 3.500 hektar     
berpenduduk    1.582 jiwa  atau 469 KK.

 “Terselenggaranya   pelatihan ini 
diharapkan koperasi yang berada di  ma-
syarakat desa hutan ini dapat lebih maju 
dan berkembang,”  jelas KSS PHBM KPH 
Banten  Deden Ismujiarko. Sebagai nara 
sumber  terdiri Disperindag dan Dekopinda 
Kab. Pandeglang.   
Camat Cikeusik   
menyampa ikan 
terima kasih ke-
pada Perhutani 
karena telah 
ikut andil dalam 
mensejahterakan 
masyarakat desa 
hutan dengan 
cara mengadakan 
pelatihan kop-
erasi. Hal senada 
juga diucapkan  
Kepala Desa 
Leuwibalang, H. 
Iin Karsan. 

Pada kesem-
patan tersebut,  
Perum Perhutani 
KPH Banten   me-
nyerahkan bantu-

an untuk desa Leuwibalang berupa bantuan 
sarana ibadah, pendidikan, dan  kesehatan 
sebesar Rp 27.810.000. KSS PHBM  Deden 
Ismujiarko menyerahkan   Kepala desa 
Leuwibalang  H. Iin Karsan.  “Kita mengu-
capkan terima kasih dan apresiasi yang 
tinggi kepada  Perhutani, semoga bantuan 
tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat-
nya,” kata Iin Karsan. 

MU-Hppih/Yy

KPH Fokus  SDH
4 KPH BOGOR DIVRE JABAR & BANTEN

Kepala  Perhutani Devisi Regional Jawa 
Barat dan Banten, Ir  Dadang Hendaris men-
gatakan  kita sekarang sudah mulai berubah 
dan berkerja fokus. Dua fungsi bisnis dan 
pengelolaan hutan sudah dipisah. KPH 
fokus pada pengelolaan hutan.

Hal itu ditegaskan ketika menyampaikan 
sambutan dalam acara pisah dan sambut 
pejabat baru di lingkup KPH Bogor di gedung 
Tegar Beriman Pemda Bogor (13/2/2014). Ir 
Asep Rusnandar, MM promosi  ke kantor  
direksi,  Uum Maksum, S.Hut. MM promosi  
ke Kadiv  Regional Jawa Barat dan Banten, 
Manager SEETF Agus Yulianto diangkat 

menjadi Adm Cianjur. Sedang pejabat baru 
Maman Rosmantika, S,Hut  sebagai Adm  
Bogor, Ir Imam Widodo Waka KPH Bogor, 
dan Komarudin, S,Hut manager SEETF. Se-
lain dihadiri Kadiv Regional Jawa Barat dan 
Banten,  hadir pula Sekda mewakili Bupati 
Bogor, segenap kepala dinas dan SKPD ter-
kait Kab Bogor, Polres. Kejaksaan Cibinong,  
Kasi PSDH,  Asper, KRPH, LMDH, LSM, 
dan undangan lainnya.

Dikatakan, pekerjaan KPH semakin 
fokus dan enteng karena tidak perlu me-
mikirkan biaya, hanya mengelola sumber 
daya hutan. Maka diharapkan sumber daya 
manusia di KPH harus bagus dan fokus 
dalam bekerja. 

“Maka Sabtu harus masuk kerja,” tegas 
Dadang Hendaris. 

Kenapa Sabtu masuk? “Karena per-
soalan-persoalan yang berkaitan dengan 
sumber daya hutan seperti pennaman, 
pemeliharan sampai pada  ancaman  terha-
dap  kawasan hutan seperti pencurian  per-
ambahan, bahkan banjir dan longsor tidak 
mengenal hari libur,”  tegasnya. 

Dikatakan,   KPH Bogor mengelola hu-
tan linsung cukup luas yaitu  12.5 % dari 
luas yang secara keseluruhan.  Hutan terse-
but wajib  dikelola  dengan baik, dipelihara 
dan dijaga kelestariannya. 

“Kalau tidak baik, wajib ditegur oleh 
bapak Bupati Bogor,” kata Dadang Hen-
daris.

 Berkaitan dengan Sentul Eco-Edu Tour-
isme Forest (SEETF), Kepala Kadiv Perhu-
tani  Regional Jawa dan Banten mengingat-
kan kembali bahwa kawasan ini dikembang-
kan untuk pendidikan, wisata, penelitian, 
dan lain-lain. Didalamnya, terdapat banyak 
plasma nuftah yang harus dilindungi. 

Dalam pengembangannya, banyak 
pihak sudah bertisipasi  untuk melakukan 

kerja sama penanaman dan pembangunan 
sarana dan prasarana. Astra PT Gas Neg-
ara melalui CSR sudah menanam pohon di 
sana, kemudian dengan pemerintah Korea 
Selatan untuk pembangunan sarana dan 
prasarananya. 

“Kita harus mengelola kawasan ini lebih 
baik lagi  karena ini (bagian) hidupnya Ja-
karta,” tegas Dadang Hendaris. 

Lampaui Target RKAP
 Pengelolaan sumber daya hutan di KPH 

Bogor 2013 hampir tidak ada kenadala yang 
berarti.  Rencana kegiatan dan pencapaian 
kinerja KPH Bogor  berjalan mulus atau se-
ratus persen terlaksana dengan baik.

“Pendapatan KPH bogor 2013 terca-
pai 130 %, melampui target RKAP,”  ucap 
Kasi PSDH KPH Bogor H Syarif, S.Hut ke-
tika menyampaikan sambutan sebagai wakil  
karyawan KPH Bogor dalam acara pisah 
dan sambut pejabat baru di lingkungan KPH 
Bogor.

“Karena semua karyawan merasa nya-
man bekerja di bawah pimpinan  Pak Asep 
Rusnandar.”

Namun, lanjutnya, di balik keberhasilan 
ada persoalan yang belum dapat disele-
saikan secara tuntas, yaitu tenurial. Dari 
luas  KPH Bogor 49 ribu hektar, hampir 
separuhnya atau 24 ribu hektar merupakan 
kawasan tenurial, 2012. Kemudian,  2013 
luas tenurial  susut menjadi 19 ribu hektar.

“Ini berkat  tim kerja yang terdiri dari tim 
keamanan, tim perencanaan,  dan tim AEJ 
menjadi tim terpadu,” jelas Syarif. 

Tim terpadu merubah mindset, merubah 
pola pikir, dan pola tindak bagiamana  lokasi 
tenurial menjadi lokasi yang produktif untuk 
pendapatan perusahaan. 

MU 

Siap Lanjutkan 
Program

4 KPH CIANJUR DIVRE JABAR & BANTEN

Tiga pejabat  Perhutani KPH Cianjur  
beralih tugas baik itu promosi maupun 
mutasi. Ke-tiga pejabat  tersebut yaitu  
Administratur/KKPH Cianjur Ir. Bambang Ju-
riyanto MM. mutasi  menjadi Administratur/
KKPH Ciamis, Kasi Keuangan dan Umum 
(KTU) Asyikin SE beralih tugas ke KPH 
Ciamis, dan Agus Soleh S.Hut Kasi PSDH 
KPH Cianjur promosi  menjadi Wakil ADM/
KSKPH Sukabumi 

Serah terima jabatan berlangsung di Gd. 
Bale Rancage  Cianjur, 17 Pebruari 2014, 
Ir. Bambang Juriyanto MM  menyerahkan 
tampuk pimpinan kepada pejabat baru  
Dr. H Henry Purnomo, S.Hut MM. yang 
sebelumnya menjabat Administratur KPH 
Indramayu. Sementara itu Kasi PSDH dari 
Agus Soleh S.Hut diserahterimakan kepada 
pejabat baru Angga Prawira, S.Hut yang 
sebelumnya menjabat Asper/KBKPH Leng-
kong KPH Sukabumi, Kasi Keuangan dan 
Umum (KTU) diserahterimakan dari Asyikin. 
SE kepada pejabat baru Untung Guntoro 
Edy Caramoy. SE yang sebelumnya menja-
bat Kasi Keuangan dan Umum (KTU) KPH 
Sukabumi  

Dalam sambutannya, Ir. Bambang Juri-
yanto. MM mengatakan, secara fisik dirinya 
sudah meninggalkan KPH Cianjur tetapi tali 
silaturahmi tetap tidak terputus. “Saya men-
gucapkan terimakasih pada tim dan seluruh 
karyawan/karyawati Perhutani KPH Cianjur 
yang sudah bekerja bersama  selama men-
jabat Adm di KPH Cianjur,” ucapnya.

Dr. H Henry Purnomo, S.Hut. MM 
sebagai penggantinya, siap melanjutkan 
program  yang telah disusun oleh pimpinan 
lama  sesuai dengan prosedur yang ber-
laku. Sementara itu juga dilakukan serah  
terima jabatan Ketua Pengurus Dharma 
Wanita Persatuan Cabang KPH Cianjur dari 
Ny Bambang Juriyanto kepada Ny Henry 
Purnomo. 

Acara ini di hadiri oleh tamu undangan 
antara lain  Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 
dr Suranto, MM, Kapolres Cianjur, Dandim 
Cianjur, Ketua DPRD Kab Cianjur, Kejari 
Kab Cianjur,  Dinas Kehutanan Dan Perke-
bunan Kabupaten Cianjur, Himpunan Pensi-
unan Kehutanan dan Mitra Perum Perhutani 
KPH Cianjur. 

Asto/MU

12   BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI

12   

BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI 13

 13



 
SEPUTAR KPH

CC

WAWASAN

Global Warming
Tanggung Jawab Bersama

4KPH INDRAMAYU DIVRE JABAR & BANTEN
Adiwiyata sebagai program Kementerian 

Negara  Lingkungan Hidup dalam rangka 
mendorong terciptanya pengetahuan dan 
kesadaran warga sekolah dalam upaya 
pelestarian lingkungan hidup. Diharapkan 
setiap warga sekolah ikut terlibat dalam 
kegiatan sekolah menuju lingkungan yang 
sehat dan menghindari dampak lingkungan 
yang negatif.

 Untuk mendukung sekolah cinta 
lingkungan,  Kesepakatan Bersama an-
tara KPH Indramayu dengan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Indramayu menekan 
kesepakatan  bersama   yang diwakili oleh 
SMA N 1 Sindang, SMA N 1 Losarang, SMP 
N Losarang, dan SMP N 1 Kertasmaya. 
Dalam rangka kerjasama penanaman/
penghijauan dan pengembangan tanaman 
hutan di lingkungan sekolah yang ada di 

kabupaten Indramayu.
Salah satu  realisasi  kerja 

sama dengan Dinas Pendi-
dikan Kabupaten Indramayu,  
KPH Indramayu tela menyal-
urkan bantuan bibit kehutanan 
sebanyak 2050 plances. Rinci-
annya.  2012 sebanyak 1.150 
Plances ( 1000 plances jenis 
bakau-bakau dan 150 plances 
jenis mahoni) kepada SMAN 1 
Losarang;  2013 sebanyak 300 
plances jenis accacia mangium 
kepada SMPN 1 Losarang. 
Selanjutnya,   Pebruari 2014 
sebanyak 600 plances ( 300 
plances jenis bakau-bakau 
dan 300 plances  jenis Accacia 
mangium ) untuk  SMAN 1 Sindang, SMAN 
1 Losarang, SMP N Losarang, dan SMP N 1 
Kertasmaya. 

Bantuan bibit tanaman kehutanan ke-
pada 4 lembaga pendidikan  tersebut meru-
pakan salah satu partisipasi KPH Indramayu 
dalam mendukung sekolah mengikuti pro-
gram Adiwiyata Mandiri maupun Adiwiyata 
Tingkat Pusat.

Agus Yulianto S. Hut,  Adm/KKPH In-
dramayu  mengatakan  hal yang terpenting 
dalam bantuan bibit tanaman ini adalah bu-
kan hanya memberikan bibit tanaman, tetapi 
perlu adanya pemeliharaan secara kontinyu 
dan memberikan edukasi serta kesadaran 
kepada Siswa – siswi di Indramayu. 

“Masalah Global Warming merupakan  
tanggung jawab semua pihak,”  tandasnya.  

Hms Idr/

Oleh : 
Corryanti, Datin Waluyani, Purwanto.

Puslitbang Perhutani

Mengelola Hutan Bersama Masya ra kat
Telah diketahui, sekitar 60% atau diper-

kirakan 116 juta jiwa, penduduk In donesia 
menghuni daratan P. Jawa. Masih relevan 
dengan ini, Perhutani dengan kawasan kelola 
hutan lindung dan produksi  yang berada di 
pulau Jawa,  akan terus bersentuhan den-
gan lebih dari 5.000 desa, berada di dalam 
maupun sekitar kawasan hutan. Wajarlah bila 
kemudian banyak yang beranggapan, keber-
langsungan hidup masyarakat desa di pulau 
Jawa sangat tergantung pada ek sistensi 
hutan yang dikelola Perhutani.  Kebutuhan 
masyarakat membutuhkan pangan, papan, 
energi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Program mengelola hutan bersama 
masyarakat, pada hakikatnya telah dimulai 
sejak dekade 1970an  melalui beberapa 
program dengan fokus yang berbeda-beda 
dan berkembang mengikuti tuntutan lingkun-
gannya, misalnya Program Kesejahteraan, 
MaLu-MaMa (1972); Pembangunan Masya-
rakat Desa Hutan (1982); Pemba ngunan 
Masyarakat Desa Hutan; Perhutanan Sosial 
(1986); Pembangunan Masyarakat Desa 
Hutan Terpadu (1990); Padat Karya (1998/
1999); Pembangunan Masyarakat Desa 
Hutan (PMDH), Hutan Rakyat; dan terakhir 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan bersama 
Masyarakat (2001). Secara prinsip program-
program tersebut mengonsep tentang mem-
bangun dan mengembangkan hutan yang 
dikerjakan secara bersama-sama, Perhutani 
dan masyarakat. Masyarakat diperbolehkan 
memanfaatkan lahan hutan dalam jangka 
waktu tertentu dengan menanami dan me-
manen tanaman palawija.

Sejak tahun 2001, konsep pengelolaan hu-
tan bersama masyarakat dikukuhkan dengan 
sistem PHbM (Pengelolaan Hutan bersama 
Masyarakat). Porto-folio kebijakan ini mem-
beri kesempatan, setiap anggota masyara-
kat pada lembaga hutan (disebut Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan, LMDH) mendapat 
hak garapan minimal 0,25 ha. Dengan akses 
ini diharapkan dapat meningkat kegiatan 
pertanian di lahan hutan (wana-tani, agrofor-
estry), meningkat  pendapatan ser ta menin-
gkat penjagaan lingkungan  hu tan dalam arti 
luas. Perhutani, berkewajiban memfasilitasi 
proses penyusunan rencana, pelaksanaan, 
pemantauan dan eva luasi PHbM. Perhutani 
pun memiliki tugas berkontribusi dalam  
produktivitas, sesuai sistem, rencana, kultur 
dan budaya pe rusahaan yang kondusif, serta 
bekerja sama dengan masyarakat desa hutan 
de ngan  pihak yang berkepentingan dalam 
rang ka mendorong proses optimalisasi dan 
berkembangnya kegiatan.

Ada apa dengan masyarakat hutan ?
Bila mencermati sejarah praktik wana-tani 

(agroforestry) di Perhutani yang su dah ber-
langsung seusia dengan umur perusahaan ini, 
semestinya kehidupan ma syarakat hutan pun 

semakin baik seiring dengan lestarinya hutan 
dibawah kelola Perhutani. Namun, mengapa 
kehidupan dan kesejahteraan masyarakat 
di dalam dan di sekitar kawasan hutan tidak 
juga kunjung membaik, dan bahkan kawasan 
hutan masih terusik  karena masyarakat 
hutan ? Pada beberapa kasus, masyarakat 
hutan disinyalir menjadi penyebab rusaknya 
hutan, penebangan kayu ilegal, pencurian 
kayu secara berkelompok dan terorganisasi, 
sehingga terdapat kekhawatiran semakin 
dekatnya masyarakat ke lokasi hutan semakin 
tinggi tingkat ancamannya.

Praktik wana-tani sejak dulu hingga hari 
ini dijalankan dengan modal, pengetahuan 
dan teknologi  terbatas, sehingga tidak jarang 
menyebabkan perolehan hasilnya tidak opti-
mal. Persoalan lain muncul ketika posisi tawar 
(bargaining position) atas produk yang dihasil-
kan sangat rendah, dan  kalah berkompetisi 
dalam pemasarannya.

Wana-tani yang diterapkan di kawasan 
hutan Perum Perhutani belum sepenuhnya 
menunjukkan hasil yang memadai. Tan ta ngan 
dan kendalanya antara lain karena sub sek-
tor kehutanan dan masyarakat desa hutan 
relatif kurang peka terhadap perkemba ngan 
teknologi pertanian. Di samping itu kondisi 
tanah hutan tidak semua subur, bahkan se-
bagian besar marjinal dan topografi banyak 
yang berlereng. Perkembangan la han hutan 
pun tidak lagi sesubur di masa lalu.

Pada umumnya masyarakat desa hutan 
merupakan golongan yang lemah sosial-eko-
nominya, sehingga mereka memiliki keterba-
tasan modal, ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Wana-tani yang dilakukan pesanggem masih 
terbatas pada tanaman pangan dan bersifat 
subsisten. Keterbatasan tersebut menyebab-
kan masukan usaha agroforestry terbatas, 
sehingga hasilnya tidak optimal dan kurang 
bersaing dengan usaha lain. Disamping itu, 
pemasaran produk wana-tani masih belum 
efisien dan posisi tawar petani hutan (pesang-
gem) masih rendah. 

Melihat komitmen dan praktik di lapangan,  
tampaknya sistem wana-tani   yang berjalan 
selama ini belum mampu berkontribusi nyata 
bagi perusahaan dan belum mampu me-
ningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
hutan.  

Revitalisasi program wana-tani 
Tantangan pertambahan penduduk dan 

dinamika persoalan politik-ekonomi-sosial 
di sekitar, menuntut perusahaan memiliki 
konsep bisnis yang tidak mengabaikan pada 
aspek kesejahteraan masyarakat di dalam 
maupun sekitar kawasan hutan. Dengan 
mengetahui peran hutan yang mampu meng-
hasilkan produk-produk selain kayu dapat 
dikembangkan (bila memiliki teknologi dan 
mengaplikasikannya), keberadaan hutan 
sebagai  sistem penyangga kehidupan (life 
support system) menjadi semakin nyata. 
Ketika pertambahan penduduk tidak diiringi 
peningkatan pengetahuan dan kepandaian, 
masalah lain akan mengikuti. Konsep dan 
praktik wana-tani yang direvitalisasi dianggap 

dapat menjadi solusi yang tepat.
Mendukung konsep wana-tani yang tere-

vitalisasi, maka mengembangkan usaha inti 
bagi perusahaan dewasa ini sudah benar, ti-
dak menitikberatkan pada hasil kayu semata, 
tetapi juga non-kayu, termasuk hasil-hasil 
wana-tani, merupakan strategi bisnis utama. 
Hasil hutan non-kayu yang potensial  dan 
dapat dikerjasamakan dengan masyarakat 
sekitar hutan harus dibangkitkan, contoh a. 
hasil dari bambu, rotan , merupakan hasil 
hutan yang dapat dilestarikan; b. getah, kopal, 
gondorukem, terpentin, minyak kayu putih, 
minyak atsiri, merupakan produk kimia hutan; 
c.air, kopi, cengkeh, aren, jagung, empon-em-
pon, madu, merupakan produk pangan dan 
kesehatan; d. Memanfaatkan energi mikro-hi-
dro hingga kemungkinan memperjualbelikan 
potensi karbon hutan.

Pengelolaan sumberdaya hutan dengan 
membangkitkan teknik wana-tani (agro-
forestry) menjadi keharusan, agar mampu 
menjamin keberadaan hutan di pulau Jawa. 
Seyogyanya praktik wana-tani menjadi 
bisnis perusahaan yang tersistem secara 
korporasi, sehingga mampu memberikan kon-
tribusi fisik dan keuntungan bagi perusahaan. 
Revitalisasi yang disebut sebelumnya dalam 
uraian ini adalah merevitalisasi sistem bisnis 
dan teknologi/ praktik yang dilakukan, se-
hingga meminimalkan kegagalan. Revitalisasi 
wana-tani harus didukung oleh kesiapan ele-
men-elemen yang kuat, seperti:

a.Teknologi, yaitu praktik yang sesuai/ 
tepat/ pas dengan karakter wilayah, sosial-
budaya masyarakat

b.Kekompetenan tenaga pelaku yang 
dibekali dengan modal pengetahuan bisnis 
secara praktis.

c.Terdapat standar pengukur, sehingga 
mampu menjadi pengontrol berjalannya bis-
nis dengan baik.

d.Terdapat sistem pengevaluasian, 
sehingga menjadi acuan dalam meren-
canakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan 
memeperbaiki terhadap proses pengemban-
gan bisnis wana-tani.

e.Harus ada target produk yang akan 
dihasilkan dari proses bisnis wana-tani, yaitu 
produyk yang kompetitif dan memiliki peran 
dalam lingkaran kebutuhan pasar.

Penutup
Kenyataannya mempraktikkan wana-tani 

dalam hutan di P Jawa tidaklah semudah 
membalik telapak tangan atau semudah 
mengonsepkan program.  Input kelola wana-
tani tidak sebatas penyediaan lahan, tetapi 
knowledge/pengetahuan praktis, upaya me-
ningkatkan hasil, serta bisnis yang kontinyu 
(langgeng).  Perangkat keras dan lunak sama 
urgensinya untuk diberdayakan. LMDH men-
jadi mitra untuk keberhasilan berlanjut.  Masih 
sejalan dengan itu, kesejahteraan masyarakat 
hutan memang bukanlah tugas utama Perum 
Perhutani, namun upaya membuka diri dari 
pihak perusahaan terhadap pihak-pihak 
pemerhati dan terkait harus diwujudkan den-
gan realita kerjasama. ***

Revitalisasi Wana-Tani (Agroforestry)

4KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Gunung Kelud beberapa kali meletus. 

Tercatat meletus pada tahun 1901, 1919 
(1 Mei), 1951, 1966, dan 1990. Tahun 2007 
gunung ini kembali meningkat aktivitasnya. 
Kemudian  13 Februari 2014 gunung Kelud 
yang terletak di perbatasan Kab Kediri, Kab 
Blitar,  dan Kab Malang kembali meletus dan 
menelan korban jiwa dan harta walaupun 
tidak sedasyat tahun 1919. 

 Setelah   status gunung Kelud mening-
kat,  Adm Kediri M Yusuf Norhajiyanto, S.Hut  
menyatakan status siaga untuk BKPH Pare 
sampai dengan  keadaan normal kembali. 
Dan memerintahkan kepada segenap jaja-
ran BKPH Pare melalui Korkam KPH Kediri 
untuk membuat jadwal piket siaga gunung 
Kelud dan mengambil langkah-langkah 
pena nganan strategis jika terjadi becana.

Tanggal 8 Pebruari 2014 Jam 12.43.WIB,  

berdasarkan pantauan KRPH 
Pandantoyo,  BVMKG mengimfor-
masikan status gunung Kelud ma-
sih waspada dan aktivitas warga 
masih berjalan seperti biasanya.

Berdasarkan pantauan KRPH 
Pandantoyo, BVMKG mengimfor-
masikan  perkembangan gunung 
Kelud telah terjadi gempa Vulkanik 
dangkal sebanyak 18x, gempa 
vulkanik dalam sebanyak 101x 
tektonik jauh 3x, Tektonik Lokal 2 x 
suhu 56,7◦C, dengan status tetap 
masih Siaga  sampai  dengan pu-
kul 19.40 WIB.

Setelah mengikuti rapat 
pembahasan persiapan gunung 

Kelud erupsi di kantor Dinas PU, KPH Kediri 
mendapat tugas yaitu mempersiapkan 
petugas masing-masing 10 orang di lo-
kasi evakuasi kecamatan untuk gabung  tim 
evakuasi, membantu pakaian bekas yang 
layak pakai, bersama tim di kecamatan un-
tuk melakukan identifikasi dan pemeriksaan 
lapangan jalur lahar dan tandon lahar.

 Pada tanggal, 13 Februari 2014, ber-
dasarkan pantauan Korkam KPH Kediri,    
BVMKG  waktu 21.00 WIB  menginfor-
masikan  status gunung Kelud dari siaga  
menjadi awas  dengan jarak aman 10 km 
dari puncak gunung tersebut. Sebelumnya, 
evakuasi warga sudah mulai dilakukan sejak 
jam 17.00 WIB  ke tempat titik aman.

Adm Kediri menginstruksikan  kepada 
Polmob dan jajaran Asper Pare untuk siaga 
di RPH Pandantoyo. Selanjutnya, seluruh 

Satker hadir di Posko Simpang Lima Gumul 
untuk pembagian tugas, dan Yusuf   beserta 
jajaran untuk mengawal di Kepung. 

“Berdasarkan Laporan BVMG, pu-
kul  22.55 WIB gunung Kelud dinyatakan 
meletus, terjadi letupan-letupan, kilat dan 
wedus gembel yang terlihat jelas dari lokasi 
yang teraman,” jelas Adm Kediri 

Jam 23.15 s.d 24.00 WIB,  Adm Kediri  
berada pengungsian di Balai Desa Kepung. 
Korkam  mengunjungi pengungsi yang be-
rada di kantor kecamatan Kepung di mana 
hujan pasir dan kilatan petir sudah mulai 
dirasakan sehingga listrik menjadi padam.

Pada 14 Februari, M Yusuf Norhajiyanto  
mengadakan rapat untuk pembagian tugas 
untuk menyelamatkan warga dan mengatur 
mekanisme penyaluran bantuan. “BKPH 
Pare dijadikan Posko utama,” tunjuknya.

Kegiatan lain pasca erupsi adalah 
mengadakan evaluasi dan bantuan pem-
bersihan/perbaikan bangunan secara 
khu  sus bangunan Perhutani, rumah dinas  
KRPH, rumah mandor  rusak. Selain itu, 
melakukan pembersihan dan perbaikan 
fasilitas umum dan  rumah penduduk  yang 
rusak. Melakukan inventarisasi di lokasi 
-lokasi  kawasan hutan yang  masih belum  
dapt  dimasuki oleh pertugas lapangan KPH 
Kediri. Selanjutnya melakukan penanganan 
sumber da ya hutan seperti  pemisahan ge-
tah kotor campur debu dan lain-lain. Ke-
mudian melakukan penye lamatan bibit di 
persemaian. Dan melakukan penyulaman 
terhadap tanaman muda yang mati. 

MU 

Didikasi Terhadap Korban Erupsi Gn Kelud
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KOLOM S O S O K

Anda pernah beli durian ? Beli lang-
sung di kebun, di pinggir jalan, di toko 
retail atau di mall ? Kalau ingin harga 
murah, belilah langsung di kebun, tetapi 
kalau Anda penggemar maniak durian 
dan uang bukan masalah, beli di mall 
dijamin lebih bagus isinya.

Selisih harga durian di kebun dengan 
harga di mall bisa berlipat-lipat, dan itu 
adalah keuntungan yang dinikmati oleh 
para pelaku pemasaran yang tidak ikut 
menanam. Pembeli di mall bersedia 
membayar lebih tinggi karena ada jami-
nan rasa lebih enak, buah lebih bersih,  
kemasan lebih menarik dan tempat lebih 
nyaman. Ada rekayasa yang membuat 
durian di mall memiliki nilai tambah lebih 
tinggi menghasilkan keuntungan yang 
lebih besar.

Nilai tambah durian bisa lebih tinggi 
lagi tergantung kreatifitas dan rekayasa 
yang diterapkan. Contohnya, apabila 
durian dijadikan bahan dasar minuman, 
satu geluntung buah durian bisa men-
jadi berporsi-porsi minuman es campur 
rasa durian. Apalagi jika suatu hari nanti 
ada inovasi yang memungkinkan semua 
orang bisa menikmati durian tanpa harus 
khawatir tekanan darah menjadi tinggi, 
nilai tambahnya akan semakin berlipat. 

Sekarang, silahkan kata-kata durian 
di atas diganti dengan produk primer lain, 
seumpama : kelapa muda, nanas, manga, 
ikan lele, daging kambing, rempah-rem-
pah, dan ssessttt, coba ganti dengan 
kayu jati, kayu rimba, gondorukem, ter-
pentin, kopal, minyak kayu putih, madu, 
dan sederet produk hasil hutan Perhutani 
lainnya.  

Untuk penghasil produk primer (sep-
erti Perhutani), besarnya keuntungan 
tergantung pada seberapa besar sum-
ber daya alam yang dimiliki dan tingkat 
produktiftas yang dihasilkan.

Apabila sumberdaya alam yang di-
kuasainya relatif tetap, maka produktifitas 
menjadi sangat penting. Apabila produkti-
fitas pun susah digenjot, maka kreatifitas, 
inovasi dan teknologi menjadi lebih pent-
ing untuk menciptakan nilai tambah me-
lalui pengolahan lanjutan produk primer.  

Semakin kreatif, semakin tinggi 
inovasi dan semakin canggih teknologi, 
semakin besar potensi nilai tambahnya. 
Setelah itu, saatnya mengharap keuntun-
gan lebih banyak.

Kreatifitas, inovasi dan teknologi 
menjadi kata kunci bagi berbagai macam 
produk bukan hanya untuk menaikkan 
nilai tambah tetapi juga supaya menang 
bersaing dan kelak lebih laku dibanding 
produk saingannya.  

Lihat produk-produk IT dan Oto-
motif. Produsen IT misalnya berlomba 
menambah nilai dengan menciptakan 
fitur smartphone untuk lebih memanjakan 
pemakai supaya semakin laku. Demikian 
pun produsen otomotif, faktor keamanan, 
kenyamanan dan keindahan dikemas 
sebegitu rupa supaya produknya menjadi 
pilihan pertama konsumen.

Untuk produk teknologi canggih, 
ketergantungan terhadap sumberdaya 
alam memang relatif kecil, tetapi keter-
gantungan akan sangat tinggi pada hasil 
analisa pasar, kreatifitas dan inovasi.  
Bagi mereka, R & D sangatlah penting.

Perhutani menyadari ini, maka produk-
tifitas sumber daya hutan dan penciptaan 
nilai tambah terus dilakukan meskipun 
penampakan hasilnya kadang tidak lang-
sung nyata terasa. Bahkan saking berse-
mangatnya, sifat jangka panjang tanaman 
kehutanan sering dikalahkan oleh ketidak-
sabaran pengelola sehingga upaya dan 
keinginan mencapai tingkat produktifitas 
tinggi meninggalkan akal sehat.

Sebagai perusahaan yang meng-
hasilkan produk utama kayu dan non 
kayu, sejarah mencatat Perhutani sejak 
lama ber upaya mengangkat nilai tambah.  
Antara lain dengan mendirikan PMKP 
Krai, 1969, PGT Paninggaran, 1971, In-
dustri Kayu dan Industri Non Kayu mulai 
tahun 1974 di berbagai tempat, disusul 
pendirian Pabrik Derivat Gondorukem 
dan Terpentin serta P abrik Kayu Lapis 
pada tahun 2013.  

Dalam dekade terakhirpun sudah 
dilaksanakan pengelolaan obyek wi-
sata menjadi sebuah industri wisata, 
menaikkan produktifitas lahan melalui 
penanaman berbagai macam komoditas 
non kehutanan dari shorgum, porang, 
nyamplung, jarak pagar,  aren, pisang, 
tebu dan lainnya. Meskipun beberapa 
upaya penambahan nilai hanya sampai di 
awang-awang, Perhutani tidak boleh jera 
untuk terus mencoba.

Upaya paling mutahir adalah pemben-
tukan struktur organisasi yang menam-
pakkan profil perusahaan dengan kon

sentrasi tinggi terhadap aspek komer-
sial.

Di struktur puncak terdapat dua Di-
rektur yang menyandang nama Direktur  
Komersial Kayu dan Direktur Komersial 
Non Kayu.  Dibawahnya tentu saja didu-
kung jajaran pendukung dan pelaksana 
kegiatan komersial yang kurang lebih 
bermakna kegiatan yang bernilai niaga 
tinggi. Tujuannya tentu agar penanganan 
produksi dan penciptaan nilai tambah ha-
sil hutan lebih fokus dan lebih berhasil.

Fokus pada penciptaan nilai tambah 
dan peningkatan produktifitas memang 
harus menjadi haluan perusahaan. Tanpa 
itu, dengan sumberdaya hutan yang relatif 
tidak bertambah dan tekanan sosial yang 
semakin tinggi, apa arti sebuah nama ? 

Saatnya sekarang Perhutani mening-
katkan nilai tambah untuk bisa dikonversi 
menjadi keuntungan yang dirasakan se-
luruh karyawan. Mekanisme dan hukum 
pasar selama ini, sebagaimana dicon-
tohkan durian di atas, telah menyajikan 
tontonan bahwa keuntungan yang dinik-
mati oleh penghasil produk primer, juga 
dinikmati oleh pelaku pasar lainnya seper-
ti broker dan agen pemasaran dengan 
nilai keuntungan yang kadang jauh lebih 
tinggi dibanding yang dinikmati penghasil 
pertama.

Bersama para Mandor dan Operator 
mari kita galang kinerja unggul untuk me-
ningkatkan produktifitas dan nilai tambah 
menuju kejayaan.

Mari Bung…

Semarang, Pebruari 2014.

Mari Bung …
4 KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG

TIADA keluarga rimbawan se-Direksi 
Perum Perhutani yang meliputi wilayah 
Jawa-Madura sangat berbahagia selain pas-
angan suami-istri Sudiono-Kiswati. Sudiono 
adalah KRPH Mangseng BKPH Ngandang 
KPH Kebonharjo. 

Pasangan suami istri rimbawan tersebut 
tinggal di rumah sederhana di Desa Sum-
bermulyo RT 01/RW 01 Kecamatan Sale, 
Kabupaten Rembang. Mereka dikaruniai 3 
orang anak. Putri sulungnya bernama Ika 
Novi Rizki (16 th), kemudian anak kedua 
bernama Naca Julianda Rizki dan si bungsu 
Arsa Maulana Rizki.

Dalam benak pembaca mungkin ber-
tanya-tanya, kebahagiaan apa gerangan  
dirasakan oleh keluarga rimbawan dari KPH 
Kebonharjo tersebut ? Ya berkat kemurahan 
Allah SWT dan hasil belajar rajin serta doa 
dan dukungan dari kedua orang tuanya, 
Ika Novia Rizki, yang saat ini masih duduk 
di kelas 1 SMK Avicena Lasem Rembang, 
diterima di Fakultas Kedokteran Singapura. 
Wooow luar biasa sekali prestasinya. Siapa-
pun pasti senang, bangga bahkan sangat 
terharu dengan keberhasilan Riris, demikian 
ia biasa dipanggil.

Dan untuk mengetahui lebih jelas 
bagaimana cerita dibalik kesuksesan Riris, 
Humas KPH Kebonharjo berkesempatan 
melakukan wawancara dengan Sudiono, 
dengan didampingi anak dan istri tercin-
tanya. Berikut hasil wawancara sederhana 
tersebut  disajikan dengan gaya ala humas 
KPH Kebonharjo.

Humas : bagaimana perasaan pak Su-
diono dengan diterimanya sang anak masuk 
fakultas kedokteran Singapura ?

Sudiono : saya hampir tak bisa bicara, 
rasanya tidak percaya dengan keberhasilan 
itu. Sebab, memang sangat sulit dan berat 
untuk diterima di Fakultas kedokteran, apa-
lagi di Singapura. Tapi bagaimanapun ini 
merupakan anugrah besar dari Allah SWT 
sehingga kami sekeluarga sangat men-
syukurinya, terutama anak saya Riris yang 
sejak kecil bercita-cita menjadi dokter.

Humas : Jurusan apa ?
Sudiono : Spesialis kanker
Humas : Luar biasa, bagaimana awal 

cerita hingga Riris bisa ikut test kedokteran    
Singapura dan bisa masuk spesialis kanker

Sudiono : Ada pengumuman dari Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Jakarta 
untuk sekolah kesehatan ( Farmasi ) bahwa 
tanggal 4 s/d 6 Februari 2014 ada test ma-
suk fakultas kedokteran di Singapura. Anak 
saya sekolah di SMK Avicena Lasem Kelas  
I dan oleh kepala sekolahnya Riris didaftar-

kan. Test diadakan di Jakarta dan Alhamdu-
lillah anak saya lolos

Humas: Apa yang bapak persiapkan 
sebelum anaknya ikut test ?

Sudiono : Yang jelas anak selalu saya 
beri motivasi agar belajar dengan tekun, 
belajar penuh semangat. Tidak ada kata 
bosan atau puas dalam belajar. Kapanpun 
punya waktu selalu untuk belajar. Itu betul-
betul saya tekankan pada anak saya. Dan, 
Alhamdulillah anak saya mau nurut nasehat 
orang tua

Humas : Selain itu mungkin ada resep 
jitu lainnya ?

Sudiono : Hmmm …apa ya (Sudiono 
agak merenung), saya dan ibunya mendidik 
anak juga melalui pondok pesantren. Saya 
titipkan anak saya di Pondok Pesantren Al 
Mashudi Sodetan Lasem Rembang. Den-
gan pendidikan di Pondok  anak kita lebih 
terkontrol dalam setiap aktivitasnya. Dan, 
lebih penting lagi, pendidikan pondok mem-
buat kita menjadi lebih dekat kepada Alloh 
SWT. Pembentukan mental di Pondok juga 
diutamakan sehingga ada keseimbangan 
antara kepentingan dunia dan akhirat kita. 
Semakin kita dekat kepada Allah maka In-
sya Allah semakin besar pula harapan doa 
kita dikabulkan. Kami sangat berterimaksih 
juga pada pengasuh Pondok Pesantren 
yang sudi mendidik anak saya dan tentu  
membantu dalam doa

Humas  : Artinya…
Sudiono : Kami sekeluarga berdoa pada 

Allah agar anak saya lulus test. Alhamdulil-
lah doa kami dikabulkanNya

Humas : Sebelum ikut test apa ada 
syarat khusus ?

Sudiono : Saya kira tidak ada. 
Hanya sebelum test ada kelengkapan ad-
ministrasi yang harus disertakan tentang 
piagam kejuaraan, lomba yang pernah dii-
kuti  anak saya

Humas : Prestasi apa saja yang pernah 
diraih ?

Sudiono : Anak saya pernah Juara II 
Lomba Ilmu Resep Farmasi se-kabupaten 
Rembang, Juara 12 dari 102 peserta Lomba 
Matematika Tingkat Propinsi. Ketika masih 
SMP anak saya juga sering mendapat juara 
dalam lomba tingkat Kabupaten Rembang. 
Antara lain Juara III Lomba Fisika, Juara 
Harapan I Lomba Matematika dan Juara 
harapan II lomba Bahasa Inggris.

Humas : Kapan Riris berangkat ke Sin-
gapura dan bagaimana gambaran singkat di 
sana nanti ?

Sudiono : Ke Singapura awal Juli 2014, 
pemberangkatan semua ditanggung dan 
diatur oleh Dinas Pendidikan Pusat Jakarta. 
Disana menempati asrama yang sudah 
ditentukan. Tiga tahun sekali baru boleh 
pulang. Dan belajar khusus tentang kanker 
di Singapura selama 12 tahun

Humas : Lama sekali, apa keluarga tidak 
kangen ?

Sudiono : Kangen pasti, namanya orang 
tua. Tapi karena sudah menjadi cita-cita 

SMK Kelas X, Anak Mandor Lolos Masuk 
Kedokteran Singapura Spesialis Kanker

Oleh :
Sarkoro Doso Budiatmoko

Kepala Biro Pengawas Wilayah

 Ika Novi Rizki (Riris) diapit kedua orang tuanya.
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KEHUTANAN KEHUTANAN

anak sejak kecil maka kami malah mendu-
kungnya. Ini kesempatan langka yang tidak 
boleh disia-siakan. Sekarang kan zaman  
teknologi maju, ada skype. Bila kami sekelu-
arga kangen kami bisa berkomunikasi lewat 
skype dengan catatan tidak mengganggu 
belajarnya.

Humas : Dengan keberhasilan ini, apa 
yang anda tekankan pada anak ?

Sudiono : Patuh dan takwa pada Alloh 
SWT, taat kepada orang tua, selalu meng-
hormati sesama, belajar tak kenal lelah, 
tidak boleh minder berhadapan dengan 
siapapun dan jangan kepikiran rumah biar 
krasan menuntut ilmu di Singapura. Ter-
masuk juga penting, jangan sombong sama 
siapapun. Kita lebih baik rendah hati saja 
tapi tidak boleh rendah diri

Humas : Maaf ini untuk Riris, resep apa 
yang anda tampilkan hingga lulus test. Dan 
se-Indonesia ada berapa anak ?

Riris : semua ini mukjizat dari Allah 
SWT dan saya sangat mensyukurinya. Ke-
tika wawancara dengan panitia test saya 
katakan bahwa kanker bukan penyakit me-
matikan sekalipun yang paling ganas. Pen-
derita kanker saya beri spirit untuk percaya 
bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. 
Untuk spesialis kanker se-Indonesia diambil 
3 anak, yaitu dari Rembang, Kudus dan Ka-
limantan

Humas : Kembali untuk Sudiono, hara-
pan anda pada sang anak ?

Sudiono : Mudah-mudahan anak saya 
menjadi anak sholehah dengan prestasi 
apapun. Semoga ilmunya kelak dapat 
membantu mengurangi penderita kanker di 
Indonesia ?

Humas : Terima kasih untuk waktunya, 
semoga Alloh meridhoi semua yang kita 
lakukan.

Sudiono : Amin.

Demikian hasil wawancara humas 
dengan keluarga Sudiono. Seorang KRPH 
Mangseng BKPH Ngandang KPH Kebon-
harjo yang mempunyai anak dengan presta-
si besar. Karier Sudiono pun diawali dari 
bawah dengan menjadi Mandor Polter  RPH 
Ngampon BKPH Karas KPH Kebonharjo 
tahun 1991. Kemudian tahun 2005 masuk 
Polmob dan diangkat pegawai tahun 2007. 
Menjadi PLH Danru tahun 2009. PLH KRPH 
Ngajaran BKPH Tawaran tahun 2010. Dan 
tahun 2012 menjadi Danru Definitive. Se-
lanjutnya menjadi KRPH Mangseng BKPH 
Ngandang bulan Februari 2013 sampai 
sekarang.

Semoga kesuksesan rimbawan kita 
ini menjadi pemacu bagi rimbawan lainya 
sebagai orang tua agar buah hati kita dapat 
berprestasi. Tentunya sesuai dengan bidang 
masing-masing. Semoga.

4DIREKSI PERUM PERHUTANI

PERUM Perhutani tengah membangun 
pabrik sagu modem dan terbesar di Sorong, 
Provinsi Papua. Pabrik tersebut dibangun 
sejak Oktober 2013 dan rencananya sudah 
bisa berproduksi April 2015.

Saat beroperasi, pabrik ini bakal mampu 
menghasilkan hingga 100 ton per hari atau 
mencapai 30.000 ton per tahun, dengan 

pendapatan Rp 100 miliar per tahun.
“Selesai satu tahun untuk konstruksi 

dari sekarang karena lokasi yang jauh. 
Mulai beroperasi April 2015,” kata Direktur 
Utama Perhutani, Bambang Sukmananto di 
Jakarta kepada awak media sebagaimana 
dipublikasikan perumperhutani.com (5/3).

Dikatakan untuk pembangunan pabrik 
sagumodern itu Perum Perhutani meng-
gelontorkan investasi hingga Rp 108 miliar. 

Sedangkan untuk mendukung operasional 
pabrik, perseroan memperoleh konsesi 
lahan pohon sagu dari Kementerian Per-
hubungan dan Pemerintah Daerah Papua 
sebanyak 16.000 hektar.

Sementara untuk mendukung pasokan 
listrik di pabrik sagu tersebut, Perhutani 
menggandeng PLN. Di dekat pabrik akan 
dibangun pembangkit listrik berbahan bakar 
biomassa dari limbah sagu dan batubara.

Selain itu, Perhutani mengklaim laba 
tahun 2013 naik 3,5 persen dibanding tahun 
sebelumnya dari Rp 197 miliar menjadi Rp 
204 miliar.

“Ini pencapaian yang tertinggi dibanding 
laba pada tahun-tahun sebelumnya,” jelas 
Bambang.

Dijelaskan Bambang pada 2012 laba 
Perhutani mencapai Rp 197 miliar, lalu ta-
hun 2011 sebesar Rp 148 miliar, tahun 2010 
sebesar Rp 156 miliar dan 2009 sebesar Rp 
158 miliar.

Pendapatan Perhutani juga tembus Rp 
3,750 triliun atau 96 persen dari target Rp 
3,954 triliun. Menurut Bambang, pendapa-
tan tersebut diperoleh dari kelompok usaha 
kayu yang berkontribusi 48 persen dan non 
kayu 52 persen.

Pendapatan terbesar dari penjualan luar 
negeri industri non kayu Rp 1,339 triliun 
atau 137 persen dari rencana. Pendapatan 
penjualan dalam negeri hasil hutan lainnya 
sebesar Rp 617 miliar, sedangkan dari kayu 
tebangan Rp 1,607 triliun atau 116 persen 
dari rencana. SWPotongan-potongan pohon sagu          sumber : bismacenter.ning.com

PERUM Perhutani pada tahun ini 
mengalokasikan belanja modal ( capital 
expenditure/capex ) sekitar Rp 551 miliar, 
meningkat dibanding realisasi capex tahun 
2013 sebesar 253,82 miliar rupiah.

Dana capex tersebut, sebesar 108 miliar 
rupiah dialokasikan untuk pembangunan 
pabrik sagu yang berlokasi di Sorong Se-
latan, Papua Barat. Adapun komponen 
alokasi lain dari capex tersebut meliputi 
pembangunan infrastruktur berupa jalan dan 
jembatan, mesin, dan alat berat, termasuk 
penyertaan modal.

Direktur Keuangan Perhutani, Morgan 
Sharif Lumban Batu, mengatakan pendan-
aan capex 551 miliar rupiah tersebut akan 
dibiayai dari kombinasi kas internal dan 
pinjaman perbankan. 

“Dua Bank BUMN, yaitu Bank BRI dan 
BNI, selalu siap dan berkomitmen membi-
ayai setiap pengembangan bisnis Perhuta-
ni,” katanya saat paparan Kinerja Keuangan 
Perhutani 2013 dan Proyeksi 2014 di Ge-
dung Manggala Wanabakti, Jakarta (5/3).

Direktur Perencanaan dan Pengem-
bangan Bisnis Perhutani, Tedjo Rumekso, 
menambahkan pabrik yang mengelok areal 
konsesi lahan 16.000 hektare tersebut se-
dang dalam pembangunan yang ditargetkan 
mulai beroperasi pada April 2015. “Saat 
beroperasi penuh kapasitas produksi pabrik 
sagu ini mencapai 30.000 ton tepung per 
tahun.”

Perhutani menggandeng dua BUMN, 
yaitu PT’ Barata untuk konstruksi bangunan 
dan PT PLN yang membangun power plant 
atau pembangkit untuk memasok listrik.

Listrik dari pembangkit milik PLN nanti-
nya juga dijual secara komersial, sedangkan 
bahan bakar power plant diambil dari kulit 
pohon sagu. Selain itu, Perhutani sudah 
mulai mengoperasikan pabrik pengolahan 
derivatif gondo-rukem atau getah pinus dan 
terpentin di Pemalang, Jawa Tengah, den-
gan kapasitas sekitar 30.000 ton per tahun.

Pabrik yang dibangun, dengan investasi 
sekitar 190 miliar rupiah ini akan menjadi 
pabrik pengolahan gondo-rukem terbesar di 
Asia Tenggara. Produk turunan pengolahan 
gondorukem tersebut meliputi glicerol rosin 
ester, alpha pinene, betha pinene, limonen, 

cineol, dan alpha terpineol atau terpentin, 
bahan dasar industri makan dan minuman, 
adhesive, indutri kertas, industri cat dan 
tinta, parfum, serta farmasi. 

“Mulai dari industri kertas, industri plas-
tik, kulit, hingga sabun cuci membutuhkan 
turunan produk terpentin,” papar Tedjo.

Tahun ini, Perhutani siap meningkat-
kan bisnis industri hilir antara lain dengan 
beroperasinya pabrik derivatif gondorukem 
terpentin yang terletak di kota Pemalang 
Propinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 
sekitar 30.000 ton per tahun.  SW

2014 Capex Perhutani  Rp 551 Miliar
Dirut Perum Perhutani, Ir Bambang Sukmananto saat meninjau kemajuan pepbangunan pabrik derivatif gondorukem di pemalang. 

Direktur Keuangan Perhutani, Morgan 
Sharif Lumban Batu.

Tanki pengolah pabrik derivatif gon-
dorukem dan terpentin.

Bangunan Pabrik Sagu Modern
Perhutani Investasi Rp 108 M
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Baksos KPH Lawu Ds Di Pacitan
Operasi Sumbing Bibir dan Langit Gratis

4 KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Perum Perhutani  KPH Lawu DS Di-

vre Jatim bersama Yayasan Permatasari 
Semarang dan Pemkab Pacitan menggelar 
kegiatan Bakti Sosial operasi sumbing bibir 
dan langit-langit gratis di RSUD Pacitan. 
Sebanyak 29 orang pasien yang beasal dari 
12 Kecamatan sekitar Kabupaten Pacitan 
dan dari daerah lain ambil bagian dalam 

kegiatan sosial tersebut.
Terselenggaranya bakti sosial tersebut 

sebagaimana dikatakan Bupati Pacitan, 
Indartarto menyambut dengan sangat baik. 
Adanya kerjasama dengan dengan pihak-pi-
hak terkait ia berharap kerjasama bisa terus 
ditingkatkan.

“ Yang jelas kami sangat berterima kasih 
sekali dengan kegiatan sosial yang digelar 
Perhutani KPH Lawu Ds yang bekerjasama 
dengan Yayasan Permatasari Seemarang 
ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberi-
kan balasan yang setimpal kepada bapak 
dan ibu yang berbuat kebaikan semacam 
ini. Karena Pemdan sendiri tidak mampu un-
tuk menanganinya,” katanya kepada BINA 
disela berlangsungnya kegiatan operasi di 
RSUD Pacitan (15/2). 

Sementara itu pembina Yayasan Per-
matasari Semarang, Dra Hj Rustrinings-
ing dikesempatan tersebut kepada BINA 
mengatakan bahwa operasi sumbing bibir 
dan langit yang dilaksanakan di Kabupaten 
Pacitan merupakan rangkaian dari kegiatan-
kegiatan di tanah air.

Kegiatan sosial Yayasan Permata Sari 
Semarang yang digelar sejak tahun 2000 
itu telah berhasil melakukan ribuan operasi 
sumbing bibir dan langit masyarakat. Di-
katakan pada awalnya yayasan berlaku pa-
sif dengan menerima pasien di rumah sakit 
Permatasri yang berada dibilangan Man-
yaran Semarang. Rata-rata setahun hanya 
melayani 150 pasien. Tetapi sejak yayasan 

ini melakukan turun ke bawah banyak sekali 
ditemukan di masyarakat kasus kelainan 
bibir dan langit tersebut. 

“ Tadinya kita menangani 150 pasien, 
tapi setelah turun ke bawah kita bisa 
menangani 1200 pasien dalam setahun,” 
katanya dimana kegiatan sosial Yayasan 
Permatasari Semarang ini sekarang tidak 
hanya fokus di Pulau Jawa saja, tapi seka-
rang sudah meluas melayani masyarakat di 
beberapa tempat di luar Jawa.

Rustriningsih yang Mantan Wakil Guber-
nur Propinsi Jawa Tengah itu tampak juga 
selalu aktif mendamping kegiatan itu. Ia pun 
sangat berterimakasih kepada pihak-pihak 
yang mendukung kegiatan Yayasan yang 
dipimpinnya. 

“ Ya tentu kami harap ada kepedulian 
dan sambutan yang baik dari para pimpinan 
di daerah sehingga dapat mensinergikan 
meningkatkan pelayanan kepada pasien. 
sehingga dapat mensinergikan mening-
katkan pelayanan kepada pasien. Saya 
berharap Pak Bupati dan seluruh jajarannya 
akan selalu memantau warganya dan bila 
ternyata bila ada ditemukan bisa memaksi-
malkan SKPD, jajarannya dan pihak-pihak 
yang bisa bekerja sama membukakan ak-
ses layanan ini.” jelasnya bahwasanya un-
tuk menangani hal tersebut memang perlu 
dibutuhkan partisipasi dari semua pihak. 

Di Jawa Tengah sendiri dikatakan Rustri 
35 Kabupaten dan kota sudah berulangkali 
dilakukan operasi bibir sumbing dan langit. 

Juga yang dilakukan di Jawa Barat dan Jawa 
Timur dan di luar Jawa. Saat ini dari dari Luar 
Jawa, Kabupaten Palopo juga sudah men-
gundang kembali agar dilakukan kegiatan 
operasi disana. Juga di Luwu Utara, Kaliman-
tan dan Bali  jadwal juga sudah menunggu.

“ Kami dari Yayasan Permatasari pada 
prinsipnya dengan senang hati  melakukan 
kegiatan ini.  Sehingga kedepan mudah-
mudahan tidak ada lagi ditemukan penderita 
semacam ini si masyarakat,” pungkasnya.

Ditambahkan Adm/KKPH Lawu Ds Di-
vre Jatim, Ir Nanang Sugiarto Msi berharap 
de ngan  adanya kegiatan sosial tersebut 
sedikit dapat membantu meringankan beban 
masyarkat, terutama masyarakat kurang 
mampu.  

“ Ini sebagai bentuk kepedulian kami 
untuk turut membantu masyarakat yang 
kurang mampu,” kata Nanang dimana dalam 
pelaksanaannya juga dibantu Korem 081 
Pacitan yang melakukan gerakan-gerakan 
untuk menjaring pasien-pasien sumbing bibir 
dan langit.

Dikatakan kegiatan sosial tersebut hanya 
sebagian kecil dari kepedulian Perhutani 
kepada masyarakat sekitar hutan. Namun 
setidaknya melalui bakti sosial ini masyara-
kat yang kurang mampu bisa lebih baik dari 
sisi kesehatan dan secara ekonomi.

Ia berharap kegiatan nantinya tidak ha-
nya pada pasien sumbing bibir  dan langit 
tapi juga bisa lebih diperluas lagi kepada pe-
nyakit lain. Terutama penyakit bawaan seper-
ti katarak, sumbing wajah, sunatan masal 
dan lain-lain. Dan diharapkan kegiatan sosial 
semacam ini bisa menular di KPH-KHP lain 
dan Divre lain sehingga kegiatan bisa merata 
di seluruh Perum Perhutani.

Nampak hadir dalam kegiatan Baksos 
tersebut Sekretaris Divre Jatim, Ir Yahya 
Amin MP.     S.Widhi

Asupan Gizi Penting Saat Hamil
DIKATAKAN Ketua Yayasan Permatasari 

Semarang, Ir Endang Sri Sarastri, SH, CN, MM, 
MBA bahwa kelainan sumbing bibir dan langit 
bukanlah penyakit turunan. Kalaupun ada sangat 
kecil kemungkinannya. Kelainan sumbing bibir dan 
langit lebih disebabkan karena buruknya asupan 
gizi pada masa kehamilan. Disamping itu juga air 
yang diminum oleh ibu bayi mungkin kurang men-
gandung unsur zing (zn)  Asupan gizi yang baik 
akan mendapatkan anak-anak yang baik dalam 
kelahiran.

 “ Karena tiga bulan pertama inilah organ tubuh 
itu terbentuk sehingga asupan gizi harus bagus 
pada kehamilan  seorang ibu,” katanya kepada 
BINA.

Kalau memang terjadi kelainan sumbing bibir 
atau langit dalam proses kelahiran apa yang harus 
dilakukan ? Endang menghimbau agar agar hal 
tersebut secepatnya dilakukan operasi.

 “ Jangan sampai terlambat, supaya tidak ber-
dampak kepada efek psikologis yang menjadikan 
anak minder dan tidak masuk sekolah dan lain-lain,” katanya.

Untuk sumbing bibir dikatakan Endang sudah bisa dilakukan operasi ketika kelahiran 
bayi sudah berumur tiga bulan. Sementara untuk kasus kelainan langit maksimum usia 
11 tahun. Karena apabila operasi dilakukan lebih dari usia itu kurang bermanfaat. Operasi 
yang dilakukan sampai batas maksimum keberhasilan operasi hanya mencapai tujuan 
estetis anatomi bibir dan langit-langit saja. Sedangkan secara fungsi perbaikan penguca-
pan tidak akan tercapai, seperti suara yang tetap sengau dan lafalisasi beberapa huruf 
tetap tidak sempurna. Tindakan terapi wicara (speech therapy) pun tidak akan banyak 
bermanfaat.

“ Tetapi bila operasi dilakukan pada usia dua atau tiga tahun setelah dilakukan oper-
asi, suara anak setelah operasi tidak bisa berubah. Suara yang dikeluarkan tetap sengau 
atau bindeng. Untuk itu perlu segera dilakukan speech therapy sehingga tidak bindeng 
lagi,” jelasnya lebih lanjut.

Terapi wicara (speech therapy) untuk melatih anak bicara tanpa sengau dan mengu-
capkan huruf-huruf yang baik. 

“ Tanpa terapi wicara, anak akan tetap sengau dan terbiasa melafalkan pengucapan 
yang salah meskipun celah pada langit-langit sudah tertutup rapat,” pungkas Endang 
yang juga aktif bersama Pembina Yayasan Permatasari dalam kegiatan-kegiatan sosial 
yayasan terebut. S.Widhi

Dra Hj Rustringsih, Pembina Yayasan 
Permatasari Semarang.

Beberapa pasien foto bersama sebelum dilakukan operasi.

 Ir Endang Sri Sarastri, Ketua 
Yayasan Permatasari Semarang.
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4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Adanya pola tanam silvikultur intensif ( 

Silin ) dengan cara tumpang sari mampu 
memberikan hasil yang signifikan antara 
kedua belah pihak. Satu sisi tanaman berha-
sil tumbuh baik sementara disisi lain petani 
hutan juga bisa melakukan aktivitasnya.  Hal 
tersebut terpotret pada petak 102 b seluas 
18,1 Ha dengan tanaman pokok  Jati den-
gan pola tanam Silvikultur Intensif di Resort 
Pemangkuan Hutan ( RPH ) Kuwojo, Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan ( BKPH ) 
Selogender, Kesatuan Pemangkuan Hutan 
( KPH ) Randublatung.

Seluas  mata memandang menyapu 
hamparan tanaman jati pada petak terse-
but yang terlihat adalah tegakan tanaman 
muda yang mulai menjuntai keangkasa 
dengan ketinggian rata-rata 5 meter. Itulah 
pertumbuhan tanaman jati yang ditanam 
dengan pola silvikulrtur intensif ( Silin ) yang 
ada di RPH Kuwojo, BKPH Selogender, 
KPH Randublatung yang berpadu dengan 
tanaman tumpangsari palawija jagung milik 
masyarakat desa Gempol tersebut. 

“ Keberhasilan tersebut bukannya 
datang begitu saja namun keberhasilan 
tanaman tersebut ditunjang dengan ker-
jasama antar pihak yang saling mengun-
tungkan,” kata Radi ( 48 th ) selaku KRPH 
Kuwojo dan Puji ( 38 Th ) Mandor tanam 
pada petak 102b. 

Menurut Radi keberhasilan ini tak lepas 
dari campur tangan para petani hutan yang 
tergabung LMDH Wana Bersemi Desa 
Gempol melalui Seksi Tanaman yang ada 
dengan adanya pola tanam Silvikultur In-
tensif tersebut 

“ Kita ajak masyarakat Desa Gempol 
untuk memanfaatkan lahan kawasan hu-
tan dengan menanam tanaman palawija 
jagung.Dan secara teknis memang pola ta-
nam silin ini harus ditumpangsari , jadi ada 
dua kepentingan yang menyatu antara Per-
hutani dan masyarakat untuk memanfaat la-
han yang sama, “  kata KRPH yang merintis 
karirnya dari mandor tanam tersebut.

Pendapat serupa juga dilontarkan oleh 
Puji mandor tanam yang menangani lang-
sung petak 102 b. Menurutnya keberhasilan 
membuat tanaman jati pola silin ini tak lepas 
dari peran para pesanggem serta petunjuk 
teknis yang di dapatkan dari buku petunjuk 
tanaman jati silin yang dipegangnya.

 “ Kami selaku petugas lapangan selalu 
berpedoman pada buku petunjuk tanaman 
ini , mulai dari persiapan awal sampai den-
gan pemeliharaan dan baik berupa danger 
dan pemupukan kami lakukan tak lepas dari 
petun juk yang ada, sehingga upaya yang 

kami lakukan bisa membuahkan hasil sep-
erti ini,” kata bapak satu anak tersebut.

Hubungan yang baik dan komunikasi 
dengan pesanggem dikatakan sangat pent-
ing agar mereka mempunyai pengertian 
bahwa menanam jati dan palawija adalah 
sama-sama penting. 

“ Artinya mereka kami beri pengertian 
jika mereka menanam palawija bisa tumbuh 
dengan baik, maka tanaman jati yang men-
jadi tanaman pokok juga harus baik, karena 
keduanya berada dalam satu lokasi yang 
sama dan alhamdulillah mereka bisa me-
nerima apa yang kami sampaikan tersebut, 
“ tambahnya.

 Terpisah Seksi Tanaman LMDH Wana 
Bersemi, Siman (56 Th) membenarkan 
bahwa anggotanya memang banyak yang 
menjadi petani penggarap pada lahan tana-
man milik Perhutani.

“ Menjadi petani hutan bagi masyarakat 
Gempol mendoninasi mata pencaharian 
mereka, dan rata-rata komoditi yang disukai 
adalah tanaman jagung. Bahkan ada be-
berapa petak yang sudah dimasuki investor 
lokal untuk ditanami jagung. Dari aktivitas 
tersebut rata-rata jika dihitung hasil panen 
dari tanaman jagung tersebut berkisar antar 
7 – 8 ton pipilan basah per hektarnya. 

“ Mereka tidak usah memasarkan ter-
lalu jauh karena para pembeli sudah datang 
kelokasi tanaman dengan membawa alat 
pemipil jagung serta armadanya,” kata 
Saiman.

Untuk harga jagung di Desa Gempol di-
katakan jika musim panen tiba seharga Rp 
1.700  per Kg  jadi jika dikalkulasi untuk 1 
hektar petani mampu meraup Rp 9.600.000 
dan setelah dipotong biaya produksi rata -
rata mereka mampu menyisihkan sekitar Rp 
3 – 4 jutaan per hektarnya. 

“ Untuk yang dihasilkan dari petak 102 b 
seluas 18,1 Ha ini  saja, ya lumayan besar 
lah “ pungkasnya. 

Hms Rdb/Andan

Silin, Jawaban Tantangan
Ekonomi Pedesaan

4KPH SUKABUMI DIVRE JABAR & BANTEN
Adm/KKPH Sukabumi, Ir Wijanarko, MSi 

menegaskan RPKA 2014 harus diamankan 
, dilaksanakan dan disukseskan. Karena ini 
merupakan amanah perusahaan dan tang-
gung jawab kita semua sebagai karyawan 
Perhutani. 

“ Kita di sini untuk mengamankan, 
melaksanakan, dan mensukseskan RKAP 
2014,” tegasnya saat serah terima jabatan 
di lingkungan KPH Sukabumi di kantor KPH 
sukabumi (20/2). Selain dihadiri pejabat 
baru, juga dihadiri  asper  dan kaur lingkun-
gan KPH Sukabumi.

  Pejabat yang serah terima  jabatan  Ade 
Sugiharto, S.Hut  pindah ruang ke Waka 
KPH Sukabumi Timur sebelumnya Waka 
KPH Sukabumi Barat mengganti posisi Widi 
Wiriadi, S.Hut yang promosi  sebagai  Kasi  
KAM  Perhutani Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten. Posisi Ade Sugiharto dijabat 
Agus Soleh, S.Hut yang sebelumnya  Kasi 
PSDH KPH Cianjur. KTU Sukabumi Untung  
Guntoro Karamoy , SE yang pindah ke KTU 
KPH Cianjur  diganti  Yaya Dachyana, SE 
yang sebelumnya KTU KPH Sumedang.  
Kasi  PSDH KPH Sukabumi Luciana No-
vitasari, S.Hut  yang dipromosikan  Waka  
KPH  Bandung Selatan digantikan   Ir Asep 

Bu diman, MM  yang sebelumnya merupakan 
Kasi KSPH Bandung Utara. 

Wijanarko mengungkapkan salah satu 
andalan dalam RKAP 2014 adalah produksi 
getah pinus. Untuk mencapai produksi terse-
but, KPH Sukabumi sudah mencanangkan 

Kita   Disini untuk Mensukseskan RKAP 2014

untuk menggunakan alat penyadap muji-
tech. Sebelumnya, penyadap lokal ha nya 
mampu menghasilkan 350 kg/bulan. Apalagi 
mereka berkerja dari pukul  08 pagi sampai 
dzuhur, sesudah itu mereka tidak kembali 
lagi ke lokasi sadapan. 

“Sehingga tidak efektif,” tegas Adm KPH 
Sukabumi.

Untuk meningkatkan efektifitas dan 
produktifitas  mereka satu – satu cara  harus 
menggunakan alat sadap mujitech. Walau-
pun masih ada resistensi dari penyadap. 
Persoalanya adalah apakah tanpa mujitech  
mencapai target NPS atau tidak?  Karena 
dengan  alat ini  kerjanya lebih cepat.

 KPH Sukabumi sudah minta ke  Kepala  
Perhutani  Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten sebanyak 200 mujitech. Selain itu, 
juga akan dibuat perjanjian hitam di atas 
putih yang memuat hak dan kewajiban. 
Langkah terakhir ini ditempuh, karena  se-
gala upaya yang dilakukan KPH Sukabumi  
untuk meningkatkan produksi getah pinus 
belum sesuai apa yang diharapkan. 

“Segala nasehat sudah disampaikan ke-
pada penyadap, termasuk nasehat agama, 
namun tidak dilanjuti. Akhirnya, satu–satu-
nya  cara kita buat perjanjian hitam di atas 
putih,”  tegas  Wijanarko.

Dalam ksempatan itu, Adm Sukabumi 
berpesan agar pejabat yang baru masuk ke 
KPH Sukabumi untuk  cepat beradaptasi, 
menyusuaikan diri dengan lingkungan kerja 
yang baru. Untuk cepat bertugas.  Ka dang 
dalam bekerja terjadi tingkat kestresan 
yang tinggi. Karena salah satu tanda peduli 
terhadap pekerjaan. Namun  Wijanarko 
juga mengingatkan untuk sering–sering 
berkomunikasi.

“Dengan banyak komunikasi  persoalan 
akan dapat diselesaikan,”  katanya.  

MU 

Penyadap
Gunakan Mujitech

PENGGUNAKAN mesin sasap Mujitech 
sama dengan menggantikan 3 tenaga penya-
dap. Ini merupakan salah satu solusi untuk 
mengatasi penyadap yang sudah tua, rata–rata 
di atas 45 tahun dan makin sulitnya mencari 
tenaga penyadap sehingga penyadap kurang 
maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Kondisi semacam ini terjadi di BKPH Bojonglo-
pang dan Cikawung sehingga produksi getah 
pada kedua BKPH tersebut kurang baik.

“Sebagai alternatif  kita menggunakan me-
sin untuk membantu tenaga penyadap seperti 
Mujitech dan bantek,” kata Adm KPH Sukabumi  
Ir Wijanarko, M.Si ketika memberi pengarahan 
dalam kegiatan job training sadapan di petak 
78 f RPH Gonggang Utara tersebut. 

Bagi mandor yang menggunakan Mujitech, 
Adm Sukabumi  akan menerbitkan   SK yang 
didalamnya terdapat petunjuk bagaimana  cara 
penggunaan dan merawat alat sadap tersebut. 
Selain itu, apabila terjadi kerusakan menjadi 
tanggungjawab yang bersangkutan. Demikian 
pula, bila terjadi kerusakan disebabkan tidak 
mematuhi SOP akan menjadi beban peng-
gunanya. 

“Mujitech merupakan alat untuk sadapan 
bukan alat penggunaan lainnya,” tegasnya.

Untuk itu ia menekankan agar setiap Asper 
ke lapangan wajib membawa Mujitech sebagai 
salah satu bentuk komitmen. 

“ Komitmen mau berkorban dan se  mangat 
membela perusahaan  harus lebih ditingkatkan. 
Pertahankan kinerja getah pinus karena waktu 
terus berjalan, NPS akan semakin tinggi, dan 
berjuang bersama dalam rangka pencapain 
target yang telah ditetapkan (RKAP),” tandas-
nya.

Wjanarko minta agar Asper selalu meng-
aplikasikan penggunaan Mujitech ke jajaran 
BKPH, kemudian ketika di lapangan mem-
berikan contoh penggunaan Mujitech  yang 
baik. Sehingga tenaga penyadap yang meng-
gunakan alat ini dapat menggunakan dengan 
benar. MU

Perum Perhutani berhasil mencatat 
pertumbuhan laba hingga 3,5 persen 
menjadi Rp 204 miliar pada 2013 diband-
ingkan 2012 sebesar Rp 197 miliar.

Direktur Utama Perum Perhu-
tani Bambang Sukmananto mengklaim, 
perolehan ini bisa dianggap sebagai 
prestasi yang menggembirakan lantaran 
laba yang tercatat pada 2013 adalah yang 
tertinggi dibanding laba pada tahun-tahun 
sebelumnya.

“Ini yang paling besar. Pada 2012, 
laba kita sebesar Rp197 miliar, 2011 
sebesar Rp148 miliar, 2010 sebesar 
Rp156 miliar, dan 2009 sebesar Rp158 
miliar,” papar Bambang di Jakarta (5/3) 
seperti tulis sindonews.com. 

Bambang menuturkan, perolehan 
laba 2013 terutama ditopang oleh real-
isasi pendapatan total yang mencapai Rp 
3,750 triliun atau naik 96 persen. Angka 
tersebut sendiri diperoleh dari dua kelom-
pok lini bisnis besar, yang pertama kelom-
pok usaha kayu yang berkontribusi sebe-
sar 48 persen dan non kayu 52 persen.

“Penjualan terbesar dari penjualan 
luar negeri industri non kayu sebesar 
Rp1,339 triliun atau 137 persen dari 

rencana, pendapatan penjualan dalam 
negeri hasil hutan lainnya sebesar Rp 
617 miliar. Sedangkan dari kayu tebangan 
sebesar Rp 1,607 triliun atau 116 persen 
dari rencana,” tutur dia. 

SW

2013, Perhutani Catat
Pertumbuhan Laba Terbaik

Dirut Perum Perhutani Bambang 
Sukmananto

Paraktek penggunaan alat sadap Mujitech.
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BINA DESA WANAB  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

 4 KPH BALAPULANG DIVRE JATENG

Adm/KKPH Balapulang Divre jateng, 
Isnin Soiban sudah lama mendabakan 
menanam padi organik di lahan sebelum 
penanaman tanaman pokok sejak tahun 
2009 silam. Isnin bekerjasama dengan 
BP4K, Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal 
diawali sekolah lapangan membina LMDH 
di wilayah Kecamatan Margasari agar 
menanam padi organik (Non Pestisida). 
Isnin menjelaskan guna mendukung 
program pemerintah GP3K pihaknya telah 
merealisasikan penanaman padi seluas 
432,71 Ha dengan produksi 464,188 ton 
atau senilai Rp 6.392.411.330. Selain itu 
pihaknya melakukan tumpangsari tanaman 
jagung  seluas 1.664 hektar dengan jumlah 
panen 2.492 ton senilai Rp 28.221.000.

“Tahun ini untuk penanaman padi seluas 
24 hektar dan jagung 296,10 hektar yang 
tidak mengesampingkan tanaman pokok 
Perhutani,” katanya.

Panen Padi Organik Bersama Bupati

Waspadi Tengkulak Padi Organik
PARA petani hutan yang tergabung LMDH diminta untuk tidak 

menjual padi organik bentuk gabah kering panen (GBK) kepada 
para tengkulak. Dengan selisih harga yang cukup tinggi, penjualan 
gabah kepada tengkulak dinilai akan merugikan petani sendiri.

Menurut Adm/KKPH Balapulang Divre Jateng, Isnin 
Soiban,hHarga gabah kering padi organik paling murah sekitar Rp 
3.500/Kg jika petani menjualnya dalam bentuk gabah kering, maka 
yang untung besar adalah tengkulak, sementara petani akan rugi.

Dalam kesempatan wawancaranya dengan LMDH, petani 
khawatir paska pemasaran padi organik di masyarakat harganya 
yang cenderung tinggi membuat petani cemas kalau padi organik 
tidak diminati. Harga beras non organik di pasaran sekitar Rp 9.000/
kg.

Menanggapi keresahan LMDH, Isnin menyatakan siap 
berkoordinasi dengan Pemkab Tegal, Dinas Tanbunhut dan BP4K 
untuk mebicarakan dengan Sub Dolog Divre setempat guna 
menampung hasil panen padi organik.

Hal yang sama disampaikan Bupati Tegal, Enthus Susmono. 
Menurutnya terkait pemasaran, petani LMDH tidak perlu khawatir, 
Pemkab berjanji akan memfasilitasi pemasarannya. Selain itu 
lanjut Enthus disetiap  momen HUT Kabupaten Tegal akan 
mempromosikan padi organik Produk LMDH KPH Balapulang.

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunandan Kehutanan, 
Ir.Khofifah,MM, padi organik nilai gizinya tinggi.

“ Sebab dalam proses penanamannya tidak menggunakan 
pestisida/racun yang menyebabkan penyakit pada manusia,” 
terangnya. Hms Blp/ Djuli.K

 4 KPH LAWU DS DIVREI JATIM
 BKPH Ponorogo Timur, RPH Cepoko 

telah melaksanakan borong kerja tanaman 
di petak 39 a seluas 4,5 ha dengan LMDH 
Tani Rukun Desa Cepoko, Kec. Ngrayun. 
Kab. Ponorogo. 

Khoirul Huda selaku Asper BKPH Pono-
rogo Timur bersama Waka Adm Ponorogo – 
Pacitan (Po-Pa) Fajar Arif Wicaksono,S.Hut 
semasih menjabat di KPH Lawu Ds men-
gatakan awal mula terjadinya tanaman bo-
rong merupakan satu upaya pemberdayaan 
LMDH. Pemberdayaan LMDH agar timbul 
tanggung jawab yang jelas dalam bersin-
ergi dengan Perhutani KPH Lawu Ds Divre 
Jatim.

Borong kerja tanaman berlangsung 
4 Pebruari 2014 yang diikuti sekitar 100 
orang. Saat persiapan tanaman dimulai 
dengan pemancangan batas lokasi tana-
man oleh Asper BKPH Ponorogo Timur, 
Khoirul Huda.

Pada saat pembagian andil sempat ter-
jadi masalah, karena lokasi tersebut sudah 
lama dikerjakan oleh masyarakat sehingga 

l u a s a n 
per andil 
berbeda-
beda.   

N a -
mun per-
m a s a l a -
han dapat 

diselesaikan setelah dilakukan perundingan 
bersama-sama antara pengarap dan Ketua 
LMDH Tani Rukun yang diketuai Su-
trisno. Andil dapat dibagi dengan tertib 
dengan luasan yang sama. Mengenai 
tata aturan pembuatan tanaman yang 
sering menjadi permasalahan setiap 
tahun yaitu pembebasan jalur tanam 
pokok dan tanam pertanian.

“ Pada awal Januari dilakukan 
penanaman pada petak 39 a revensi 
tanaman pinus bocor getah tahun 2014 
telah selesai dikerjakan diawal tahun 
dengan menerapkan jalur tanaman 
pokok bebas dari tanaman pertanian,” 
jelas Choirul Huda. 

Dijelaskan Choirul  bahwa KPH Lawu 
Ds selalu mempunyai gebrakan dan mo-
tivasi sendiri pada semua karyawannya, 
terutama mandor. Seperti contohnya 
dalam pembagian gaji kadang-kadang 
dilakukan di lokasi tanaman. Disamping 
menerima gaji  karyawan juga melaku-
kan tata cara pembuatan tanaman yang 
benar, menerapkan tanaman audit per 

andil yang diterapkan oleh Mandor Tanam, 
Deni Winarko. 

“ Selain itu dalam kesempatan ber-
kumpul terebut juga untuk melatih mandor 
agar berani menyampaikan pendapat demi 
perbaikan tugas dan tanggung jawab di 
bidang tugas masing-masing serta melatih 
sinergi antara mandor dengan LMDH dalam 
penyelesaian tugas masing-masing bidang,” 
tegas Choirul. Hms LwDs/Eko

LMDH Tani Rukun
Borong Kerja Tanaman

Bersama Bupati Tegal yang juga Dalang 
Kondang Ki Enthus Susmono beserta 
Muspida Kabupaten Tegal (3/3/2014) KPH 
Balapulang melakukan Panen Raya Padi 
Organik di petak 118 d, RPH Kalisalak, 
BKPH Margasari. Enthus terjun bersama 
Kepala Dinas Kehutanan Ir.Khofifah,MM, 
Kepala BP4K Bambang Susanto dan Adm/
KKPH Pekalongan Barat Divre Jateng, 
Anton Fajar Agung beserta jajaran Muspida 
kabupaten Tegal. 

Dalam kesempatan itu Enthus sebelum 
memanen memanjatkan do’a agar petani 
berhasil panen kelak. Enthus mengucapkan 
terimakasih kepada Perhutani yang selama 
ini sudah banyak membantu masyarakat 
kabupaten Tegal dalam program PHBM 
untuk mengangkat ketahanan pangan yang 
diimplementasikan lewat LMDH. 

Perlu diketahui, bahwa Program GP3K 
bertujuan untuk meningkatkan peran dan 
tanggung jawab Perhutani dan masyarakat 
Desa Hutan terhadap Fungsi dan manfaat 
sumber Daya Hutan, 

“ Semua ini bertujuan untuk mendukung 
Program Nasional yaitu Peningkatan 
Produksi Beras nasional (P2BN) 10 juta ton 
beras, “ kata Enthus. 

Enthus berharap untuk mendukung 
program itu. Organisasi kepemudaann 
seperti, Karangtaruna, Pramuka harus 
dilibatkan. Mereka diop timalkan supaya bisa 
menanam padi di lahan bawah tegakan tapi 
tidak merusak tanaman pokok Perhutani, 
sehingga budaya menanam tidak punah. 
Selama ini Enthus menilai pemuda nyaris 
tidak ada yang terjun ke sawah, apalagi 
menjadi anggota LMDH, 

“ Coba kita lihat anggota LMDH sudah 
tua semuanya, jarang yang muda,” kelakar 
Enthus. 

Hms Blp/Djuli.K

Adm/KKPH Balapulang Divre Jateng, Isnin Soiban S.Hut, MM 
dan Kepala Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal, Ir Khofifah MM di 
gubug sawah padi organik.

Sharing Miliaran Rupiah Telah 
Dibagikan ke Masyarakat

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM – Pembagian sharing tebangan kayu yang dilakukan 
sejak tahun 2001, dimana mulai terbentuknya Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto telah berkontribusi miliaran 
rupiah kepada masyarakat yang tersebar di tiga kabupaten yaitu Lamongan, Mojokerto dan 
Jombang. 

Pembagian sharing tebangan kayu tahun 2012 dibagikan sebesar Rp 321.576.835 ke-
pada 24 LMDH se-KPH Mojokerto dilaksanakan di Aula Perum Perhutani KPH Mojokerto 
oleh Administratur/KKPH Mojokerto, Widhi Tjahjanto, Selasa, (26/2).

Dalam kesempatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Ka-
bupaten Lamongan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mojokerto, Moh. 
Zaini, Ketua Forum Komunikasi LMDH, jajaran Perhutani dan 106 Ketua / Pengurus LMDH 
se-KPH Mojokerto.

Widhi Tjahjanto dalam berpesan agar dana sharing yang terima tersebut dapat diman-
faatkan sebaik mungkin untuk pemberdayaan kelembagaan dengan meningkatkan peran 
sertanya pada pembangunan hutan dan kehutanan di KPH Mojokerto. Diingatkan pula ke-
pada LMDH agar senantiasa berpartisipasi dalam rangka pelestarian dan keamanan hutan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe.

Asper BKPH Ponorogo, Choirul Huda. 
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Pelatihan Tebangan 
Ramah Lingkungan

4 KPH MOJOKERTO DIVREI JATIM – Perum KPH Mojokerto 
mensikapi target produksi kayu 2014 dengan melaksanakan pela-
tihan kerja tebangan ramah lingkungan. Yakni tebangan dengan 
memperhatikan elemen ramah lingkungan dengan tujuan me-
minimalisir dampak negatif  akibat adanya kegiatan pemanenan 
serta menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 
(SMK3).

 Rabu, (12/2).
Administratur KPH Mojokerto Divrei Jatim, Widhi Tjahjanto saat 

membuka Pelatihan Kerja Tebangan yang berlangsung di Petak 27 
B RPH Kasah BKPH Mantup bahwa target produksi kayu KPH Mo-
jokerto tahun 2014 sebesar 17.561 M3.

 “ Kondisi sumberdaya hutan yang menurun,  menjadi komitmen 
kita untuk tetap semangat memberikan yang terbaik, memaksi-
malkan pendapatan dari produksi tebangan kayu jati sesuai target 
dengan mengedepankan aspek hukum, aspek teknis dan organisasi 
serta aspek biaya dan sarana prasarana”, kata Widhi Tjahjanto di-
hadapan pesarta yang dihadiri dan diikuti segenap Administratur 
se-rayon III (KPH Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk dan Blitar), 
Manajer Komersial Kayu wilayah Mojokerto, Kasi PSDH Rayon III, 
mandor tebang, pekerja dan Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hu-
tan (LMDH) KPH Mojokerto. 

Tak kurang 125 terlibat dalam kegiatan pelatihan tebangan 
tersebut yang diselenggarakan 12/2/2014 tersebut.

 Hms Mjkt/Eko Eswe

Pembinaan Karyawan 
Di Rayon I Divre Jatim

4 KPH BOJONEGORO DIVREI JATIM 
Kunjungan kerja Kepala Divisi Regional Jawa Timur di KPH Bojo-
negoro dalam rangka memotivasi semua jajaran Perhutani untuk 
bekerja lebih baik dan profesional dengan mengevaluasi hasil kerja 
tahun 2013 Jum’at.

Kepala Divisi Regional Jawa Timur. Iman Sandjojo menyampai-
kan pesan kepada karyawan anatara lain agar berkomitmen untuk 
bekerja lebih baik, paham visi misi,  punya visi misi yang jelas dan 
mampu mengelola kecerdasan emosional dengan baik  dengan 
memberikan suri tauladan tingkah laku, etika yang baik. Selain itu 
juga harus  punya punya nilai-nilai yang berbobot dalam bekerja 
serta keempat, mampu bekerjasama dengan baik sehingga dapat 

memberikan manfaat secara merata pada semua pihak. 
“ Tolok ukur keberhasilan seseorang bukan hanya pencapaian 

target yang direncanakan namun selalu ada nilai lebih dari target 
yang direncanakan,” katanya (21/2). 

Kunjungan kerja  Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Iman Sand-
jojo ke Perhutani Rayon I Bojonegoro didampingi oleh Sekretaris 
Divisi Regional Jawa Timur, Yahya Amin, Kepala Biro Perlindungan 
SDH dan Kelola Sosial Jawa Timur, Susilo Budi Wacono dan Kepala 
Biro Pembinaan Sumber Daya Hutan Jawa Timur,  Kristomo.

Hadir dalam acara tesebut segenap Adm,  Wakil Adm, KTU, Kasi 
PSDH, Asper, KSS sewilayah rayon I Bojonegoro, dan Kasi Humas 
Divisi Regional Jawa Timur serta KSPH Bojonegoro. 

Hms Bjr/Markum

Karo Lin SDH dan Kelola Sosial Divre Jatim, Adm KPH Bojo-
negoro, Kadivre Jatim, Sekdivre Jatim dan Karo Pembinaan SDH 
Divre Jatim.

AEJ Fokus Agroforestry
4 KPH KEDIRI DIVRE JATIM - Kegiatan Agroforestry Ekowi-
sata dan Jasa Lingkungan atau AEJ KPH Kediri fokus pada 
pengembangan agroforestry. Dari penggalian potensi diharap-
kan dapat me-
raup pendapa-
tan Rp 
508.255.800 
tercapai Rp 
513.126.000 
atau 101 %. 
Wana wisata 
dari target Rp 
380.076.132 
tercapai Rp 
395.232.210 
atau 104 %. 
S e l a n j u t n y a 
optimali asset 
dari target Rp 
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
tercapai Rp 
97.427. 700 
atau 278,4 %.

“ KPH Kediri fokus pengembangan agroforestry, “ jelas   Ir  
Heru Restyo Wiharto Kasi PSDH KPH  Kediri  fokusnya pada 
pengembangan agroforestry. Ke  depan, lanjutnya, komoditas 
AEJ akan diproses agar memiliki nilai lebih. Komoditas kelapa 
dan kopi merukan yang memiliki prospek untuk diproses lebih 
lanjut. 

MU

Kasi PSDH KPH  Kediri, Ir  Heru 
Restyo Wiharto 

Satu Tewas, Tiga Teler 
Usai Konsumsi Jamur 

4 KPH MANTINGAN DIVRE JATENG 

Seorang Pesanggem tewas dan tiga orang lainya teler usai makan 
jamur hutan. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi 
jamur yang diambil dari hutan di wilayah RPH Nglangitan, BKPH 
Medang. 

Koban tewas diketahui bernama Paryono (50), warga RT 1/
RWII Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. 
Sementara tiga lainya yang terkapar lemas adalah Yatno dan Nyoto 
(50) semuanya pesanggem dari desa Tegaldowo. Sedangkan satu 
orang lagi Polisi Teritorial ( Polter ) BKPH Medang KPH Mantingan 
bernama Masnun warga Bojonegoro Jawa Timur.

Petaka ini bermula  Senin (9/2) ketika ke empat korban ini be-
rada di lokasi penggarapan di lahan hutan. Keempatnya melihat 
seorang pencari rumput sedang membakar jamur. 

“ Korban sempat ditawari jamur bakar oleh si pencari rumput, 
katanya enak. Mereka kemudian tanya dimana mendapatkan jamur-
jamur itu,” ujar Suparji teman korban yang juga menjadi mandor 
Polter. Setelah tahu lokasinya mereka berempat lalu mencari jamur 
itu. Kemudian mereka masak di Gubug  teman mereka beristirahat.

 Setelah makan korban langsung teler, Paryono yang paling 
parah dari ke empat korban tersebut. Dia kemudian dilarikan ke 
Rumah Sakit di Blora. Sedangkan Nyoto memilih untuk pulang ke 
Tegaldowo dan Yatno dilarika ke Puskesmas Rawat Inap Pamotan. 
Ketiga korban mulai pulih, tapi naas bagi Paryono nyawanya tak 
dapat diselamatkan. Bapak dua anak ini dimakamkan keluarg-
anya kamis pagi. sedangkan masnun memilih untuk pulang ke 
Bojonegoro 

Ketika dikonfirmasi oleh BINA Waka Adm KPH Mantingan men-
gatakan bahwa memang banyak sekali tanaman hutan khususnya 
jamur di musim hujan ini mulai tumbuh. Untuk itu bagi para pengga-
rap dan warga agar hati-hati dalam mencari jamur hutan. 

“ Karena biasanya jamur yang berwarna menyolok  dan punya 
getah yang  kental itu mengandung racun. Dan biasanya bila ge-
tahnya dioleskan pada kulit itu gatal berarti itu beracun, dan jangan 
coba-coba untuk dimakan ,” terang dia lewat telepon. 

        Hms Mtg/Sigit

Hutan Mangrove 
Kaliuntu Mulai Ditata

REMBANG - Kawasan Hutan Mangrove di Dukuh Kaliuntu Kec. 
Rembang Kota Kabupaten Rembang sejak Desember 2013 mulai 
ditata oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Pena-
taan hutan mangrove ini untuk tahap pertama pembuatan jembatan 
dari kayu yang berfungsi sebagai pemantau sekaligus upaya untuk 
ditata menjadi kawasan Wisata. Penataan itu sendiri menghabiskan 
biaya Rp 25 juta untuk tahap awal.

Kepala BLH Kabupaten Rembang, Purwadi Samsi mengatakan 
bahwa pembuatan jembatan kayu ini membelah tengah hutan bakau 
dari arah selatan sampai bibir pantai. 

“ Agar nantinya para pengunung bisa menikmati hutan sekaligus 
pantainya. Jembatan kayu berbentuk T akan kami kami kerjakan 
pada anggaran tahun 2014 hingga bisa memanjang sepanjang pan-
tai yang ditumbuhi mangrove. Ini tentu membutuhkan biaya yang 
cukup besar. Untuk itu ia berharap untuk anggaran berikutnya dapat 
dialokasikan untuk hutan pantai mengingat Rembang mempunyai 
pantai sangat panjang sekitar 72 km,” terang dia.

“Tahun depan kami berharap bisa menambah panjang jembatan 
dari 5 m menjadi 150 meter dengan angaran mencapai sekitar Rp80 

juta,” jelas dia.
Purwadi juga menambahkan untuk tahun depan tidak hanya 

jembatan kayu tetapi juga akan membuat Gardu pandang  sebanyak 
dua buah seperti di Taman rekreasi Dampo Awang Bech Rembang. 

Dia juga menambahkan bahwa untuk kawasan hutan mangrove 
Kaliuntu ini masih perlu penambahan ornamen lainya untuk keinda-
han pada kawasan hutan. Dan penataanya tidak merusak kawasan 
hutan mangrove.

Sementara itu masyarakat dukuh Kaliuntu menyambut baik 
dengan adanya jembatan Kayu itu. salah satunya Parji mengatakan 
bahwa pembuatan jembatan kayu tidak merusak hutan yang sudah 
ada namun jembatan itu melintas diatas sungai kecil yang menuju 
bibir pantai. 

“ Kami bersyukur dengan adanya jembatan itu masyarakat lebih 
leluasa dalam mengawasi para perusak hutan mangrove utamanya 
orang-orang yang suka mencari Dim (hewan kecil seperti cacing 
yang ada dibawah pohon mangrove) untuk dijual kepada para 
pemancing.

Menurut Parji jembatan ini nantinya dapat menjadi sarana obyek 
wisata walaupun saat ini masih terlihat sepi dari pengunjung meng-
ingat jembatan ini baru selesai.

Hms Mtg/Sigit K

Inspeksi K 3 Di Bojonegoro
4 KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM

  Tim inspeksi K3 Perhutani KPH Bojonegoro mengadakan 
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan K3 bidang Produksi 
tebangan (12/2). inspeksi K3 DILAKUKAN di petak 64 A luas 9,0 Ha 
tanaman tahun 1932 KU VIII tebangan A2 tahun 2014 RPH Clebung 
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BKPH Clebung.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi K3 bidang produksi te-
bangan tersebut menurut  Ketua Tim Inspeksi K3, Suwadi yang 
juga menjabat sebagai KSS SDM Perhutani KPH Bojonegoro 
menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk penerapan 
apa yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggungjawab. Baik 
petugas tebangan maupun tenaga kerja tebangan sesuai dengan 
SOP tebangan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) serta mengunakan sistem manajemen keselamatan dan 
kesehatan kerja yang telah ditentukan oleh manajemen perusahaan 
maupun pemerintah.

Dari rencana tebangan kayu jati Perhutani KPH Bojonegoro 
tahun 2014 sebanyak 11.025 M3, terhitung sampai 31 Januari 2014 
pelaksanaan tebangan di lapangan sudah berjalan sebanyak 1.641 
M3 (15%).

Menurut Kaur Produksi Perhutani KPH Bojonegoro, Eko Pur-
wanto menjelaskan target pelaksanaan tebangan kayu jati diwilayah 
Perhutani KPH Bojonegoro direncanakan selesai sampai dengan 
triwulan III atau sekitar bulan September 2014 dengan target dalam 
triwulan I sebanyak 32 %, triwulan II sebanyak 60 % dan triwulan ke 
III sebanyak 8 %.

Sementara itu menurut Asper/KBKPH Deling, Roqib menjelas-
kan bahwa curah hujan yang masih tinggi saat ini yang masih 
menjadi kendala pelaksanaan tebangan di lapangan. Sarana dan 
prasarana jalan menuju petak tebangan rusak dan perlu diperbaiki 
untuk memudahkan kendaraan truk mengangkut tebangan kayu jati 
tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

Hms Bjr/Rafik

Rektor UGM Sharing 
Dengan Perhutani

4 KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM

Dalam rangka tindak lanjut penandatanganan kerjasama (MOU) 
dengan Bupati Bojonegoro, Drs. H Suyoto, MSi tentang kedaulatan 
pangan di Kabupaten Bojonegoro Rektor Universitas Gajah Mada 
(UGM), Prof. Dr. Pratikno, MSocSc berkunjung ke wilayah Perhutani 
KPH Bojonegoro (7/2).

Rektor Universitas Gajah Mada tersebut merupakan salah satu 
putra terbaik yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro. Pratikno 
berasal dari Ngraho Bojonegoro dan karena tekad serta didikasinya 

yang tinggi menjadikannya ia orang nomor satu diUniversitas Gajah 
Mada (UGM) Yogyakarta.

Rangkaian acara yang diadakan diBojonegoro menjadi kes-
empatan yang tak disia-siakan oleh Pratikno dengan sharing ilmu 
bersama Perhutani Bojonegoro, Perhutani Parengan, Dinas Kehu-
tanan, Dinas Pertanian, Dinas peternakan dan para pelajar diKota 
Bojonegoro.

Administratur/KKPH Bojonegoro Divisi Regional Jawa Timur, 
Anggar Widiyatmoko menyampaikan bahwa dengan hadirnya Pra-
tikno beserta rombongan Dekan dari Fakultas Pertanian, Fakultas 
Kehutanan, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknologi, dan Fakultas 
Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada (UGM) kewilayah 
Perhutani KPH Bojonegoro, semoga memberikan inovasi  atau 
terobosan – terobosan baru (sharing ilmu) dalam mengelola Hutan 
bersama masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan 
hidup masyarakat sekitar hutan dan hutanpun menjadi lestari sesuai 
dengan harapan kita semua.

Menurut Pratikno, kunjungannya ke Bojonegoro selain untuk 
tindak lanjut MoU tentang kedaulatan pangan diKabupaten Bojo-
negoro sekaligus menjadikan program kuliah kerja nyata (KKN) 
mahasiswanya untuk jangka pendek terkait dampak kehidupan ma-
syarakat sekitar sumur minyak yang ada di Bojonegoro.

“ Dalam waktu dekat, kami akan menindaklanjuti pertemuan ini 
dengan mengadakan workshop dikampus Univesitas Gajah Mada 
dan menghadirkan Perum Perhutani Bojonegoro, Parengan dan 
Pemkab. Bojonegoro,” katanya.

Rombongan Pratikno pada hari itu melihat Demplot Kunyit dan 
Porang LMDH Wana Tirta dipetak 12 B RPH Dander BKPH Dander, 
Hutan Rakyat diDesa Dander, dan Demplot ketela pohon Petak 82 
RPH Soko BKPH Tengger sebagai petak uji coba Perhutani KPH 
Bojonegoro dalam menangani masalah tenurial yang ada di wilayah 
kerja Perhutani KPH Bojonegoro, dilanjutkan ke Taman Wisata 
Khayangan Api dan acara yang terakhir menuju ke SMA Negeri 2 
Bojonegoro untuk sharing ilmu kepada pelajar yang ada dikota Bo-
jonegoro.  Hms Bjr/Rafik

BUMN dan BUMD
Bersama Bangun Lingkungan
4 KPH MADURA DIVRE JATIM

Bertempat di rumah dinas, Bupati Pamekasan ACH. Syafi’i 

Rombongan Rektor Universitas Gajah Mada dan para Administratur dari tiga KPH di petak 12 B.

Administratur/KKPH Madura Dudi Kurniadi (tengah) diapit Bupati 
Pamekasan beserta ibu dalam acara silaturrahmi.

pada 17 Pebruari lalu berkumpul segenap Kepala BUMN dan 
BUMD se-Kabupaten Pamekasan.  Kumpul bareng itu selain untuk 
bersilaturrahmi juga guna membangun komunikasi yang harmonis 
lintas instansi untuk bersama-sama bisa membangun Kabupaten 
Pamekasan.

Pertemuan tersebut terasa istimewa bagi Administratur/KKPH 
Madura Divre Jatim, Dudi Kurniadi  yang baru dilantik lima hari 
sebelumnya untuk memperkenalkan diri. Hal ini sejalan dengan ara-
han Sekdivre Jatim Yahya Amin yang melantiknya agar pejabat yang 
baru dilantik segera mengadakan komunikasi dengan stakeholder 
yang ada diwilayahnya.

“ Kami baru menjabat beberapa hari di Madura, mohon diterima 
bapak “ ujar Dudi kepada Bupati Pamekasan pada kesempatan itu.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Perum Perhutani 
yang baru, selamat datang dan bergabung bersama masyarakat 
Pamekasan. Acara ini memang kami kemas santai agar tercipta 
komunikasi yang harmonis antara kita semua dengan harapan bisa 
bersama-sama membangun Kabupaten Pamekasan khususnya 
dibidang lingkungan yang kita mulai dari lingkungan kantor kita 
masing-masing,” sambut Bupati Pamekasan ACH. Syafi’i ketika 
membuka acara.

Bidang kebersihan lingkungan menjadi perhatian serius Bu-
pati Pamekasan dengan merencanakan kerja bakti yang melibatkan 
semua instansi pemerintah, swasta dan masyarakat secara ber-
kesinambungan agar tercipta lingkungan yang asri dan sejuk .

Dikatakan kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab 
bersama, termasuk pendanaanya agar lingkungan aman dan bisa 
terhindar dari musibah seperti banjir.

Humas Mdr/Masrur A.

Penghargaan Bagi 
yang Berprestasi

Empat anggota Polhutmob KPH Madura menerima penghar-
gaan atas prestasi dan loyalitas mereka dalam menjalankan tugas 
dan tanggungjawabnya. Penghargaan diberikan oleh Adm/KKPH 
Madura Divrei Jatim, Ir Murgunadi ( waktu itu) kepada  ACH Su-
trisno, Mansur, ACH Sugiharto dan Agus Purwanto. 

Penghargaan juga diberikan kepada dua orang mandor dan 
seorang Asper. Mereka adalah Moh. Nur, Mandor Pabrik Minyak 
Kayu Putih di RPH Pamekasan BKPH Madura Timur karena se-
mangat dan kepeduliannya dalam masak daun kayu putih sehingga 
melampaui target yang ditetapkan. Paelan, Mandor Tanam RPH 
Sepulu BKPH Madura Barat karena inovasinya sehingga mesin 
pembuat lubang bisa berfungsi maksimal.

Dan Marinus Asper /KBKPH Kangean Timur dengan kreativitas 
dan inovasinya dalam memelihara perkantoran sehingga menjadi 
tempat kerja yang nyaman. 

“Kita semua dalam bekerja sehari-hari telah bekerja keras na-
mun demikian diantara kita ternyata ada yang bekerja lebih keras 
lagi, untuk itu perlu kita berikan apresiasi dengan memberikan peng-
hargaan,” ujar Murgunadi dalam sambutan singkatnya (11/2). 

“Alhamdulillah kami sangat senang dan bersyukur atas peng-
hargaan yang diberikan, karena selain Pak Marinus Asper Kangean 
Timur, kami semua berstatus PP mudah-mudahan nasib kami lebih 
diperhatikan oleh pimpinan” jelas ACH. Sutrisno anggota Polhutmob 
salah satu penerima penghargaan itu. 

Hms Mdr/Masrur A.

Titik Terang
Sengketa Blok Bleberan
4 KPH BALAPULANG DIVRE JATENG 

Langkah positip Adm/KKPH Balapulang Divre Jateng, Isnin 
Soiban untuk menyelesaikan sengketa lahan di wilayah banta-
ran sungai Kali Pemali Brebes seluas 200 hektar merupakan 
kasus lama sejak tahun 1988an adalah Kawasan Hutan Ne-

 Lokasi RPH Songgom BKPH Margasari yang diklaim 
warga Tanah Bantaran PSDA Pemali Comal.
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Tempat Sampah
Jadi Berkah

SETELAH memotivasi karyawan KPH dan LMDH wilayah KPH 
Balapulang dari budidaya Kapulaga, budidaya Jahe dan penghi-
jauan tanaman buah di sekeliling KPH, baru baru ini Adm/KKPH 
Balapulang, Isnin Soiban kembali membuat inovasi untuk menam-
bah penghasiln di luar hak gaji karyawan. Garasi belakang KPH 
yang selama ini terlihat tidak teratur dan kumuh sekarang menjadi 
hiburan karyawan kantor. Dua kolam Lele berdiameter 1,5 meter 
setinggi 1,20 mter menghiasi ruang belakang kantor. Di sisi utaran-
ya terlihat kolam ikan tawar ukuran 7 x 16 meter terdengar gemercik 
air pancuran yang di pararel dari sungai irigasi belakang KPH. 

“ Ini merupakan hiburan bagi karyawan dan semoga menambah 
penghasilan karyawan, dan yang terlebih lagi halaman yang selama 
ini tidak menghasilkan uang, sekarang bisa menjadi investasi kary-
awan dijadikan kolam pancing,” terang Isnin.

Untuk pendanaan iuran para karyawan, sedangkan Kaur UP 
berkontribusi mengisi benih ikan.

“ KPH sekarang sering dikunjungi pejabat Muspida kabupaten, 
dari Kepala BP4K, Kadishut, bahkan Bupati menyempatkan diri un-
tuk melihat kolam di kantor KPH, “ ujar Isnin.

Foto Bupati Tegal Enthus Susmono saat berkunjung ke KPH 
Balapulang melihat kolam ikan didampingi Adm KPH Balapulang 
Divre Jawa Tengah, Isnin Soiban S.Hut, MM

 Hms Bpl/Djuli.K

Kuota Pegawai Jalur 
Reguler Diperebutkan 
4 KPH BLITAR DIVRE JATIM 

Peningkatan status Pekerja Pelaksana menjadi Pegawai men-
jadi momentum yang selalu ditungu-tunggu seluruh karyawan Per-
hutani yang masih berstatus Pekerja Pelaksana. 

Bertempat di Aula Kantor KPH Blitar, tanggal 27 Pebruari 2014,  
Administratur/KKPH Blitar Divre jatim, Ir. Haris Suseno, MM. mem-
buka dan memberikan pengarahan pada kegiatan sosialisasi, seka-
ligus dilanjutkan dengan pelaksanaan  penilaian lingkungan Pekerja 
Pelaksana yang  diikuti oleh 104 orang  dari jumlah total 116 orang 
Pekerja Pelaksana.

Sebanyak 12 orang tidak mengikuti peningkatan status dikare-

Hasil penilaianLingkungan langsung bisa dilihat hasilnya dan 
dibawa oleh setiap peserta.

nakan berbagai hal,  diantaranya 7 orang masa kerjanya kurang 
dari 5 tahun, seorang mengundurkan diri tidak  ikut seleksi, 2 orang 
mendapat sanksi disiplin, 1 orang menderita sakit dan1 orang 
mengikuti  pendidikan PMK.  Pada tahun 2014 ini Perhutani KPH 
Blitar mendapatkan kuota sebanyak 20 orang.

Sosialisasi peningkatan status sesuai dengan Surat Keputusan 
Direksi Nomor 1209/Kpts/Dir/2014. Wakil Administratur/KSKPH Bli-
tar Wawan Gunawan dalam penjelasannya menyampaikan bahwa 
status pegawai merupakan cita-cita dan harapan seluruh pekerja 
pelaksana. Dengan berubahnya status menjadi pegawai diharapkan 
motivasi, inovasi dan kinerja semakin meningkat. Bagi yang belum 
lolos diharapkan untuk bersabar, legowo dan tetap bekerja dengan 
semangat. 

Pada kesempatan itu juga Kasi PSDH KPH Blitar, Muchid,  SPd. 
menjelaskan bahwa pada pelaksanaan peningkatan status tahun 
2014, tidak jauh berbeda dengan peningkatan status tahun 2013 
dan menjamin proses pelaksanaannya secara transparan, inde-
penden, serta dapat dipertanggung jawabkan, bersih dari kolusi dan 
nepotisme. 

Hm Bltr/RY

BWI Selatan Serahkan 
Sharing Produksi

KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Bertempat di petak 26 Blok Baung RPH Karangharjo BKPH Gen-

teng KPH Banyuwangi Selatan, 6 pebruari 2014 Administratur/KKPH 

Banyuwangi Selatan Divre jatim,  Achmad Basuki, Shut MM meny-
erahkan dana sharing produksi tahun 2012 sebesar Rp 346.621.069 
kepada 9 LMDH. Rinciannya Rp 192.003.295 dana sharing produksi 
kayu untuk 8 LMDH dan Rp154.617.774 merupakan dana sharing 
non kayu dari hasil sdapan getah pinus untuk satu LMDH.

Pada kesepatan tersebut Achmad Basuki menyampaikan bahwa 
penyerahan dana sharing tersebut merupakan salah satu komitmen 
Perhutani dari aspek sosial dalam pengelolaan hutan yang bermitra 
masyarakat desa hutan.

Usai penyerahan dana sharing pruduksi dilanjutkan dengan ke-
giatan pembinaan penyadap getah agar produksi getah pinus KPH 
Banyuwangi Selatan lebih meningkat. Pada 2013 sadapan pinus 
KPH Banyuwangi Selatan berada di rangking pertama  se-Divisi 
Regional Jatim agar terus dipertahankan. 

 Hms Bwi S/Didik Nurcahyo

Pembalak Bersenjata 
Api Ancam Petugas

 4KPH SARADAN DIVRE JATIM
Pencurian kayu di KPH Saradan semakin nekat dan be-

rani. Bahkan pelaku seperti tidak gentar berhadapan dengan 
Petugas (Polhut). Seperti yang terjadi baru-baru ini di petak 142 
RPH Klangon BKPH Pajaran KPH Saradan pada 09 Pebruari 
2014. Ada enam pencuri kayu dengan memakai cadar diper-
goki petugas tengah menebang pohon jati dengan berukuran 
besar. Mengetahui ada Petugas yang menghampiri  bukannya 
lari, malah salah satu pelaku menodongkan senjata api ke arah 
petugas sambil mengancam akan membunuh jika memperso-
alkan masalah kayu yang ditebang oleh para Pembalak liar 
tersebut.

Tak lama berselang, kebetulan ada dua petugas sedang 
berpatroli di lokasi tersebut dan melihat aksi penodongan tes-
ebut. Seorang diantara petugas tersebut akhirnya melaporkan 
kejadian itu Kantor Poskodal yang berada di Saradan. Dari 
laporan tersebut Bani Martani, Danru Polmob KPH Saradan 
segera menindak lanjuti. 

“Saya mendapat laporan bahwa ada pembalakan di RPH 
Klangon tersebut langsung mengadakan langkah pengejaran 
terhadap para pelaku” kata Bani Martani.

 Petugas Polmob yang dipimpin Bani Martani langsung me-
luncur ke Pajaran RPH Klangon sekitar pukul 04.00 dini hari, 

Petugas dengan kayu jati hasil tangkapan yang berhasil dia-
mankan. 

gara. Bertahap dari pengumpulan bahan dan Keterangan, MoU 
dengan Kejari Slawi  Nomor :793/058.2/Bpl/I tgl : 11 September 
2011, MoU dengan Kejari Brebes Nomor : 282/058.2/Bpl/I tang-
gal 18 April 2013, berlanjut identifikasi dokumen Tanah Negara 
(Perhutani) BATB No 7246/ tgl 2 Juli 1934 BATB No.V – 1936/ 
Maret 1934 Surat Gubernur No 593/26325 tanggal 14 Septem-
ber 1988 bahwa kawasan hutan yang selama ini diklaim warga 
Brebes, bantaran sungai PSDA Pemali-Comal adalah  kawasan 
Hutan Negara yang dikelola Perhutani KPH Balapulang.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Isnin adalah kon-
solidasi dengan pihak terkait. Penyamaan persepsi tentang 
terjadinya kasus tenurial Blok Bleberan dan Kalenrembet pada 
25 Juni 2013 dihadiri oleh Kejari Slawi dan Brebes, BPN Slawi 
dan Brebes, KPP Pajak Pratama Tegal, Pemda Kab. Tegal dan 
Brebes, Perhutani KPH Balapulang, Camat Songgom, Kades 
Songgom dan Margayu Kecamatan Margasari-Tegal dan As-
wantari, pelaku pemodal kawasan Hutan Negara. Hasilnya, 
perlu diadaakan survei lapangan bersama-sama dengan in-
stansi terkait.

“ Mediasi perlu untuk mengerucutkan permasalahan karena 
semenjak 2003 di lokasi hutan negara terdapat pajak ganda. 

Warga membayar pajak sebanyak 282 SPPT ganda, sedang-
kan Perhutani sudah memenuhi kewajiban membayarnya. KPP 
Pratama Tegal diajak memecaahkan masalah ini dengan kes-
epakatan agar tidak adanya pajak ganda,” kata Isnin.

Dengan adanya pajak ganda di wilayah Brebes, Isnin 
melayangkan surat ke Bupati Brebes agar pajak di lokasi Blok 
Bleberan-Kalenrembet ditangguhkan, karena KPH sudah mem-
bayarnya.

“ Dilokasi seluas 200 hektar setelah kami cek ternyata 
hamparan tanaman tebu, dari investigasi kami di lapangan 
kepada petani penggarap menurutnya ada 18 pemodal yang 
mengkomando untuk menanam tebu. Bahkan ditengarai ad-
anya kerjasama dengan pabrik gula (PG) yang ada di wilayah 
Kabupaten Brebes dan PG di wilayah Cirebon-Jawa Barat. 
Kami akan terus berupaya sampai di lokasi ini menjadi hutan,” 
tegasnya

Ditambahkan Humas KPH Balapulang, Juli Kusnadi bahwa 
beberapa lokasi sengketa tenurial di wilayah KPH Balapulang 
bertahap sudah mulai diinventarisir. Bangunan yang sampai 
saat ini ditempati Mapolsek Balapulang  pada Pebruari 2014 
sudah turun sertifikat dari BPN Kabupaten Tegal, termasuk aset 
di beberapa lokasi yang ada di tengah kota Brebes, Slawi dan 
Kota Tegal. 

Hms Blp/ Djuli.K
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tetapi ditengah perjalan rombongan Polmob berpapasan dengan 
sebuah Truck. Mencurigai kendaraan truck yang lewat tersebut, 
akhirnya Bani dan pasukan berputar arah untuk melakukan 
pengejaran. Akhirnya mereka mendapati truck tersebut berhenti 
di utara pintu portal Lemah Bang. Tetapi setelah dicek, sopir 
dan awaknya sudah tidak ada alias kabur melarikan diri. Dalam 
truck tersebut bermuatan kayu jati gelondongan sepanjang 4 
m dengan diameter 80 centi meter dan oleh petugas baik truk 
maupun kayu diamankan ke Poskodal KPH Saradan.

Masalah ini akan diteruskan ke pihak kepolsian guna pe-
nyelidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui siapa pelakunya 
untuk ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Dan 
saat ini pelaku masih dalam pengejaran pihak yang berwajib. 

Hms Srd/Ida Alfiyanti

Job Training Bidang
Pemeliharaan dan Perawatan
4KPH TELAWA DIVRE JATENG

Perum Perhutani KPH Telawa Divisi Regional Jawa Tengah pada 
26 - 27 Pebruari 2014 telah melaksanakan kegiatan Job Training Bi-
dang Pemeliharaan dan Perawatan Hutan yang diikuti oleh Rayon 
III dan IV Divisi Regional Jawa Tengah. Agenda pertama  pemberian 
materi bertempat di Kantor KPH Telawa dilanjutkan praktek lapan-
gan  di pt.18 D pemeliharan IV, V dan pt. 204 A, B,  untuk kegiatan 
pembuatan Petak Coba Penjarangan (PCP) & Tunjuk Seset Polet 
(TSP).

Peserta Job Training sebanyak 250 peserta  diikuti oleh Rayon 
III dan IV sebanyak 218 peserta, KPH Telawa sebanyak 32 peserta 
terdiri dari segenap Asper/KBKPH dan perwakilan  KRPH sebanyak 
2 peserta  serta jajaran dari PSDH KPH Telawa. 

Kegiatan tersebut  dihadiri  pula oleh  Staf Khusus  Divisi  Re-
gional  Jawa  Tengah, Ir Gunawan Sidik Prawono dan Kasi Pemeli-
haraan Divisi Regional Jawa Tengah, Ir. Joko Gunawan. 

Dalam sambutannya Ir. Joko Gunawan mewakili Kepala Biro 
Pemeliharaan SDH disampaikan bahwa karena masih ada peruba-
han-perubahan dalam Petunjuk Kerja (PK) bidang pemeliharaan 

dan perawatan 
hutan sehingga 
dari perubahan-pe-
rubahan  tersebut 
dijadikan  sebagai 
pedoman baru. Un-
tuk itu perlu sekali 
terutama kepada 
Mandor RKP/m 
apalagi Mandor 
RKP/m yang baru, 
sangat perlu untuk 
memahaminya.

D i s a m p a i -
kan juga oleh 
A d m i n i s t r a t u r /
KKPH Telawa, 
Denny Raffidin, 
S.Hut,MM bahwa 
kegiatan job train-
ing tersebut bertu-

juan untuk dapat menyamakan persepsi dalam kegiatan di lapangan 
maupun dalam pembuatan laporan administrasi bidang Pemelihara-
an dan Perawatan Hutan. 

Dalam Pelaksanaan Job Training Pemeliharaan dan Perawatan 
Hutan Tanaman dibagi dua kegiatan. Yaitu Praktek Pemeliharaan 

Hutan Tanaman pada Tanaman Tahun ke IV , V di pt. 18 RPH 
Ngaren BKPH Kedungcumpleng meliputi  Babat Tumbuhan Bawah, 
Dangir dan Pruning. Dan Praktek Perawatan Hutan/Penjarangan di 
pt.204 A dan B meliputi; Pembuatan PCP dan Pembuatan TSP. 

Hms Tlw

Rekat-Perhutani Bersatu 
Kurangi Perusakan Hutan

4 KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Saat mendirikan Paguyuban Rekat (Rante Kerukunan Tokoh 

Masyarakat), Mujoko Said, 36, sekitar 5 tahun lalu menghimpun 
para tokoh Perguruan Silat SH Terate, lintas antar perguruan silat, 
tokoh agama, tokoh masyarakat bercita-cita agar mereka bisa hidup 
berdampingan, rukun dan satu jiwa.  

“Supaya di masa depan, perkumpulan ini menjadi tempat pem-
binaan yang tidak loyo tetapi tetap penuh semangat,” tutur Ketua 
Paguyuban Rekat.

Berawal tahun 2013 kemarin, melalui Asper Sekaran, Teguh 
Yulianto, S. Hut, (red. Sekarang Asper Bahoro), Asper Bate, 
Sukamto, Asper Bangilan, Didik, (red. Sekarang Asper Ngulahan) 
dan Asper Bangilan Joko Susilo Jakarta Barat, sekarang semua war-
ga atau karyawan Perhutani KPH Jatirogo termasuk di daerah telah 
diterima sebagai saudara di kelompok ini. Bahkan Administraturnya, 
waktu itu saat Amas Wijaya, S. Hut dan Wakil Admnya, Anang Tejo 
Anggono, S. Hut, telah mendapatkan penghargaan secara hirarki 
sebagai tokoh di Perhutani dan sebagai saudara baru

Secara resmi kelompok Paguyuban Rekat berdiri dan 
berkedudukan di Kecamatan Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Saat ini 
kelompok ini telah melakukan yang positif dan membantu secara 
suka rela penyadaran masyarakat sekitar hutan di wilayah manage-
ment Perhutani KPH Jatirogo. 

“Kita setiap pertemuan dengan mengagendakan penyampaian 
fungsi hutan baik itu manfaatnya untuk sekarang maupun kelak,” 
ungkap M. Said.

Mencari anggota
Saat awal berdirinya Paguyuban ini, kekhawatiran sempat 

menghampiri laki-laki ini karena factor profil dirinya yang mantan 
Napi. Anggotanya saat itu masih sedikit. Seiring waktu, perkumpu-
lan ini kian pesat.

“Ternyata, jumlah anggotanya berkembang pesat dan kian 
nambah tanpa sisi gelap dulu yang pernah dialaminya. Saya tahu 
persis karena bertengga sejak kecil. Teman-teman perguruan silat 
SH Terate sendiri maupaun perguruan silat lainnya semakin hari 
kian suka pada sosok kepribadian Pak Said ini tak lain dari sifat kes-
ederhanaan dan hati nuarani yang tulus terhadap lingkungan sekitar 
hutan,” ungkap Sukamto.

“Kegiatan kelompok ini selain berfokus pada bidang bela diri, 
kerukunan, dan kerohanian. Tahun 2014, paguyuban ini membuat 
Perpustakan Umum di Base Campnya (red. Rumah pribadi Mujoko 
Said), yang kian hari ramai dikunjungi anggota baik dari perguruan 
silat, anak-anak muda, karyawan Perhutani KPH Jatirogo, LMDH, 
Kelomnpok Tani, bahkan banyak anak-anak kuliahan mempergu-
nakan,” papar Teguh Yulianto. 

Menurut Achmad Basuki, S. Hut, Administratur/KKPH Jatirogo 
saat dikonfirmasi BINA di kantornya menyatakan sangat senang 
dengan hadirnya kelompok ini yang salah satu basis kegiatan ikut 
peduli dengan kawasan hutan. 

“Semua kegiatan Paguyuban Rekat ini selain menghimpun ang-
gota peduli terhadap hutan Jatirogo, kita welcome aja, bahkan jika 
mereka membutuhkan latihan silat bersama atau berkumpul sedang 
memberbicarakan soal kelestarian hutan, kita bantu adanya bila 
perlu tempatnya dapat kita sanggupi. 

Dari pengamatannya, menyimpulkan bahwa ternyata, semakin 
berkurang potensi hutan dan rawannya hutan KPH Jatirogo banyak 
teman-teman dari bawahannya semakin ingin saling bertemu dan 
ini berpotensi berkurangnya penjarahan-penjarahan hutan di hutan 
wilayah bagian selatan.

Saat ini jumlah anggota Paguyuban ini mencapai ribuan orang. 
Setelah semua pengurus perguruan silat banyak terlibat dan ber-
gabung. “Mereka tersebar di 33 Desa, 2 Kabupaten dan 7 macam 
nama Perguruan Silat yang terdaftar oleh pemerintah Indonesia,” 
ungkap Ketua Paguyuban ini kepada BINA. 

Slamet Riyadi

Apes, Tewas Ketika 
Mencuri Kayu Jati

TUBAN - Warga Dusun Krajan, Desa Tobo, Kecamatan 
Merakurak, Kabupaten Tuban, Kamis (13/2/) digegerkan dengan 
penemuan mayat.  Diketahui jasad tersebut adalah Subkhan (35) 
warga dudun setempat.

Kejadian ini pertama kalai diketahui HR (21), pemuda penggarap 
lahan tegalan milik Bambang (42), warga setempat. Awalnya saksi 
akan mencangkul tanaman jagung. Namun melihat tubuh laki-laki 
dengan berbaju warna putih biru, bercelana jeans warna biru dan 
bersepatu bot tengkurap di pinggiran tegalan.

Melihat hal ini, saksi melaporkan kepada Kepala Desa (Kades) 
Tobo, Tamaji. Pemerintah Desa langsung meneruskan informasi ini 
ke Mapolsek Merakurak. Tidak berselang lama, petugas kepolisian 
dan Perhutani KPH Tuban datang kelokasi kejadian.

Dari olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) petugas mendapati 

jasad tersebut sudah keadaan kaku dan tidak bernyawa. Selain itu 
juga terdapat luka pada kepala bagian kanan, telinga kanan hingga 
mengeluarkan darah. Diduga luka akibat pukulan benda tumpul.

Kapolsek Merakurak, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Benu Hamzah 
saat dikonfirmasi BINA dilokasi kejadian menjelaskan bahwa pen-
emuan mayat ini diketahui saksi sekitar pukul 07.00 WIB. Belum 
dapat dipastikan penyebab tewasnya lelaki paruh baya ini. Untuk 
memastikan penyebab kematianya, Polisi membawa jasad korban 
ke RSUD dr R Koesma Tuban untuk dilakukan otopsi.

Sedangkan batang kayu yang berada disisi jasad korban, di-
pastikan kayu milik Perhutani. Kayu jati dengan ukuran panjang 1,9 
meter 2 batang dan 1 batang berukuran 1,7 meter dengan masing-
masing berdiameter 19 cm itu dari Petak 19, Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Gaji, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 
Kerek, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tuban.

“Ada pencurian di petak 19 RPH Gaji yang dilakukan korban. 
Pertama kami dapat laporan pada jam 7 pagi. Identitas korban ma-
sih belum jelas, baru sebatas keterangan warga saja. Tetap akan 
kita periksa di rumah sakitar agar teliti, “ ungkap Mujiono Asper 
BKPH Kerek, KPH Tuban. 

SR

Media Gathering Tiga KPH 

4 KPH TUBAN DIVRE JATIM
Sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman media (pers) 

terhadap peran Perum Perhutani di Kabupaten Tuban, KPH  Tuban, 
KPH Parengan, KPH Jatirogo bersama para jurnalis media nasi-
onal dan lokal Kabupaten Tuban mengadakan Media Gathering di 
Queen Resto, Tuban, Jawa Timur (25/2). Suasana Media Gathering 
ini yang tertangkap lensa kamera BINA tampak Gayeng, meriah, 
meskipun sederhana dan kebersamaan kelihatan saling lempar 
kata-kata. 

Hadir dalam Media Gathering tersebut yakni Ir. Budi Wacono, 
Karo Lin dan Kelola Sosial Divre Jawa Timur, segenap Administratur 
Divre Jatim meliputi Adm/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo, Adm/
KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono dan Adm/KKPH Jatirogo, 
Achmad Basuki, Wakil-wakil Adm, Kasi-Kasi PSDH, KSS PHBM, 
Kaur Humas dan beberapa perwakilan karyawan 3 KPH,  rekan-
rekan pers dari Jawa Pos (Radar Bojonegoro), Portal Berita Nasional 
juga lokal, JTV Channel, Kompas TV, TVRI, Radio El Shinta, Metro 
TV, Harian Umum Bhirawa dan beberapa rekan pers lainnya. 

Administratur/KKPH Tuban Divre Jatim, Riyanto Yudhotmo, saat 
membuka acara di depan rekan-rekan media, menyampaikan tujuan 
diadakan Media Gathering tak lain untuk menjaga hubungan baik 
antara perusahaan dengan media, serta menjelaskan mengenai 
akurasi dan keberimbangan pemberitaan media terhadap semua 
kegiatan di hutan dan permasalahan Perum Perhutani saat ini dalam 
mengelola hutan di Pulau Jawa.

“Kebenaran dalam akurasi dan keberimbangan karya jurnalistik 
di mata masyarakat pembaca akan membentuk sebuah pemaha-
man dan isu yang berdampak. Untuk itu saya berharap adanya 
teman-teman pers ini akan membantu menyadarkan masyarakat 
untuk lebih peduli terhadap hutan,” katanya. 

Karo Lin dan Kelola Sosial Divre Jawa Timur, Budi Wacono men-
gapresiasi pelaksanaan dan kehadiran para wartawan dalam acara 
Media Gathering tersebut.

 “Media menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengetahui 
kehidupan di hutan, misalnya kegiatan pembinaan dan kemandirian 
para warga sekitar hutan,” katanya.

Menurut Budi, kerjasama dengan pihak ketiga juga menjadi 
penting dalam pengembangan kegiatan pembinaan dan ke-
mandirian bagi masyarakat dekat hutan dalam ketergantungannya 
pada kawasan hutan. 

“Dengan partisipasi dari teman-teman yang hadir di sini seperti 
Pemda atau pengusaha, potensi warga binaan dapat didorong untuk 
turut membangun perekonomian daerah. Hal itulah yang berusaha 
dilakukan Perum Perhutani saat ini, yakni menjembatani institusi 

Jasad Korban saat diperiksa tim identifikasi Polres Tuban 
dilokasi penemuan mayat
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lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) dengan dunia usaha atau 
informasdi dari luar,” jelasnya lebih lanjut.

Sementara itu rekan-rekan media yang hadir banyak memberi 
masukan terhadap institusi 3 KPH ini terkait banyak kekurangannya 
dukungan Sumber Daya Manusia di Perhutani. 

Pada dasarnya Perhutani ketiga pimpinan KPH itu sangat ter-
buka untuk para jurnalis menggali informasi. Namun mereka juga 
mengharapkan kejelian jurnalis dalam mengamati fakta di lapangan 
bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi Perhutani untuk lebih 
responsif dan antisipatif dalam menyikapi dinamika di lapangan.  
Dengan begitu hubungan antara media dan Perhutani menjadi 
konstruktif.

Session selanjutnya para Adminsitratur Perhutani menyampai-
kan paparan singkat tentang wilayah kerja masing-masing. Semua 
Administratur mengharapkan agar pertemuan tersebut dapat men-
jadi sebuah momen untuk mempererat relasi antara Perhutani dan 
kalangan media. Diharapkan pula berita-berita yang muncul perihal 
Perhutani adalah berita-berita yang objektif dan berimbang.

Dari pertemuan tersebut berkembang usulan agar Perhutani 
KPH Tuban, Parengan, dan Jatirogo bisa hadir pada forum diskusi 
bulanan yang digelar oleh RPS (Ronggolawe Pers Solidarity). 

Slamet Riyadi

Bersama Masyarakat
Bersih-Bersih Pasca Banjir

4KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM 
 Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko, S.Hut 

memberikan bantuan kepada korban banjir bandang warga ping-
gir hutan RPH Sugihan BKPH Tretes, Banjir berlangsung selama 

2 jam pada hari Sabtu 22 Pebruari 2014. Bantuan  berupa beras, 
mie instan, minyak goreng, gula dan bahan lainya senilai lima juta 
diberikan esknya.

Banjir bandang yang terjadi pukul 16.00 hingga 18.00  wib 
menggenangi sedikitnya 183 rumah penduduk Desa Kedung Sum-
ber Dukuh Sugihan Kecamatan Temayang dengan ketinggian antara 
10 cm hingga 100 cm namun tidak ada korban jiwa. 

Menurut keterangan Ketua LMDH Barokah Sumber Jati,  Ir. 
Sukardi yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Kepala 
desa diwilayah tersebut saat dikonfirmasi humas KPH Bojonegoro 
menjelaskan, lahan sawah ± 10 Ha berumur dua bulan yang diter-
jang banjir terancam gagal panen dengan nilai kerugian ditaksir 
sekitar Rp 150 juta. Sukardi juga mengatakan banjir anak sungai 
Pacal tersebut dipicu oleh kondisi curah hujan lebat diwilayah hulu 
sungai pacal serta desa tersebut selama 2 jam. 

Satu hari setelah kejadian warga desa Kedung Sumber bersama 
jajaran Perhutani KPH Bojonegoro gotong-royong membersihkan 
lumpur yang menutup badan jalan raya jurusan Bojonegoro Nganjuk 
sepanjang 500 meter. 

Hms Bjr/Markum

Bantuan untuk Korban 
Erupsi Gunung Kelud

4 KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Saat terjadi erupsi Gunung Kelud Perhutani Rayon I Bojonegoro 

(KPH Bojonegoro, Parengan, Padangan, Jatirogo) nampak aktif 
terlibat memberikan bantuan bantuan kepada pengungsi. Bantuan 
berupa sembako berupa, beras, mie instan, minyak, kecap, sadden, 
air mineral, lauk pauk siap saji sarden dan bahan makanan lainya 
serta popok bayi di Posko.

Selain itu KPH Mojokerto kolaborasi dengan Advokasi Kelem-
bagaan Bencana Nahdlatul Ulama (AKB NU) dan Komunitas Re-
lawan Siaga Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim (KORSABI) 
Mojokerto juga mengirimkan bantuan armada truk tangki air bersih 
di Posko Pengungsi Brumbung, daerah Besowo, Posko Kepung, 
daerah Manggis dan Posko Kandangan/Rumah Dinas KRPH Kan-
dangan masuk wilayah Perum Perhutani KPH Kediri (17/2).

Hal tersebut sangat diperlukan mengingat pengungsi korban 
erupsi Gunung Kelud di Posko-Posko tersebut kekurangan sarana 
air bersih untuk keperluan mandi, cuci, kakus (MCK).

Asper/KBKPH Pare KPH Kediri, Sugiono mengatakan pasukan 
siaga bencana dari KPH Kediri, Jombang, Mojokerto dan Nganjuk 
ditugaskan dari tanggal 14 Februari hingga tanggal 23 Februari 
2014 di Posko siaga bencana Perhutani berada di BKPH Pare KPH 
Kediri yang berjarak sekitar 50 km (ring III) dari titik letusan aman 
dari eropsi namun tetap terkena hujan abu. 

Sementar Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto dilaporkan 
juga mengirimkan hijauan makanan ternak (HMT) berupa rumput 
Gajah ke berbagai wilayah berdampak di Kecamatan Kepung, Ka-
bupaten Kediri (20/2) lalu.

Hal tersebut dilakukan karena banyaknya ternak di wilayah ber-
bahaya Kabupaten Kediri tidak dievakuasi pada saat Gunung Kelud 
meletus. Hingga delapan hari pasca erupsi Kelud, ternak tersebut 
kekurangan pakan. 

“Pakan atau Hijauan Makanan Ternak  banyak yang tertimbun 
material erupsi dan tersapu banjir lahar dingin, sehingga ketersedi-
aan HMT sangat minim, tapi ternak banyak, ya memang rebutan,” 
ungkap Suparmi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kediri.  Dia 
mengaku akan menata lagi data lokasi untuk pendistribusian pakan 
ternak agar merata. 

Pakan berupa rumput Gajah hanya diberikan pada sapi dan 
kambing. Ternak unggas juga mendapat dampak dari erupsi. Ke-
banyakan ternak unggas seperti ayam yang terdampak berada di 
Kecamatan Kepung dan Puncu. Sebagian kandang banyak yang 
ambruk dan ayamnya mati. 

Disamping menyampaikan bantuan hijauan pakan ternak, Mar-
kat, pengurus forum komunikasi LMDH KPH Mojokerto dalam kes-
empatan tersebut  juga memberikan bantuan lauk pauk untuk diolah 
di dapur umum pengungsian berupa ikan lele yang merupakan hasil 
budidaya produktif ikan kolam terpal di LMDH-nya.

Hms Mjkt/Eko Eswe

Membersihkan Abu
Di Lingkungan Kantor

4 KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Bencana meletusnya Gunung Kelud di Jawa Timur yang terjadi 

(13/2/14) memuntahkan awan panas dan material vulkanik. Se-
lain menciptakan hujan abu, yang menyebar ke sejumlah wilayah 
propinsi juga menutup sinar matahari. 

Hujan abu yang terjadi sejak malam, membuat aktivitas warga 
terganggu. Kondisi lalu lintas yang biasanya ramai terlihat sepi. 
Warga yang terpaksa harus keluar rumah, mengenakan payung, 
mantel jas hujan dan masker. 

Kondisi tersebut seperti terlihat di kota Purworejo. Propinsi Jawa 
Tengah. Karena hujan abu mengakibatkan aktivitas kerja di kota 
Purworejo terhambat, juga aktivitas karyawan di kantor KPH Kedu 
Selatan.

Demi menjaga kesehatan dan kebersihan lngkungan kantor, 
Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir Toni suratno mengintruksikan 
kepada segenap karyawannya untuk melakukan kerja bakti mem-
bersihkan abu vulkanik Kelud di halaman sekitar kantor. 

Hms Kds/Agus

Warung Angkringan SCC
4 KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG

Ditengah kesibukan yang selalu mewarnai hidup kita terkadang 
beberapa hal penting menjadi terabaikan. Tak terkecuali dengan 
kebutuhan mengisi perut kita alias makan. Oleh karena tuntutan 
pekerjaan maupun kegiatan lainnya yang super padat membuat 
kita tidak sempat makan di rumah. Bahkan sang istri pun tidak juga 
sempat menyiapkan sarapan. Belum lagi beraneka warung makan 
yang tersedia  menawarkan menu dengan harga lumayan mahal 
sehingga kurang terjangkau dengan isi dompet kita. Kondisi seperti 
ini menjadi sesuatu yang hampir rutin terjadi setiap hari. Tidak ada 
pihak manapun yang perlu disalahkan.

“ Nah, untuk anda yang berdomisili di Sale, Jatirogo dan sepu-
taran  KPH Kebonharjo atau bahkan jika anda karyawan KPH tidak 
perlu khawatir dengan keadaan seperti itu, demikian dikatakan Adm 
KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S.Hut saat pembukaan per-
dana Warung Angkringan di Sale Creative Community ( SCC ) yang 
dihadiri oleh segenap pejabat dan karyawan KPH Kebonharjo juga 
Danramil kecamatan Sale Kapten Tarmuji pada 20 Februari 2014. 

Solusi tepat makanan sehat dengan harga sangat hemat dise-
diakan warung angkringan SCC binaan Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) Reksa Wana Kumala desa Sale Kecamatan Sale, 
tambah Haris. 

Dengan menu antara lain nasi pecel, sayur mangut, sayur lodeh, 
sayur bening, oseng daun papaya, asem-asem dan berbagai menu 
khas Jawa ndeso lainnya dengan minuman kopi, jahe, teh hangat 
(dingin), jeruk dan lain-lain dapat kita nikmati hanya dengan harga 
Rp 5000. 

“ Woo luar biasa murah kan ?,” jelas Adm pemenang lomba 
Wana Lestari tingkat direksi itu sembari promosi

Sementara, menurut  pengelola warung, Yusnawati, warung 
angkringan SCC buka pukul 06.00 s/d malam hari. Khusus untuk 
menu malam kami menyediakan Kentucky dengan minuman peng-
hangat badan. 

" Kami berupaya sepenuhnya memenuhi selera setiap pengun-
jung agar merasa puas. Selain makanan yang kami sajikan, kami 
juga menerima pesanan untuk acara apapun. Warung makan ini 
merupakan salah satu bentuk usaha produktif dari LMDH Reksa 
Wana Kumala Sale," kata Yusnawati yang juga sebagai guru PAUD 
Siwi Harapan ini. HmS Kbh/Wiy-Dam

KSS Umum KPH Bojonegoro Divre Jatim, Subagya mewakili 
Rayon I Bojonegoro menyerahkan bantuan untuk korban erupsi Gu-
nung Kelud.
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 Haris Triwahyunita, S.Hut 

PROMOSI & MUTASI
 

SK Itu Amanah, ya Inna Lilahi 
wa Inna Illaihi Roji’un

KPH KEBONHARJO DIVREI JATENG - Luar biasa. Demikian 
ungkapan yang tepat untuk menggambarkan pelaksanaan serah 
terima jabatan (sertijab) pada Perum Perhutani KPH Kebonharjo 
pada 22 Februari 2014. Sebanyak 13 pejabat mengikuti sertijab 
yang dipimpin langsung Administratur/KKPH Kebonharjo, Haris 
Triwahyunita, S.Hut dengan disaksikan pejabat lain serta segenap 
karyawan.

“ Ini merupakan pelantikan terbanyak dan terlama yang pernah 
kita laksanakan. Semua sudah menjadi keputusan dari perusahaan  
maka harus kita jalani dengan seksama dan sungguh-sungguh 
meski agak capai  karena pejabat yang dilantik mencapai 13 orang, 
“katanya. Adm KPH Kebonharjo diawali sambutannya.

Dikatakan Haris meniru ucapan para ulama mengatakan, bahwa 
surat keputusan (SK) menjadi pejabat itu adalah amanah. SK itu 
termasuk Inalillahi Wa Ina Illahi Roji’un, semua dari Allah dan pasti 
kembali pada Allah. Untuk itu kepada semua pejabat yang dilantik 
pada hari itu ditegaskan Haris harus bisa mengemban amanah 
jabatan dengan baik karena selain bertanggungjawab pada perusa-
haan juga yang lebih penting adalah bertanggungjawab pada Allah 
SWT. 

“ Promosi dan mutasi jabatan merupakan kebutuhan dari pe-
rusahaan, jadi tidak bisa diprediksi. Semua ini diputuskan hanya 
dengan satu tujuan yaitu untuk kemajuan perusahaan supaya lebih  
produktif dan berkembang,” tandasnya.

Adapun ketigabelas pejabat yang dilantik tersebut adalah Agus 
Murdiyanto ( KSS Perencanaan) sebagai Asper/KBKPH Gunung 
Lasem, Dian Eka Prianajaya ( Asper BKPH Karas)  sebagai Asper/
KBKPH Tawaran, Suyant ( Asper BKPH Sale sebagai  AsperBKPH 
Karas, Yudi Susanto (Asper BKPH Tawaran sebagai Asper/KBKPH 
Sale,  Toto Suwaranto ( Asper/KBKPH Tuder) sebagai Asper BKPH 
Banjarnegara KPH Kedu Selatan, Riry Osmaroza (Asper BKPH 
Gombong Utara KPH Kedu Selatan) diangkat sebagai Asper BKPH 
Tuder.

Selanjutnya Ari Kartika Prastyani, SE ( KSS PHBM diangkat 
sebagai KSS Perencanaan dan Pemeliharaan,  Murtopo ( KRPH 
Terongan BKPH Sale sebagai KSS PHBM, Supangat ( Kaur Peren-
canaan diangkat sebagai Kaur  Tanaman dan Pemeliharaan, Agus 
Susanto ( TU BKPH Tawaran ) diangkat sebagai Kaur Perencanaan, 
Slamet Hariyadi ( Kaur Data dan Informasi sebagai Kaur SDM di 
KPH Kendal, Anton Dartono ( Staf Pelaksana Satuan Pengawasan 
Internal pada Biro Pengawasan sebagai Kaur Data data Informasi 
dan Faisol Thohiri (Staf Produksi) diangkat sebagai Kaur Produksi 
KPH Kebonharjo. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG - Administratur/KKPH 
Kedu Selatan Ir.Toni Suratno,MM 21 Pebruari 2014 melantik dan 
mengambil sumpah sejumlah pejabat baru. 

Mereka adlah Suhartoyo (Asper BKPHDoro KPH Pekalongan 
Timur) sebagai Asper BKPHPurworejo menggantikan Pirmansah,SE 
yang alih tugas sebagai Asper BKPHBawang KPH Pekalongan 
Timur, Y. Danang Yuliwardianto (Asper BKPHSubah KPH Kendal) 
sebagai Asper BKPHKebumen menggantikan Bagas Avianto,SHut 
yang promosi sebagai Kasi PSDH KPH Pekalongan Barat, Yuliono 
(Asper BKPHBanjarnegara) sebagai Asper BKPHGombong Utara 
menggantikan Riry Osmaroza yang alih tugas sebagai Asper BK-
PHTuder KPH Kebonharjo, Toto Suwaranto (Asper BKPHTuder se-
bagai Asper BKPHBanjarnegara), Sugeng Widodo (KRPH Sadang 
BKPH Kebumen) sebagai KRPH Bogangin BKPH Gombong Utara 
menggantikan  Sujarmadi yang dipromosikan sebagai Asper BK-

PHNgadisono.
Selanjutnya Subeno (Asper BKPH Ngadisono) sebagai Asper 

BKPH Doro KPH Pekalongan Timur, Supri Darmoko (KRPH Pejaten 
BKPH Karanganyar) sebagai KRPH Kalimandi BKPH Gombong 
Utara menggantikan Sapon yang alih tugas sebagai KRPH Giyanti 
BKPH Gombong Utara, Yuliyanto (KRPH Giyanti sebagai KRPH 
Wadaslintang BKPH Kebumen) menggantikan Suyarno yang alih 
tugas sebagai KRPH Sadang, Paidin semula KRPH Singomerto 
BKPH Banjarnegara sebagai KRPH Redisari BKPH Gombong 
Selatan menggantikan Bangun Prayitno yang alih tugas sebagai 
KRPH Pejaten BKPH Karanganyar, Rahmat Subeno (Mandor BKPH 
Gombong Utara) dipromosikan sebagai KRPH Sapuran BKPH 
Ngadisono menggantikan Yuliarto yang alih tugas sebagai KRPH 
Singomerto BKPH Banjarnegara, Bolod Triyogantoro (KRPH Kemiri 
BKPH Purworejo) sebagai KRPH Bruno bertukar tempat dengan Su-
priyanto  sebagai KRPH Kemiri dan Sukarni Slamet Raharjo (KRPH 
Berta BKPH Banjarnegara sebagai KRPH Sikayu BKPH Gombong 
Selatan bertukar tempat dengan  Minar Haryanto. Hms Kds/Agus

KPH JATIROGO DIVRE JATIM – Bertempat di Aula Kantor Pe-
rum Perhutani KPH Jatirogo (12/2) berlangsung serah terima Jabatan 
Adm/KKPH Jatirogo dari Amas Wijaya.S.Hut.MM kepada Ir.Achmad 
Basuki,S.Hut.MM. Untuk selanjutnya Amas Wijaya.S.Hut.MM akan 
menempati pos barunya sebagai Adm/KKPH Saradan.

Serah terima juga disaksikan oleh Ir. Susilo Budi Wacono Kepala 
Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Perum Perhutani Divre 
Jawa Timur.

Pejabat lama Amas Wijaya.S.Hut.MM dalam sambutannya me-
nyapaikan bahwa penggantian pejabat di Perum Perhutani ini sudah  
merupakan hal biasa, namun yang lebih penting dukungan semua 
pihak dan kinerja perlu di dorong ke arah yang  lebih baik. 

“ Mudah-mudahan dengan adanya penggantian ini lebih baik 
dari pada yang sebelumnya,” katanya.

Sementara itu pejabat baru Ir.Achmad Basuki,S.Hut.MM me-
nyampaikan sambutan sekaligus acara perkenalan, disampaikan 
bahwa untuk melanjutkan program kerja Perum Perhutani ke arah 
yang lebih baik perlu adanya dukungan dan masukan dari kom-
ponen intern Perum Perhutani dan masyarakat Jatirogo. Dan juga 
mengharapkan dengan adanya kerjasama seluruh karyawan Perum 
Perhutani  dan masyarakat, ke depan pasti hasil kinerja program  
Perum Perhutani akan segera terwujud dengan baik.

Dikesempatan lain pada 19 Pebruari 2014 KPH Jatirogo juga 
menggelar acara pisah-sambut Wakil Adm/KSKPH Jatirogo dari pe-
jabat lama Anang Tejo Anggono yang akan menempati posisi baru 
sebagai Wakil KSPH I Bojonegoro serta menyambut pejabat baru 
Dedi Sopiandi. 

Adm/KKPH Jatirogo, Amas Wijaya dalam sambutannya bahwa 
sebagai pegawai kita harus siap untuk ditempatkan dimana saja 
demi kepentingan perusahaan. Pada kesempatan itu Amas Wijaya 
juga memberikan cendera mata kepada Anang Tejo Anggono. Ke-

Dibongkar, Warung Ilegal 
Di Kawasan Hutan 

4KPH SUMEDANG DIVRE JABAR & BANTEN
Tim gabungan unsur Perhutani, Polri, TNI dan Satpol PP 

membongkar bangun berupa warung di kawasan hutan di petak 
23 RPH Rancakalong  BKPH Manglayang Timur, KPH Sumedang 
(16/2/2014).  Selain menempati kawasan hutan tanpa ijin Perhutani, 
sebanyak 21 bangunan itu dinilai oleh Mupika dan tokoh masyarakat 
setempat mengganggu ketertiban umum.

“Setelah  rapat  berkali-kali dengan unsur  Muspika  Kecamatan 
Sumedang Selatan dan Kecamatan Pamulihan, pemerintahan desa 
dan BPD Ciherang,  desa Cigendel, dan desa Cijeruk, serta rapat 
terakhir di kantor KPH Sumedang, 30 Desember  2013, akhirnya  
sepakat bangunan warung di sepanjang jalan alternatif Cadas-
pangeran   harus dibongkar,” kata Waka Adm/KSKPH Sumedang 
Utara, Muchamad Drajat di kantornya (27/2).

Warung yang berdiri sekitar tahun 2000 dalam perkemban-
gannya terindikasi melanggar norma seperti peredaran minuam 
beralkohol dan ajang transaksi prostitusi. Melihat kondisi seperti itu 
ditambah dengan pertimbangan, bahwa warung tersebut melanggar 
UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai bangunan liar 
yang berdiri di atas lahan kehutanan. Kemudian melanggar Perda 
No 2 tahun 2012 tentang RUTRW Kabupaten Sumedang. 

“Lokasi tersebut merupakan kawasan  berkategori tingkat keren-
tanan tanah yang tinggi  sehingga rawan longsor,” jelasnya.

 Kemudian, tambah Drajat, secara historis Cadaspangeran 
mempunyai arti sejarah yang sangat besar bagi Kabupaten Sumed-
ang. Karena di situ termasuk salah satu jalan buatan VOC yang 
menelan banyak korban. 

“Atas pertimbangan tersebut, maka seluruh Muspida, Muspika, 
pemerintah desa dan tokoh masyarakat sepakat untuk menertibakan 
bangunan warung tersebut. Apalagi ruas jalan yang di atasnya ada 
bangunan itu merupakan  jalur hijau,” tukas Drajat.

Drajat mengatakan sebelum dilakukan pembongkaran, pihaknya 
sudah melakukan sosialisasi kepada pengelola warung untuk mem-
bongkar sendiri. Namun, setelah diperingatan sebanyak tiga kali 
mereka tak  bergeming, maka terpaksa dilakukan pembongkaran. 
Pembongkaran itu dilaksanakan oleh Tim Gabungangan sebanyak 
145 0rang, terdiri dari unsur Perhutani, Polres Sumedang, Kodim 
0610 Sumedang, Satpol PP Kab Sumedang, Muspika Kecamatan 
Sumedang Selatan dan Pamulihan.

“ Pembongkaran berjalan tertib, aman, dan tidak perlawa-
nan dari pengelola warung,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, KPH 
Sume dang memberi bantuan transport kepada pengelola warung  
masing – masing Rp 500 ribu. Pengelola warung tersebut  bukan 

berasal dari Sumedang, justeru berasal dari Garut, Bandung, bah-
kan dari Cilacap.

 Waka Sumedang Utara mengatakan pada saat itu pula  lokasi 
tersebut ditanami kemiri sunan yang bekerjs sama dengan ICMI Kab 
Sumedang. Pohon jenis ini merupakan tanaman konservasi dimana 
buahnya dapat dimanfaatkan untuk biodesel. 

“ Bibitnya dari ICMI, Perhutani  menyediakan lahan, pemelihara-
an, dan keamanan bersama masyarakat setempat,” timpal Drajat. 

MU

Waduk Jati Gede
Belum Siap Dioperasikan

Perkembangan pembangunan waduk Jati Gede masih menung-
gu hasil rekomendasi rapat terpadu dan masih meunguu ijin prinsip 
dari Kemenhut. Sesuai dengan rencana Kementerian PU, waduk se-
luas kurang lebih  5 ribu  hektar itu  akan dioperasikan April 2014.

“Tim terpadu  rapat  lagi di Bogor, 28 April 2014, untuk proses 
penyusunan laporan,” ucap Waka KPH Sumedang Utara Mucha-
mat Drajat. Tim terpadu  selain Perhutani, terdiri dari LIPI, Pergu-
ruan Tinggi, Baplan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, pemda  
Sumedang dan Ciamis.

Dikatakan, dari luas waduk tersebut, 1361 hektar merupakan 
kawasan hutan yang dikelola Perhutani berupa hutan produksi jenis 
pinus dan rimba campur.  Sesuai peraturan yang berlaku  terjadi 
tukar menukar kawasan  dengan perbandingan 1: 1. “Karena untuk 
kepentingan strategis,” jelas Drajat. Perhutani sudah memperoleh 
lahan pengganti di Kecamatan Cijulang Ciamis. Namun, dalam 
perkembangan masih menunggu status lahan penggantinya. “Tert-
gantung penunjukan dari Kemenhut.  Jika pada kawasan konservasi 
maka akan dikelola BKSDA; jika hutan produksi dan lindung akan 
dikelola Perhutani,” tambahnya.

Rencana waduk Jati Gede  yang menenggelamkan beberap 
desa di 4 kecamatan itu  akan mengairi sawah di kabupaten Indra-
mayu, Majelengka, dan sebagian kecil sawah di kabupaten Sumed-
ang. Selain itu, waduk Jati Gede juga menjadi pemasok tenaga lis-
trik  75 MW. “Tampaknya masih banyak kendala di lapangan seperti 
relokasi penduduk yang dilakukan pemerintah  belum tuntas,” kata 
Waka KPH Sumedang Utara. 

 MU 

DAM waduk Jati Gede
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DHARMA WANITADERAP DAERAH

Cerita Mandor Aripin
Di Acara Promosi-Mutasi
4 KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM

Kehadiran Mandor Aripin membuat segenap hadirin yang mengi-
kuti acara promosi dan mutasi lingkup KPH Bojonegoro Divre Jatim 
terkejut. Aripin yang sengaja diundang oleh Administratur KPH Bojo-
negoro memang tidak ada hubungannya dengan acara promosi dan 
mutasi tersebut. Tapi apa maksud Adm KPH Bojonegoro, Anggar 
Widiatmoko menghadirkan Aripin pada acara itu ? Siapa Mandor 

Aripin ? Ternyata hanya untuk sekedar sharing. Mungkin harapan 
Adm, pengalaman dan sukses pria kelahiran kota Ledre Bojonegoro 
54 tahun silam ini bisa dipetik pengalamannya dan menjadi contoh, 
baik pengalaman tugas maupun dalam membina keluarganya.

Aripin, ayah tiga anak buah perkawinannya dengan Suratmi (47) 
pada  tahun 1986 silam ini memang punya pengalaman menarik 
untuk disimak. Untuk itulah dia didaulat Adm untuk menyampaikan 
pengalamannya.

 “ Anak saya yang pertama bernama Hesti Widi Ari Utami Spd, 27 
tahun bekerja sebagai tenaga pendidik di Jakarta. Kedua bernama 
Venti Andini Putri 24 tahun telah lulus sarjana kesehatan dan pada 
tahun 2012 lalu  bekerja sebagai tenaga medis di Pukesmas Keca-
matan Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Dan yang bungsu bernama 
Ferri Raka Septian sekarang masih mahasiswa Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negeri (STAN) semester II,” kata Aripin membuka kata-
kata dengan memperkenalkan anak-anaknya.  

Aripin adalah seorang mandor jempolan, tidak hanya membuat 
tanaman tetapi juga berhasil mendidik putra-putrinya.

Katanya, kunci suksesnya hanya sederhana. Sebagai orang 
yang beragama katanya dan menjadi wajiab adalah sholat lima 
waktu tidak boleh bolong dan ditambah sholat sunah Istiqomah. 
Berbicara juga tidak boleh bohong dan yang terpeting juga adalah 
gemar bersodakoh.

Selain itu, kata Aripin agar dalam mencari rejeki agar mencari 
rejeki yang halal dan barokah untuk menafkahi keluarga dengan 
bekerja sepenuh hati serta iklas menjalaninya. Ada lagi yang mem-
buat undangan terpingkal-pingkal yaitu saat Aripin menyampaikan 
satu hal lagi kunci suksesnya. Yaitu Tidak boleh marah dan jangan 
menyakiti orang lain atau teman. 

Aripin musim haji 2014 ini akan berangkat menunaikan ibadah 
suci bersama istri ke Mekah. Ia katakan itu yang menjadi tujuan 
hidupnya paling utama dalam mencari ridho Allah SWT, dalam setiap 
langkahnya selalu diniati ibadah. Harta adalah titipan anak adalah 
amanah hidup hanyalah sementara semoga hidup saya bermanfaat 
bagi orang lain. 

Dengan mimik yang lugu dan polos Mandor Aripin berujar agar 
Pak Adm juga tidak boleh sering marah. Dengan tersenyum Anggar 
pun memandangi sosok sederhana Aripin dan mengiyakan apa yang 
diucapkan.

“ Dimata Allah pada hakekatnya kita semua sama tidak meman-
dang jabatan, status sosial,  yang membedakan hanyalah kualitas 
ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah SWT,” tegas Aripin.

 Administratur berharap semoga apa yang menjadi pengalaman 
Aripin dapat memberi inspirasi kepada segenap hadirin yang mengi-
kuti acara tersebut.

 4 KPH BLITAR DIVRE JATIM
Seusai melantik pejabat KRPH dan serah terima fisik Wakil 

Administratur KPH dan Kepala Tata Usaha dilingkungan  KPH 
Blitar,  Administratur KPH Blitar Divrei Jatim langsung melakukan 
kegiatan yang dikemas dalam acara resepsi dengan bertemakan 
Rajut Keakra ban dan Pisah Sambut Rimbawan (26/2). Maksud 
diselenggarakan acara tersebut adalah untuk  menjalin keakraban 
dan mempererat tali silahturahmi bagi pejabat  yang mendapatkan 
promosi dan mutasi dengan seluruh jajaran KPH Blitar.

Administratur/KKPH Blitar Divrei Jatim, Ir Haris Suseno, MM. 
dalam sambutannya mengatakan Promosi dan mutasi merupakan 
sebuah dinamika dalam upaya peningkatan dan penyegaran or-
ganisasi atau perusahaan. Untuk  itu  dengan kepercayaan yang  
diberikan oleh pimpinan pejabat yang menerima amanah mampu 
bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab. Khususnya dalam 
mewujudkan cita-cita KPH Blitar menjadi yang terbaik. 

Adapun pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan dan 
serah terima fisik tersebut adalah Wakil Administratur/KSKPH  Bli-
tar dari Dedy Siswandi, S Hut. kepada Wawan Gunawan dari KPH 
Pasuruan. Untuk selanjutnya Dedy Siswandi, Shut  menjadi Kasi 
Tanaman pada Kantor Perhutani Divisi Regional Jatim. Kepala Tata 
Usaha KPH Blitar Moch Arifin,SE,MM. kepada Setya Hadi Susilo, 
SE. dan selanjutnya Moch. Arifin, SE.MM. promosi menjadi Kasi 
Umum di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jatim. Sebelum-
nya Setya Hadi Susilo, SE, menjabat sebagai Kepala Tata Usaha 
KPH Parengan.

Sementara pejabat yang melaksanakan serah terima jabatan 
diantaranya adalah Pujiono KRPH Ilik-ilik, BKPH Rejotangan men-
jadi KRPH Sekaran pada BKPH Lodoyo Barat, Guaminoto KRPH 
Sekaran, BKPH Lodoyo Barat menjadi KRPH Sumberingin pada 
BKPH Rejotangan, Sumani KRPH Sumberingin, BKPH Rejotangan 
menjadi KRPH Panggungrejo, BKPH Lodoyo Timur, Mulyono KRPH 
Panggungrejo, BKPH LodoyoTimur menjadi KRPH Tanggunggu-
nung, BKPH Campurdarat, Budi Santoso KRPH Tanggunggunung, 
BKPH Campurdarat menjadi KRPH Ngubalan pada BKPH Rejotan-
gan.  Mulyani KRPH Ngubalan, BKPH Rejotangan menjadi KRPH 
Ilik-ilik pada BKPH Rejotangan. Suhardi KRPH Penataran, BKPH 
Wlingi menjadi KRPH Ampelgading pada BKPH Wlingi. Wahono 
KRPH Ampelgading, BKPH Wlingi menjadi Kepala Urusan Produksi 
pada Kantor KPH Blitar. Dwi Karyanto Kepala Urusan Produksi men-
jadi Kaur TUTK pada BKPH Wlingi. Hms Bltr/RY

pada pejabat baru ia berharap dapat segera beradaptasi dengan 
lingkungan kerja yang baru untuk bisa menciptakan kerjasama 
melaksanakan tugas perusahaan. 

Hms Jtrg/Muris

KPH MADURA DIVRE JATIM -  Bertempat di gedung pertemuan 
KPH Madura 11 Pebruari 2014 telah dilaksanakan serah terima fisik 
dan jabatan Administratur / KKPH Madura dari pejabat lama  Murgu-
nadi ke pejabat baru Dudi Kurniadi disaksikan oleh Sekretaris Divisi 
Regional Jawa Timur Yahya Amin yang dihadiri segenap Pejabat 
kantor KPH Madura serta segenap Asper/KBKPH.

KPH Madura cuma terdiri 5 BKPH namun butuh waktu seminggu 
lebih untuk mengelilinginya karena letaknya yang sangat berjauhan 
bahkan dipisahkan oleh lautan. Banyak hal yang masih dalam 
proses perbaikan sehingga nampak dua tahun terakhir ini terasa 
seperti jatuh bangun. 

“ Lebih-lebih di bidang produksi khususnya di kepulauan yang 
permasalahannya sangat rumit namun demikian ada sedikit kabar 
yang melegakan terkait sengketa lahan di RPH Sawah Sumur 
dengan Sdr. Tombes dimana di PN. Sumenep kasus tersebut di 
menangkan oleh kita dan ketika banding di PT. Surabaya pun juga 
dimenangkan oleh kita,” kata Murgunadi waktu memberikan sambu-
tan singkat pada acara tersebut.

Sedangkan Administratur/KKPH Madura yang baru Dudi Kurni-
adi pada sambutannya menyampaikan bahwa dirinya baru pertama 
kali masuk Madura sehingga perlu dukungan dari semua jajaran.

 “ Saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Madura untuk itu 
perlu dukungan dari semua jajaran termasuk dari Divre Jawa Timur 
dan tentunya saya akan melanjutkan kiat-kiat yang sudah dirintis 
oleh Pak Murgunadi agar KPH Madura bisa bangkit,” kata Dudi.

Sementara Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur Yahya Amin 
menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas kinerja yang 
telah dicapai selama memimpin KPH Madura. Sedang kepada peja-
bat baru ia juga memberikan tips agar sukses dalam berkarier 

“ Ada tiga kunci sukses dalam berkarier yaitu mempunyai 
kelebihan yang dimiliki oleh sedikit orang, dikenal oleh orang yang 
tepat dan yang terakhir adalah berperilaku yang menyenangkan.” 
katanya.

Humas Mdr / Masrur A.

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG  - Bertempat di ruang rapat  
( 11/2) lima pejabat KRPH dan KTU serah terima secara seder-
hana. 

Adapun  pejabat  mutasi Rini Hendrawati SE semula KTU 
Mantingan Pindah ke KPH Kendal digantikan oleh Rudi Suhardjo 
dari KPH Gundih, Doto (KRPH Sumberjo) mutasi Ke RPH Trembes 
menggantikan Sutarno yang memasuki masa pensiun. Sedangklan 
untuk RPH Sumberjo diisi oleh Anis dari RPH Telogo. Selanjut-

nya RPH Telogo diisi oleh Hartono yang semula menjabat KRPH 
Timbrangan dan untuk KRPH Timbrangan diisi oleh Suyanto yang 
semula Staf PHBM. 

Hms Mtg/Sigit K

Dimana Ditempatkan Te-
man Adalah Keluarga

KPH PEMALANG DIVRE JATENG – Satu hal yang sangat ber-
kesan di Perum Perhutani KPH Pemalang ini adalah kebersamaan. 
Kebersamaan ini dibuktikan dengan beberapa prestasi yang diukir 
oleh KPH Pemalang.  Diantaranya prestasi yang diukir oleh jaja-
ran pengamanan hutan KPH Pemalang yang berhasil menangkap 
pelaku pencurian kayu sebanyak 28 orang dan dalam bidang kinerja 
duduk diurutan kelima serta banyak prestasi yang lainnya seperti 
penghargaan yang sudah banyak diberikan kepada karyawan atas 
prestasinya dibidang pekerjaan baik ditingkat Divisi Regional Jawa 
Tengah maupun ditingkat KPH Pemalang. Demikian yang disampai-
kan oleh A Fadjar Agung Susetyo, S,Hut/Administratur KKPH Pema-
lang (saat ini menjabar Administratur/KKPH Pekalongan Barat) pada 
sambutannya diacara serah terima fisik pejabat Administratur/KKPH 
Pemalang yang bertempat di Aula Tumpangsari KPH Pemalang, 
(10/2).

Dalam sambutanya Anton menyampaikan juga bahwa masih 
banyak PR yang harus segera ditangani segera, diantaranya adalah 
bidang tanaman yang sejak tahun 2011 mengalami penurunan. 
Terutama masalah-masalah yang berkaitan dengan tekanan sosial, 
terutama diwilayah Bagian Hutan Jatinegara (BKPH Kedungjati dan 

BKPH Jatinegara) masuk wilayah Administratif Kabupaten Tegal 
yang sampai saat ini masih harus ditangani dan diperlukan koor-
dinasi langsung dan berkesinambungan dengan pihak Pemda dan  
aparat hukum setempat.

Untuk itu kepada pejabat yang menggantikannya, Rukman 
Supriyatna, S.Hut bisa lebih fokus lagi untuk menangani apa yang 
masih menjadi permasalahan di KPH Pemalang tersebut. 

Sementara Administratur/KKPH Pemalang yang baru Rukman 
Supriyatna, S.Hut saat memberikan sambutan, diantaranya bahwa 
yang terpenting dalam rangka mensukseskan suatu pekerjaan 
adalah membangun komunikasi yang baik. 

“ Dimanapun saya ditempatkan dalam rangka mengemban 
amanat, teman-teman adalah keluarga. Saya selalu berusaha untuk 
menjalin komunikasi yang baik. Karena biasanya keluarga bisa sal-
ing mendukung,” ujarnya. 

Hms Pml/Dodi Sukmadi
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DHARMA WANITA

KPH BOJONEGORO DIVREI JATIM I 
(16/02) – Saka Wanabakti KPH Bojonegoro 
melaksanakan kegiatan Krida Reksa Wana 
dengan menelusuri hutan dan sungai guna 
menggali potensi wisata alam di kawasan 
Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro 
(16/2).

Potensi wisata alam yang ada di Kabu-
paten Bojonegoro hampir 60 % berada di 
dalam kawasan hutan yang dikelola oleh 
Perhutani KPH Bojonegoro, dan lokasi wi-
sata tersebut perlu digali lebih dalam lagi 

untuk dikembangkan menjadi obyek wisata 
andalan Kabupaten Bojonegoro.

 Perhutani KPH Bojonegoro mencoba 
mencari terobosan-terobosan baru dengan 
mengoptimalkan aset-aset Perhutani dari 
sektor non kayu sehingga dapat memberi-
kan kontribusi kepada perusahaan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh 
Perhutani Bojonegoro di samping men-
coba untuk mengelolah lahan yang ada di 
kawasan hutan juga melakukan kerjasama 
dengan semua pihak. Antara lain dengan 

Pramuka Saka Wanabakti yang menjadi 
binaannya. Yakni dengan mencoba mem-
buat satu paket wisata alam berupa  wisata 
edukasi dan Out Bond trend.

Saka Wanabakti KPH Bojonegoro me-
miliki instruktur-instruktur out bond cukup 
handal dan professional. Apalagi didukung 
dengan kekayaan wisata alam yang ada 
di wilayah Perhutani Bojonegoro, tinggal 
bagaimana bisa dikelola dan dimanfaatkan 
dengan maksimal. 

Hms Bjr/Rafik

SWB Ikut Kembangkan Wisata

DW Peduli Korban 
Erupsi Gunung Kelud

4 KPH BLITAR DIVREI JATIM 

Penderitaan korban  meletusnya gunung Kelud, yang menimpa 
sebagian masyarakat yang tertimpa dampak langsung, khususnya 
karyawan Perhutani, mengundang keprihatinan dari Pengurus Dhar-
ma Wanita Persatuan KPH Blitar turun tangan langsung.

Dalam kegiatan yang dilakukan  tidak hanya memberikan sum-
bangan saja, tetapi juga memberikan semangat lagi khususnya para 
ibu. Kegiatan dalam bentuk berkunjung secara langsung bertajuk “ 
Peduli Kasih Erupsi Kelud “. Kunjungan Peduli kasih Gunung Ke-
lud menelan korban jiwa  di tiga Kabuapten yaitu Blitar, Kabupaten 
Kediri dan Kabupaten Malang.

Dharma Wanita Persatuan KPH Blitar memberikan bantuan di 
BKPH Wlingi dan BKPH Rejotangan yang wilayah kerjannya terkena 
dampak erupsi Kelud. Sumbangan yang diwujudkan dalam bentuk  
paket bahan makanan dan minuman air mineral, disambut gembira 

dan suka cita dilakukan 19 Pebruari 2014.
Ketua Dharma Wanita Persatuan KPH Blitar, Ratna Haris Suse-

no, berharap bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian dari jaja-
ran pengurus kepada anggota yang terkena dampak erupsi gunung 
Kelud, Sekaligus sebagai ungkapan rasa syukur, bahwasannya tidak 
ada korban jiwa dari  keluarga besar Perhutani KPH Blitar diberikan 
keselamatan dan kesehatan dari dampak erupsi gunung Kelud.

Pada kesempatan lain, Administratur/KKPH Blitar Divre Jatim, 
Haris Suseno menyampaikan terima kasih dan memberikan apresia-
si kepada jajaran pengurus Dharma Wanita yang sangat  peduli dan  
memberikan bantuan bahan makanan kepada karyawan Perhutani 
yang bertugas di lapangan. Semoga dengan perhatian, kepedulian 
dan pemberian bantuan ini dapat meringankan sedikit beban. 

Gunung Kelud yang meletus 13 Pebruari 2012 itu sebelumnya 
Tim Siaga bencana dan Posko Siaga Kelud. KPH Blitar juga mem-
berikan bantuan berupa bahan makanan, minuman dan masker 
serta kendaraan truk untuk membantu mengangkut masyarakat 
yang mengungsi.

Tim Penanggulangan Bencana Alam KPH Blitar mendirikan tiga 
buah Posko Siaga Bencana yaitu Posko Utama berada di Kantor 
KPH Blitar, Posko I berada di BKPH Wlingi yang wilayah kerjanya 
yaitu Resort Polisi Hutan (RPH) Penataran dan RPH Gandusari 
berada di sekitar Gunung Kelud, yang terdampak langsung bencana 
dan Posko II di BKPH Rejotangan juga terhimbas,berada di  RPH 
Sumberingin merupakan wilayah aliran lahar Gunung Kelud

Hms Bltr/Romy

Perpisahan Pembina DW
4 KPH MADURA DIVRE JATIM

Suasana haru mewarnai pertemuan rutin Darma Wanita KPH 
Madura. Karena dikesempatan itu sekaligus merupakan acara per-
pisahan Ketua Pembina Dharma Wanita KPH Madura Ny Piktiyani 
Murgunadi karena harus mengikuti suami bertugas di tempat yang 
baru.  Acara yang berlangsung di gedung Tectona itu dihadiri sega-
nap pengurus dan anggota Dharma wanita KPH Madura. 

 “Saya mohon maaf apabila selama bergabung bersama di Dar-
ma Wanita KPH Madura ini mempunyai kesalahan yang disengaja 
maupun tidak. Karena keterbatasan dan kekurangan merupakan 
sifat manusia dan saya mohon ibu-ibu Darma Wanita KPH Madura 
tetap menjaga kebersamaan dan kekompakan,” ujar   Ny Piktiyani 
Murgunadi berpamitan.

Pada gambar segenap pengurus dan anggota Dharma Wanita 
KPH Madura berpelukan dengan Ny Piktiyani Murgunadi yang 
didampingi suaminya terlihat merasa berat dengan perpisahan 
tersebut. 

Hms Mdr/Masrur A

Adapun pada kesempatan itu sebanyak 11 SK Promosi dan 
Mutasi diserahkan oleh Adm/KKPH Bojonegoro Divre Jatim, Anggar 
Widiatmoko (25/2).

Meraka adalah Hery Soedjatmika, ST ( KSS Sarpra dan Opt As-
set KPH Bojonegoro) dipromosikan menjadi Manager Perencanaan 
Bisnis Wilayah Jatim pada Divisi Pemanfaatan dan Pengelolaan 
Asset, Tertiarto Agung Pribadyo, SIP, MM (KTU Sederajat Kasi KPH 
Bojonegoro) mutasi pada jabatan yang sama ke KPH Jatirogo, Wiwit 
Senoadji, SE, MM (KTU sederajat Kasi KPH Saradan) mutasi ke 
KPH Bojonegoro pada jabatan yang sama.  

Selanjutnya Mahfut Wawan Prasetyo, S.Hut (Asper BKPH-
Kepanjen KPH Malang) sebagai Asper  BKPH Clebung KPH Bo-
jonegoro, Lisiyanto (BKPH Clebung KPH Bojonegoro) promosi ke 
BKPH Kepanjen KPH Malang, Suroto (Asper BKPH Gondang KPH 
Bojonegoro) ke BKPH Bubulan KPH Bojonegoro,  Suswanto (Asper 
BKPH Bubulan KPH Bojonegoro) Menjadi Asper BKPH Gondang. 

Ditingkat KRPH masing-masing Jasmo (KRPH Bareng BKPH 
Bareng KPH Bojonegoro) menjadi KRPH Bunten BKPH Tondomulo 
KPH Bojonegoro, Basimin (KRPH Bunten BKPH Tondomulo) men-
jadi KRPH Bareng BKPH Bareng KPH Bojonegoro.

Berikutnya yang dipromosikan menjadi KRPH adalah Marsudi 
(Mandor Polhuter RPH Soko BKPH Tengger) dipromosikan menjadi 
KRPH Semek BKPH Nglambangan KPH Bojonegoro dan Lustono 
(Mandor Tanam BKPH Ngalmbangan) menjadi KRPH Sukun BKPH 
Gondang KPH Bojonegoro. 

Hms Bjr markum/SW

40   BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI

40   

BINA |  Edisi  01 Maret 2014 / Th XLI 41

 41


