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Pembangunan Jateng Park
Akan Dipercepat

Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo dalam sam-
butannya pada Hari Bhakti 
Rimbawan ke-33 di hala-
man kantor Perhutani Divisi 
Regional Jawa Tengah me-
minta agar pembangunan 
Jateng Park bisa segera di-
percepat. Dikatakan dengan 
terbangunnya Jateng Park 
yang akan menempati la-
han Perhutani Divre Jateng 
tersebut akan menjadi priori-
tas dalam kebijakannya. 

Pada kesempatan itu dibacakan sam-
butan Menteri kehutanan terkait peringatan 
Hari Bhakti Rimbawan ke-33 tersebut.

Pembangunan loka wisata  di Jawa 
Tengah yang akan menempati lahan Pe-
rum Perhutani Divisi Regional tepatnya di 
wilayah BKPH Penggaron sampai saat ini 
belum ada kejelasan. Kalau pun ada investor 
yang masuk sejauh ini juga belum ada yang 
mau memberi kepastian. Untuk itu gubernur 
berjanji akan mempertegas pembangunan 
Jateng Park itu sebagaimana usulan Kepala 
Perhutani Divisi Regioal Jawa Tengah Ir SR 
Slamet Wibowo untuk mendatangkan tim 
dari kementrian Kehutanan.

Selain perlu dipercepatnya pembangu-
nan Jateng Park, dalam kebijakannya gu-
bernur juga menyinggung pendayagunaan 
lahan baik di dalam maupun di luar kawasan 

yang masih terbuka. 
“ Kita masih punya PR banyak untuk 

pengembangan kehutanan di Jawa Tengah. 
Baik yang ada di dalam kawasan maupun 
di luar kawasan hutan Perhutani agar lebih 
bisa diberdayagunakan, khususnya tanah-
tanah yang masih terbuka untuk ditanami di 
bawah tegakan,” kata Gubernur Jateng.

Pemanfaatan lahan bawah tegakan itu 
Gubernur menekankan bisanya dimanfaat-
kan untuk tanaman kedelai.   

 “ Saya mau ada akselerasi untuk 
produksi kedelai,” pinta Ganjar yang ber-
harap besar kepada Perhutani  bisa mem-
berikan ruang untuk itu agar ketersedian 
kedelai agar bisa mencukupi kebutuhan 
sendiri dan tidak impor lagi.

“ Dua hal tersebut akan saya diprioritas-
kan yang nantinya. Selebihnya dalam kebi- jakan kehutanan yang ada di Jawa Tengah 

saya akan ajak teman-teman dari Perhutani 
untuk duduk bersama untuk merumuskan 
kebijakan itu agar program saya berkaitan 
dengan Jawa Tengah yang ijo royo-royo,” 
katanya 

 Sementara itu menanggapi keinginan 
Gubernur untuk percepatan pembangunan 
Jateng Park Kepala Perhutani Divisi Re-
gional Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo 
kepada BINA menegaskan agar hal tersebut 
cepat terealisasi bukan pembicaraan antara 
Kepala Dinas dengan pengusaha. Tapi hari 
tim dari Kementrian Kehutanan yang turun.

 “ Kalau Taman Safari itu mau berhasil 
maka harus Tim yang dibuat Menteri Kehu-
tanan yang turun. Bukan pengusaha ber-
sama-sama Kepala Dinas regional. Karena 
kalau tim yang dibuat oleh menteri itu turun 
disitu di lapangan kita bisa menentukan ke-
bijakan dan strateginya langsung bisa dil,” 
kata Teguh karena kalau yang ke lapangan 
hanya pihak ketiga bersama Perhutani atau 
Dinas nanti akan kembali lagi ke Jakarta. 
Selanjutnya menteri turun lagi pada tim.

“ Makanya saya mengusulkan kepada 
Gubernur Jateng bisanya tim saja yang 
sudah dibentuk menteri yang turun,” pin-
tanya dimana usulan itu langsung direspon 
Gubernur untuk mendatangkan tim, inves-
tor, Perhutani maun dari kementrian turun 
bareng ke lapangan.

Kadivre Jateng itu pun dengan turunnya 
tim dari Kementrian Kehutanan berharap 
Jateng Park dari rencananya akan dikemas 
secara lengkap, rest area, hotel dan fasilitas 
penunjang lainnya akan dibangun di sana 
akan menjadi satu-satunya tempat wisata 
kebanggan di Jawa Tengah. 

S.Widhi
Kadivre Jawa Tengah Ir SR Slamet Wibobo (kiri) menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano-

wo (tengah) untuk mengikuti upacara Hari Bakti Rimbawan Ke-33 di halaman kantor Divre Jawa tengah.

Dengan Semangat Jujur dan Peduli 
Menuju Perhutani Ekselen

SUDAH setengah abad lebih usia Per-
hutani sejak diberikan mandat dan keper-
cayaan pemerintah untuk mengelola hutan 
hutan di Jawa dan Madura. Di usianya yang 
sekang sudah 53 tahun Perhutani yang 
dalam perjalanannya juga telah menga-
lami banyak perubahan sampai sekarang 
masih tetap eksis, mampu memberikan 
kesejahteraan kepada karyawannya dan 
kepada masyarakat sekitar hutan.

Perum Perhutani sebagai BUMN seperti 
BUMN lainnya adalah merupakan kepanja-
ngan tangan kedua dari pemerintah setelah 
APBN untuk pembiayaan pembangunan. 
Sebagai tangan kedua BUMN dituntut un-
tuk menjadi instrumen dalam ketahanan 
nasional di bidang pangan, enerji dan air 

serta harus mampu untuk 
mendorong pertmbuhan 
ekonomi nasional. BUMN 
harus mampu untuk 
menjalankan amanah itu. 
Apabila tidak bisa me-
menuhi maka harus bisa 
bermetamorfosis dengan 
kemungkinan terburuk 
adalah liquidasi.

“ Tentu kita tidak ingin 
perusahaan yang kita cin-
tai ini terpuruk atau mati 
pelan-pelan tergerus pe-
rubahan eksternal karena 
tidak mau berubah,” kata 
Direktur Utama Perum 
Perhutani, Ir Bambang 
Sukmananto dalam sam-
butannya pada puncak 
peringatan Hari Jadi 
Perum Perhutani Ke-53 
yang diperingati secara 
serentak di seluruh jajaran 
instansi Perhutani pada 29 
Maret 2014.

Sebagai perusahaan 
BUMN terbesar bidang ke-
hutanan, ditegaskan Dirut, 
Perhutani dalam perkem-
bangannya juga harus 
berubah. Apalagi dengan adanya kebijakan 
direksi untuk menuju Perhutani Ekselen 
pada 2020 yang sudah dimulai sejak 2013 
maka Perhutani mau tidak mau harus mena-
ta formula bisnisnya. Perum Perhutani yang 
awalnya ditopang dari pendapatan kayu 
bundar dan industri kayu dengan menyum-
bang 75 % pendapatan perusahan kini mulai 
bergeser. Kontribusi bisnis non kayu seperti 
gondorukem dan terpentin yang semula me-
nyumbangkan pendapatan sebesar 25 % 
kini bergeser  menjadi 52 %.

Kebijakan itu dikatakan Dirut mau ti-
dak mau harus ditempuh demi eksistensi 
perusahaan. Maka enam Dekade sejak 
Perhutani berdiri perusahaan memutuskan 
melakukan penataan bisnis menuju hilirisasi 
usaha tersebut.

“ Artinya kita lebih menekankan pencari-
an laba pada sektor-sektor hilir yang selama 
ini belum tergarap optimal untuk membiayai 
tugas utama kita yaitu mengelola hutan,” 
jelas Bambang Sukmananto.

Disampaikan dari laporan kinerja 2013 
laba Perhutani mencapai Rp 204 miliar atau 
105 % dari rencana laba yang ditetapkan 
perusahaan. Pada 2013 pendapatan Per-
hutani Rp 3,95 triliun dengan realisasi biaya 

Rp 3,750 triliun atau 100% dari RKAP tahun 
2013. Pendapatan tersebut diperoleh dari 
usaha kayu sebesar 48 % dan usaha non 
kayu 52 %. 

Berdasarkan penilaian indikator pihak-
pihak, dikatakan Dirut Perhutani dinyatakan 
berkinerja sehat AA dan bertahan dalam 
kurun waktu 2009 sampai 2013.

“ Semua itu merupakan hasil kerja keras 
yang baik kita,” lanjut Bambang dimana un-
tuk hilirisasi usaha tersebut tahun ini Perhu-
tani siap mengoperasikan pabrik pengolah-
an derivatif gondorukem dan terpentin yang 
berlokasi di kota Pemalang. Jawa Tengah.

Pabrik yang konon sebagi pabrik pen-
golah derivat gondorukem dan terpentin ter-
besar di Asia Tenggara itu diharapkan akan 
menjadi mesin uang bagi Perhutani.

Ini adalah sebuah konsekuensi tranfor-
masi hulu dan hilir itu ditegaskan Dirut juga 
dalam upaya pengembangan pola sumber 
daya manusia (SDM) dan spesialisasi SDM. 

Diakhir sambutannya Dirut mengajak ke-
pada segenap karyawan agar dalam bekerja 
lebih peduli kepada perusahaan, peduli 
karyawan, peduli tanaman dan peduli sosial 
yang semua haru benar-benar dijalankan 
bersama.  Karena selama ini perusahaan 
juga telah memberikan yang terbaik ke-

Direktur Utama Perum Perhutani, Ir Bambang Sukma-
nanto.
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pada karyawan yang salah satunya berupa 
kenaikan gaji dan kesejahteraan termasuk 
pengangkatan PP yang tahun ini mencapai 
3000 orang. Maka sebagai timbal baliknya 
Dirut meminta karyawan agar lebih peduli 
kepada perusahaan. Dengan semangat 
Jujur dan Peduli untuk Menuju Perhutani 
Ekselen

“ Wujud kepedulian saudara inilah yang 
akan menentukan masa depan Perhutani. 
Kita harus yakin bahwa dengan jiwa korsa 
yang kuat dan kerja dengan sebaik-baiknya 
maka sistem yang kita jalani akan terus kita 
tata dan tingkatkan,” pungkasnya. 

S.Widhi
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MoU Pembangunan Persemaian Tanaman Biomasa
4DIVRE JAWA TENGAH

Dalam rangka untuk mencukupi 
kebutuhan bibit Glinicide tanaman Biomassa 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah melakukan perjanjian kerjasama 
dengan PT Korea Green Promotion Agency 
(KGPA) Indonesia. Penandatanganan 
di la kukan oleh Kepala Divisi Regional Jawa 
Tengah, Ir SR Slamet Wibowo dengan 
Direktur PT KGPA di lantai tiga Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 
(2/4).  

Penandatanganan tersebut dikatakan 
Kepala Divisi Regional Jawa Tengah, Ir 
SR Slamet Wibowo dalam sambutannya 
merupakan satu rangkaian dan perjanjian 
kerjasama yang telah ada sebelumnya 
antara Perum Perhutani dengan PT. 
KGPA Indonesia tersebut. Yakni Perjanjian 
Kerjasama Uji Coba Penanaman Biomassa 
di Wilayah Kerja Perum Perhutani KPH 
Semarang seluas 500,9 Ha tahun lalu.

Rencana kerjasama pembangunan 
persemaian tersebut ditegaskan SR Slamet 
Wibowo telah mendapatkan persetujuan 
dan Direktur Utama Perum Perhutani 
yang tertuang dalam surat No.05/041.4/
Can/Dir tanggal 2 Januari 2014 perihal 
Pembangunan Persemaian Permanen 
Pada Area Kerjasama Uji Coba Penanaman 
Biomassa antara Perum Perhutani dengan 
KGPA di KPH Semarang. Penanaman akan 
dilaksanakan pada sebagian Iokasi area 
kerjasama ujicoba penanaman biomassa, 
yaitu tepatnya di Petak 199 b RPH Mliwang, 
BKPH Tanggung, KPH Semarang seluas 3 
hektar dengan rencana biaya pembangunan 
sebesar Rp 6.863.000.000.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama 
tersebut dikatakan Kadivre Jateng juga telah 
mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan 
Direktur Utama No 21/SKK/KUM/D1R12014 
tertanggal 11 Maret 2014.

“ Sebagaimana telah disepakati bahwa 
maksud dan tujuan kerjasama pembangunan 
persemaian ini adalah untuk kepentingan 
bersama antara Perum Perhutani dengan 
PT. KGPA Indonesia. Khususnya dalam 
rangka mencukupi kebutuhan bibit Glinicide 
tanaman Biomassa, pendidikan, penelitian 

dan pelatihan persemaian. OIeh karenanya 
kami berharap dalam pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan selama masa kerjasama 
nantinya agar PT. KGPA senantiasa 
berkoordinasi dengan Perum Perhutani,” 
kata SR Slamet Wibowo yang dalam pada 
itu ia tugaskan Administratur KPH Semarang 
sebagai pemangku wilayah Iokasi kerjasama 
untuk mewakilinya.

“ Kami juga berharap agar seluruh hak 
dan kewajiban masing-masing para pihak 
dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, 
sehingga kerjasama dapat berjalan dengan 
baik sesuai maksud dan tujuan yang telah 
disepakati bersama,” tegasnya lebih lanjut.

Kerjasama pembangunan persemaian 
tanaman Biomassa tersebut seluruh 
biayanya akan ditanggung oleh PT. KGPA. 
Selama jangka waktu perjanjian PT. KGPA 
akan mengelola persemaian yang dimaksud 
bersama Perum Perhutani dimana 
masa perjanjian ini dapat diperpanjang 
berdasarkan hasil evaluasi bersama.

Selanjutnya setelah masa perpanjangan 
penjanjian kerjasama selesai atau selambat-
Iambatnya empat tahun sejak penjanjian 
pentama ditandatangani maka seluruh 
bangunan pensemaian beserta sarana dan 
prasarananya akan diserahkan sepenuhnya 
kepada Perum Perhutani dalam kondisi 
yang baik.

“ Namun demiklan atas seijin Perum 
Perhutani, maka PT KGPA tetap diberikan 
prioritas untuk dapat memakai fasilitas dan 
bangunan di lokasi persemaian pada masa-
masa tertentu meskipun perjanjian ini telah 
berakhir,” pungkas Kadivre Jateng dalam 
sambutannya. 

S.Widhi

Kadivre Jawa Tengah dan Direktur PT KGPA Indonesia menandatangani naskah ker-
jasama pembangunan persemaian tanaman biomasa.

KPH MADURA DIVRE JATIM - Adm/KKPH Madura Divre Jatim, Dudi Kurniadi memberikan 
bantuan 50 tas sekolah untuk anak PAUD di  Kec. Pademawu Kab. Pamekasan. 

Kadivre Jateng, Ir SR Slamet Wibowo  
menanam di lingkungan RD Karo Keuan-
gan. 

Adm/KKPH Mantingan, Achmad Basuki 
menyerahkan  21 SK kenaikan status

Adm/KKPH Kendal, Ir R Soenarto didampingi 
Wakilnya Iwan dan KTU, Rini potong tumpeng.

Adm/KKPH Banyunas Timur Wawan Triwibowo, 
S.Hut. MP dan wakilnya kompak.

Adm/KKPH Probolinggo, R Ratmonto Trimahono melepas balon HUT Perhutani ke-53
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SERIKAT Pekerja dan Pergawai Perum 
Perhutani (SP2P) dalam meperjuangkan 
hak dan kepentingan pekerja hasilnya sudah 
terlihat nyata. Perjuangan meningkatkan ke-
sejahteraan karyawan, terutama bagi para 
level bawah patut diapresiasi yang sekarang 
bisa menikmati take home pay yang layak. 

“ Nah untuk itu kami memberikan apre-
siasi yang tinggi kepada perusahaan yang 
telah mau meningkatkan kesejahteraan 
dengan memberikan gaji yang layak kepada 
karyawan. Tentunya ini juga perjuangan 
kami dengan serikat yang lain di Perhutani, “ 
kata Nur Budi Susatyo, Sekjen SP2P kepa-
da BINA belum lama ini terkait dengan akan 
diselenggarakan Mubes akhir April 2014. 

Namun demikian, menurut Nur Budi 
saat ini mene mukan masih adanya rasa 
kekurang keadilan kebijakan dari manaje-
men. Seperti dalam penempatan personil, 
meski itu menjadi ranah manajemen, tetapi 
kalau dirasa ada yang kurang memenuhi 
rasa keadilan maka SP2P akan terus beru-
paya untuk memperjuangkankannya. SP2P 
tetap akan mengawal agar tidak ada per-
lakukan diskriminatif terhadap anggota dan 
pengurusnya baik di karir maupun dalam 
promosi mutasi seseorang.

“ Ini yang harus kita kawal yang tentunya 
juga berkolaborasi dengan Serikat Karya-
wan (Sekar) Perhutani,” jelasnya. 

 Dalam struktur baru Perum Perhu-
tani dikatakan, SP2P melihat seperti adanya 
penempatan jabatan yang tidak propor-
sional yang hanya akan membuat kerugian 
perusahaan. Adanya penempatan Staf Ahli 
atau Tim Ahli dalam struktur baru tersebut 
misalnya yang menurut pandangan SP2P 

tidak efektif karena tidak adanya kejelasan 
pekerjaan.

“ Kita memiliki kader yang potensial 
tetapi ditempatkan dalam suatu ‘kotak’ ja-
batan Staf Ahli yang pekerjaanya tidak jelas. 
Perusahaan sudah memberikan gaji yang 
tinggi kepada yang bersangkutan tetapi ti-
dak memberikan pekerjaan yang layak yang 
bisa membangun kemajuan perusahaan,” 
kata Nur Budi akan terus mempertanyakan 
hal itu.

Saat ini pihaknya juga sudah memper-
siapkan kader-kader, baik kader organisasi 
maupun kader untuk perusahaan dengan 
harapan dalam setiap regenerasi baik dalam 
serikat maupun perusahaan bisa berjalan 
secara smart.

Walaupun sekarang penggajiannya 
sudah semakin menipis perbedaannya se-
cara nominal. Tetapi dalam sistem karirnya  
menurutnya juga masih ada perlakuan yang 
diskriminatif terhadap PP.

“ Kami akan terus memperjuangkan itu 
selain tetap harus melakukan pengawalan 
dari apa yang menjadi kebijakan-kebijakan 
direksi,” tegasnya.

Menyinggung penambahan kuota pe-
ngang katan tenaga PP menjadi Pegawai 
Perusahaan dengan 3000 tenaga pekerja 
dilakukan pengangkatan setiap tahun, SP2P 

juga sangat apresiatif terhada apa yang 
telah dilakukan direksi. Pengangkatan cuk-
up bagus kalau dibanding dengan tahun-ta-
hun sebelumnya yang sata-rata setiap tahun 
diangkat 300 sampai 700 tenaga pelaksana 
menjadi pegawai. 

Saat ini sisa tenaga PP yang masih ada 
sekitar 11.500-an orang diharapkan Nur 
Budi juga segera bisa selesai dalam tiga 
atau empat tahun mendatang.

Menyinggung keberadaan para pensi-
unan pegawai Perhutani yang akhir-akhir 
ini mengemuka yang berjuang meminta per-
baikan uang pensiun turut merasa prihatin. 
Menurutnya hal itu sebenarnya terlambat, 
mengapa tidak kebijakan-kebijakan yang 
kurang pas tidak diperjuangkan sejak dulu, 
baru sekarang sudah pensiun baru berjuang. 
Maka debagai langkah antisipati SP2P ber-
sama Sekar Perhutani saat ini dikatakan Nur 
Budi juga sedang membahas hal-hal yang 
berkaitan dengan masa pensiun nanti.

“ Kami sedang membahas hal itu agar 
tidak terjadi seperti para pensiunan penda-
hulu yang menerima uang pensiun sangat 
kecil,” ujar Nur Budi.

Salah satunya agar pensiuan Perhutani 
dimasa mendatang tidak 'nelangsa' yakni 
menempuh dengan cara menaikkan menaik-
kan iuran kepersertaan di dana pensiun. 
Baik yang DPLK maupun di DPPHT. Se-
hingga manfaat pensiunnya akan menjadi 
lebih besar. 

“ Mumpung saya masih menjadi karya-
wan, saya memanfaatkan waktu berjuang 
untuk kesejahteraan ke depan termasuk ke-
tika pensiun. Menurut saya sudah pensiun 
baru berjuang ya terlambat,” sela Agus Su-
priyanto G, Ketua Panitia Pengarah Mubes 
yang mendampingi Sekjen SP2P menam-
bahkan. Mumpung masih didalam (aktif-red) 
ia mengajak bersama-sama berjuang untuk 
itu, menuntut kepada perusahaan.

“ Tentunya menuntut dengan cara yang 
elegan, menuntut yang diimbangi dengan 
prestasi kerja yang baik. SP2P adalah 
rumah bersama sehingga hurus dibuat se-
nyaman mungkin agar kita bisa menempati 
secara enak,” tambahnya menegaskan.

 Mubes SP2P yang akan digelar 30 
April 2014 di Solo dengan peserta segenap 
peserta dari DPD Janten, Jateng dan Jatim, 
Kantor Pusat, Pusdiklat dan Puslitbang  
selain untuk melakukan evaluasi program-
program DPP periode sebelumnya sekali-
gus memantapkan program kedepan dan 
pemilihan Ketua Umum Baru SP2P.

Dengan terselenggaranya Mubes terse-
but SP2P diharapkan ke depan tetap bisa 
menjadi pengawal eksistensi perusahaan, 
disamping juga terus memperjuangkan as-
pirasinya dalam membela hak dan kepenti-
ngan pekerja Perhutani yang selama ini di-
rasa masih belum memenuhi rasa keadilan.

 S.Widhi
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Anggota Dewan Penasehat

Integritas, Korsa dan Keberanian
Terkait Musyawarah Besar 

SP2P Ke-3, terdapat tiga syarat 
bagaimana setiap pengurus dan 
anggotaSP2Pberperan di setiap 
lini dan level perusahaan :

Yang Pertama memiliki in-
tegritas, integritas memiliki arti 
satunya kata dan perbuatan, hal 
ini mungkin sudah merupakn ba-
rang yang langka di perusahaan 
ini.SP2P harus menjadi motor 
dan teladan dalam bekerja dan 
berorganisasi.

Yang Kedua memiliki Korsa 
Rimbawan yang Kuat, Perusa-

haan kita ini dahulu terkenal memiliki ikatan persaudaraan yang 
kuat untuk melestarikan hutan Jawa dan Madura, mengabdi untuk 
perusahaan, bagaimana kondisi kini? Ini yang harus diingatkan oleh 
setiap insan SP2P secara terus menerus dan tidak boleh berhenti.

Yang Ketiga memiliki Keberanian, Keberanian untuk apa? Ke-
beranian untuk mengawal perusahaan, mendukung manajemen bila 
memang manajemen melakukan langkah-langkah strategis untuk 
melakukan perbaikan sistem pengelolaan SDH dan SDM, tentunya 
berani melakukan kritik konstruktif dan juga berani dikritik. Selain 
itu diperlukan keberanian bagi setiap pengurus atau anggota yang 
berada di level manajemen berani mengambil keputusan-keputusan 
sepanjang bermanfaat untuk kepentingan perusahaan dan tidak ada 
vested interest.

Terkait Mubes SP2P yang waktunya berdekatan dengan Hari 
Ulang Tahun Pehutani ke-53 dengan tema “Jujur dan Peduli menuju 
Perhutani Ekselen, maka ke-3 syarat diatas memiliki relevansi yang 
Kuat, Selamat menjalankan Mubes sebagai amanat AD/ART dan 
merupakan proses suksesi alamiah bagi Pengurus, Tetap konsisten, 
Independen dan Tidak Diskriminatif.

DANIEL  BUDI  CAHYONO
Anggota Dewan Penasehat

Harapan Terhadap SP2P
dan Mubes Ke-3

Pada satu sisi, keberadaan 
Serikat harus berperan mem-
perjuangkan hak-hak maupun 
kepentingan karyawan, namun 
di sisi lain Serikat juga harus 
mampu mendorong karyawan 
untuk mencintai dan loyal ke-
pada perusahaan dalam konteks 
profesionalisme. Dalam pan-
dangan saya SP2P telah ter-
bukti mampu memainkan kedua 
peran tersebut secara konsisten. 
Keberadaan SP2P telah dan 
harus selalu menjadi katalis ber-
tumbuhnya karakter karyawan 
yang profesional dan berinteg-
ritas. SP2P juga telah mampu 
membuktikan bahwa berserikat 

adalah aktivitas pengabdian yang bersih dari oportunisme.
Semoga dengan Musyawarah Besar yang akan datang, terjadi 

suksesi yang sehat dalam tubuh SP2P, sehingga dengan begitu ni-
lai-nilai luhur yang ada dan diperjuangkan SP2P dapat dilestarikan 
dan diimpartasikan kepada seluruh karyawan, baik anggota SP2P 
maupun yang bukan anggota.  

PANCA  PUTRA  SIHITE
Ketua DPD SP2P Jawa Timur

Perum Perhutani Akan
Besar Kalau SP2P Semakin Berani dan 

Tegas Dalam Mengawal Jalannya
Kebijakan Perusahaan

Kehadiran Serikat 
Pekerja di suatu Pe-
rusahaan tidak hanya 
sekedar memenuhi 
perundang-undangan 
ketenagakerjaan, tapi su-
dah merupakan kebutu-
han bagi semua Pekerja 
dan Perusahaan.

Sejak deklarasi 
pendirian SP2P enam ta-
hun lalu di Solo (yang di-
hadiri oleh Walikota Solo 
saat itu Ir Joko Widodo), 
SP2P selalu konsisten 
melaksanakan perannya 
sebagai Serikat Pe-
kerja yang memberikan 
manfaat bagi pekerja dan pegawai Perum Perhutani  serta telah 
melakukan pengawalan terhadap jalannya kebijakan-kebijakan 
Perusahaan.

Kedepan, tantangan SP2P akan semakin berat. Seiring kondisi 
Perum Perhutani saat ini, paling tidak ada tiga hal besar, yaitu : 
yang pertama KESEJAHTERAAN karyawan (Gaji, jaminan kes-
ehatan dan jaminan Hari Tua) yang masih harus perlu ditingkatkan, 
termasuk juga pengangkatan karyawan berstatus PP ; yang kedua  
PRODUKTIFITAS, bukan rahasia umum lagi, kalau produktifitas 
Perum Perhutani tergolong masih rendah, baik itu produktifitas la-
han (tebangan, getah, daun kayu putih, agro), produktifitas industri, 
wisata, pemasaran, jasa lingkungan, SDM dan pemanfaatan aset. 
Laba Perum Perhutani tahun 2013 sebesar Rp 204 milliar (pendapa-
tan Rp 3,954 triliun) dengan luas areal Hutan produksi sekitar 1,815 
juta hektar, bandingkan dengan salah satu BUMN yang lain yaitu 
PTPN XII, laba tahun 2013 yang mencapai Rp 140 miliar (pendapa-
tan Rp 1,130 triliun) dengan luas areal yang diusahakan hanya 
61.834 hektar, artinya per hektar mampu menghasilkan laba Rp 2,2 
juta per hektar.

Yang ketiga Harapan dan Tuntutan EKSTERNAL yang semakin 
tinggi terhadap Perum Perhutani.

Peran SP2P kedepan adalah harus lebih berani dan harus 
lebih tegas dalam mengawal kebijakan-kebijakan perusahaan dan 
implementasinya di lapangan. Semua arah kebijakan perusahaan 
(kelola SDH, indutri, pemasaran, SDM dan keuangan) harus dapat 
dipastikan mengarah untuk peningkatan kesejateraan karyawan 
dan meningkatkan produktifitas, sehingga perusahaan ini menjadi 
perusahaan yang besar.

Kesejahteraan karyawan dan produktifitas merupakan dua hal 
yang saling terkait dan harus berjalan secara bersama-sama.

Saya berharap Mubes SP2P yang akan dilaksanakan akhir 
bulan April 2014 nanti akan mampu merumuskan rencana program 
kerja sesuai yang dibutuhkan karyawan dan perusahaan serta mam-
pu memilih pengurus yang punya NYALI untuk berjuang tanpa ada 
kepentingan lain selain untuk peningkatan kesejahteraan karyawan 
dan peningkatan produktifitas.

Agus Supriyanto G, Ketua Panitia Peng-
arah Mubes.

Nur Budi Susatyo, Sekjen SP2P.

SP2P Tetap Konsisten
Dalam Mengawal Eksistensi Perusahaan 
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KEHUTANANKEHUTANAN

4KPH SUKABUMI DIVRE JABAR & BANTEN
 
KPH Sukabumi memberikan mandor 

dan tenaga  penyadap yang melampui NPS 
pada tahun 2013. Adm Sukabumi Ir Wijan-
arko, M.Si didampingi  Ade Sugiarto, S. Hut  
dan disaksikan oleh Kasi PSDH, asper, dan 
Kaur kepada yang berhak memperolehnya 
saat job training tebangan di   petak 78 
f RPH Gonggang Utara BKPH  Asperan 
Sagaranten (14/2/2014). 

Berikut wawancara dengan Ade Sugihar-
to  berkaitan dengan sadapan dan bagaima-
na cara untuk mencapai target RKAP.

Berapa target sadapan pinus KPH Suka-
bumi  dalam RKAP  2014 ?

8.409,23 hektar; 5.057.435 kg

Kenapa harus menggunakan alat sadap 
Mujitech?

Saat ini mujitech dipercaya sebagai 
alat untuk meningkatkan produksi getah. 
Hal ini karena sejumlah 1500 orang pe-
nyadap yang ada di KPH Sukabumi 95% 
adalah penyadap lokal, bukan Majenang. 
Budaya Penyadap lokal adalah berangkat 
kerja pukul  07.00, pulang pas dzuhur (jam 

12-an). Kebiasaan seperti ini 
karena penyadap mempunyai 
kegiatan/aktivitas lain. Contohnya 
menyabit rumput, berkebun, atau 
menggarap sawah pada waktu 
musim hujan. Memperhatikan bu-
daya penyadap lokal tersebut, se-
lain kekurangan jumlah penyadap 
yang susah untuk merekrutnya, 
maka satu mesin mujitech dapat 
menggantikan 3 orang penyadap 
lokal.

Apakah dengan mujitech 
efektif meningkatkan produksi 
dan efisien dalam biaya?

Ya, satu mesin mujitech dapat 
menghasilkan 1,5 ton getah atau 
setara dengan 3 orang pendapa-
tan penyadap lokal. Biayanya 
pun cukup irit. Dalam dua minggu 
(periode) cukup 1 (satu) liter ben-
sin 2 tak.

Berapa perbandingan hasil 
sadapan antara menggunakan 
manual dengan menggunakan 
Mujitech ?

Produktivitas 1 (satu) mesin 
mujitech dapat menghasilkan 
pembaharuan quare sebanyak 
400 dalam 1 jam. Sehubungan 
efektif di lapangan hanya 4 jam 
dalam sehari, sehingga quare 
yang dapat diperbaharui oleh 1 
mesin Mujitech sebanyak 1200/
hari.

Apabila menggunakan kadukul, produkti-

vitas perhari sekitar 300 sampai 500 quare.

Apakah penyadap lokal yang dipriori-
taskan untuk menggunakan alat mujitech? 
Kenapa ?

Prioritas pengguna mesin mujitech 
adalah penyadap lokal. Hal ini atas pertim-
bangan jam kerja penyadap lokal rata-rata 
empat jam dalam sehari. 

Dalam job training sadapan diberikan 
pula reward kepada mandor yang melampui 
NPS sadapan tahun 2013. Siapa saja mer-
eka dan dari RPH  mana saja ?

Reward diberikan kepada TPG yang 
mencapai angkutan di atas 6% (NPS Janu-
ari), ke depan akan diberlakukan juga ses-
uai target NPS bulanan. Dari 43 TPG, yang 
mencapai angkutan di atas 6 %  ada 17 
TPG yang melampaui target angkutan bulan 
Januari. Dari 6 BKPH di KPH Sukabumi, 
5 BKPH yang mendapat reward adalah 
Pelabuhan Ratu (1 dari 1 TPG), Jampang  
Kulon (1 dari 1 TPG), Sagaranten (10 dari 
12 TPG), Lengkong (3 dari 5 TPG), dan Ci-
kawung (2 daru 14 TPG). Sementara BKPH 
Bojonglopang  dari 10 TPG belum ada yang 
berhasil melampaui target angkutan bulan 
Januari  (6%).

Apa  motivasi dibalik pemberian reward 
tersebut ?

Pemberian reward merupakan salah 
satu cara untuk meningkatkan motivasi 
para penyadap dan mandor sadap. Reward 
diberikan bagi TPG yang mencapai NPS. 
Pertimbangan per- TPG.  Karena dalam 
satu TPG ada penyadapnya, ada kokolot-

Reward bagi Penyadap Berprestasi

Ade Sugiarto, S.Hut Waka KPH Sumedang Barat 
sedang memberi contoh penyadapan pada job training 
sadapan.

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Sebanyak 259 batang kayu gelondon-

gan illegal dengan volume 10,4940 M3 
yang diangkut 2 buah truk dan dua ter-
sangka berhasil disergap jajaran petugas 
keamanan Perum Perhutani KPH Randub-
latung bersama anggota Kepolisian Sektor  
Randublatung.

Ihwal tertangkapnya dua buah kendara-
an truk dengan Nopol AD 1495 HC dan AD 
1405 SE tersebut saat dilakukan perondaan 
secara berkala oleh jajaran Polisi Hutan 
Mobil KPH Randublatung yang melakukan 
kegiatan patroli pada malam hari.

Hal tersebut dikatakan Administratur Pe-
rum Perhutani KPH Randublatung Ir Herdi-
an Suhartono melalui  Wakil Administratur/
KSKPH Randublatung Wilayah Selatan, 
Rudi Hantoro S.Hut di sela-sela pengecekan 
kayu yang berhasil diamankan di markas 
Polisi Hutan Mobil KPH Randublatung (14/
3/20014).

Dikatakan bahwa saat melakukan pa-
troli pihaknya bersama dengan 3 orang ang-

gota memergoki dua buah truk di jalanan  
Dukuh Tlogotuwung, Desa Tlogotuwung 
Ke camatan Randublatung Jam 01.00 WIB 
dini hari. Ketika dihentikan truk tersebut 
dikatakan oleh pemiliknya membawa mua-
tan jagung, namun pihaknya menyangsikan 
jawaban pemilik kendaraan tersebut.

“ Sesaat setelah kami tanya kedua 
kendaraan tersebut malah memacu lajunya, 
setelah kami lakukan pengejaran sambil 
melapor ke Polsek Randublatung kedua 
kendaraan tersebut berhasil dihentikan 
dan ternyata memuat puluhan kayu jati 
gelondong illegal. Adapun untuk truk de-
ngan Nopol AD 1495 HC setelah diperiksa 
memuat sebanyak 122 batang kayu jati 
dengan volume 4,6710 m3 dan kayu jati 
kampung yang menurut pengakuan pemilik 
sebanyak 23 batang dengan volume 0,7330 
m3. Sedangkan untuk truk dengan Nopol AD 
1405 SE juga memuat kayu jati gelondon-
gan sebanyak 69 batang dengan volume 
2,5110 m3 serta kayu jati kampong 45 
batang dengan volume 2,5790 m3. Kayu jati 

gelondongan tersebut ukurannya bervariasi 
mulai panjang satu meter dengan diameter 
13 cm sampai ukuran panjang empat meter 
dengan diameter 30 cm,” katanya.

Perihal adanya kayu jati asal desa yang 
dikatakan oleh pemiliknya yang berhasil 
juga diamankan, Rudi Hantoro menegaskan 
bahwa boleh saja mereka mengatakan kayu 
bukan dari kawasan hutan, namun saat 
dilakukan penangkapan yang ada diatas 
mobil kayu tersebut tercampur dengan kayu 
yang berasal dari kawasan hutan. Bahkan 
ada beberapa batang kayu yang terindikasi 
dari petak teresan. 

“ Saat ini kedua truk dan kayu sebagai 
barang bukti beserta kedua tersangka 
Tarmin ( 36 th ) penduduk Dukuh Kalonan, 
Desa Jati Klampok dan Sumardi ( 35 th ) 
penduduk Dukuh Temanjang, Desa Jatisari 
kita kirim ke Polres Blora untuk diproses pe-
nyidikan selanjutnya karena lokasi tertang-
kapnya kedua kendaraan tersebut masuk 
wilayah Polsek Randublatung,” tegasya. 

Hms Rdb/Andan S   

Patroli Malam Amankan 259 Batang Kayu Ilegal

nya, dan ada mandor sadap. Kokolot adalah 
koordinator yang dibentuk dari, oleh, dan 
untuk penyadap. Syarat sebagai kokolot 
adalah mapan, disegani, dihormati dan 
berpengaruh bagi para penyadap. Biasanya 
kokolot adalah ustadz, ketua RT, atau to-
koh pemuda/masyarakat. KPH Sukabumi 
menerapkan sistem kokolot karena luasnya 
petak sadapan yang tidak akan terawasi 
langsung oleh mandor sadap. Sebagai con-
toh di BKPH Sagaranten ada satu orang 
mandor sadap yang mempunyai target 
produksi 432,554 ton dengan luas 584,55 
hektar.

Upaya – upaya  apa yang ditempuh KPH  
Sukabumi untuk meningkatkan produksi 
getah ? 

Upaya yang dilakukan oleh KPH Suka-
bumi untuk meningkatkan produksi getah:  
Hampir setiap malam mandor, KRPH, Asper 
silaturahmi ke kampung penyadap melaku-
kan focus group discussion (FGD)  untuk 
menampung kebutuhan para penyadap. 
Diberikan reward bagi TPG yang menca-
pai pelampauan NPS angkutan per bulan. 
Penggunaan mesin mujitech. Rencananya 
KPH akan menggunakan mesin mujitech 
sebanyak 200. Pemberian seragam/kaos 

bagi penyadap untuk mengikat sehingga 
merasa menjadi bagian dari Perhutani. 
Pemberian door prize seperti yang dilakukan 
pada tahun 2013. Untuk tahun 2013 bentuk 
hadiahnya berupa 1 ekor sapi dan 10 ekor 
domba. Door prize diberikan dengan cara 
diundi bagi penyadap dengan penerima ku-
pon terbanyak. Penyadap berhak mendapat 
kupon apabila pendapatan minimal  minimal 
150 kg dalam satu pereode. Berhak mem-
peroleh satu  kupon dan berlaku kelipatan-
nya. Selain itu, mendaftarkan penyadap 
pada program kesehatan Jamsostek.

MUDemo penggunaan alat sadap Mujitech.
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yang dimiliki. Hal ini 
sejalan dengan visi 
dan misi yang diem-
ban Perum Perhutani. 

“ Namun demikian 
untuk mewujudkan 
itu semua tidaklah 
semudah membalikan 
telapak tangan berb-
agai kendala sudah 
pasti ada, itu semua 
harus dihadapi den-
gan serius dan bisa 
diselesaikan dengan 
arif dan bijaksana,” 
ujarnya.

Sementara itu 
AKBP Tommy Wibi-
sono SIK, mengakui 
seratus persen pen-
anganan masalah 
Perhutani ada dipun-
dak personil Polri. 
M u d a h - m u d a h a n 
MoU secara nasional 
yang telah diprakarsai pada tingkat pusat 
bisa benar-benar melahirkan sinergi di level 
daerah. Untuk gangguan di kawasan hutan 
bisa berkordinasi dengan Kasat Binmas. 

Dan untuk menangani ancaman aktual 
berupa pencurian kayu negara bisa berker-
jasama dengan Kasat Reskrim. 

“ Kami benar benar ingin membantu Per-
hutani,” tandasnya. Hms Pkb/Tofik

SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

4KPH CIAMIS DIVRE JABAR&BANTEN
Kalimat itu yang pertama kali terucap 

dari Adm Ciamis Ir Bambang Jurianto, MM 
kepada BINA di Ciamis ( 20/3). Meskipun 
sistem barcode kayu merupakan hal yang 
baru di Perum Perhutani, kami optimis dapat 
diaplikasikan di lapangan, yang penting 
adalah   menyiapkan sumber  daya manusia 
(SDM),  yaitu melalui transfer  knowledge, 
ilmu pengetahuan ke segenap mandor atau 
petugas pelaksana  lapangan. “Biasanya 
mandor tebang hanya membawa buku, nan-
ti yang dibawa adalah seperangkat laptop 
dengan  software aplikasinya,” jelasnya.

Para petugas pelaksana lapangan  ha-
rus familiar dalam  menggunakan computer.  
Untuk itu  mereka akan dilatih bagaimana 
cara penggunaan alat barcode  kayu di area 
tebangan. Penerapan teknologi barcode  
itu  sebetulnya sederhana, tidak sulit, dan 
tidak seperti apa yang dibayangkan. “Yang 
penting adalah penyiapan SDM  secara  
kongkret  melalui  transfer ilmu pengetahuan 
secara cepat agar mereka tidak gaptek atau 
gagap teknologi, “  kata  Bambang Jurianto.

Dalam transfer  knowledge, petugas 
pelaksana di lapangan akan dilatih dalam 
hal pemahaman kode komputerisasi mau-
pun software computasinya. Tujuannya agar 
dalam penerapam barcoding di KPH Ciamis 
dapat berjalan sesuai dengan rencana  dan 
sekaligus  menjadi  pioneer untuk kegiatan 
produksi dan TUHH di KPH-KPH lain lingkup 
Perhutani.

 Implementasi system barcode kayu 
di KPH Ciamis sudah menjadi komitmen 
Manajemen KPH Ciamis beserta segenap 
jajaran pelaksana di lapangan, Barcode 
kayu merupakan program Direksi Perhu-
tani yang harus disukseskan dalam pelak-
sanaan di KPH Ciamis,” tegas Adm Ciamis 

Ir Bambang Jurianto, MM yang 
didampingi KSS Lingkungan Alex 
D. Budi M, dan Kaur Hugra KPH 
Ciamis Andrie Harimawan, “Terus 
dikawal dan diterapkan secara 
menyeluruh  di KPH Ciamis den-
gan benar. Siapapun pimpinan 
(baca: Adm Ciamis), jangan sam-
pai barcode  tidak jalan.”

Sebagai bentuk tindaklanjut-
nya KPH Ciamis menerbitkan SK. 
Adm tentang Tim Implementasi 
barcode kayu KPH Ciamis tahun 
2014 dan segera akan melak-
sanakan pelatihan bagi segenap 
mandor tebang maupun mandor 
angkutan dan dalam waktu dekat 
segera melakukan uji coba di 
petak 64 A BKPH Banjar selatan.”

Terdapat  beberapa keuntun-
gan dengan penerapan sistem 
barcode kayu, diantaranya efekti-
fitas terkait penyederhanaan tata 
usaha hasil hutan (TUHH)  yang 
dikerjakan oleh petugas pelak-
sana di lapangan dan ketertiban 
penelusuran asal usul kayu  ( lacak balak / 
CoC ), disamping itu memudahkan proses 
perekaman data dan pembuatan laporan 
penatausahaan hasil hutan kayu. Sistim 
barcode kayu juga dapat berfungsi sebagai 
bentuk mitigasi dan deteksi dini potensi 
kerawanan baik di lapangan maupun pada 
kegiatan pemasaran kayu di TPK karena 
setiap batangnya sudah teridentifikasi den-
gan labeling barcode dan perekaman data 
komputerisasi. 

Adm KPH Ciamis berharap, agar Di-
reksi Perhutani mempercepat   kelengkapan 
pengadaan toolsnya, serta penyempurnaan 
software aplikasi maupun hardwarenya,  

karena secara teknis KPH Ciamis sudah 
siap untuk melaksanakannya. 

“ Dengan realisasi produksi kayu KPH 
Ciamis tahun 2014  yang sampai sekarang 
sudah mencapai 25 % dari target teban-
gan selesai bulan September, percepatan 
pengadaan sarana barcode sangat di-
tunggu agar  tahun ini juga langsung bisa 
diimplementasikan tidak harus menunggu 
tahun depan”. tegas Bambang Jurianto. 
“Kita tidak boleh menunda- nunda kebaikan 
(penerapan barcode kayu), Untuk dapat 
memenangkan persaingan pasar global,  
SDM Perhutani yang handal harus peka dan 
cepat tanggap terhadap perubahan, “

 MU 

Siap Terapkan Sistem Barcode Kayu

PERSOALAN tenurial  di kawasan  KPH 
Ciamis mulai dapat diatasi. Salah salah 
satunya di petak 51 F RPH Pangandaran, 
BKPH Pangandaran masuk wilayah admini-
trasi pemerintahan desa Purbahayu Kec 
Pangandaran Kab Pangandaran.  Setelah 
melalui beberapa kali komunikasi sosial, 
berdialog, akhirnya,  warga yang berafiliasi 
dengan Serikat Petani Pasundan atau SPP  
bersedia untuk mengelola hutan bersama 
masyarakat atau PHBM.

 “Mereka sudah memiliki LMDH Purba-
hayu,” ujar Kartawa, mantan KSS PHBM 
KPH Ciamis yang kini Asper Gunung Ken-
cana KPH Banten kepada BINA di kantor 
KPH Ciamis (20/3). Petak 51 F merupakan 
KP jati, namun sesuai kesepakatan  dan 
permintaan LMDH ditanami pokok berupa 
sengon.

 “Karena budaya tanam mereka sengon. 

Selain itu, untuk menarik hati mereka. Yang 
penting, mereka mengakui bahwa kawasan 
tersebut merupakan hutan negara yang 
dikelola Perhutani KPH Ciamis dan hutan 
tersebut kembali ke Perhutani. Bermitra 
dengan Perhutani, meskipun pada awalnya 
menola kerjasama, “jelasnya. 

 Daur sengon pendek,  8 tahun sudah 
dapat dipanen. Setelah ditebang, akan 
dkembalikan ke KP jati dengan pola PHBM.  
Harapannya nantia ada sharing kayu jati dari 
KPH Ciamis. “Sekarang sudah kondusif. 
Yang asalnya petugas Perhutani  tidak dapat 
masuk ke lokasi itu, sekarang sudah dapat 
komunikasi dan dapat masuk ke lokasi,” 
tandas Kartawa. “Kalau betul – betul sudah 
kondusif akan dikembalikan lagi ke KP jati.”

Dalam penyelesaian tenurial difasilitasi 
Ponpes Al Amin Kawalu KabTasikmalaya. 
Selain melalui pendekatan agama, Ponpes 

melakukan berbagai kegiatan seperti 
pemberdayaan kaum perempuan melalui 
pelatihan bordir. KPH Ciamis juga member 
bentuan berupa sembako, peralatan  olah 
raga, penyerahan 1 ekor sapi untuk qurban, 
pembinaan dan penyuluhan organisasi.

Selain dengan Ponpes Al Amin, KPH 
Ciamis bersama Ponpes Al Hamidiyah 
menyelenggarakan halaqah di Cijulang. 
Kegiatan religius ini dihadiri manajemen 
Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten dan masyarakat Cijulang.

Untuk memanfaatkan lahan di bawah 
tegakan atau PLDT, KPH Ciamis mengajak 
masyarakat untuk tanam porang. Seluruh 
LMDH di KPH Ciamis diajak studi banding 
ke KPH Nganjuk untuk belajar bagaimana 
cara budidaya porang. 

“Kondisi tanah dan iklimnya cocok untuk 
dikembangkan tanaman porang,” ungkap 
Kartawa. Dalam kesempatan itu, diteken 
pula MoUdengan pengolahan pabrik porang 
di Kediri.

Sebagai demplot, tanaman porang akan 
dikembangkan di LMDH Purbahayu RPH 
Pangandaran. Bibitnya dari KPH Ciamis, ke-
mudian luasnya akan disesuaikan dengan 
kebutuhan. Kemudian, LMDH Mustikasari 
mengikuti jejak LMDH Ajisaka  RPH Gadung 
BKPH Banjar Utara untuk tanam pepaya 
California. KPH Ciamis juga melakukan 
pemberdayaan masyarakat dengan budi 
daya tanaman kopi yang dikelola LMDH Go-
lat Kec Panembangan Kab Ciamis, di bawah 
PLDT pula.

Ponpes Al Hamidiyah memiliki unit usaha 

koperasi pondok pesantren atau Kopontren.  
Kopontren ini  sudah berbadan hukum. Ko-
pontren memperoleh bantuan penghijauan 
dari direksi Perhutani jenis picung sebanyak 
100 pohon. Pohon jenis ini ditanam di lokasi 
LMDH Jatisari desa Jati Sari Kec Langkap 
Lancar  seluas  5 hektar.  Kegiatan dilak-
sanakan bersama Asperan Panjalu  dan 
petugas di lapangan sudah menanam jenis 
mahoni seluas 5 hektar di petak 23 b RPH 
Langkap Lancar BKPH Panjalu.

“Bantuan kepada masyarakat untuk 
membangun kemitraan  yang baik agar 
mereka menjadi bagian yang takterpisahkan 
dari kegiatan pembangunan kehutanan  di 
KPH Ciamis,” pungkasnya. 

MU

Bangun Komunikasi Agar Akui Hutan Perhutani

Kartawa.

Adm/KKPH Ciamis Ir Bambang Jurianto, MM

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Tiga Administratur Perhutani Divre 

Jateng, meliputi Adm KPH Pekalongan 
Barat ( A. Fadjar Agung Susetyo), KPH 
Balapulang (Isnin Soiban) dan KPH Pema-
lang (Rukhman Supriyatna) di Polres Tegal 
20 Maret 2014 lalu melakukan penandatan-
gan nota kesepahaman dengan Kapolres 
Tegal AKBP Tommy Wibisono SIK. Hal ini 
dilakukan guna menjalin sinergitas komuni-
kasi intensif untuk mengantisipasi tindakan 
gangguan keamanan di wilayah kerjan mas-
ing-masing. 

Administratur/KKPHPekalongan Barat 
Divre Jateng, A. Fadjar Agung Susetyo. 
S.Hut menyatakan bahwa kerjasama yang 
dibangun bersama Polres Tegal nantinya 
bisa dimaksimalkan untuk pertukaran infor-
masi dengan Polri. 

“ Bila ada kejahatan hutan kami bisa 
langsung melaporkan pada institusi Polres 
Tegal untuk mendapatkan bantuan per-
sonel pengamanan dan bantuan sarana 
prasarana pengamanan,” ujarnya karena 
keberadaan Polisi Hutan (Polhut) selama 
ini tidak mempunyai kewenangan penuh 
untuk menangkap pelaku kejahatan hutan, 
termasuk melakukan penggeledahan ba-
rang bukti. 

“Disinilah kerjasama itu ditempuh untuk 
optimalisasi kinerjanya dengan peningkatan 
kualitas SDM Polhut dan melaksanakan 
sosialisasi bersama. Dan Polhut selama ini 
berada dibawah binaan Polri dalam hal ini 
Polres Tegal,” tegasnya lebih lanjut. 

Hal tersebut perlu dilakukan juga dalam 
rangka meningkatkan koordinasi, terwujud-
nya profesionalisme sumberdaya manusia 
dan terwujudnya kebijakan dibidang kehuta-
nan. Perum Perhutani sebagai BUMN yang 
diberi amanah mengelola hutan di Jawa dan 
Madura, dalam pengelolaan kawasan hutan 
seluas ± 2,4 juta hektar berdasarkan aturan 
yang memenuhi standar internasional den-
gan memperhatikan karakteristik wilayah 

Tiga Adm Tandatangani MoU Dengan Polres Tegal

 KEBERSAMAAN - Ke-
bersamaan ditunjukkan Kepala 
Polres Ciamis AKBP W Laksana, 
Dandim 0613 Ciamis Letkol Inf Rudi 
Jan Pribadi,  Pelaksana Tugas Bu-
pati Pangandaran Enjang N dan Adm 
Ciamis Ir Bambang Jurianto, MM  saat 
menyambut  kedatangan Kepala Polda 
Jawa Barat Irjen Pol. Drs. Mohammad 
Iriawan, SH dan Kadivre  Jabar dan 
Banten, Ir Dadang Hendaris yang 
akan  mendarat  di   belakang Polisi Air 
Pangandaran untuk meninjau  kondisi 
kawasan hutan Perhutani di Periangan 
Timur.   MU 

Tiga Administratur Perhutani Divre Jateng foto bersma Kapolres 
Tegal AKBP Tommy Wibisono SIK usai penandatanganan.

10   BINA |  Edisi  02 April 2014 / Th XLI

10   

BINA |  02 April 2014 / Th XLI 11

 11



SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG

Audit internal Sistim Verifikasi Legalitas 
Kayu ( SVLK ) dilakukan di Perhutani KPH 
Randublatung Divre Jateng oleh Tim Audi-
tor internal didampingi Konsultan SVLK 
Tedy Rusolono dari Institut Pertanian Bogor. 
Dalam sistim Verifikasi Legalitas Kayu ini 
ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi 
oleh sebuah Perusahaan baik swasta mau-
pun BUMN

Administratur/KKPH Perhutani KPH 
RandublatungDivre Jateng, Ir Herdian Su-
hartono dalam paparannya saat audit inter-
nal SVLK menjelaskan bahwa audit ini ber-
tujuan untuk melakukan verifikasi mengenai 
penebangan hasil hutan yang dilakukan oleh 
Perhutani. Verivikasi mulai dari kawasan hu-
tan sampai dengan di Tempat Penimbunan 
kayu ( TPK ), sehingga jika  dilakukan lacak 
balak mengenai asal usul kayu tersebut 
akan mudah dilakukan oleh pihak manapun. 
Juga sesuai dengan kondisi riil atau tidak, 
kesesuaian tersebut diperlukan karena me-
nyangkut legalitas sebuah sistim pekerjaan 
yang dilakukan oleh Perhutani. 

Ada lima prinsip yang disyaratkan apabi-
la sebuah perusahaan tersebut untuk dapat 
lulus dalam SVLK. Diantaranya adalah 
kepastian areal dan hak pemanfaatan, me-
menuhi sistim dan prosedur penebangan 
yang sah, Keabsahan perdagangan atau 
pemindah tanganan kayu bulat, Pemenuhan 
aspek lingkungan dan sosial terkait dengan 
penebangan serta pemenuhan terhadap 
peraturan ketenaga kerjaan. 

Dikatakan lebih lanjut bahwa hasil kayu 
yang diproduksi oleh Perhutani sudah bisa 
dilacak asal-usulnya mulai dari tebangan 
sampai dengan Tempat Penimbunan kayu ( 
TPK ). Semuanya dilengkapi dengan doku-
men yang lengkap.

“ Saat ini jika kita mau melacak asal usul 
kayu dari petak tebangan bisa dilakukan 
dengan mudah karena Perhutani sudah 
melakukan pendataan mulai dari pohon 
berdiri, kemudian ditebang dan diangkut ke 
TPK sudah didokumentasi secara detail.  Di 
kawasan hutan dilakukan pendataan den-
gan melakukan pemetaan pohon memakai 
GPS, lalu setelah pohon ditebang pun pada 
tunggak juga didata tentang nomor pohon 
serta dilengkapi dengan dokumen mulai 
dari hutan sampai ke TPK,” kata Herdian 
Suhartono.

Dari pantauan lapangan saat dilaku-
kan audit di petak 150 Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan ( BKPH ) Boto,  Kes-
atuan Pemangkuan Hutan Randublatung 
terlihat bahwa pada tunggak nomor 1085 
yang tertera pada bontos kayu setelah di-
lakukan pelacakan di Tempat Penimbunan 
kayu ( TPK )  Randublatung juga ditemukan 
potongan kayu jati  tersebut sesuai dengan 

Tim Auditor Lakukan Audit SVLK 

kondisi fisik pada dokumen pengiriman. Hal 
tersebut dijelaskan oleh Sukatno Kepala 
TPK Randublatung I.

 “ Sesuai dengan aturan bila kita me-
nerima kiriman kayu dari hutan petugas 
kami selalu mencocokan dokumen pen-
giriman yang ada dengan fisik kayu, se-
hingga kemungkinan penyimpangan dalam 
pengiriman bisa dihindari, selain itu juga 
memudahkan petugas TPK untuk melacak 

dan menerima kayu tersebut untuk diproses 
sebagai persediaan TPK.  Jadi apabila nanti 
ada petugas dari hutan yang ingin melacak 
kayu hasil produksi yang ada di TPK kita 
bisa langsung menunjukkan lokasi dan 
volume serta kualita kayu setelah dilakukan 
tera ulang oleh petugas TPK dan ini menjadi 
Persediaan disini,” katanya. 

Hms Rdb/Andan S

Tim auditor saat melakukan audit SVLK di lapangan.

4KPH BALAPULANG DIVRE JATENG

Hutan jati di Pulau Jawa pernah mengal-
ami kerusakan parah beberapa kali. Selain 
pada masa VOC, hutan jati di Jawa telah 
dikuras sepanjang pendudukan Jepang 
(1942-1945). Tingkat penebangan kayu jati 
mencapai dua kali lipat jumlah penebangan 
normal sebelumnya. Akibatnya, lahan sel-
uas 500.000 hektar (17% luas hutan Jawa) 
menjadi rusak. Jawatan Kehutanan mereha-
bilitasi kerusakan lahan ini. Namun, setelah 
Jawatan berubah menjadi PN Perhutani, 
masalah-masalah di lahan hutan jati negara 
di Jawa tidak berkurang. Pencurian kayu, 
pembakaran hutan, dan penggembalaan 
liar terus meningkat. Penanaman jati baru 
pun semakin sering gagal dan luas lahan tak 

produktif meningkat.
Lahan hutan 

Perhutani bahkan di-
jarah habis-habisan 
sepanjang 1998-
2001. Penjarahan ini 
telah mengakibatkan 
kerusakan parah. 
Perum Perhutani 
melaporkan nilai 
kerugian besar se-
bagaimana dicatat 
dari sumber: Statistik 
Perum Perhutani 
1999-2003 (Perum 
Perhutani, 2004:
186). Besar Kerugian 
Batang Pohon, Nilai 
dalam rupiah/Tahun 
1999 : 3.179.973 
Pohon kerugian Rp 
55.851.084.000. Ta-
hun 2000 : 2.574.948 
pohon kerugian Rp 
569.757.232.000. 

Kerusakan Hutan Jati di Jawa Sudah Sejak VOC
Selanjutnya tahun 
2001 : 2.675.161 
pohon kerugian Rp 
613.924.367.000. 

M a s y a r a k a t 
yang hidup di 
dalam dan sekitar 
kawasan hutan 
Perhutani diang-
gap ikut menjarah 
lahan Perhutani. 
Sejumlah pihak, se-
baliknya, bernalar 
bahwa penjarahan 
sedemikian luas ti-
dak mungkin terjadi 
tanpa keterlibatan 
sejumlah aparat 
negara.

Sebagian pihak 
lain berpendapat 

bahwa penjarahan hutan Perhutani pada 
waktu itu dapat dimaklumi. Masyarakat 
desa hutan perlu memperoleh dana secara 
cepat setelah tertimpa krisis ekonomi pada 
1997. Sementara itu, pembeli kayu jati 
terus meningkat dan membutuhkan kayu 
jati dalam jumlah sangat besar. Industri 
mebel kayu di Jawa pada saat itu juga 
sedang melesat perkembangannya. Dan, 
industri ini cukup banyak menggunakan 
jati untuk hasil produksinya. Beberapa 
rimbawan bahkan berpandangan bahwa 
penjarahan itu mencerminkan puncak per-
tentangan antara masyarakat desa hutan 
dan Perum. Masyarakat desa hutan sudah 
lama merasa tidak lagi leluasa untuk mema-
suki hutan. Padahal kehidupan mereka tidak 
terpisahkan dari pemanfaatan hutan jati itu. 
Ketika pengawasan terhadap hutan negara 
melonggar saat krisis ekonomi menimpa 
Indonesia, para penjarah hutan, siapa pun 
mereka memanfaatkan kesempatan.

Padahal, pengambilan kayu dari hu-
tan jati di Jawa itu tak dapat diimbangi 
oleh kecepatan hutan jati untuk tumbuh 
berkembang. Hanya dibutuhkan beberapa 
jam untuk menebang satu pohon jati. Satu 
pohon jati itu membutuhkan sekurang-
kurangnya belasan tahun untuk tumbuh 
sebelum penebangan.Dalam tahun-tahun 
belakangan ini, sejumlah bencana alam, 
seperti erosi tanah secara luas, banjir yang 
lebih besar, dan lahan rusak, semakin sering 
terjadi di Indonesia, termasuk di Pulau Jawa. 
Boleh jadi, ini akibat langsung dan tak lang-
sung dari mengabaikan fungsi-fungsi non-
ekonomis hutan.

Study banding di Puslitbang
Baru baru ini Adm KPH/KKPH KPH 

Balapulang Divisi Regional Jawa Tengah, 
Isnin Soiban S.Hut, MM, Kasi PSDHL Agus 
Ridwan, Humas Juli Kusnadi, Perwakilan 

LMDH Kartono melihat secara langsung 
bagaimana cara mengatasi lahan kritis yang 
susah ditanami tanaman jati dan rawan 
penggembalaan di Puslitbang Cepu. Di loka-
si dipaparkan oleh Kapuslitbang, Ir Suwarno 
memotivasi Adm KPH Mantingan, Adm KPH 
Purwodadi dan Adm KPH Nganjuk di losasi 
demplot percontohan seluas 2 Ha terdapat 
tanaman jati jenis JPP Stek Pucuk, sisi barat 
alur tanaman tahun 2003 tampak kerdil, mati 
pucuk dan kurus, sedangkan di sisi timur 
alur percontohan adalah tanaman JPP SP 
tahun 2010 tampak subur, Hijau, Tinggi dan 
tanpa cacat oleh gangguan ternak. 

“ Cara ini mudah dan hemat biaya, 
pertama buat lubang tanaman 30x30 diisi 
pupuk kompos lalu ditimbun tanah urugan, 
tempatkan bibit jati yang diurug tanah dibuat 
gunungan, setelah umur 6 bulan laku-
kan urugan ambil dari tanah yang dibikin 
semacam selokan yang tujuannya selokan 
tadi untuk lewat ternal, Sapi/ kerbau tidak 
mungkin naik ke gunungan tanaman se-
bab ternak berba dan besar yang susah 
naik dengan dua kaki, hasilnya ya seperti 
ini, semoga teman-teman Administratur di 
wilayah Perhutani bisa melanjutkan perco-
baan kami” ungkap Suwarno. 

Hms Blp/Djuli.K

DAHLAN ISKAN GOYANG OPLOSAN
BERSAMA WARGA JATISRONO

Hampir satu setengah jam, Menteri BUMN Dah-
lan Iskan bersenam pagi bersama ribuan warga di 
Desa Ngrompak, Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, 
Jumat (14/3). Warga tumpah ruah di lapangan Desa 
Ngrompak. Dahlan Iskan didampingi Bupati Wonogiri 
Danar Rahmanto dan Kapolres Wonogiri AKBP Tanti 
Septiyani.

Dengan gaya khasnya yang merakyat, Dahlan di 
atas panggung memberikan hadiah bagi peserta se-
nam. Diiringi musik dan lagu “Oplosan” serta goyang 
Caesar, peserta diajak joget bareng Dahlan Iskan di 
atas panggung. Tak hanya itu, dia juga memberikan 
doorprize bagi peserta yang ikut joget diatas pang-
gung.

Usai senam, Dahlan langsung melakukan pen-
andatanganan MoU antara Menteri BUMN, Pemkab 
Wonogiri, PT Deltomed, PT Naga Buana, Perum 
Perhutani serta PT Hijau Lestari I, dilanjutkan dengan 
penanaman pohon. MoU penanaman tersebut untuk 
menjaga kelestarian hulu DAS Bengawan Solo.  SW

KPH LAWU DS DIVRE JATIM - KPH 
Lawu Ds Divre Jatim akhir Pebruari 2014 
melakukan penandatanganan MoU bidang 
hukum Perdata dan Tata Usaha Negara 
dengan Kejari Ngawi. Penandatanganan 
dilakukan Adm/KKPH Lawu Ds Divre Jatim,  
Ir.Nanang Sugiharto MSI dengan Kajari 
Kabupaten Ngawi, Sunadji SH MM yang di-
saksikan oleh Administratur KPH Ngawi dan 
Administratur KPH Saradan serta bersama 
jajaran wakil Adm dan segenap Kaur Hukum 
dan Agraria. Kerjasama tersebut dilakukan 
untuk mengantisipasi permasalahan hukum 
di bidang kamhut.

Administratur/KKPH Lawu Ds Ir.Nanang 
Sugiharto MSi berharap dengan adanya per-
janjian kerja sama tersebut Perhutani tetap 
aman dan kondusif. Sp Hms Lw Ds/Eko
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH
SAMBUNGAN JAJARAN PEJABAT DIVISI PERUM PERHUTANI JENJANG 2A - 2B

4KPH BLORA DIVRE JATENG
Pelatihan uji coba penerapan identifi-

kasi managemen zonasi per petak yang di 
laksanakan di Perum Perhutani KPH Blora 
berlangsung 3 – 5 April 2014 dihadiri oleh 
Kepala Seksi Keamanan Divisi Regional I 
Jawa – Tengah, Dedi.S.S.hut.MM. Peserta 
pelatihan meliputi Wakil  Administratur/
KSKPH Blora Pandoyo,S.Hut segenap 
Asper / KBKPH dan KRPH, Polhutmob dan 
Polter. Diadakannya pelatihan bertujuan 
untuk memberikan pedoman pelaksanaan 
managemen zonasi pada wilayah Perum 
Perhutani dengan ruang lingkup prosedur 
kerja yang meliputi proses identifikasi score, 
identifikasi masalah, penyusunan rencana 
tindak lanjut, dan melaksanakan evalusi.

Dalam kesempatan tersebut Wakil 
Administratur/KSKPH Blora Divre Jateng, 
Pandoyo,S.Hut mengingatkan kepada se-
genap jajarannya agar dalam pelatihan dii-
kuti dengan baik dan diharapkan pembuatan 
laporan managemen zonasi dibuat sendiri 
oleh KRPH sehingga KRPH akan tahu betul 
permasalahan permasalahan yang ada di 
lapangan. 

Adapun managemen zonasi merupakan 
suatu strategi dalam perlindungan sumber 

daya hutan dengan 
mengidentifikasi ma-
salah atau faktor- faktor 
yang menjadi penye-
bab kerawanan suatu 
wilayah. Kemudian 
dibuat rencana tindak 
lanjut untuk menga-
tasi masalah tersebut. 
Adapun faktor – faktor 
penyebab kerawanan 
hutan adalah faktor ke-
amanan, potensi sum-
ber daya hutan, dan 
faktor kondisi sosial.

Kegiatan identifikasi 
zona kerawanan harus 
didukung dengan data 
LA pencurian lima tahun 
terakhir, LA Pencurian 
satu semester, Data Evaluasi Potensi tahun 
terakhir, dan Data sosial satu semester. Data 
penentuan zona kerawanan, identifikasi ma-
salah utama penyebab kerawanan hutan, 
penyusunan RTL penanganan kerawanan 
hutan, serta implementasi RTL dari BKPH 
yang disertai monitoring evaluasi penanga-
nan kerawanan hutan dilaporkan ke KPH 

yang dilanjutkan Ke Divisi Regional. 
 Pelatihan uji coba penerapan identifikasi 

managemen zonasi per petak ini diharapkan 
agar petugas keamanan dapat mengevalu-
asi kegiatan pengamanan lebih efektif untuk 
menurunkan tingkat kerawanan hutan dan 
kendala yang dihadapi di lapangan.

Hms Blr / Teguh

BERSAMBUNG

Uji Coba Identifikasi Manajemen Zonasi Per Petak

Kasikam Divre Jateng, Dedi Supriadi S.hut.MM saat me-
nyampaikan materi didampingi Wakil Administratrur KPH Blora 
Pandoyo S hut.

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Upaya peningkatan kualitas bibit jati 

yang dihasilkan oleh Perhutani KPH Ran-
dublatung , selain melakukan perawatan 
secara intensif pada kebun pangkas dan 
perlakuan yang baik dipersemaian, juga 
dilakukan sertifikasi bibit oleh pihak ekster-
nal yaitu Balai Perbenihan Tanaman Hutan 
( BPTH ).

Peningkatan kualitas bibit kedepan 
yang dihasilkan oleh pihak yang mengelola 
pembibitan tanaman kehutanan diharuskan 
memakai sertifikat. 

“ Karena dengan timbulnya sertifikat 
tersebut pola pikir konsumen bisa menilai 
tentang kualitas bibit yang akan dibeli ses-
uai dengan keinginan mereka,” kata Engkus  
Kosasih, petugas  fungsional dari BPTH  
pada saat melakukan pra sertifikasi bibit jati 
Perhutani di Persemaian  milik Perhutani 
KPH Randublatung. 

Dikatakan Engkus bahwa sertifikasi 
yang dilakukan oleh instansinya tersebut 
bertujuan untuk menunjang keberhasilan 
Perhutani dalam penyiapan bibit jati yang 
mempunyai kualitas yang sama mutunya 
baik mengenai tinggi bibit, jumlah daun yang 
ada, diameter bibit jati semuanya harus 
sama.

 “ Hal tersebut harus dipenuhi karena 
dengan adanya sertifikat nantinya Perhutani 
bisa menjual bibit jatinya di pasar interna-

sional karena bibit yang dihasilkan telah 
melalui tahapan seleksi yang ketat sesuai 
dengan standar ilmu kehutanan. Sertifikasi 
ini diperlukan karena kedepan pasar bebas 
untuk komoditi bibit ini semakin terbuka dan 
bisa diakses oleh siapapun yang berminat 
tanpa harus melalui BPTH jika ingin mem-
beli bibit tanaman kehutanan.,” jelasnya.

Ditambahkan  Engkus bahwa saat ini 
untuk penyedia bibit jati baru Perhutani yang 
mampu mengembangkan pemuliaan bibit 
khususnya jati sehingga BPTH perlu untuk 
melakukan sertifikasi. Namun sebelum serti-
fikasi tersebut diterbitkan perlu juga dipenuhi 
beberapa aspek penunjang diantaranya 
adalah lokasi persemaian, administrasi asal 
usul bibit, data pohon induk sebagai sumber 
benih yang ada, rata -rata curah hujan 
pertahun, jenis tanah dan iklim pada 
lokasi tersebut dan lain-lain .

Mengenai mutu bibit yang dihasilk-
an menurutnya apabila sertifikat terse-
but sudah diterbitkan pada Perhutani 
ada dua klasifikasi mutu yang ada yaitu 
mutu Pertama ( P ) dan mutu kedua ( D 
). Kedua mutu tersebut tentunya mem-
punyai kualitas yang agak beda dan ini 
ada kaitannya dengan harga pasaran, 
namun untuk peningkatan mutu dari D 
ke mutu P bisa dilakukan dengan cara 
upaya perbaikan oleh penyelenggara 
pesemaian . 

Sementara itu Kasi PSDHL Perhutani 
KPH Randublatung, Rani Maharto S.Hut  
sehubungan dengan adanya sertifikasi bibit 
tersebut menambahkan bahwa saat ini se-
bagian besar persyaratan yang dibutuhkan 
oleh tim audit sudah kita penuhi hanya 
beberapa hal saja yang perlu kita benahi 
utamanya masalah kelengkapan adminis-
trasi dilapangan.

 “ Untuk adminidstrasi pelaporan me-
mang kita belum sepenuhnya ada karena 
hal ini merupakan tambahan untuk keleng-
kapan persyaratan sertifikasi dan  ini akan 
segera kita pehuni agar proses sertifikasi 
bibit di KPH Randublatung secepatnya bisa 
ter realisasi,” katanya. 

*

Perhutani Menjuju Sertifikasi Bibit Jati
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KOLOM SEPUTAR KPH

Oleh :
Sarkoro Doso Budiatmoko

Kepala Biro Pengawas Wilayah

Boss, Mendengarkan
Pun Bermanfaat

secara efektif membutuhkan lebih dari 
sekedar mendengarkan kata-kata. Men-
dengarkan menuntut kemampuan men-
emukan makna dan pemahaman atas 
apa yang sedang dikatakan “. 

Mendengarkan adalah soal kem-
auan dan itikad baik.  Siapapun yang 
telah diberi karunia pendengaran bisa-
menjadi pendengar yang baik. Meski-
pun demikian,sayangnya, banyak orang 
benar-benar tidakmenyadari bahwa mer-
eka telah mendengar secara salah dan 
telah melewatkan sesuatu yang penting. 

Persepsi kemampuan berkomuni-

Keterampilan komunikasi sering 
menjadi alat ukur kompetensi dan citra 
seorang manajer. Sayangnya sejauh ini 
kemampuan komunikasi lebih dipersep-
sikan sebagai kemampuan berbicara, 
bukan kemampuan mendengarkan.

Keunggulan Jokowi adalah mau 
mendengarkan warganya dan warg-
anya merasa didengarkan. Kemauan-
nya mendengarkan diimbangi dengan 
kemampuannya membuat sesuatu yang 
tampak rumit menjadi sederhana dan 
menyampaikannya dengan bahasa yang 
sederhana, mudah dimengerti, dipahami, 
kemudian ditaati dan diikuti. Posisinya di 
paling atas dalam beberapa pooling calon 
presiden adalah buktinya.

Kemampuan berkomunikasi secara 
efektif menjadi atribut orang yang sukses. 
Maka memiliki keterampilan komunikasi 
yang baik adalah penting dan lebih pent-
ing lagi didahului dengan ketrampilan 
mendengarkan.  

Semarang, Pebruari 2014.

telah diberi karunia pendengaran bisa-
menjadi pendengar yang baik. Meski-
pun demikian,sayangnya, banyak orang 
benar-benar tidakmenyadari bahwa mer-
eka telah mendengar secara salah dan 
telah melewatkan sesuatu yang penting. 

Persepsi kemampuan berkomuni-
kasi

Keterampilan komunikasi sering 
menjadi alat ukur kompetensi dan citra 
seorang manajer. Sayangnya sejauh ini 
kemampuan komunikasi lebih dipersep-
sikan sebagai kemampuan berbicara, 
bukan kemampuan mendengarkan.

Keunggulan Jokowi adalah mau 
mendengarkan warganya dan warg-
anya merasa didengarkan. Kemauan-
nya mendengarkan diimbangi dengan 
kemampuannya membuat sesuatu yang 
tampak rumit menjadi sederhana dan 
menyampaikannya dengan bahasa yang 
sederhana, mudah dimengerti, dipahami, 
kemudian ditaati dan diikuti. Posisinya di 
paling atas dalam beberapa pooling calon 
presiden adalah buktinya.

Kemampuan berkomunikasi secara 
efektif menjadi atribut orang yang sukses. 
Maka memiliki keterampilan komunikasi 
yang baik adalah penting dan lebih pent-
ing lagi didahului dengan ketrampilan 
mendengarkan.  

Kawan saya di sebuah satuan kerja 
kecewa bukan main ketika berke-
sempatan ngobrol berdua dengan 

pimpinannyasambil jalan kembali ke Kan-
tor dari sholat Jum’at. Kekecewaanmuncul 
karena usahanya memanfaatkan kesem-
patan langka itu untuk menyampaikan 
gagasandan laporan terkait pekerjaannya 
tidak terwujud.  Dia menghitung hanyake-
bagian 5% dari waktu yang ada untuk 
bicara, 95% sisanya mendengarkan si 
pimpinan. 

Dari kekecewaan kemudian berubah 
menjadikekhawatiran, jangan-jangan 
pimpinannya yang lebih suka didengarkan 
adalah pemimpin yang tidak efektif. Tidak 
efektif berarti tidak mumpuni mengelola 
semua sumber daya untuk menghasilkan 
sesuatu yang berkualitas dengan biaya 
murah. 

Pemimpin adalah orang yang pal-
ing berkepentingan agar setiap potensi, 
keterampilan, pengetahuan, energi, dan 
sumber daya harus dalam genggamannya 
untuk menghasilkan sesuatu yang efektif 
menuju cita-cita bersama. 

Orang di posisi pimpinan mestinya 
sudah siap dengan pola perilaku: siap 
mendengarkan, sadar setiap orang 
hadir untuk berkontribusi dan tidak 
pernah mengabaikan apalagi mere-
mehkan orang.  

Manfaat menden-
garkan

Ketika bawahan 
berbicara menyampai-
kan informasi terkait 
pekerjaan, bagi pe-
mimpin yang men-
dengar, apalagi men-
dengarkan dengan 
mata hati, akan bisa 
menangkap pilihan 
kata-katanya, getar dan 
nada suaranya, memahami 
bahasa tubuhnya dan mera-
sakan getaran hatinya.  

Hasilnya akan memban-
tunyauntukmengetahui sejauh 
mana pengaruh seorang pemimpin 
terhadap anak buah, apakah dia han-

ya sekedar ingin membuat hati pemimpin 
senang atau memang benar-benar ingin 
ada perbaikan di tempatnya bekerja.

Melalui mendengarkan seorang pe-
mimpin punbisa memperoleh informasi 
berharga dan meningkatkan pemahaman 
atas diri sendiri dan orang lain. Maka, 
menjadi pendengar yang baik, seorang 
pemimpin sebenarnya membantu dir-
inya sendiri.Persis seperti kata Lyndon 
B. Johnson, jika Anda terus bicara, Anda 
tidak akan pernah belajar apa-apa.

Kemauan untuk mendengarkan juga 
membuka pintu untuk dapat mempenga-
ruhi orang lain.  Logikanya, bagaimana 
anda bisa mempengaruhi orang lain/anak 
buah apabila anda sendiri tidak pernah 
tahu apa suara mereka karena anda tidak 
pernah mendengarkan?

Cobalah mendengarkan
Mendengarkan menjadi tidak mudah 

karena kebanyakan orang lebih senang 
membicarakan dirinya sendiri.  Apalagi 

mendengarkan bukanhanya 
sekedar membuka tel-

inga dan membiarkan 
suara keluar masuk, 

tetapi sebagaimana 
d i k a t a k a n 

oleh Herb 
C o h e n , 

seorang 
negosia-

t o r ulung : “ 
m e n - d e n g a r k a n 

Menyadap Harus Dilakukan All Weather

4KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG

Tidak bersahabatnya cuaca sepanjang 
2013 ditengarai sebagai penyebab tidak ter-
capainya target sadapan getah pinus KPH 
Pekalongan Timur Divisi Regional Jateng. 
Dikatakan Adm/KKPH Pekalongan Timur Di-
vre Jateng, Akhmad Taufik S.Hut, MSi saat 
ini sadapan KPH Pekalongan Timur dalam 
posisi sulit. Namun keadaan itu bukan 
menjadikan melemahnya kinerja segenap 
jajaran KPH Pekalongan Timur, tapi justru 
sebaliknya keadaan itu menjadi cemeti 
untuk bangkit dari keterpurukan. Semenjak 
ia menggawangi  sebagai pucuk pimpinan 
di KPH Rimba itu mulai 17 Pebruari 2014 
telah menggelorakan semangat dengan 
mengibarkan motto ‘The First and The Best’. 
KPH Pekalongan Timur harus bangkit untuk 
menjadi yang pertama dan terbaik dalam 
bidang sadapan pinus.

Kebijakan yang tidak ringan, karena 
untuk mewujudkan motto itu membutuh-
kan kerja ekstra keras. Kalau dulu kendala 
cuaca sebagai alasan untuk tidak bisa me-
nyadap, namun sekarang tidak lagi. Karena 
menyadap harus bisa dilakukan di semua 
cuaca ( all weather). 

 “ Setiap saat tanpa memandang cuaca 
penyadapan harus ada. Semenjak dulu kita 
punya ‘cas’, cairan stimulan pemacu ke-
luarnya getah yang yang bisa diaplikasikan 
pada pohon sampai pada ketinggian 800 
dpl agar getah bisa keluar dengan baik,” 
katanya kepada BINA disela kegiatan rekon-
siliasai petugas lapangan yang digelar di 
kantor KPH Pekalongan Timur (5/4).

Dalam bidang sadapan menurutnya bila 
diurai manajemennya dikatakan kenapa 

target tidak bisa 
tercapai karena 
tidak adanya ika-
tan kuat antara 
penyadap dengan 
perusahaan (Per-
hutani-red) yang 
bisa melakukan 
p e n y a d a p a n 
setiap saat. Lain 
seperti di PTP 
penyadap yang 
punya ikatan yang 
kuat dengan peru-
sahaan yang bisa 
melakukan panen 
di semua musim.

 “ Itu berbeda 
sekali dengan kita, 
Perhutani dimana 
ikatan yang ada 
dengan penyadap 
kita sangat le-
mah. Sementara 
keberadaan pe-

nyadap menjadi faktor utama dan sangat 
berpe ngaruh untuk bisa mencapai target 
yang ditentukan. Jadi bukan karena Adm-
nya tapi kehadiran mereka,” lanjutnya yang 
juga sangat beda sekali bila dikomparasi 
dengan manajemen di tebangan.

Kehadiran penyadap mutlak harus ada 
kalau ingin sadapan berhasil. Untuk itu ia 
menegaskan mau tidak mau Perhutani ha-
rus bisa menciptakan ikatan hubungan yang 
kuat dengan penyadap kepada masing-ma-
sing personal dimana semua kegiatannya 
bisa dimonitor. Data seperti ini dikatakan 

tidak semua KPH memiliki karena tidak 
kuatnya ikatan tadi.

“ Disinilah sebenarnya manajemen atau 
pengelolaan di dalam kelola KPH getah. 
Artinya kunci utamanya adalah ada di penya-
dap. Tanpa kehadiran mereka berarti kita 
sudah hilang (opportune cost) pada hari itu 
yang tidak bisa di ‘sauri’ (diganti-red) di lain 
hari. Karena sekali hari itu hilang ya sudah 
hilang karena pohon itu keluarnya getah kan 
sudah jelas misalnya ada yang 7,4 gram/
pohon/hari atau atau 6,4 gram/pohon per 
hari, “ jelasnya.

Dicontohkan apabila di sebuah petak 
jumlah penyadap ada 20 orang hanya ma-
suk 15 orang pun berati juga kehilangan. 
Jadi, tegas Taufik, di situlah seharusnya kita 
bagaimana mengelola dengan baik, mencip-
takan hubungan yang baik antara penyadap 
dan mandor sadap.

Tim Binwil
Tim Pembina Wilayah (Binwil)  pun 

dibentuk yang terdiri dari semua pejabat 
yang ada di kantor diterjun kan semua untuk 
bisa bertanggungjawab menjadi Pembina 
Wilayah di setiap RPH. Setiap hari mereka 
bertugas melakukan absensi para Mandor 
Sadap yang kemudian pada malam harinya 
para Mandor Sadap itu juga harus melaku-
kan absensi kepada penya dapnya di ma-
sing-masing RPH-nya. 

“ Itu sebuah hal yang perlu dilakukan 
untuk adanya kepastian para penyadap,” 
tegas Taufik yang siang itu mengumpulan 
segenap jajaran petugas lapangan di aula 
kantor untuk melakukan rekonsiuliasi guna 
memastikan jumlah penyadap di setiap 

Adm/KKPH Pekalongan Timur Divre Jateng, Akhmad Taufik S.Hut, 
MSi.

Penandatanganan nota pakta integritas untuk menyepakati apa yang sudah ditentukan 
secara bersama-sama.  
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

petak yang menjadi tanggungjawab mandor 
sadap. Dengan jumlah pohon yang disadap 
bagaimana de ngan kondisi penyadapnya 
untuk mencapai target yang ditetapkan. 
Semua data yang terkumpul dari setiap 
petak, siang itu juga ditindaklanjuti dengan 
dilakukan penandatanganan pakta integritas 
untuk menyepakati apa yang sudah ditentu-
kan secara bersama-sama tersebut.

Selain menjadi pembina KRPH para Bin-
wil  tersebut juga menjadi pembina mandor 
Sadap dan para penyadap di masing-ma-
sing RPH yang menjadi tanggungjawabnya 
agar lebih fokus.

“ Karena dengan adanya sentuhan 
manajemen untuk getah dan semua Binwil 
bergerak maka semua bisa dicermati," kata 
Taufik yang ke depan juga berangan-angan 
dengan manajemen ini suatu saat bisa me-
nempatkan ‘The best of employee dan The 
best of labour ’ baik itu penyadap atau pu 
Mandor Sadapnya.

Dengan cara itu nantinya semua data 
atau laporan bisa langsung diketahui, di 
petak mana, pencapaian sadapannya 
bagaimana, mandornya siapa dan penya-
dap mana yang targetnya paling down dapat 
terlihat. 

“ Nah di sinilah kata-kata manajemen 
akan berperan. Beda dengan manajemen 
‘ndilalah’ yang hanya dapat laporan tapi 
setelah dicermati NPS masih jauh dan se-
makin jauh ke depan ternyata ketinggalan-
nya malah semakin jauh. Setelah kita mau 
memberikan sentuhan manajemen blank. 
Maka rekonsiliasi itu penting biar jelas,” 
jelas Taufik yang setiap hari memanfaatkan 
90 % waktunya berada di lapangan untuk 
memberikan pengarahan dan memantau 
langsung kegiatan di lapangan.

Dengan demikian ia katakan berarti juga 
mendukung SMK, sistem kerjanya Perhu-
tani yang betul-betul diimplementasikan di 
lapangan. Memantapkan sistem data base 
yang selama ini belum ada. Sehingga ke de-
pan nanti tidak ada lagi sistem manajemen 
‘ndilalah’ tapi betul-betul manajemen kelola 
getah yang sebenarnya, Tupoksi masing-
masing bisa menjalankan. 

Sementara mneyinggung stimulan bagi 
panyadap agar lebih rajin dikatakan Taufik 
pihaknya juga sudah menyampaikan be-
berapa hal dibicarakan dengan manajemen 
Divisi Regional dan Pusat. Antara lain ma-
salah asuransi bagi penyadap. Hal ini men-
jadi penting karena panyadap harus bekerja 

setiap hari dan disemua musim dan sejum-
lah titik de ngan medan sadap yang berat. 

 “ Jaminan seperti inilah yang penting 
dan dengan adanya ikatan yang jelas dan 
asuransi yang jelas pula saya yakin kita bisa 
menciptakan penyadap yang all weather 
yang tidak lagi tergatung kepada musim. 
Hasil sadapan nanti juga akan dihitung, 
kalau seharinya paling tidak UMR atau naik 
sedikit menjadi UMP untuk para penyadap 
kalau masih mungkin, karena mereka 
menjadi kunci untuk keberhasilan sadap,” 
jelasnya.

Mengakhiri kegiatan rekonsiliasi usai 
penandatanganan pakta integritas sore 
itu, ba’da Asar juga digelar sholat istiqosah 
bersama.

“ Kekuatan manusia hanya berikhtiar 
maka semua juga kembali kepada yang 
Maha Kuasa. Sehingga kita melaksanakan 
dua jalan, selain dengan raga juga kita 
minta petunjuk kepada Allah yang menentu-
kan segala-galanya. Kita melakukan sholat 
istiqosah agar apa yang menjadi keinginan 
kami sebagai The First and The Best KPH 
Pekalongan Timur bisa dicapai, “ pungkas-
nya. 

S.Widhi

4KPH KENDAL DIVRE JATENG

Secara substansi Pengelolan Hutan 

Lestari (PHL) seluruh KPH seharus-
nya sudah melanjalankan kalau KPH 
ingin hutannya dikatakan dikelola 
secara lestari. Namun kalau bericara 
implementasinya sering dimaknai 
Hutan Lestari itu hanya sebatas pada 
kelestarian Produksi. 

“ Ketika kita ngomong kelestar-
ian itu kita terfokus pada kelestarian 
produksi padahal kalau kita menge-
lola hutan kan tidak terlepas dari ma-
syarakat, sehingga artinya juga harus 
ada kelestarian sosial,” kata Adm/
KKPH Kendal Divre Jateng, Ir R Soe-
narto kepada BINA di ruang kerjanya 
usai memimpin upacara Peringatan 
HUT Perhutani Ke-53 (29/3).

Selain itu, lanjutnya hutan juga 
dihuni oleh mahkluk-mahkluk lain, 
dimana di situ seperti satwa, ada 
air ada tanah dan semua mahkluk 
Tuhan yang berinteraksi membentuk 
ekosistem di dalam hutan memben-
tuk kelestarian ekologi. Jadi menurut 
Soenarto kalau berbicara tentang 
hutan lestari sebenarnya ada tiga 
hal, yakni kelestarian produksi, kele-
starian sosial dan kelesratian ekologi 
atau lingkungan.

“ Itu substansi semuanya. Dan ka-
lau kita bicara soal kelestarian hutan 

sebenarnya kita (Perhutani) sudah tuntas di 
kelestarian produksi. Dari mulai rencana, 
pelaksanaan sampai evaluasi sudah clear,” 

tegas Soenarto.
Namun, lanjutnya, ketika membicara-

kan kelestarian sosial kita agak tergagap . 
Kenapa ? Karena kelestarian sosial ini se-
ring kita lakukan secara tiba-tiba. Kita sulit 
mengatakan apa yang akan kita lakukan 
pada tiga tahun ke depan. Walaupun secara 
faktual pada tahun berjalan itu clear dilak-
sanakan. Tapi kalau bicara apa yang akan 
kita lakukan pada dua, tiga atau sepuluh 
tahun yang akan datang kita tidak berani 
ngomong pasti.

“ Contoh sharing produksi pada tahun 
berjalan awal tahun kita tidak berani berapa 
nilainya. Belum yang lain-lain, kita tidak be-
rani memastikan,”ujarnya sembari memberi 
contoh.

Juga kalau berbicara kelestarian ekologi. 
Seberapa jauh pengelolaan hutan terhadap 
kualitas air kita juga masih tergagap-gagap 
juga ketika ditanya masalah itu. Bahkan 
ilmunya pun boleh dikatakan kita baru mem-
pelajari.

Malah secara umum dalam pelaksa-
naanya sering mencari-cari anggarannya. 
Alokasinya dimana untuk kita melakukan 
pengeloaan ekologi. 

“ Tapi alhamdulillah untuk KPH Kendal 
ketiga hal tersebut kita bisa meyakinkan ber-
jalan dengan baik,” kata Soenarto meski tak 
dipungkiri kalau juga ada sejumlah catatan. 
Catatan tersebut ia jelaskan lebih pada per-
soalan internal di perusahaan.

“ KPH Kendal sudah bisa meyakinkan 

Tebangan KPH Kendal Selalu Meningkat 
memproposialkan pada tiga kelola tersebut. 
Meski ada sujumlah catatan namun pada 
situasi ujungnya KPH Kendal sudah clear,” 
tegasnya lebih lanjut.

Tapi yang menurut dia sebenarnya kalau 
kita mau menuju Perhutani Ekselen ya harus 
seperti itu, seperti yang diamanatkan Dirut 
Perhutani. Yakni Peduli Perusahaan, Peduli 
Tanaman, Peduli Karyawan dan peduli ma-
syarakat yang semuanya terkandung dalam 
tiga aspek kelola tersebut.

Menyinggung masalah keamanan di-
mana petugas sekarang sudah tidak lagi di-
persenjatai (drop the gun) sementara dalam 
menjalankan pengamanan pertugas harus 
bisa bersikap manusiawi. Tapi batasan 'ma-
nusiawi' itu menurutnya masih tidak jelas

Sebenarnya batasan manusiawi yang 
bagaimana ? Ini perlu diterjemahkan di-
dalam program-program keamanan seperti 
apa apa yang ‘manusiawi’ itu.

“ Ini harus diterjemahkan secara clear. 
Karena ketika kita membawa senjata kita 
sulit untuk meterjemahkan manusiawi ini. 
Nah agar kita bisa menterjemahkan manu-
siawi itu senjata kita turunkan dulu. Ini yang 
sekarang masih menjadi PR kita yang harus 
kita selesaikan,” kata Soenarto meski untuk 
KPH Kendal yang dipimpinnya masalah 
drop the gun tidak menjadi masalah. 

" Tanpa senjata keamanan di KPH Ken-
dal sudah kondusif," tegasnya tanpa kete-
rangan lebih lanjut karena bukan menjadi 
domainnya.

Berbicara soal tebangan dikatakan Soe-
narto KPH Kendal juga masil berjalan pada 
jalan yang benar.

' Alhamdulillah kita produksi juga sesuai 
NPS. Bahkan NPS yang seharusnya 25 % 
dalam tri wulan satu yang dinaikkan menjadi 
30 % masih tetap bisa terpenuhi," 

Tanaman KPH Kendal juga tidak ban-
yak,  dari keluasan tanaman hanya 351 ha 
termasuk tanaman pengkayaan. Sementara 
luas tanaman sendiri hanya 240 ha. Artinya 
produktivitas hutan KPH Kendal masih ter-
golong baik tidak banyak yang ditanam dan 
itu artinya kondisi KPH Kendal juga masih 
baik.

Dari kajian kelestarian yang dilakukan 
KPH Kendal  yang setiap tahun melakukan 
penebangan dengan kecenderungannya 
sampai akhir jangka tebangan KPH Kendal 
selalu meningkat setiap tahun.

“ Seperti kemaren kita tebangan 19.000 
M3 tahun ini 21.700 M3,  meningkat. Teba-
ngan tahun ini sebesar itu sementara luas 
hutan kita 20.300 ha itu artinya kan masih 
baik. Kita masih berjalan pada jalan yang 
benar dalam pengelolaan hutan,” urainya 
dimana pencurian juga sangat jarang terjadi 
di KPH Kendal.

Dikatakan sampai akhir Maret 2014 ke-
maren dari pencurian kayu hanya kehilangan 
26 pohon dengan besaran bervariasi. Nilai 
kerugiannya hanya sebesar Rp 33 juta. 

“ Jadi saya tegaskan kembali kondisi 
keamanan di sini (KPH Kendal-red) sangat-
sangat kondusif,” katanya dimana semua 

juga berkat dukungan dari eksternal yang  
terjalin dengan baik.

Menurutnya dukungan eksternal juga 
sangat penting untuk mengasah kepedulian. 
Karena kalau sudah berbicara masyarakat  

para peanggem (LMDH) meski menjadi  
binaan Perhutani bukan lagi miliknya Per-
hutani. Tapi milik semua stakeholder yang 
berkepentingan di sana. 

S.Widhi

Kayu Tak Bertuan di Lahan Kosong
KPH GUNDIH DIVRE JATENG - Anggota Polhut Mob ketika sedang melakukan 

kegiatan patroli rutin awal April lalu menerima laporan dari masyarakat bahwa ada kayu 
curian yang simpan di rumah warga. Rumah tersebut milik Harno bin Rebo yang beral-
amat di Dukuh Sengan desa Jambangan Kecamatan Geyer Kab. Grobogan.

Menerima laporan dari masyarakat tersebut anggoto Pulhut Mobil tersebut langsung 
mengadakan kordinasi dengan kepolisian setempat untuk menindaklanjuti menlakukan 
penggrebekan.Tapi sayang laporan dari masyarakat tersebut bocor dan terdengar oleh 
terlapor. Dan informasi sebagaimana dilaporkan masyarakat pun tidak ditemukan di 
rumah yang dilaporkan tersebut. 

Namun berkat kegigihan petugas dengan melakukan penyisiran di beberapa lahan 
pekarangan kosong malah membuahkan hasil. Petugas berhasil menemukan tujuh 
batang kayu jati persegian berbagai ukuran di pekarangan kosong tersebut. Tapi ketika 
petugas menanyakan kepemilikan kayu itu kepada masyarakat, tak ada yang mengakui. 
Akhirnya petugas pun membawa kayu-kayu ilegal itu ke TPK Monggot, sementara petu-
gas darikepolisian terusa melakukan pendalaman menyelidiki kemepilikan kayu ilegal 
tersebut. Hms Gdh/Ts-SW

Administratur/KKPH Kendal Divre Jateng, Ir R 
Soenarto.

18   BINA |  Edisi  02 April 2014 / Th XLI

18   

BINA |  02 April 2014 / Th XLI 19

 19



nya dan apabila dengan pengelolaan yang 
baik insya Allah KPH Telawa kedepan akan 
menjadi KPH yang terbesar.

Sementara itu Kepala Divisi Regional 
Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo yang 
meresmikan langsung rnovasi sejumah 
ruang kerja KPH Tela wa itu memberikan 
aprersiasi yang positif. Ia berharap dengan 
perubahan tata ruang tersebut bisa lebih 
memberikan kenyamanan dalam bekerja. 
Sehingga apa yang telah menjadi komit-
men bersama tersebut bisa terwujud sesuai 
harapan. 

Didampingi Kepala Biro Produksi Divre 
Jateng, Ir Dwi Witjahjono MBA, Adm KPH 
Telawa Divre Jateng, Denny Raffidin S Hut 
MM melakukan pemotongan tali untaian 
bunga melati tanda peresmian yang dilan-
jutkan penandatanganan prasasti. Tampak 
turut mendampingi Kepala Biro Perenca-
naan SDH dan Perusahaan Divre Jateng   Ir 
RM  Widianto MFor SCI, Adm KPH Gundih 
Ir Gunawan Catur Hendro MP dan Adm KPH 
Purwodadi Prihono Mardi S Hut serta sege-
nap undangan lainnya.

Pada kesempatan tersebut usai peres-
mian langsung Kadivre langsung melakukan 
pembinaan karyawan yang sebelumnya di-
dahului peninjauan sejumlah ruangan yang 
direnovasi.

 
Terbaik serayon III
Dalam pembinaannya kepada segenap 

jajaran rimbawan KPH Telawa tersebut Kadi-
vre Jateng menekankan penting bekerja 
keras dan bekerja ikhlas. Pada prinsipnya 
dikatakan agar semua bekerja sesuai yang 
diharapkan dari dalam hati nurani kita tanpa 
perlu melihat orang lain.

“ Kalau bekerja melihat orang lain itu 
biasanya ngoyo dan tidak barokah.  Namun 
kalau melihat kepada diri kita sendiri kita 
berani introspeksi, berani mengatakan salah 
kalau itu salah dan berani mengatakan 
benar kalau itu memang benar,” katanya.

Tetapi, lanjutnya, kalau kita bekerja 
dengan melihat orang lain biasanya hanya 
kesalahan dan kesalahan terus yang disam-
paikan tidak pernah introspeksi kepada diri 
kita sendiri. 

Menurutnya yang lebih penting ditegas-
kan Kadivre Jateng agar dalam bekerja 
jangan menjadikan diri kita sebagai seorang 
koman dan atau seorang pemimpin. Karena 
pada saat bekerja kita semua adalah sama. 
Kalau kita sudah membedakan maka hal itu 
akan menjadi gap. 

“ Bahayanya di situ. Kalau sudah men-
jadi gap, pasal satu maka pimpinan tidak 
akan pernah salah. Pasal dua kalau pimpi-
nan salah kembali ke pasal satu. Ya kalau 
demikian ya kapan salahnya komandan,” 
ujar Slamet Wibowo yang disambut tawa 
riuh hadirin.

Untuk itu ia meminta kepada pimpinan-
pimpinan di daerah agar dalam bekerja ja-
ngan bertindak menjadi penguasa sehingga 
tidak akan terjadi kebuntuan komunikasi. 
Karena kalau demikian maka tidak pernah 

akan terjadi diskusi yang baik. Seorang 
pimpinan juga harus mau mendengarkan 
bawahannya dengan baik. 

Diakhir arahannya Kadivre Jateng, KPH 
Telawa berharap kedepan akan bisa lebih 
baik lagi dalam semua bidang. KPH Telawa 
dikatakan Slamet Wibowo sebagai terbaik 
dalam bidang pengendalian biaya se-rayon 
III untuk saat ini.

“ KPH Telawa bisa mengendalikan dari 
minus Rp 5 miliar sampai sekarang baru 
minus Rp 193 juta. Kalau angka ini bisa 
dipertahankan terus sampai akhir tahun 
dan minusnya tidak melebihi Rp 4 miliar 

maka KPH Telawa plus. Dari minus Rp 5 M 
menjadi Rp 4 M ini sudah saya katakan plus, 
“ kata Slamet Wibowo yang juga menegas-
kan bahwa potensi tebangan KPH Telawa 
juga masih di ranking empat dari 20 KPH 
se-Divre Jateng setelah KPH Purwodadi, 
Kebonharjo, Blora.

Dalam kunjungan kerja di KPH Telawa 
tersebut Kadivre Jateng sebelum bertolak 
juga menyempatkan diri meninjau kebun 
pangkas JPP di blok Keretan BKPH Karang-
rayung KPH Telawa. 

S.Widhi

SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

4KPH TELAWA DIVRE JATENG

KPH Telawa, salah satu KPH yang be-
rada dalam wilayah kerja  Divisi Regional 
Jawa Tengah nyaris jarang tersentuh dari 
‘sambangan’ pucuk pimpinan Perhutani 
lantaran lokasinya yang terpecil. Meski di-
katakan terpencil sebenarnya juga tidak 
sesulit yang dibayangkan. Bahkan kalau 
ditempuh dari kantor Divisi Regional Jateng 
paling hanya membutuhkan waktu 1 - 1,5 
jam perjalanan.

Selama ini seperti dituturkan Humas 
KPH Telawa, Sri Isnaini, baru Ir Bambang 
Sukmananto, Direktur Perum Perhutani 
sekarang yang pernah menyambangi KPH 
yang terkenal dengan bangunan loji Pa-
pak ini. Loji Papak, bangunan bersejarah 
peninggalan kolonial Belanda yang tetap 
terawat dengan baik untuk rumah dinas Ad-
ministratur yang berdinas di sana.

Dalam kunjungannya waktu itu Dirut 
yang didampingi istri dan jajaran pejabat di-
reksi tampak menikmati kunjungannya. Ber-
baur dengan rimbawan dan masyarakat di 
daerah. Bahkan dengan kesederhanaannya 
orang nomor satu itu di Perhutani itu juga 
tak risih dan sungkan menikmati hidangan 
rakyat di warung makan yang ada di sekitar 
kantor.

Namun sejalan dengan laju berkem-
bangnya jaman dan teknologi, meski di 
tengah hutan tampaknya KPH Telawa 
sekarang juga kepingin tampil beda, ingin 
merubah image keterpencilan itu dengan 
memberikan sentuhan beberapa sudut ban-
gunan dan ruang dengan yang lebih mod-
ern. Meski tidak bermaksud menyalahkan 
keadaan tapi memberikan suasana baru itu 
seperti dikatakan Adm/KKPH Telawa Divre 
Jateng, Denny Raffidin S Hut MM  pandang 
perlu agar bisa memberi nuansa baru dan 
kenyamananan lingkungan kerja.

“ Ini sudah menjadi pemikiran saya ma-
suk ke KPH Telawa sejak dua tahun lalu. 
Karena ketika datang sekilas saya melihat 
lingkungan kantor agak kumuh maka saya 
ingin sedikit merubah agar lingkungan 
kerja bisa lebih nyaman,” kata Adm/KKPH 
Telawa Divre Jateng, Denny Raffidin dalam 
uraian sekilas dihadapan Kadivre Jateng 
dan jajarannya serta karyawan setempat 
dalam peresmian ruang Rapat baru KPH 
itu (20/3).   

Usia kantor KPH Telawa sendiri di-
katakan Denny sudah mencapai 30 tahunan 
lebih dan telah dipimpim silih berganti oleh 
sekitar 22 Administratur. Selama itu pula 
dikatakan  belum pernah ada sentuhan  
perbaikan atau perubahan yang seharusnya 

memang sangat perlu dilakukan polesan 
agar tidak ketinggalan jaman.  

“ Ini cuma niatan keinginan kita untuk 
sedikit memperbaiki kantor karena ang-
garan masih menggunakan pinjaman dari 
koperasi. Memang tidak besar namun le-
galitas formalnya dana kami harapkan bisa 
direalisir ditingkat divisi regional Jateng,”  
ujar Denny yang sebelumnya juga telah 
melakukan komunikasi dengan SPI yang 
kesepakatannya dapat dilakukan selama 
tidak terlalu banyak perubahan bisa lakukan 
dengan anggaran yang ada. 

Ada beberapa bagian ruang kantor yang 
mendapat sentuhan perbaikan. Antara lain 
ruang Adm dan ruang Wakil Adm, ruang 
resepsionis dan yang utama ruang rapat.

" Ya sekedar  untuk menumbuhkan 
suasana kerja yang lebih nyaman, meski 
bekerja di daerah namun dengan suasana 
kantor diperkotaan. Kami juga ingin kinerja 
kami lebih baik ke depannya," jelasnya.

Ditegaskan, KPH Telawa dengan imej 
sebagai KPH yang terpencil dan terbe-
lakang, namun kini sudah menjadi komit-
men pimpinan bersama segenap jajarannya 
di lapangan yang sangat antusias untuk 
memperbaiki KPH Telawa menuju menjadi 
KPH yang lebih baik. 

Denny yakin dengan semangat jajaran-

KPH Telawa Renovasi Kantor 
Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo meresmikan renovasi ruang Rapat KPH Telawa.

Peninjauan di ruang Wakl Administratur.

Ruang kerja Administratur.

20   BINA |  Edisi  02 April 2014 / Th XLI

20    21



SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH TASIKMALAYA DIVRE JABAR&BANTEN
Persoalan tenurial di kawasan hutan, 

khususnya di BKPH Cikalong KPH Tasik-
malaya berlarut-larut disebabkan belum ada 

keberanian dari pihak Polres untuk 
melakukan tindakan tegas terhadap 
pelaku dan backing-nya. Padahal, 
sudah berkali- kali KPH Tasikmalaya 
melakukan presentasi di hadapan 
penegak hukum, selain itu sudah 
berapa laporan tindak kejahatan 
bidang kehutanan disampaikan ke 
Polres.

“ Kami sudah presentasi soal te-
nurial, khususnya di BKPH Cikalong 
di Polres beberapa kali.  Namun be-
lum ada aksi dari pihak Polres Kabu-
paten Tasikmalaya,”  kata Adm/KKPH 
Tasikmalaya Divre Jabar & Baten, Ir 
Henry Gunawan kepada BINA di Ta-
sikmalaya (19/3) gusar.

Ada dugaan, Polres setengah hati 
dalam menangani masalah tenurial di 
kawasan hutan KPH Tasikmalaya 
takut didemo massa. Apalagi  diduga 
pula, dibalik kasus tenurial ada beck-
ing. Selain itu, untuk menghindari  ter-
jadi konflik horizontal. “ Kami sepakat, 
jangan sampai terjadi konflik  horizon-
tal,” tegasnya.

Kondisi saat ini terjadi hal yang 
menggembirakan sehubungan telah adanya 
dukungan terhadap penanganan lingkungan 

hutan khusus di wilayah Cikalong dari ma-
syarakat sekitar hutan terutama yang men-
gatasnamakan GMPL (Gerakan Masyarakat 
Peduli Lingkungan).

GMPL merupakan gabungan dari selu-
ruh lapisan masyarakat yang ikut merasakan 
keprihatinan terhadap rusaknya hutan, ling-
kungan dan ekosistem terutama di wilayah 
pesisir selatan akibat adanya isu dan tinda-
kan perusakan terhadap lingkungan yang 
dilakukan oleh oknum SPP (Serikat Petani 
Pasundan).

Tindakan nyata yang telah dilakukan 
GMPL antara lain : mengusir anggota 
SPP dari kawasan hutan dan memberikan 
penjelasan bahwa kalau tetap melakukan 
perusakan hutan akan diberikan tindakan 
dan diserahkan ke aparat kepolisian, selain 
itu ikut serta menjaga lingkungan di Desa 
dan sekitar hutan untuk mencegah orang-
orang yang berusaha merusak hutan. 

Pada prinsipnya, lanjutnya, Perhutani 
KPH Tasikmalaya ingin menerapkan hukum 
atau peraturan perundang-undangan  yang 
berlaku. “Karena lahan itu  merupakan ta-
nah negara, hukum harus ditegakkan untuk 
melindungi atas kawasan kawasan hutan 
negara yang dikelola Perhutani KPH Tasik-
malaya,” tegas Henry. MU 

Titik Terang Penanganan Cikalong

DALAM penanggulangan masalah ke-
amanan hutan bukan dilihat dari masalah 
hukum, tetapi juga masalah pasca penang-
gulangan. Masyarakat harus diapakan? Hal 
semacam itulah yang sedang digarap oleh 
KPH Tasikmalaya. Salah satunya dengan 
pengembangan berbagai komoditas melalui  
agroforestry. 

“KPH Tasikmalaya sudah mengusulkan 
rencana kegiatan ini  ke Kepala Divisi Re-
gional Ja wa Barat dan Banten,” kata Adm 
/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry  Gunawan, 
M.Si  di Tasikmalaya (19/3).

Pada saat itu, Adm Tasikmalaya didam-
pingi Waka KPH Tasikmala ya Deden Yogi 
Nugraha, S. Hut,  Kasi PSDH Herman Is-

kandar, S.Hut, KSS 
PHBM Elis Habibah, 
dan Anggun Kaur 
Hugra. 

Dia menilai ke-
giatan agroforestry 
dapat dikembang-
kan pada masyara-
kat pasca penang-
gulangan masalah 
tenurial. Misal tana-
man durian, sirsak, 
kopi, dan pala.  

“Ini sesuai den-
gan permintaan 
masyarakat,” jelas 
Henry Gunawan.

Menurut KSS 
PHBM KPH Ta-
sikmalaya Elis 
Habibah, ada beber-
apa lokasi yang su-
dah ada perjanjian 

kerjasama atau PKS. Yaitu Desa Lengkong 
Barang Kec Cikatomas Kab Tasikmalaya 
masuk RPH Cikatomas BKPH Cikatomas; 
desa Mulyasari Kec Salopa masuk RPH 
Salopa BKPH Cikatomas; Desa Banyuasih 
Kec Taraju Kab Tasikmalaya;  dan Desa 
Sukapada masuk dalam RPH Pagerageung  
BKPH Tasikmalaya. 

Dengan ditandatangani PKS  penyelesai-
an masalah tenurial sudah mencapai tahap 
6. 

“Dalam prosedur penyelesaian tenurial 
penandatangan PKS merupakan tahap ke- 
6. Mereka sudah sepakat untuk bersama 
– sama mengelola hutan dengan kerangka 
PHBM, “ jelas Adm KPH Tasikmalaya.

Selain itu, sebanyak 110 anggota LMDH 
pun diajak studi banding ke Ciwedey dan 
Pengalengan KPH Bandung Selatan untuk 
belajar dalam  budi daya tanaman   kopi dan 
pengolahannya.  Dari anjangsana tersebut, 
akhirnya mereka bertemu mitra, PT Bimo,  
yang   akan menampung  (panen) kopi dari 
LMDH  di KPH Tasikmalaya.  Mitra pun, 
akan melakukan pembinaan kepada  LMDH 
lingkup KPH Tasikmalaya  untuk meningkat-
kan kualitas  kopi.

Dalam studi banding  itu, lanjut Elis 
Habibah, KPH Tasikmalaya  membeli biji 
kopi untuk disemai. Harapannya, pada 
Desember 2014, bibit kopi sudah dapat dita-

Kadivre Jabar dan Banten, Adm dan Waka Adm 
Tasikmalaya.

Agroforestry, Pasca Penanganan Tenurial

nam dan sekaligus pencanangan  agrofores-
try jenis kopi. Selain kopi, di BKPH Karang 
Nunggal dikembangkan budi daya tanaman 
karet dan buah – buahan. 

“ Dengan adanya berbagai tanaman 
tersebut kita bisa melihat hutan KPH Ta-
sikmalaya secara utuh,” tambah Henry 
Gunawan, berharap.

Tujuan mengembangkan berbagai tana-
man keras  tersebut, lanjutnya, agar mereka 

alih komoditas. Selain itu,  mereka beralih 
dari produk yang punya nilai ekonomi  
bagus. Sasaran  selanjutnya, tidak ingin 
menguasai lahan tetapi tidak ada  manfaat 
ekonominya.  

“Saya punya lahan, tetapi tidak punya 
duit; sebaliknya saya tidak punya lahan teta-
pi punya duit,” jelas Adm KPH Tasikmalaya. 
Lahan yang akan dikembangkan komoditas 
kopi dengan pola PHBM yaitu di RPH Taraju 

BKPH Taraju.
Filosofi yang dipegang oleh Adm Tasik-

malaya pendekatan kemanusiaan. Anggota 
SPP  juga manusia yang perlu mendapat 
sentuhan kemanusiaan. 

“Tindakan tegas perlu, tetapi pendeka-
tan kemanusiaan tak kalah penting,” tegas 
Henry Gunawan. 

MU KSS PHBM bersama LMDH se- KPH Tasikmalaya sedang berdis-
kusi di sela – sela tanaman kopi di KPH Bandung Selatan.

Adm KPH Tasikma-
laya, Henry Gunawan 
me ngatakan terlepas dari 
permasalahan  di seba-
gian kawasan hutan KPH 
Tasikmalaya,  masih ba-
nyak potensi yang dapat 
dikembangkan oleh KPH 
Tasikmalaya. Semi sal 
tebangan, sadapan pinus, 
dan wisata. Produksi kayu 
rimba 2014 sebanyak 3  
ribu meter kubik.

“Oleh Pak Dadang 
Pratikno diminta untuk 
dinaikan lagi menjadi 4 
ribu m3. Kalau lokasi datar 
mampu, tapi lokasinya ti-
dak memungkinkan (untuk 

dinaikkan lagi),” kilahnya. 
Kemudian produksi getah pinus KPH Tasikmalaya cukup bagus. Dari 

target RKPAP 2014 sebanyak 878,001 ton,  sampai 1 Maret 2014 sudah 
tercapai 155,36 ton  atau 16 % dari NPS 17 %. Untuk pereode Februari, 
KPH Tasikmalaya menduduki rangking 1 se-KPH lingkup Perhutani Divisi 
Regional Jawa Barat dan Banten.

“Mudah –mudahan dapat tercapai diatas  NPS  yaitu 22 % dari  21 
%,pada akhir Maret, “ kata  Herman Iskandar, S.Hut Kasi PSDH KPH 
Tasikmalaya,  di Tasikmalaya, Rabu (19/3).

Untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga penyadap, lanjutnya, 
KPH Tasimlaya sudah mengansurasika melalui PT Amanah Kita, anak 
perusahaan Dapen Perhutani. Karena sudah lolos Controlled Wood, 
maka semua pekerja di KPH Tasikmalaya konsekwensinya harus dia-
suransikan.

Dari  sebanyak 299 penyadap, terdiri dari penyadap pendatang (Ma-
jenang) dan lokal.  Kedepan, penyadap lokal akan lebih diperbanyak lagi 
agar tidak terjadi kerawanan sosial. Tenaga penyadap lokal diharapkan 
untuk selalu belajar kepada penyadap pendatang. “Mereka  (penyadap 
lokal) harus  belajar kepada penyadap pendatang (Majenang),” katanya, 
berharap. “Mereka pun  ingin (memperoleh) sadapan yang lebih ban-
yak.”

Herman Iskandar mengakui bahwa itu tidak mudah. Kendalanya 
banyak. Antara lain, terutama,  waktu menyadap.  Penyadap lokal 
hanya bekerja 3-5 jam/hari, padahal penyadap Majenang bekerja sam-
pai 8 jam/hari. “Mereka,  kurang efektif,” tandasnya. Namun, yang cukup 
menggembirakan adalah tenaga penyadap di RPH  Taraju merupakan 
(mantan) anggota Serikat Petani Pasundan (SPP).  

Selain getah, kegiatan sektor wisata cukup menjanjikan.  Dari rencana 
pendapatan Rp 2,1 miliar sampai Maret pereode 1 sudah tercapai Rp 
333.285.750. Yang terdiri dari obyek wisata Galunggung Rp 322.026.250 
dari rencana sebesar Rp 1,6 M dan Wana Wisata Urug sebesar Rp 
11.259.500 ( 2 % ) dari rencana pendapatan Rp 500 juta. MU 

Masih Banyak Potensi
yang Dapat Dikembangkan

Kasi PSDH KPH Tasikmalaya   Herman 
Iskandar, S.Hut.

Selesaikan Konflik Tenurial
Dengan Nge-Trail Bareng

4KPH LAWU DIVRE JATIM
Pertama gebrakan pagi dalam penyelesaian masalah 

tenurial diawali dengan bersepeda motor trail bareng menyu-
suri kawasan hutan pinus dan pemukiman magersaren yang 
terletak di dalam kawasan hutan wilayah kerja Perum Per-
hutani KPH Lawu Ds. Khususnya di BKPH Ponorogo Timur, 
Petak 43D RPH Cepoko seluas 11,9 Ha. Di kawansan itu 
setiap dilaksanakan reboisasi selalu gagal karena tanaman 
tersebut dicabuti oleh masyarakat. langkah awal penyelesaian 
okupasi,atas intruksi Administratur KPH Lawu Ds,Ir.Nanang 
Sugiharto,Msi.

Akhir Pebruari 2014 lalu Asper BKPH Ponorogo Timur,  
Choirul Huda, KRPH Cepoko Heri Purwanto melakukan kerja 
sama pendekatan pada masyarakat Darungan, Desa Selur 
,Kec. Ngrayun bersama dengan Ketua LMDH, Anggoro serta 
komunitas trail sepakat melakukan penanaman bersama an-
tara Perhutani dengan pelaku okupasi.

Kerja keras dengan diimbangi rasa kebersamaan teryata 
menghasilkan suatu kesepakatan dan kerja sama denga hasil 
yang kedepannya akan menciptakan keberhasilan bagi tana-
man sehingga hutan kelihatan hijau dan kembali menjadi hutan 
lagi yang sebelumnya tanpa ada tanaman sama sekali.

Tanaman pinus merupakan tanaman pokok yang di tanam 
dengan jarak 3 x 3 m yang telah ditindak lanjuti oleh kaur 
Agraria Joko Wahyudi dalam nota perjanjian penyelesaian 
tenurial tersebut.

Pelaku okupasi telah sadar tentang fungsi dan manfaat 
hutan sehingga mereka sangat antusias dalam melaksanakan 
pembuatan tanaman di petak 43d dan pada jalur tanaman 
pokok juga buat gundukan sehinnga terbebas dari tanaman 
pertaniaan.

Komunitas trail yang di gawangi oleh salah seorang ang-
gota dewan wilayah Ponorogo yaitu Agus Widodo juga siap 
bergabung dengan perhutani sambil blusukan hutan ngetrail 
juga sanggup ikut menanam menjadikan hutan perhutani se-
makin hijau dan aman.ujar salah seorang anggota komunitas 
trail desa Cepoko ,Kec.Ngrayun. 

Sp.Hms lwu/eko.s  
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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

Mengangkat Kearifan Budaya 
Lokal Melalui Kelola Sosial

9 LMDH Terima
Sharing Produksi Kayu
4 KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM 

Di Aula KPH Bojonegoro Administratur/KKPH Bojonegoro Divre 
Jawa Timur, Anggar Widiyatmoko, S.Hut menyerahkan sharing te-
bangan kayu jati yang disakskani Bupati Bojonegoro H Suyoto dan 
pengurus LMDH serta beberapa Satker Pemkab Bojonegoro belum 
lama ini. 

Sharing tebangan kayu jati tahun 2012 diberikan kepada 9 
LMDH, yakni LMDH Wana Tirta Desa Dander Kec. Dander, LMDH 
Argo Muyo Desa Setren Kec. Ngasem, LMDH Gansen Lestari Desa 
Kedungadem Kec.Temayang, LMDH Jati Agung III Desa Bareng 
Kec. Ngasem, LMDH Wana Karya Desa Cancung Kec. Bubulan, 
LMDH Jaya Makmur Desa Drenges Kec. Sugihwaras, LMDH Wana 
Lestari Desa Bubulan Kec. Bubulan, LMDH Wana Hijau Desa Deling 
Kec. Sekar, LMDH Ngudi Rahardjo Desa Pandantoyo Kec. Tema-
yang.

Dijelaskan oleh Adm/KKPH Bojonegoro Divre Jatim, Ang-
gar Widiyatmoko, S Hut bahwa sharing produksi tebangan tahun 
2012, jumlah dana yang diberikan kepada 9 LMDH sebesar Rp 
155.159.783 dari luasan produksi mencapai 6.115,79 M3 sedangkan 
luasan lahan yang masuk sharing hingga 200,84 M3. Ia berharap 
agar sharing yang diperoleh tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya 
dalam kegiatan yang bersifat produktif. 

Sementara itu, Bupati Bojonegoro Suyoto dalam sambutannya, 
menyampaikan banyak terima kasih kepada Perhutani yang telah 
banyak membantu masyarakat Bojonegoro pinggir hutan. Dan san-
gat memberikan apresiasi tinggi kepada rimbawan dan masyarakat 
yang tergabung di LMDH, yang telah menghijaukan hutan Bojo-
negoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berterimakasih 
kepada Perhutani yang selama ini telah memberikan air, oksigen 
dan sumbangan pangan bagi masyarakat Bojonegoro. Selain itu 
Kang Yoto mengajak mari kita tingkatkan kebersamaan, dan gali po-
tensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan 
menuju Bojonegoro Matoh.

Hms Bjr/Markum

LMDH  Kembangkan 
Kopi Luwak

4KPH SUMEDANG DIVRE JABAR & BANTEN
LMDH Paniis RPH Rancakalong BKPH Manglayang Timur KPH 

Sumedang masuk wilayah administrasi desa Pangadegan Keca-
matan Rancakalong  Kabupaten Sumedang mengembangkan kopi 
luwak. Demikian pula,  LMDH Nagerwangi  desa Nagerwangi Keca-
matan Rancakalong Kab Sumedang. 

Menurut KSS PHBM KPH Sumedang Zaenal Mukharam, Ketua  
LMDH Paniis Engkos  Sukarya mengembangkan tanaman kopi di 
lahan  di bawah tegakan atau LTDT seluas 80 hektar yang tersebar 
pada petak 4c, 4b, 4g, dan 4 h. 

“Dari luas baku 80 hektar itu kemudian yang ditanami kopi sel-
uas 40 hektar, yang ditanam pada tahun 2007, “ ungkapnya. Lahan 
seluas itu digarap oleh   125 anggota LMDH. itu mulai mengembang-
kan kopi luwak 2010 sampai sekarang.

 LMDH Paniis memiliki 30 ekor luwak. Mengolah kopi luwak 
mulai tahun 2000 sampai sekarang.  Produksinya sudah dipasarkan  
Jakarta dan Surabaya. Namun, pemasaran kopi jenis ini masih terk-
endala. Karena hanya kalangan tertentu  yang mengkomsusinya. 

“Jenis kopi ini masih ekslusif,” jelas Zaenal Mukharam yang di-
dampingi stafnya. “Buyer masih sedikit.”

Upaya yang dilakukan oleh Engkos Sukarya adalah mengikuti 
berbagai pameran yang difasilitasi Pemkab Sumedang seperti di 
Batam, beberapa waktu lalu. Direktur Utama Perhutani Bambang 
Sukmananto pernah berkunjung ke LMDH Paniis dan membeli be-
berapa kopi luwak dan bibit kopi untuk dikembangkan pada lahan 
pribadinya di Bogor.  

Selain LMDH Paniis, LMDH Nagerwangi desa Nagerwangi 
Kecamatan Rancakalong juga mengembangkan kopi luwak. LMDH 
dengan anggota 60 orang dan diketuai Sulaiman itu mengembang-
kan tanaman kopi di RPH Rancakalong BKPH Manglayang Timur 
seluas 30 hektar.

LMDH yang memelihara 10 ekor luwak ini pernah kerja sama 
dengan Korea Selatan  dan pelatihan pengelolaan kopi luwak yang 
diselenggarakan ITB Bandung. Menurut Sulaeman, harga gabah 
gabah kopi Rp 300 ribu/kg. Pihaknya masih punya stok 3 kwintal 
gabah. 

“Kalau sudah diolah menjadi bubuk kopi harganya mencapai Rp 
800 ribu – Rp 1 juta,” terangnya.

Dengan harga semahal itu, maka orang kampung sekitar Ran-
cakalong khususnya dan kampong – kampong lain pada umum,  
tidak mampu untuk membeli kopi luwak produksi baik LMDH Paniis 
maupun LMDH Nagerwangi. 

“Kendalanya, belum ada jaminan pasir. Karena masih pasarnya 
masih ekslusif,” jelas Sulaeman. 

MU

 KSS PHBM KPH Sukabumi bersama staf.

4KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Penghargaan pada budaya dan seni 

tradisi, situs-situs lokal menunjukkan peng-
hargaan sebuah bangsa pada sejarah 
sekaligus identitas kebangsaannya sendiri. 
Dalam konteks Indonesia, 

Upaya-upaya menghargai potensi buda-
ya lokal ini di Indonesia saat ini menghadapi 
problem yang cukup pelik. Beberapa kasus 
akuisisi tradisi masyarakat Indonesia beber-
apa tahun terakhir, misalnya angklung, reog 
ponorogo, batik, dan lagu Rasa Sayange, 
menunjukkan adanya permasalahan eksis-
tensi dan kebanggaan atas budaya lokal 
yang sangat mendesak.

Dalam konteks tersebut, upaya-upaya 
melestarikan budaya lokal seperti di situs-si-
tus yang dianggap oleh masyarakat sekitar 
hutan Perum Perhutani Divre Jawa Timur 
KPH Jatirogo kurang mendapat perhatian 
pemerintah setempat. 

Untuk itu menurut Administratur/KKPH 
Jatirogo, Achmad Basuki, S. Hut, MM ke-
pada BINA serius di depannya menyatakan 
bahwa KPH Jatirogo tetap akan berpar-
tisipasi merawat, menjaga kebersihan,  
menetapan kawasan sebagai situs budaya 
masyarakat bukan sebagai kawasan hutan 
produksi dan pengelolaannya bersama ma-
syarakat. 

“Saya sudah perintahkan kepada 
karyawan saya yitu KSS Lingkungan KPH 
Jatirogo untuk melaksanakan agenda ini 
segera dicukupi dan  mutlak harus dilaku-
kan, tidak bisa ditunda-tunda,” papanya. 

Saat dikonfirmasi terpisah KSS 
Lingkungan, Hartono, mengatakan bahwa 
untuk tahun ini tugas yang diemban dari 
Admnya targetnya sudah selesai. Tahun ini 
Sebanyak 10 situs yang memang sering tiap 
tahunnya diadakan upacara sedekah bumi 
ataupun ngalap berkah.

“Namun kita yang sebenarnya memiliki 

kawasan tersebut tetap akan berupaya turut 
menjaga kelestarian areal situs-situs terse-
but. Jika ada yang berusaha merusak kita 
bersama masyarakat yang peduli terhadap 
situs-situs ini segera melakukan tindakan 
secara hokum yang berlaku,” perjelas 
Hartono. 

Indikasi yang ada, setelah laki-laki ini 
mengadakanp-engataman terhadap situs-
situs ini menilai bahwa sampai saat ini para 
pelaku budaya dan seni tradisional diwilayah 
hutan Jatirogo semakin sedikit, generasi 
muda tidak lagi tertarik dengan seni dan bu-
daya tradisional, sangat mungkin karya seni 
dan budaya Indonesia akan punah secara 
perlahan-lahan.

Upaya pelestarian dan pengembangan 
karya seni dan budaya local apalagi untuk 
situs budaya sering dijumpai banyak gen-
erasi muda sebagai penerus tradisi bangsa 
kurang antusias. 

Melihat kondisi sosial budaya generasi 
muda sekarang ini, upaya pelestarian dan 
pengembangan budaya dan seni tradisional 
dengan melibatkan generasi muda sangat 
tepat jika pendekatannya bersifat pop-
uler dan teknologis, artinya mengoptimalkan 
hal-hal populer dan teknologi yang sudah 
familiar atau diminati di kalangan generasi 
muda. Maka, salah satu strateginya adalah 
melestarikan budaya sendiri dengan seni 
tradisional yang ada.

Selain itu, saat ini upaya pelestarian 
budaya dan seni tradisional sudah dilakukan 
bahkan Kantor KPH Jatirogo telah memiliki 
kelompok kesenian campur sari yang se-
dang ngetren dengan ‘Sekar Jatilaras. 

Insya Allah mulai sekarang pihak 
Management KPH Jatirogo telah sukses 
melibatkan masyarakat secara aktif. Salah 
satu strateginya adalah melibatkan kantong-
kantong komunitas aktif yang tersebar di 
berbagai masyarakat. Dalam hal ini, kantong 
komunitas pemuda menjadi sangat strategis 
untuk didekati dan menjadi mitra program.

Sejumlah aktivitas terkait juga pernah 
tengah dijalankan oleh koordinator keg-
iatan. Salah satunya adalah saat bergabung 
menjadi salah satu tim riset lembaga 
Penglolaaan Hutan Lesatari KPH Jatirogo. 

Slamet Riyadi
Achmad Basuki bersama tokoh agama dan tokoh adat menijau situs “Suro Podho” di 

petak 53, RPH Gandu, BKPH Ngulahan.
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Opgab Amankan
Ratusan Batang Kayu Ilegal
4KPH BLITAR DIVRE JATIM  

Penggeledahan rumah di Desa Margomulyo, Kecamatan 
Panggungrejo Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh Polisi Hutan 
Mobil KPH Blitar Divre Jatim dan Jajaran Kepolisian dari Polsek 
Panggungrejo dalam kegiatan operasi gabungan berhasil men-
gamankan barang bukti kayu jati dan kayu Acasia Mangium seban-
yak 590 batang. Kayu-kayu tersebut terdiri dari kayu jati gelondong 
86 batang dengan volume 2.670 M³ , kayu jati olahan 350 batang 
dengan volume M³ dan kayu Rimba Acasia Mangium 154 batang 
dengan volume 6.76 M³. 

Operasi gabungan tersebut dilaksanakan setelah adanya 
informasi dari masyarakat. Kayu illegal dengan berbagai ukuran 
ditemukan di beberapa rumah dan pekarangan kosong milik warga 
Desa Margomulyo. Dalam operasi tersebut petugas kali pertama 
melancarkan 25 Pebruari 2014  bergerak menyisir dan menggele-
dah rumah warga yang dicurigai. Dari penyisiran itu petugas ber-
hasil menemukan barang bukti di empat rumah warga yaitu rumah 
Lasidi sebanyak 83 batang, rumah Lastim 105 batang, rumah Narto 
28 batang dan rumah Lasmianto 134 batang. Kayu-kayu tersebut 
tanpa ada dokumen yang sah. Selanjutnya pada awal Maret 2014  
petugas kembali menemukan 240 batang kayu ilegal di pekarangan 
kosong. Kayu-kayu tersebut ditimbuni dengan serasah.

Keberhasilan operasi gabungan ini, berkat laporan dari ma-
syarakat, dan  petugas langsung menindaklanjuti dengan melaku-
kan penyelidikan dan pengamatan dilokasi  sehingga saat pengger-
began target tidak bisa berkutik. Barang bukti langsung dititipkan 
diPolsek Panggungrejo. 

Administratur/KKPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno, MM 
melalui Wakil Administratur/KSKPH Blitar Wawan Gunawan men-
gucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada ma-
syarakat yang telah memberikan informasi dan membantu dalam 
kegiatan menjaga asset Negara, semoga dengan kepedulian 
masyarakat,kawasan hutan lestari dan hijau. 

Hms Bltr/RY

Siap Melanjutkan
Estafet Pembangunan
4KPH BOGOR DIVRE JABAR & BANTEN

Bertempat di Gedung Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor 
(13/2) dilaksanakan acara serah terima jabatan Administratur Perum 
Perhutani KPH Bogor antara Ir Asep Rusnandar, MM  kepada Ir 
Maman Rosmantika yang sebelumnya menjabat Administratur KPH 
Garut.  Selanjutnya Asep Rusnandar mengemban tugas baru di 
Kantor Pusat Direksi Perum Perhutani. 

Berkaitan pula pada kesempatan ini terdapat beberapa pejabat 
KPH Bogor yang meninggalkan KPH Bogor, diantaranya Ir Agus 
Yulianto Manager Eco Edu Sentul Torism Forest digantikan oleh 
Komarudin S.Hut, Wakil Administratur Uum Maksum S,Hut. MM 
digantikan oleh Imam Widodo S.Hut, dan Kepala Tata Usaha KPH 
Bogor  Encang Kusnawan SE digantikan oleh Iwan Ridwan yang 
sebelumnya dari KPH bandung Utara

Acara yang berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan 
dihadiri oleh pimpinan Unit III Jawa Barat Ir Dadang Hendaris, Sek-
retaris Daerah Kabupaten Bogor, Ketua DPRD  para tamu undangan 
lainnya dari jajaran instansi Pemkab setempat. 

Pada kesempatan itu dalam sambutannya Kadivre Jabar dan 
Banten, Ir Dadang Hendaris mengatakan bahwa jalin komunikasi 
dan   kerjasama dengan sejumlah stakeholder setempat yang diban-
gun Perum Perhutani selama ini cukup baik. Baik dengan Bupati, 
unsur Polres dan Dandim maupun isntansi lainnya. 

Dadang Hendaris berharap sinergi yang sudah terbangun 
dengan baik tersebut dapat dilanjutkan oleh Ir Maman Rosmantika 
selaku pejabat baru KPH Bogor. 

Sedangkan sambutan Bupati Bogor yang dibacakan  oleh Sekre-
taris Daerah Kabupaten Bogor, Drs. Adang Suptandar menyatakan 
ungkapan terimakasih kepada Perum Perhutani KPH Bogor. Di-
katakan  bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhu-

tani telah banyak memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten 
Bogor melalui  program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
berupa sharing yang diberikan.

“ Seperti sharing yang diberikan belum lama ini sebesar Rp 
171.322.000. Ini belum termasuk kerjasama dengan Desa dan 
Kelompok Pemuda Pariwisata (Kompepar) dalam kerjasama penge-
lolaan wisata alam Perum  Perhutani diwilayah Kabupaten Bogor,” 
katanya.

Sementara itu pada kesempatan tersebut, Ir Maman Rosmantika 
selaku pejabat buru di KPH Bogor menyatakan kesiapannya untuk 

Polhutmob KPHBlitar bersama petugas Polsek Panggungrejo 
mengamankan  barang bukti kayu gelondong.

4KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Berperawakan tinggi besar, penampilan 

kalem, murah senyum dan sangat peramah. 
Itulah gambaran Cahyono, sosok Ketua 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Wana Mutiara desa Gayam kabupaten 
Blora. Di tengah padat kesibukan sebagai 
guru Sekolah Dasar sekaligus Kepala Seko-
lah, Cahyono  masih dapat menyisihkan 
waktu bersama masyarakat untuk mem-
bangun hutan dengan segala kekayaannya 
dengan Perum Perhutani KPH Kebonharjo. 
Bersama Cahyono, LMDH Wana Mutiara 
berkembang pesat dalam semua kegiatan-
nya. Mulai peran berbagi dengan Perhutani 
dalam pengelolaan hutan sampai kepada 
usaha produktifnya. Peran berbagi dimak-
sud adalah bahwa sampai saat ini segenap 
pengurus dan anggota LMDH Wana Mutiara 
terlibat aktif dalam pengelolaan sumber 
daya hutan. Meliputi kegiatan tanaman, 
pemeliharaan, sensus pohon, produksi dan 
keamanan.

“ Selain kegiatan dalam kawasan hutan 
seperti tersebut di atas, LMDH Wana Muti-
ara punya beberapa usaha produktif,” kata 
Cahyono pada humas KPH Kebonharjo 
di petak 128 RPH Ngapus BKPH Gayam 
pertengahan Maret lalu. Usaha produktif itu 
antara lain: ternak sapi, persewaan perleng-
kapan resepsi, koperasi, rental hand traktor 
dan lain-lain. LMDH Wana Mutiara berdiri 
sejak tahun 2003 sampai saat ini mempu-
nyai usaha produktif bernilai ratusan juta 
rupiah lebih dan beranggotakan 130 orang 
laki-laki 5 orang perempuan dari berbagai 
profesi. 

LMDH Wana Mutiara sebagai salah satu 

LMDH mandiri dalam pangkuan wilayah 
KPH Kebonharjo sekaligus sebagai LMDH 
suguh tamu (andalan) karena kreatifitas dan 
kemandiriannya. Kondisi ini sangat mengun-
tungkan baik terhadap para anggota LMDH 
maupun Perhutani. Setiap ada sharing bagi 
hasil dari Perhutani  LMDH Wana Mutiara 
selalu memanfaatkan untuk memperbesar 
usaha produktifnya. Pemanfaatan sharing 
pun  dituangkan dalam anggaran dasar 
dan rumah tangga. Hal ini selain untuk 
tertib administrasi juga memudahkan per-
tanggungjawaban pengurus pada anggota. 
Usaha produktif LMDH Wana Mutiara sam-
pai dengan triwulan pertama 2014 ini telah 
menghasilkan sekitar Rp 110 juta. Hal ini  
tentunya juga memberikan  peningkatan 
kesejahteraan terhadap pengurus dan ang-
gota LMDH. Bukti konkritnya setiap jelang 
lebaran pengurus dan anggota mendapat 
tunjangan Hari Raya (THR). 

Menurut Cahyono, semua pengurus l 
LMDH terlibat dalam menjaga keamanan 
dan pengamanan hutan. 

“ Kita menyadari semua bahwa hutan 
itu termasuk kebutuhan pokok masyarakat, 
maka harus dijaga kelestariannya agar ber-
manfaat bagi kesejahteraan umat manusia. 
Baik yang berada sekitar kawasan hutan 
maupun masyarakat secara umum. Oleh 
karena manfaat hutan begitu besar maka 
hutan harus kita jaga. Ini amanah yang tidak 
boleh diabaikan. Ada sharing hasil atau ti-
dak LMDH Wana Mutiara tetap menjaga dan 
memelihara hutan dengan segala sumber 
daya  alamnya. Jadi, ini komitmen kami se-
bagai pengurus LMDH Wana Mutiara yang 
tidak boleh ditawar,” tegas Cahyono yang 

juga menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 
II Sendang Rejo ini.

Terhadap kendala yang dihadapi LMDH 
Wana Mutiara, Cahyono mengatakan justru 
berawal pada saat ada tebangan. Waktu 
rawan terjadi sore hari menjelang malam. 
Maaf, terkadang ada “godaan” dari oknum 
aparat. 

“ Tapi Alhamdulillah dengan kesabaran 
dan diberi pengertian mendalam gangguan 
keamanan pada kawasan hutan khususnya 
tebangan dapat kita netralisir. Mempererat 
tali silaturrahmi dengan sesama  pengurus, 
dengan pihak muspika, tokoh masyarakat 
dan tokoh agama termasuk solusi efektif 
dalam pengendalian keamanan hutan,” 
tambahnya.

Menurut Cahyono, kuncinya, sebagai 
ketua, apapun yang menjadi keputusan or-
ganisasi harus menjadi pihak pertama untuk 
menjalankannya. Ketua  tidak main perintah 
dan tidak boleh asal perintah. 

“ Sebelum saya perintahkan pengurus 
untuk piket saya justru piket dulu. Semua 
diawali dari ketuanya, terutama dalam hal 
menghadapi gangguan keamanan yang 
sangat komplek jumlahnya. Selain itu, ketua 
juga harus sabar dalam ngemong pengurus 
lain terutama para anggota. Mereka dari 
latar belakang berbeda sehingga setiap ko-
munikasi yang kita jalankan juga disesuai-
kan dengan kondisi personal masing-mas-
ing, tegas bapak berputra 3 itu,” jelasnya. 

Sementara, dalam kesempatan lain 
Adm/KKPH Kebonharjo Divre Jateng, Ha-
ris Triwahyunita, mengatakan keberhasilan 
yang telah diukir LMDH Wana Mutiara tidak 
lepas dari usaha tak kenal lelah para pengu-
rusnya. Selain itu KPH rutin berkomunikasi 
dan memonitor setiap kegiatan yang dilaku-
kan LMDH tersebut. 

“ Kami juga mengadakan upaya pembi-
naan supaya kegiatan LMDH menjadi tera-
rah dan dapat mencapai tujuan bersama, 
yakni masyarakat sejahtera dengan hutan 
masih tetap aman,” kata Administratur yang 
dikenal sabar tersebut.

Dengan keberhasilan LMDH Wana Mu-
tiara, Cahyono berharap pada Perhutani 
bahwa apa yang sudah berjalan selama ini 
tetap dipertahankan, syukur dapat ditingkat-
kan. Lebih dari itu, pernyataan bahwa LMDH 
Wana Mutiara sebagai LMDH mandiri hen-
daklah dibuatkan hitam diatas putih, untuk 
kelengkapan administrasi sekaligus pem-
buktian secara autentik. Hal ini akan me-
ningkatkan semangat para pengurus LMDH 
dan para anggota untuk dapat berkarya 
lebih baik lagi. Bagaimanapun kalau hutan 
terjaga pasti masyarakat pula yang menik-
mati hasilnya. 

Hms Kbh/Damin

Ketua Jangan Asal Main Perintah

Cahyono (paling kiri) bersama Asper KBKPH Gayam, Darto (tengah) dan 
segenap pengurus LMDH Wana Mutiara saat patroli malam.
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terhadap pembangunan nasional.
“ Caranya ya dengan memotivasi mereka, para rimbawan un-

tuk menjaga, melindungi, meghijaukan dan mengusahakan hutan 
secara lestari untuk kepentingan bangsa dan negara dimasa yang 
akan datang,” jelasnya.  

Hms rdb/Andan.S

KDS, Aset Primkokarnya 
Rp 5,9 Miliar Lebih

4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Primer Koperasi Karyawan (Primkokar) Perum Perhutani KPH 

Kedu Selatan (KDS) Divre Jateng telah mampu membukukan aset 
Rp 5,9 milyar lebih dari berbagai kegiatan usahanya yang diman-
faatkan untuk kesejahteraan anggotanya. Anggota Primkokar Per-
hutani KPH Kedu Selatan sekitar 530 orang karyawan. 

Hal itu terungkap dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dii-
kuti perwakilan anggotanya dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten 
Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara dan 
Kabupaten Banyumas 

RAT secara resmi dibuka oleh Wakil Administratur/KSKPH Kedu 
Selatan Divre Jateng, Arif Fitri Saputra SHut. Dikatakan Arif  Kop-
erasi Primkokar Perhutani sangat sehat, pendapatan terbesar dari 
kegiatan simpan pinjam. Ia berharap dari unit pertokoan agar juga 
ditingkatkan.

“ Diupayakan dikembangkan ke usaha-usaha lain seperti Mini 

Market, atau Perumahan,” katanya.
Ketua Primkokar Perum Perhutani  KPH Kedu Selatan, Jamil 

menyampaikan sejak koperasi berdiri tahun 1969, Primkokar terus 
membantu anggotanya melalui usaha simpan pinjam dengan bunga 
1 persen.

Diungkapkan Jamil, usaha lainnya adalah kredit barang serta 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan kantor Perhutani 
sendiri. 

“ Kami berhasil membukukan  sisa hasil uasaha (SHU) tahun 
ini Rp 172 juta. Kami juga memberikan bantuan beasiswa putra-
putri anggota koperasi yang berprestasi yang tahun ini sebesar Rp 
5.950.000 untuk 22 anak,” katanya

Selain itu, agar lebih semarak penyelenggaraan RAT disediakan 
beberapa hadiah seperti untuk hadiah utama berupa kulkas yang 
diraih oleh Heni dari TPK Loano. Hadiah pertama sepeda federal 
diraih Anzas dari stap Tanaman, hadiah kedua sepeda mini diraih 
Pamungkas dan hadiah ketiga berupa handphone diraih Kuswanto 
dari stap Perencanaan. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah hi-
buran kompor gas, seterika, kipas angin, dispenser, magic com, 
pemanggang roti dan sprei. 

Hms Kds/Agus

Aksi Bagi-Bagi Bibit 
Gratis untuk Warga

4KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Pagi itu di salah satu ruas jalan kota Bojonegoro tampak puluhan 

orang berpakaian olah raga, warna putih dan tampak sebuah logo 
besar di bagian perut sebelah kiri. Warga kota Bojonegoro yang 
bertemu sudah tahu bahwa mereka adalah karyawan-karyawati 
Perhutani. Yang mengesankan adalah, setiap warga masyarakat 
yang berpapasan dengan mereka langsung diberi tas kertas kecil 
warna coklat yang berisi bibit tanaman jenis Jati  (Tectona grandis).

Ternyata itu adalah puluhan karyawan dan karyawati Perum 
Perhutani  KPH Parengan yang sedang menggelar aksi bersama 
membagikan 500 bibit pohon jati secara gratis kepada masyarakat 
Kota Bojonegoro, Jawa Timur.  Gelar aksi di jalan-jalan kota tersebut 
adalah rangkaian dari peringatan hari jadi ke-53 Perum Perhutani.  

melanjutkan estafet pembangunan di KPH Bogor.
Maman yakin, dengan telah terbangtunnya kerjasama yang baik 

dengan melibatkan seluruh aspek baik pemerintah daerah maupun 
segenap karyawan KPH bogor hal ini bisa dilaksanakan dengan 
baik.

Hms Bgr/Mul-SW

Pembuatan Bibit 
Pinus Sistem Bajos

4KPH KEDIRI DIVRE JATIM
 Sering terjadinya bencana angin  yang mengakibatkan ban-

yaknya pohon pinus roboh sehingga menyebabkan tegakan tumbuh 
jarang. Terkait hal tersebut, Perum Perhutani KPH Kediri Divre Jatim 
mengadakan pelatihan pembuatan bibit pinus vegertatif dengan 
sistem bajos (14/3) lalu di Petak 166b RPH Sambiroto BKPH Kediri. 
Pelatihan  diikuti oleh segenap Asper,KRPH dan mandor tanam 
yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pembuatan tanaman 
sampai umur 5 tahun hingga 100% tumbuh tanaman serta menutupi  
untuk  open plag dan peningkatan kerapatan tegakan. 

Pembuatan bibit pinus vegetatif sistem bajos yang tekniknya 
hampir sama dengan proses  mencangkok, namun prosedur pen-
cangkokan sistem bajos tidak memakai media dalam pembuatannya 
dan dipilih indukan tanaman pinus kualitas baik. Yakni indukan yang 
dapat di ambil dari  tanaman KU I  umur 3 sampai 5 tahun dengan 
memilih ranting yang tidak terlalu muda atau tua.

Administratur/KKPH Kediri Divre Jatim, M Yusuf Noorhajiyanto 
S Hut, yang diwakili Kasi PSDH, Heva Tulus Hidayat S Hut  dalam 
pelatihan tersebut mengatakan agar segenap jajaran Perhutani 
KPH Kediri ini tidak bosan-bosan mencari trobosan baru guna un-
tuk memperoleh hasil yang memuaskan baik di bidang tanaman, 
produksi dan keamanan. Termasuk pengembangan inovasi pem-

biakan sistem bojos tersebut yang ternyata baik untuk perbanyakan 
bibit dalam jumlah besar dalam waktu pendek. 

Hms KPH Kdr Jf

Bagi Bibit Gratis
 4KPH PURWODADI DIVRE JATENG - Dalam acara Car Free Day 
yang berlangsung di jalan R Suprapto Purwodadi Kabupaten Gro-
bogan  belum lama ini KPHPurwodadi Divre Jateng membagikan 
tanaman sebanyak 500 bibit kepada masyarakat. Pembagian bibit 
gratis tersebut sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat agar lebih 
peduli dan mencintai lingkungan, yakn dengan turut aktif menanam 

pohon baik dilingkungan rumah ataupun turus jalan agar tercipta 
lingkungan yang sejuk dan nyaman.

Penyerahan bibit gratis itu seperti dikatakan Adm/KKPH Purwo-
dadi Divre Jateng, Prihono Mardi S.Hut merupakan rangkaian keg-
iatan dalam peringatan peringatan Hari Bakti Rimbawan ke-31. 

Tampak dalam foto Sekda Grobogan didampingi Dinas Ke-
hutanan Kabupaten Grobogan dan Administratur KPH Purwodadi 
bersama Wakil Adm Sub Kradenan dalam penyerahan bibit gratis 
ke masyarakat dalam acara Car Free Day di Kabupaten Grobogan 
belum lama ini.

Sp Humas Pwd / Agus

Hutan Masa depan Kita
4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG 

Hari bakti kehutanan yang ke-31 di Kabupaten Blora diperingati 
dengan melakukan Apel yang diikuti oleh Jajaran Perhutani, Kantor 
Kehutanan serta unsur Muspida yang dipusatkan di Halaman Perhu-
tani Kesatuan Pemangkuan Hutan Blora ( 24/3/2014 )

Peserta Apel dari jajaran Perhutani diikuti meliputi KPH Ran-
dublatung, KPH Blora, KPH Cepu, Kesatuan Bisnis Mandiri ( KBM 
) Pemasaran II Cepu, KBM Industri Kayu, Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Kehutanan Cepu serta kantor Kehutanan Kabu-
paten Blora.

Dalam sambutan Menteri kehutanan yang dibacakan oleh 
Asisten II Drs Bondan Sukarno yang mewakili Bupati Blora men-
gatakan bahwa hutan yang kita miliki tersebut harus diurus, dikelola, 
diusahakan, dikonservasi dan dihijaukan secara berkelanjutan se-
hingga akan terwujud hutan lestari yang bisa memakmurkan bangsa 
Indonesia.

Dikatakan pula peningkatan solidaritas rimbawan untuk pem-
bangunan kehutanan kedepan diarahkan kependekatan ekosentris 
yang menyeimbangkan manusia sebagai satu matarantai ekosistim 
yaitu air, tanah, flora dan fauna dan untuk menuju pembanguan ke-
hutanan baru tersebut perlu disiapkan pula. 

“ Untuk menuju kehutanan baru tersebut harus disiapkan pra-
kondisinya bagaimana menyusun kebijakan kehutanan menuju 
efisiensi sumber daya alam termasuk kehutanan. Dan disini 
rimbawan harus  mampu mengimplementasikan tanggungjawab 
keilmuan dan manajerialnya dalam proses menuju kehutanan baru 
tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala kantor Kehutanan Kabu-
paten Blora, Reni Miharti menambahkan bahwa tujuan diadakan 
apel pada acara ini adalah untuk mengingatkan kerjasama arti pent-
ingnya kelestarian sumber daya hutan. Selain itu juga untuk menin-
gkatkan jiwa korsa dan kerjasama para rimbawan, menyemangati 
para rimbawan untuk terus berkiprah memberikan sumbangsihnya 

Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro tak luput dari 
perhatian peserta yang membagikan bibit. Tampak Kasi PSDH KPH 
Parengan juga turut beraksi. 
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Saat ditemui BINA (28/03), Kepala Seksi PSDH KPH Parengan, 

Noor Imanuddin menjelaskan, “Besok pada hari Sabtu, 29 Maret, 
tepat kita berulang tahun. Dan besok pagi kita mengadakan upacara 
di halaman kantor KPH sekaligus menyerahkan SK peningkatan 
status bagi 24 orang karyawan.

“Peringatan HUT Perhutani kali ini tidak hanya kami isi dengan 
aksi bagi-bagi bibit namun juga dengan penyerahan bantuan sos-
ial bagi warga desa hutan. Kali ini kami berikan bantuan kepada 
masyarakat Desa Sidonganti Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. 
Bentuknya berupa prasarana pendidikan bagi TPQ dan TK senilai 
7,5 juta rupiah,”  imbuh Noor Imanuddin. 

Menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut adalah implemen-
tasi dari tema sentral HUT Ke-53 Perhutani yaitu: Jujur dan Peduli 
Menuju Perhutani Ekselen. 

Sementara itu Daniel B Cahyono, Adm/KKPH Parengan, me-
nambahkan bahwa aksi bagi-bagi bibit tersebut juga merupakan 
upaya edukasi kepada masyarakat untuk lebih peduli pada pelestar-
ian alam melalui penanaman pohon di lingkungan mereka masing-
masing. 

Beberapa warga masyarakat yang sempat ditemui Bina semuan-
ya memberikan tanggapan yang positif dan mengapresiasi aksi KPH 
Parengan tersebut. Menurut mereka kegiatan tersebut sangat sim-
patik dan inspiratif. Mereka pun berharap kegiatan semacam itu bisa 
dilaksanakan setiap tahun dengan cakupan yang lebih luas. 

Slamet Riyadi

Santunan Tali Asih
4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Se-
latan memberikan dana santunan untuk penyadap almarhum Sum-
arto (60) dusun Sipanjang Desa Selogiri Kecamatan Karanggayam 
Kabupaten Kebumen yang tewas tertimpa pohon pinus.

Dana santunan diberikan langsung Administratur/KKPH Kedu 
Selatan Ir Toni Suratno,MM sebesar Rp 5 juta dan diterima oleh Ny 
Sumarto  yang didampingi anak-anaknya.

“Kami keluarga besar Perum Perhutani Kedu Selatan ikut berbe-
lasungkawa atas meninggalnya bp Sumarto. Semoga Almarhum di-
ampuni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik di sisiNya serta 
diberikan kekuatan dan keikhlasan lahir batin semua keluarga yang 
ditinggalkan. Amin,” kata Toni.

Meski santunan tersebut jumlahnya tidak seberapa, tapi Toni 
berharap santunan itu bisa sebagai tali asih.

Ny Sumarto sendiri mengaku berterimakasih kepada Perum 
Perhutani KPH Kedu Selatan. “Alhamdulillah kami sekeluarga ma-
turnuwun sanget. Kami hanya bisa berdoa semoga Allah membalas 
dengan pahala yang berlimpah,” katanya.

Sumarto mempunyai areal sadapan di wilayah Resor Pemang-
kuan Hutan RPH Watubelah yang kebetulan juga tidak jauh dari 

tempat tinggalnya.
Hadir pula Asper/KBKPH Banjarnegara Toto Suwaranto, KRPH 

Watubelah Kismo dan mandor-mandor RPH Watubelah yang ikut 
melayat  hingga jenazah dimakamkan.

Hms Kds/Agus

Tanam Bakau Laguna
4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG

Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Se-
latan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kebumen 
bersama-sama melakukan penanaman bakau di Laguna Pantai 
Lembupurwo. 

Menurut Administratur KPH Kedu Selatan Divre Jateng, Ir Toni 
Suratno,MM melalui Wakil Administraturnya Arif Fitri Saputra, SHut 
mengatakan penanaman tersebut dalam rangka hari bakti rimbawan 
ke-31. Kegiatan tersebut sebagai wujud partisipasi  Perhutani dan 
Dishutbun terhadap kondisi pantai.

Kepala Dishutbun Kebumen Djoenedi Fatchurrahman yang 
didampingi Kabid Rehabilitasi dan Konservasi pada Dishutbun 
Kabupaten Kebumen, Sus Agus Sutirta menjelaskan penanaman 
kali ini hanya seribu batang bakau (propagul). Bakau yang sudah 
tumbuh di Laguna Pantai Lembupurwo  ini ditanam sejak tahun 

2010. Keberadaannya sudah tumbuh rimbun, sehingga menambah 
keindahan pantai Lembupurwo. Bakau yang ditanam untuk menang-
gulangi abrasi pantai.

Djoenedi berharap kebersamaan dengan rekan Perhutani dalam 
pelestarian alam ini selalu erat dan bergandengan.

Selain penanaman  juga  dilakukan bersih-bersih pantai, sam-
pah-sampah yang berserakan diambil dan dikumpulkan, selanjutnya 
ditimbun. Sus Agus menjelaskan selain kondisi alam dilestarikan, 
pantai juga perlu dijaga kebersihannya. Karena itu pihaknya ber-
harap kepada masyarakat, terutama pengunjung pantai agar mem-
buang sampah pada tempatnya. 

Hms Kds/Agus

Hari 'Sabtu Seru'
4KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG

Ada yang berbeda di hari Sabtu akhir Maret lalu  di KPH Kebon-
harjo. Ya seluruh jajaran pimpinan termasuk semua karyawan men-
gadakan kegiatan Sabtu Seru. Acara Sabtu Seru dipimpin langsung 
oleh Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S.Hut.

“Saya ingin yang hijau tidak hanya kawasan hutan saja, melain-
kan seluruh wilayah KPH Kebonharjo termasuk lingkungan KPH. 
Maka, mari kita di hari Sabtu ini bersama-sama menanami tanah ko-
song seputar KPH dengan berbagai tanaman bermanfaat utamanya 
buah-buahan,” demikian dikatakan Haris didepan karyawannya.

Masing-masing karyawan membawa bibit buah-buahan untuk di-
tanam bersama. Selain itu, KPH juga sudah menyediakannya. Bibit 
buah kita terdiri dari Alpukad, Jeruk, Klengkeng, Nangka, Blimbing, 

Adm KPH Kedu Selatan Divre Jateng, It Toni Suratno saat me-
nyerahkan santunan kepada istri Alm Sumarto.

Juwet dan masih banyak lainnya. Ayo kita bekerjasama mencip-
takan lingkungan KPH hijau nan sehat, tambah Haris.

Sementara, menurut Chorirotun NU, Kasi PSDH, bibit ini kita 
dapatkan dari persemaian BKPH. Selain itu ada juga karyawan 
sengaja membeli bibit tanaman sendiri. Ini bagus supaya ada warna 
dalam pemeliharaannya nanti. Semua ikut bertanggungjawab terha-
dap kesinambungan kegiatan ini. Setelah ditanam harus bersama 
kita jaga dan pelihara agar nantinya dapat berbuah dan dinikmati 
bersama. Dengan suasana asri pada lingkungan KPH kita ini akan 
menambah semangat dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 
produktifitas karyawan, tambah Kasi berjilbab itu

Masih menurut IIr (demikian biasa dipanggil), supaya bibit buah 
yang ditanam tumbuh subur maka pupuk kandang tidak boleh 
ditinggalkan. Lubang tanaman pun kita buat  standard. Ini semua 
agar kegiatan Sabtu seru tidak sia-sia. Mudah-mudahan semua 
karyawan senang melakukannya. Kegiatan apapun asal dilakukan 
dengansenang hati dan iklas maka pasti ada manfaatnya. Termasuk 
penanaman bibit buah-buahan ini selain membuat lingkungan kph 
bertambah asri buahnya pun dapat menambah perbaikan gizi bagi 
kita semua. Hms Kbh/Wiyoso

Tingkatkan Peran LMDH 
Dengan Pamswakarsa

4KPH TUBAN DIVRE JATIM
Untuk menumbuhkembangkan rasa memiliki terhadap keberlan-

jutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan bagi Perum Perhutani, 
Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berkepentingan saat ini se-
dang ditingkatkan oleh management Perum Perhutani KPH Tuban 
Divre Jawa Timur. 

“ Kami ingin meningkatkan hubungan kerja sama antara Perum 
Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan dan pihak yang berke-
pentingan dalam pengelolaan Sumber Daya Hutan.,” kata Riyanto 
Yudhotomo saat ditemui Majalah BINA di ruang kerjanya (4/4).

Selain keinginanya itu, rencana ke depan KPH Tuban melalui 
team PHBM akan berupaya penuh  menumbuhkembangkan rasa 
memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya 
hutan bagi Perum Perhutani, Masyarakat Desa Hutan dan pihak 
yang berkepentingan.

Menurut KSS PHBM KPH Tuban, Sri Lastuti menjelaskan bahwa 
kelompok LMDH-LMDH se wilayah KPH Tuban ini didorong mening-
katkan peran atau keterlibatannya terhadap nasib hutan disekeliling-
nya demi masa depan mereka, pemerintah daerah serta Perhutani.

“Jadi mereka agar tidak mementingkan dana sharingnya aja,” 
kata Tuti panggilan akrabnya.

Ketika ditanya rencana ke depan soal agenda meningkatkan 

peran LMDH bagi 
KPH Tuban, Sri 
Lastuti menjawa-
banya, bahwa pi-
hak KPH Tuban 
telah melakukan 
permintaan keterbu-
kaan untuk LMDH 
dengan meminta 
kesadarannya den-
gan membuat mas-
ter plan bersama 
– sama petugas 
Perhutani melaku-
kan kegiatan PAM 
SWAKARSA dan 
dibuktikan dengan 
daftar absen LMDH. 

Untuk rencana 
kegiatan tersebut 

telah disampaikan oleh Administratur  ketika memberikan sambutan 
kepada LMDH se-KPH Tuban dalam agenda Pemberian dana shar-
ing produksi KPH Tuban tahun 2012.

Dalam acara penyerahan dana sharing tersebut kata Sri Lastuti 
selain peningkatan peran LMDH, mereka juga diminta meningkat-
kan tanggung jawab mengenai  LMDH mengirimkan rencana peng-
gunaan dana sharing tersebut, LMDH memaparkan rencananya 
didepan anggotanya, Setelah disetujui oleh anggota rencana 
penggunaannya, kemudian buku rekening diserahkan, KPH dan 
Asper/KBKPH memonitoring pelaksanaan penggunaan dana sha-
ring tersebut dan dilaporkan ke Kepala Divisi Regional Jawa Timur 
serta melakukan kewajiban utama yaitu perlindungan Sumber Daya 
Hutan dengan selalu melakukan kegiatan PAM SWAKARSA ber-
sama petugas.  Slamet Riyadi

WW Terus Dikembangkan
4KPH BANDUNG UTARA DIVRE JABAR&BANTEN

Setelah lokasi Wana Wisata (WW) besar, seperti Wana Wisata 
Cikole Jaya Giri diambilalih oleh Divisi Wisata dan Agribisnis, KPH 
Bandung Utara berkosentrasi mengembangkan obyek wana wisata 
skala kecil seperti LHI Jaya Giri BKPH Lembang dan Curug Cimahi.  
Namun itu, tidak mengurangi semangat untuk memajukan lokasi 
– lokasi wisata tersebut.

 “Banyak lokasi wisata kecil, lokasinya sangat jauh dan fasili-
tasnya pun terbatas,” kata Wahyu Triani, S.Hut Kasi PSDH KPH 
Bandung Utara. Sehingga segmen pasarnyapun kelas menengah 
ke bawah. Dengan tike tRp 10 ribu/ orang pun  dapat masuk ke 
lokasi wisata seperti  di LHI Jaya Giri.

Diakui, untuk investasi pengembangan wisata belum ada. Na-
mun, ada biaya pemeliharaan, walaupun sangat terbatas. Kemudian 
yang akan dibenahi adalah mandor wisata agar mampu merubah 

mindset. “Selama 
ini mandor wisata 
tidak beda dengan 
mandor lainnya 
yaitu menjaga. 
Padahal, man-
dor wisata harus 
mampu melayani 
pengunjung agar 
nyaman selama di 
lokasi wisata,” te-
gas Wahyu Triani.

Diserahkan
Lokasi – lo-

kasi wisata yang 

Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita bersama karyawaan 
menanam bibit buah-buahan di lokasi seputar KPH.

Supriyanto (sekarang Asper Kerek-red)  
serahkan  sharing kepada LMDH.
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KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Penerapan teknologi kode batang ( 

Barcode )  atau kumpulan data optik yang 
bisa dibaca dengan  mesin pada kayu jati 
hasil tebangan Perhutani dilakukan di Petak 
31a Resort Pemangkuan HUtan (RPH) 
Banyuasin adalah sebuah cara untuk meng-
umpulkan data dalam lebar (garis) dan spasi 
garis paralel. Data yang dihasilkan tersebut 
memuat semua informasi mengenai asal-
usul kayu serta ukuran dan volume kayu 
yang dihasilkan dari hutan sebelum dibawa 
ke Tempat Penimbunan kayu (TPK).

Petalatihan penerapan barcode yang 
dilakukan oleh Perhutani terhadap kalangan  
rimbawan lapangan di KPH Randublatung  
merupakan salah satu upaya peningka-
tan pengetahuan bagi petugas  agar bisa 
menyerap pengetahuan terapan yang 
bermanfaat bagi kemudahan pekerjaan 
secara menyeluruh baik pekerjaan teknis 
di hutan maupun pekerjaan administrasi di 
kantor yang diikuti oleh petugas dan pejabat 

daerah yang mempunyai 
produksi tebangan jati serta 
dari jajaran Divisi Komersial 
yang ada di wilayah Ran-
dublatung.

Pada kesempatan 
tersebut Kepala Biro Pema-
saran Perhutani, Sudar-
wanto mengatakan bahwa 
ada barcode ini adalah 
merupakan sistim baru di 
Perhutani yang mempu-
nyai tujuan untuk memu-
dahkan orang melakukan 
pelacakan asal-usul kayu 
yang akan dibeli. Karena 
pada sistim ini informasi 
kayu dimasukkan secara 
detail, mulai dari asal kayu 
dari petak mana, ukuran 
kayu mulai dari sortimen kayu besar ( A3 ) 
sampai potongan sortimen terkecil ( A2 dan 
A 1 ) semuanya ada, sehingga pembeli yakin 

Pelatihan Barcode Tebangan Jati

dikelola Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten diserahkan ke 
Divisi Wisata dan Agrobisnis. Ini seiring dengan pemisahan an-
tara unit produksi dengan unit bisnis. Salah satu obyek wisata yang 
diserahterimakan yaitu lokasi Wana Wisata Cikole Jaya Giri yang 
selama ini dikelola KPH Bandung Utara. Namun, tidak semua lokasi 
wisata diserahkan ke Divisi Wisata dan Agribisnis, termasuk yang 
kecil – kecil.

Dalam serah terima  masing – masing ditandatangani Dadang 
Hendaris Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten dan Hindro 
Priatno Kepala Divisi Wisata danAgribisnis di Bandung. (!/4/2014). 
Landasan penyerahan lokasi wisata merupakan Keputusan Direski 
Nomor: 007/Kpts/Dir/2014 tanggal 13 Januari 2014 tentang Struktur 
Organisasi Perum Perhutani. 

Selain lokasi wisata, dalam kesempatan itu Kepala Divreg Jawa 
Barat dan Banten menyerahkan pula  kepada Kepala Divisi Wisata 
dan Agribisnis berupa sumber daya manusia dan aktifa tetap. 

Menindaklanjuti penandatangan berita acara serah terima  
tersebut,Adm Bandung Utara   Wismo Tri  Kancono S.Hut,  MM  
menyerahkan secara fisik ke General Manager KBM Wisata Tri 
Lastono,  S.Hut, MM di WanaWisata  Cikole Jaya Giri , beberapa 
waktu lalu.  MU 

Bangkitnya Koperasi 
Karyawan Perhutani
Koperasi karyawan di lingkungan Perum Perhutani mulai  bang-

kit. Salah satunya,Primer Koperasi Karyawan (Primkopkar) Kantor 
Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang menggeliat 
dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

“Saya dipilih sebagai ketua Koperasi Karyawan Kantor Perhutani 

Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 3 Desember 2013. Kemu-
dian, 3 Februari 2014 menyelenggarakan rapat anggota tahunan 
atau RAT untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya,” ucap Su-
parman, Ketua Primkopkar  Kantor Perhutani Divisi Regional Jawa 
Barat dan Banten, di Bogor (25/3) pada acara penandatanganan 
kerjasama dengan  PT Gunung Muria Resources dalam pengem-
bangan usaha batu di petak 1 b dan 1 d RPH Cariu BKPH Jonggol 
KPH Bogor.

Kebangkitan koperasi lingkungan Perhutani tidak terlepas dari 
dukungan Direktur Utama Perhutani Bambang Sukmananto dan 
Kadivre Jabar & Banten, Dadang Hendaris, terutama untuk Prim-
kopkar kantor Perhutani Divisi Jawa Barat dan Banten.

Salah satu bentuk dukungan Direksi Perhutani tersebut adalah 
memberikan ijin kawasan hutan untuk kegiatan tambang batu di 
petak 1 b dan 1 d RPH Cariu tersebut. Lokasi ini masuk administrasi 
pemerintahan  desa Antajaya  Kec Tanjung Sari  Kab Bogor. Karena 
Primer Koperasi Karyawan (Primkorkar) Kantor Perhutani Divisi Re-
gional Jawa Barat dan Banten tidak punya uang maka  kerjasama 
dengan investor.

“Koperasi diberi ijin lahan. Karena tidak punya uang sebagai 
modal,  maka menggandeng investor PT  Gunung Muria Resourc-
es,”  kata  Suparman

Setelah menyelenggarakan RAT, Suparman dan pengurus kop-
erasi bergerak. Mere ka menyusun program kerja yang dapat menin-
gkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam waktu singkat melakukan 
grand opening  mini market Primkopkar Kantor Divisi Regional Jant-
en kerjasama pewaralaba Omi. Kenapa  Omi, bukan Alfamart atau 
Indomart ? “Simpel saja, ini berkaitan dengan permodalan,” jawab 
Suparman. Dalam kemitraan itu, koperasi memperoleh pendapatan  
5 % dari total penjualan. Sebagai misal, apabila  total penjualan Rp 
100 juta/ bulan,  koperasi dapat Rp 5 juta/ bulan bersih.

Untuk sementara, pengurus koperasi mengambil kebijakan mor-
atorium simpan pinjam. Kecuali pinjaman maksimal Rp 5 juta dan 

4KPH BANDUNG UTARA DIVRE JABAR&BANTEN
KPH Bandung Utara menggenjot penca-

paian produksi getah. Karena masih banyak 
potensi yang belum tergarap dengan baik. 
Manajemen KPH Bandung Utara optimis 
pencapain produksi getah  dapat terlak-
sana  mana kala semua jajaran KPH Band-
ung Utara bersama petugas di lapangan  
berkosentrasi sadapan.

Hal  itu disampaikan Wahyu Triani, S.Hut 
Kasi PSDH KPH Bandung Utara  yang di-
dampingi Anne Agustine Staf Hugra KPH 
Bandung Utara kepada BINA di Bandung, 
Rabu (2/4/2014) “Selain itu, KPH Bandung 
Utara  akan memenuhi kebutuhan sa-
rana dan prasarana tenaga penyadap, juga 
melakukan optimalisasi potensi – potensi 
sadapan,” jelasnya.. “Selama masih ada po-
tensi, maka target sadapan akan tercapai. 
Kecuali sudah tidak ada potensi lagi.”

Hampir semua KPH lingkup Divreg Jawa 
Barat dan Banten mempunyai problem 
sama dalam soal tenaga penyadap,  yaitu 
tenaga penyadap lokal. Mereka belum dapat 
bekerja secara efektif karena kosentrasinya 
pecah: pagi menyadap, siang ke sawah 
atau melakukan kegiatan lain. Tidak fokus 
menjadi tenaga penyadap. Ini beda dengan 
penyadap dari Majenang  yang kosentrasi 
penuh sebagai tenaga penyadap. “Di Ma-

jenang terjadi rebutan lokasi, bahkan ada 
lelang lokasi. Kalau sudah tidak ada lokasi 
lagi, mereka ke Jawa Barat,” ungkapnya.

Tantanganlain, tenaga muda tidak 
tertarik untuk menjadi tanaga penyadap. 
Merekabanyak yang kerja di pabrik, seper-
tilokasisadapan di BKPH Padalarang.BKPH   
Manglayang Barat tenagalokalsangatsedikit, 
demikian pula di BKPH Padalarang. “Kami  
memberiedukasikepadapenyadaplokal,” 
jelasKasi PSDH KPH Bandung Utara.

Untuk mencapai target NPS, lanjut Wa-
hyuTriani, KPH Bandung Utara melakukan 
berbagai upaya. Selain memenuhi sarana 
dan prasarana tenaga penyadap, memu-
tasi tenaga wisata ke tenaga penyadap, 
melakukan job training sadapan dan mem-
berikan  insentif bagi tenaga penyadap yang 
mencapai target NPS. “Untuk insentif masih 
dalam konsep,” kilahnya. Nantinya bentuk 
beragam; ada dalam bentuk kesehatan, ada 
pula berupa pendidikan putra-putrinya. 

Yang  jelas, ungkap Wahyu Triani, Ke-
pala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 
tidak melarang dan tidak pula mewajibkan, 
tetapi dengan cara ini (baca: insentif)  yang  
dapat mendorong NPS tercapai. “Silahkan 
KPH merumuskan opsi insentif mana yang 
dipakai. Tergantung kondisi KPH dan apa 
yang dibutuhkan penyadap,” jelasnya. 

Kasi PSDH berharap, dengan berbagai 
upaya tersebut target sadapan di KPH 
Bandung Utara tercapai. Sekarang,  trend 
pencapaian  NPS di KPH Bandung Utara 
sudah mulai naik. Barang kali juga masalah 
produksi getah  masih terimbas dengan 
kebijakan slow dwon, beberapa tahun lalu. 
“Sehinggamau take off masihberat,” kilah-
WahyuTriani. 

MU 

Menggenjot Pencapaian Produksi Getah

Wahyu Triani, S.Hut Kasi PSDH KPH 
Bandung Utara

bahwa asal-usul kayu tersebut memang dari 
Perhutani. Selain itu dengan adanya sistim 
ini petugas lapangan  dalam hal ini mandor 
tebang maupun mandor angkut  kedepan 
juga akan mudah melakukan pekerjaanya 
karena tidak perlu lagi membuat beberapa 
jenis  dokumen kayu yang akan dikirim dari 
hutan ke TPK terdekat.

“ Memang awalnya kita juga mengalami 
kesulitan dalam mengimplemntasikan sistim 
ini, namun perlahan tapi pasti sistim pem-
barcode-an ini akan mudah dilakukan di 
lapangan,” kata Sudarwanto .  

Ditambahkan bahwa ada beberapa 
keuntungan dengan adanya sistim barcode 
ini diantaranya selain kemudahan adminis-
trasi lapangan, sistim ini juga akan sanga 
membantu dalam melakukan pembayaran 
upah bagi Pekerja angkutan kayu jati karena 
semuanya terkoneksi dalam sebuah sistim.  
Di sisi pemasaran kayu jati yang  akan 
dilakukan secara online pun melalui sistim 
ini juga akan memudahkan pembeli untuk 
memilih ukuran sesuai dengan keinginan. 
Hal ini karena kayu yang akan dibeli sudah 
termuat informasi yang diperlukan secara 
komplit baik asal-usul maupun volume dan 
mutu kayu serta harga semuanya sudah ter-
cantum dalam sebuah sistim yang terkonek-
si dan bisa dilihat secara online dimanapun 
pembeli tinggal.

Dari pengamatan lapangan pada pela-
tihan tersebut awalnya memang agak ke-
sulitan dilakukan karena merupakan sebuah 
pekerjaan baru.

“ Perlu kesesuaian petugas karena 
pada sistim barcode ini selain pekerjaan 
teknis berupa penebangan kayu jati yang 
dilakukan oleh mandor tebang dan untuk 
membuat dokumen angkutan juga perlu 
dilakukan entry data lapangan oleh mandor 
angkut” kata salah satu peserta pelatihan 
pembarcodean tersebut,” 

Hms Rdb/Andan

maksimal 1 bulan dikembalikan, maka kop-
erasi akan melayani. Namun, untuk memu-
dahkan pemenuhan kebutuhan anggota, 
mini market ini melayani  sistem tunai dan 
kredit. Karena Perhutani kerjasama dengan 
BNI, maka karyawan dapat memanfaatkan 
melalui pay roll BNI dengan mesin kartu 
gosok yang dikenal dengan e-DC (electronic 
data capture).

Langka selanjutnya, membuka usaha 
leasing mobil dinas dan usaha pertamban-
gan. Selama ini, kebutuhan mobil dinas di 
lingkup Perhutani Divisi Regional  Jawa 
Barat dan Banten yang selama ini dipenuhi 
oleh pihak ketiga.

Sampai pertengahan April, Primkopkar  
Kantor Divisi  Regional Jawa Barat dan 
Banten memiliki 9 mobil. Sebagian mobil 

tersebut merupakan leasing dan investasi 
dari BNI. 

Dia juga mengatakan, banyak potensi   
yang dapat dikembangkan oleh koperasi 
lingkungan Perhutani. Anggaran Perhutani 
cukup besar, Rp 4 triliyun,  2014. Koperasi 
baik primer maupun sekunder dapat me-
manfaatkan 10 % dari anggaran tersebut. 
“Koperasi dapat mengambil laba bersih dari 
yang sepuluh 10 % itu sebesar 5 % maka 
akan dapat meningkatkan kesejahteraan 
anggotanya,”  jelas Suparman.

Menyinggung usaha di bidang penam-
bangan batu dikatakan Suparman alasan-
nya  koperasi ingin membantu manajemen 
Perhutani untuk mengambil batu, kemudian 
direklamasi untuk ditanami pohon kehuta-
nan. 

“Selama ini Perhutani membayar 
PBB sebesar Rp 150 milyar/tahun,” jelas 
Suparman.”Namun, potensi sebagian lahan 
nya belum dimanfaatkan secara optimal.” 
lanjutnya.

Dalam perjanjian kerjasama tersebut, 
berlaku sampai deposit habis, diperkirakan 
dalam jangka waktu  20 tahun. Dalam 
perhitungan kasar akan  menghasilkan 
deposit  rata – rata  360 ribu m3/ tahun se-
hingga kurun 20 tahun akan menghasilkan 
7.200.000.000  m3. Dalam soal pembagian 
pendapatan dari usaha pertambangan,  lan-
jut Ketua Primkopkar Kanor Divisi Regional 
Janten, koperasi tidak mau  dalam bentuk 
sistem royalty tetapi bagi hasil/sharing atau 
persen. “Kalau royalty, koperasi Cuma dapat 
sedikit. Negoisasi soal ini sangat alot,”  kilah 
Suparman..

Pendapatan dari kerja sama usaha tam-
bangi,  koperasi akan memperoleh minimal   
Rp 1, 5 Mbersih dalam satu tahun. MU

Suparman, Ketua Primkokar Divre Jabar 
dan Banten.
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4KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Secara seremonial peringatan Hari Kar-

tini yang diperingati setiap tanggal 21 April 
dari tahun ke tahun tidak ada bedanya. Na-
mun demikian peringatan hari jadi pejuang 
emansipasi wanita itu sudah menjadi kua-
jiban untuk dirayakan kaum wanita Indone-
sia guna mengenang jasa-jasanya dengan 
menggelar  berbagai lomba yang berkaitan 
dengan dunia kewanitaan.

“ Intinya dalam meperingati hari kela-
hiran RA Kartini kita mengenang jasa-
jasanya. Tapi yang lebih penting di sini (KPH 
Pekalongan Timur-red) biar ada kekom-
pakan antara anggota yang ujung-ujungnya 
bagaimana kita bisa mendorong suami agar 

bisa bekerja melaksanakan tugasnya 
de ngan baik,” kata  Ike Sitoresmi Mu-
lyo Purbowati M Sc, Ketua Paguyuban 
Istri (PIK) rimbawan KPH Pekalongan 
Timur kepada BINA (5/4).

Ditegaskan, sebagai sebagai istri 
sudah sewajarnya harus bisa mem-
bina keluarga dengan baik dan men-
dorong suami agar bekerja lebih baik 
sehingga bisa memenuhi apa yang 
menjadi tuntutan perusahaan. Sudah 
menjadi kodrat wanita, meski peranan 
wanita sekarang sudah jauh berbeda, 
banyak kaum wanita sekarang ber-
peran dan menduduki posisi-posisi 
strategis sejajar dengan kaum pria. 
Namun kembali kepada kodratnya 
ditegaskan Ike, wanita tidak bisa 
lepas dari tanggungjawan mengurus 
keluarga dan suami sebaik-baiknya.

Seperti biasnya memperin-
gati hari kelahiran RA Kartini di KPH 
Pekalongan Timur yang diseleng-
garakan sederhana, selain menggelar 
beberara jenis lomba, seperti lomba 

peragaan busana ibu-ibu dan anak-anak, 
kultum tanpa teks dan tari kreasi anak-anak 
ada satu yang berbeda. Dalam perigatan 
kali ini juga dilakukan penggala ngan dana 
untuk pelaksanaan kegiatan pap smear 
yang akan diarahkan bagi ibu-ibu di daerah 
dan istri para penyadap di wilayah KPH Pe-
kalongan Timur.

Dipilihnya pap smear dikatakan Pem-
bina PIK KPH Pekalongan Timur itu karena 
dalam kenyataan kaum pe rempuan, apalagi 
yang jauh tinggal dipelosok sangat kurang 
dalam memperhatikan kesehannya.   Se per-
 ti munculnya kanker servik yang berisiko 
sangat tinggi bisa berujung kematian. Maka 

kegiatan pap smear untuk deteksi dini 
dikatakan sangat penting untuk dilakukan 
bagi perempuan.

“ Kanker servik menjadi pembunuh no-
mor satu di Indonesia. Jadi kami prihatin 
melihat kenyataan itu sehingga kami me-
mandang perlu agar kegiatan pap smear 
untuk ibu-ibu di daerah dan bagi para istri 
penyadap dalam rangkaian kegitan perin-
gatan hari Kartini ini,” jelas Ike yang didam-
pingi wakilnya Ety Fauriyatus Sururiyah dan 
beberapa pengurus lainnya. Kegiatan pap 
smear rencananya kegiatan pap smear di-
kataka akan dilaksanakan akhir Arpil 2014 
ini. 

Sementara itu Adm/KKPH Pekalongan 
Timur, Ir A Taufik dalam sambutannya sa-
ngat mengapresiasi peringatan Hari Kartini  
yang mengambil tema " Dengan Semangat 
Emansipasi Wanita Kita dukung dan Tingkat-
kan Kinerja Suami" tersebut. Ditegaskan 
tema itu sangat tepat dan sangat relevan 
dengan apa yang sedang menjadi greget 
KPH Pekalongan Timur. Yakni untuk mewu-
judkan KPH Pekalongan Timur sebagai KPH 
pertama dan terbaik dalam sadapan pinus “ 
Be The First and The Best”. 

Dikatakan untuk mewujudkan motto 
tersebut memang bakan hal yang mudah. 
Apalagi dengan kondisi perusahaan saat 
ini, KPH Pekalongan Timur dalam posisi 
drop. Namun Taufik yakin dengan turut ber-
perannya para istri memberi spirit kepada 
suami dan doa serta dengan mematuhi lima 
azas/pilar yang dicanangkan hal itu pasti 
bisa terwujud.

Oleh karena itu dalam akhir sambutan-
nya ia meminta kepada segenap istri rim-
bawan untuk mendukung sepenuhnya para 
suami untuk bekerja secara total. SWidhi

DHARMA WANITA DHARMA WANITA
ningkatnya citra perusahaan juga dapat 
membuktikan bahwa perusahaan tersebut 
turut memikirkan nasib generasi bangsa dan 
mampu menjadi warga negara yang baik," 
tegasnya.

Sebanyak 100 buku tulis beserta alat 
tulis yang disumbangkan KPH Jatirogo di 
SDN Gemulung III, Dusun Bangkok, Desa 
Gemulung Kecamatan Kerek.

Kepala Sekolah SD Gemulung III 
Lasmidi saat dikonfirmasi mengatakan 
dengan bantuan buku-buku tersebut sedikit 
banyak akan berpengaruh terhadap orang 
tua didik SD ini. 

” Mereka - orang tua didik SDN Gemulung 
III - akan memikirkan bahwa ternyata 
Perhutani itu peduli dengan meningkatkan 
mutu pendidikan anak-anaknya, karena 
meringankan biaya untuk membeli buku dan 
alat tulisnya. Padahal mereka telah merusak 
hutan sekitar desa ini beberapa bulan yang 
lalu telah terjadi.,” papar Lasmidi. 

Minimal menurut Lasmidi, mereka pasti 
memikirkan jika terus menerus tetap men-
jarah hutan dan kelak pasti habis, apakah 
Perhutani tetap akan peduli kepada generasi 
selanjutnya jika petak-petak hutannya KPH 
Jatirogo sulit dihijaukan tanaman jatinya ?”

Ditengah tengah acara pemberian ban-
tuan tersebut, Administratur KPH Jatirogo 
bersama ibu-ibu Dharma Wanita YTRP 
KPH, Wakil ADM, Kasi PSDH mencoba 
anak-anak didik SD tersebut memancing 
apakah mereka mengerti fungsi hutan bagi 
keluarga mereka.

”Ternyata pola pikir dasar murid-murid 
SD ini lumayan mengerti tentang fungsi hu-
tan dan dampaknya jika dicuri oleh orang tua 
mereka,” ungkap Drs Pardji Santoso, utusan 
dari UPTD setempat.

Terbukti jitu banyak pertanyaan-pertan-
yaan dari pejabat KPH Jatirogo dan ibu-ibu 
Dharma Wanita dapat dijawab langsung 
oleh Agus Prasestyo, murid kelas lima itu.

Bahkan Agus ketika diminta oleh Adm 
KPH Jatirogo untuk menerangkan terkait 
fungsi dan keberadaan hutan di sekitarnya, 
dia lumayan lancar menerangakan satu per-
satu di depan teman-temannya.

Agus berujar bahwa dirinya bercita-cita 
ingin membangun 
hutan sekitarnya 
agar kelak tumbuh 
bagus hingga men-
jadi hutan kembali.

”Mulai saat ini 
mari kita rawat, 
sirami dan pelihara 
hutan sekitar kita 
agar tumbuh baik,” 
ungkapnya di depan 
t e m a n - t e m a n n y a 
sambil menunjuk-
kan beberap poster 
gambar kondisi hu-
tan mulai dari yang 
hijau, bagus hingga 
yang berdampak. 

Slamet Riyadi

Cita-Cita Anak Sekitar Hutan
Ingin Bangun dan Lestarikan Hutan

4KPH JATIROGO DIVRE JATIM 
Melengkapi perayaan HUT di Perum 

Perhutani ke-53 KPH Jatirogo Divre Jatim 
memberikan sumbangan buku tulis dan alat-
alat tulis untuk Sekolah Dasar. 

“Agenda ini memang kita 
acarakan bersamaan dengan 
HUT Perum Perhutani yang jatuh 
pada tanggal 29 Maret 2014. Kita 
mengadakan acara ini semata-
mata menunjukkan kepedulian 
Perhutani KPH Jatirogo terhadap 
masyarakat. Terutama masalah 
pendidikan anak didik masyara-
kat desa sekitar hutan,” kata 
Adm/KKPH Jatirogo Divre Jatim, 
Achmad Basuki S Hut MM kepada  
BINA (29/03).

Dikatakan bahwa Program 
Corporate Social Responsibility 
(CSR), merupakan wacana yang 
sedang mengemuka yang digu-
nakan perusahaan untuk men-

gambil peran di masyarakat.  
"Termasuk upaya tanggung jawab 

sosial perusahaan di bidang pendidikan 
ini. Bagi KPH Jatirogo selain dapat me-

Ketua PIK KPH Pekalongan Timur, Ike Sitores-
mi Mulyo Purbowati M Sc.

Dukungan Spirit dari Istri Penting
untuk Semangat Kerja Suami

Kunjungan Ke TK
Tunas Rimba I dan II
4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG

Ketua YTRP Cabang Banyumas Timur 
Ny. Kusma Sandra Sari Wawan Triwibowo 
bersama rombongan mengadakan kunjun-
gan kerja ke TK Tunas Rimba I dan  TK 
Tunas Rimba II Cabang Banyumas Timur 
yang dipimpinnya 3 April 2014. Kunjungan 
dilakukan dalam rangka untuk mempererat 
tali silaturahmi dan mengetahui keperluan 

– keperluan yang dibutuhkan di kedua TK 
Tunas Rimba tersebut.

Anak-anak tampak ceria menyambut 
kedatangan rombongan Ketua YTRP Ca-
bang Banyumas Timur itu. Sebagai ung-
kapan kegembiraan anak-anak dari kedua 
TK binaan YTRP Cabang Banyumas Timur 
itu dengan memperlihatkan kebolehan 
mereka dalam bernyanyi dan mewarnai 
gambar. Kegembiraan semakin bertambah 
ketika ketua YTRP dan rombongan mem-
bagi-bagikan hadiah kepada anak-anak 
dan diakhiri dengan foto bersama. 

Hms Byt/Dwi S
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H P KDERAP DAERAH

Peringatan HUT  
Perhutani & Hari 
Bhakti Rimbawan

4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Hari Jadi Perum Perhutani ke 53 di-

laksanakan Perum Perhutani KPH Kedu 
Selatan dengan upacara bendera. Sebagai 
pembina upacara Administratur/KKPH   
Kedu   Selatan   Ir Toni Suratno MM mem-
bacakan sambutan Direktur Utama Perum 
Perhutani.

Pada Upacara tersebut diserahkan 
Surat Keputusan (SK) Peningkatan Status 
sebanyak 37 orang. Selain itu diserahkan 
pula piagam penghargaan dan hadiah untuk  
karyawan berprestasi tahun 2014. Yakni  ke-
pada Aminnudin mandor persemaian RPH 
Watubelah BKPH Banjarnegara dengan 
realisasi 100 %, Kasimin mandor tanam 
RPH Sikayu BKPH Gombong Selatan petak 
77 f tanaman sengon tahun 2013 luas 5 ha 
dengan prosentase tumbuh 100 %, Pujiono 
mandor sadap RPH Wadaslintang BKPH 
Kebumen dengan realisasi 30,62 % dari 
NPS 16,50 %, Suyatno mandor Tebang 
RPH Sumberejo, BKPH Ngadisono dengan 
realisasi tebangan 79,77 % dari NPS 12,71 
%, Purwaning Widyastuti sp Keuangan 
penghargaan bidang administrasi.

Diserahkan pula SK Promosi  Bambang 
Sunarto Amd dari tugasnya sebagai Kepala 

Urusan Produksi  menjadi KSS Standarisasi 
dan Pengujian Wilayah I seksi pengujian 
produksi  Divisi Regional Jawa Tengah.

Berbagai lomba dilakukan di Mayong-
sari petak 98 L RPH Loano BKPH Purworejo 
seperti balap karung, penyiangan (matun) 
pada persemaian, lomba balap jepit balon 
dan lomba memasukkan pensil ke dalam 
botol.   Hms Kds/Agus

Menuju Soliditas 
Kehutanan Baru 

 
4KPH MANTINGAN DIVRE JATENG 

Rem Dengan semangat bhakti rimbawan 

kita tingkatkan soliditas Kehutanan baru.  
Peringatan Hari Bhakti Rimbawan ke-31 
dilaksanakan di halaman Kantor Dintanhut 
Rembang (17/3). Diusianya  yang ke-31 
tahun para rimbawan sudah memberikan 
berbagai sumbansihnya dalam pembangu-
nan di negara Indonesia.

 Dalam kesempatan itu Wakil Bupati 
Rembang H Abdul Hafidz yang memba-
cakan Sambutan menteri Kehutanan yang 
mengatakan agar momentum hari rimbawan 
dipakai sebagai tonggak strategis dalam 
peningkatan dan pengelolaan hutan secara 
profesional karena dimasa mendatang tan-
tangan akan semakin berat.

“ Dalam pemanfaatan Kekayaan Sumber  
daya hayati, kta punya kewajiban moral 
untuk mengawal pengaturan akses dan 
pembagian keuntungan yang diatur dalam 
Protokol Nagoya. Pembangunan hutan yang 
sekarang dan dimasa depan tentu akan se-
makin komplek dengan pertumbuhan pen-
duduk dunia yang makin pesat,” Katanya.

Sementara itu Adm/KKPH Mantingan 

Divre Jateng, Achmad Basuki  selaku Ketua 
Pelaksana menambahkan bahwa kegiatan 
hari bakti ini dilaksanakan beberapa ke-
giatan. Meliputi Donor Darah,sosialisasi, 
perlindungan Hutan, pembinaan LMDH 
dan Pemberian Penghargaan Karyawan 
Berprestasi, Pengelolaan Hutan Rakyat ser-
ta serta penyerahan aset berupa 7 Laptop,1 
tablet dan sembilan kamera digital ke-
pada team penyuluh kehutanan Kabupaten 
Rembang.  

Apel hari bakti diakhiri dengan 
Penanaman 60 bibit sukun di Areal kantor 
Dinas Pertanian dan kehutanan. 

Hms Mtg/Sigi

Bersama Kita Bisa
4KPH GUNDIH DIVRE JATENG

Peringatan hari jadi Perhutani ke-53 
yang jatuh 29 Maret 2014 diperingati se-
cara sederhana tapi sangat meriah di KPH 
Gundih dengan mempertandingkan be-
berapa cabang olah raga. Antara lain  Bola  
Volly Non prestasi dan prestasi baik putra 
maupun putri, tenis lapangan yang diikuti 
oleh  karyawan KPH Gundih dan  masyara-
kat umum, serta lomba menyanyi dan joget 
secara berpasangan yang diikuti oleh setiap 

BKPH menambah suasana semakain sema-
rak dan sangat meriah. 

Sebelum lomba di dahului dengan 
Pembina Upacara Adm/KKPH Gundih Divre 
Jateng, Ir. Gunawan Catur. Dalam sambutan 
Dirut perhutani yang dibacakan dikatakan 
agar seluruh jajaran yang ada di Perhutani 
untuk selalu meningkatkan kinerja menuju 
Perhutani  Ekselen. 

“ Dalam bekerja kita semua harus bisa 
mawas diri dan tetap semangat bahwa kita 
semua dalam bekerja tidak harus diperintah 
dan diawasi secara terus menerus, dan kita 
harus bertanggung jawab atas pekerjaan 
yang dibebankan kepada kita semua,” ka-
tanya. Selesai upacara dilakukan dengan 
penanaman pohon bersama di lahan kosong 
milik Perhutani dan dilanjutkan lomba. 

Hms Gdh/Tok S.t

Bantu Anak Yatim
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM

Dalam rangka peringatan hari jadi Per-
hutani ke-53 Perhutani Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Banyuwangi Selatan 
memeberikan santunan kepada 25 anak ya-
tim dan menyerahkan paket bantuan (CSR) 
bidang pendidikan pada TK Tunas Rimba 
Benculuk. Bantuan diserakan langsung oleh 
Administratur KPH Banyuwangi Selatan Di-

vre Jatim, Ir Agus Santoso, MP di kompleks 
eks TPK Benculuk. 

Peringatan hari jadi Perhutani ke-53 di-
awali dengan upacara dengan pembacaan 
sambutan Direktur Utama dan dilanjutkan 
pelepasan balon serta penyerahan SKPT 
peningkatan status Pegawai Pelaksana 
menjadi Pegawai Perusahaan. Dikesempa-
tan itu juga diberikan hadiah-hadiah lomba 
yang digelar dalam rangkaian kegiatan per-
ingatan hari jadi Perhutani ke-53 tersebut.

Sebagai puncak peringatan ditutup den-
gan penanaman bibit jenis rimba oleh Ad-
ministratur, Wakil Administratur, Kasi PSDH 
dan Kepala Tata Usaha dan dilanjutkan 
dengan pemotongan nasi tumpeng.

Hms BwiS/Didik Nurcahyo

Juara Lomba
Berbalas Pantun

Awan jingga menyapa bumi
Burung merpati riang menari
Kami bertiga dari Perhutani
Saya Tetty, Anne, Reni

Inilah pantun perkenalan yang diucap-
kan grup putri dari Perum Perhutani dalam 
Lomba Balas Pantun  HUT  Rimbawan Ke- 
33 Tahun 2014 di lobby Gedung Manggala-

Wana Bhakti, Jakarta, Jum’at (14/3). Lomba 
yang bertema Bibit Meranti Sudah Tersusun 
Dibuat Naungan Dari Jerami, Dengan Se-
mangat Berbalas Pantun Tingkatkan Korsa 
Bersilaturahmi, Perum Perhutani mengirim 
dua grup yaitu grup putra dan grup putri. 
Grup Perhutani berasal  dari karyawan Per-
hutani lingkup Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten.

Grup putra terdiri Ir M Idham Anwar, 
Kasi Pengembangan Usaha SDH di Biro 
Rencana SDH dan Perusahaan Divre 
Jawa  Barat dan Banten, Argo Wibowo Staf 
Pengembangan Tanaman Karet (TPK) RPH 
Cireuni BKPH Karamat wilayah Sumedang, 
Barep Supriyanto Staf Umum KPH Bogor. 
Grup putrid terdiri Tetty Sri Wahyuni,  KSS 
Perawatan Hutan Biro Pembinaan SDH Di-

vre Jawa Barat dan Banten, Anne Agustine 
Staf Hugra KPH Bandung Utara, dan Reni 
Sureni Kaur Hugra KPH Bandung Utara.

Dalam perlombaan berbalas pantun itu, 
akhirnya grup Perhutani baik putra mau-
pun meraih juara.Grup putra meraih juara 
III dan grup putrid meraih juara pertama! 
Membanggakan. Menurut Reni, panggilan 
sehari – hari Reni Sureni,  kemenangan ini 
dipersembahkan  untuk hadiah ulang tahun 
Perhutani  yang  jatuh 29 Maret. “Kemenan-
gan  ini sebagai kado menjelang HUT  Per-
hutani yang  jatuh pada 29 Maret,” ucapnya, 
bangga. Dalam lomba tersebut, Reni, Anne, 
danTetty berbusana orange, bernuasa Per-
hutani.

Bukan kali ini, Perhutani mengikuti 
lomba berbalas pantun dalam rangka HUT 
Rimbawan yang diselengarakan Kement-
erian Kehutanan RI. Tahun 2012, Perhutani 
meraih juara I dengan formasi  Reni Sureni 
dan  M Idham Anwar, selanjutnya 2013  
mencapai finalis dengan formasi Reni, 
Anne, dan Nurul.

Selain piala, Reni, Anne, dan Tetty juga 
dapat kado. “Lantas apa yang penghargaan 
dari Perhutani?”,  tanya  BINA. Reni hanya 
tersenyum. Namun, dia berharap agar Per-
hutani, paling tidak, memberikan secarik 
kertas sebagai penghargaan. “Karena ini 
merupakan bagian dari perjalanan hidup 
peserta lomba balas pantun,” ucapnya.  

Ibaratnya, hampir semua orang dapat ber-
nyanyi ria, tetapi hanya sedikit orang yang 
dapat berpantun ria, Apalagi dalam berpan-
tun harus dengan tema – tema tertentu, mis-
alnya  masalah lingkungan dan kehutanan.

Reni Sureni, Kaur Hugra  KHP Bandung 
Utara memang piawai dalam berpantun 
ria. Kecakapan dalam parikan (Jawa) atau 
sisindiran (Jawa)  sangat menunjang aktifi-
tas lainya seperti sebagai pembawa acara 
atau MC dalam berbagai even baik yang 
diselenggarakan internal maupun eksternal 
Perhutani. Dengan aktifitas itu, akhirnya 
Reni dapat kesempatan  berkunjung ke 
KPH – KH lain di luar Divreg Jawa Barat dan 
Banten seperti di KPH Parengan dan KPH 
Probolingo Divreg JawaTimur, baru – baru 
ini.  MU

Sederhana, Meriah
4KPH KENDAL DIVRE JATENG

Mewarnai Peringatan Hari Jadi Perum Per-
hutani ke-53 di KPH Kendal Divre Jateng selain 
dipertanding beberapa cabang lomba juga 
diberikan SKPT kenaikan status dari Pegawai 
Pelaksana menjadi Pegawai Perhutani kepada 
19 orang karyawan. SKPT diberikan langsung 
oleh Adm/KKPH Kendal Divre Jateng, Ir R 
Sunarto dipeng hujung upacara peringatan hari 
jadi yang jatuh pada hari Sabtu 29 Maret 2014 
tersebut. Selain itu juga diberikan penghargaan  
kepada 4 karyawan atas didikasinya dalam 
bekerja. 

 Usai upacara Administratur diikuti segenap 
jajarannya juga melakukan penanaman pohon 
di lingkungan kantor.

Beberapa cabang olah raga yang dilom-
bakan antara lain bola voli, makan kerupuk dan 
menyanyi karaoke serta donor darah. Meski 
perayaan dilaksanakan secara sederhana, 
namun tanpa mengurangi kemeriahan dan ke-
bersamaan peri ngatan hari jadi Perhutani ke-53 
di KPH Kendal tersebut. 

Puncak acara peringatan ditutup dengan 
pembagian hadiah dan potong tumpeng nasi 
kuning oleh Adm KPH Kendal Ir Sunarto dan 
diberikan kepada wakilnya Iwan Wahyu Se-
tiawan BScF. 

SW
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H P KDERAP DAERAH

PROMOSI & MUTASI

Siap Lanjutkan Estafet Pembangunan
4KPH BOGOR DIVRE JABAR & BANTEN

Bertempat di Gedung Tegar Beriman Pemda Kabupaten Bogor 
(13/2) dilaksanakan acara serah terima jabatan Administratur Perum 
Perhutani KPH Bogor antara Ir Asep Rusnandar, MM  kepada Ir 
Maman Rosmantika yang sebelumnya menjabat Administratur KPH 
Garut.  Selanjutnya Asep Rusnandar mengemban tugas baru di 

Kantor Pusat Direksi Perum Perhutani. 
Berkaitan pula pada kesempatan ini terdapat beberapa pejabat 

KPH Bogor yang meninggalkan KPH Bogor, diantaranya Ir Agus 
Yulianto Manager Eco Edu Sentul Torism Forest digantikan oleh 
Komarudin S.Hut, Wakil Administratur Uum Maksum S,Hut. MM 
digantikan oleh Imam Widodo S.Hut, dan Kepala Tata Usaha KPH 
Bogor  Encang Kusnawan SE digantikan oleh Iwan Ridwan yang 
sebelumnya dari KPH bandung Utara

Pada kesempatan itu dalam sambutannya Kadivre Jabar dan 
Banten, Ir Dadang Hendaris mengatakan bahwa jalinan komunikasi 
dan   kerjasama dengan sejumlah stakeholder setempat yang diban-
gun Perum Perhutani selama ini sudah cukup baik. Ia berharap sin-
ergi yang sudah terbangun dengan baik tersebut dapat dilanjutkan 
oleh Ir Maman Rosmantika selaku pejabat baru KPH Bogor. 

Dalam sambutan Bupati Bogor yang dibacakan  oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Bogor, Drs. Adang Suptandar menyatakan ung-
kapan terimakasih kepada Perum Perhutani KPH Bogor. Dikatakan  
bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani telah 
banyak memberi manfaat kepada masyarakat Kabupaten Bogor 
melalui  program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berupa 
sharing yang diberikan.

Sementara itu pada kesempatan tersebut, Ir Maman Rosmantika 
selaku pejabat buru di KPH Bogor menyatakan kesiapannya untuk 
melanjutkan estafet pembangunan di KPH Bogor.

 Hms Bgr/Mul-SW

KPH PURWODADI DIVRE JATENG - Belum lama ini di KPH Pur-
wodadi Divre Jateng berlangsung serah terima jabatan Adm dari Ir 

Gunawan Catur HR MP 
kepada Prihono Mardi 
S Hut. Serah terima 
berlangsung di Pendopo 
Kabupaten Grobogan 
yang disaksikan Bupati 
Grobogan H Bambang 
Pujiono dan Karo 
Perencanaan Sumber 
Daya Hutan dan Peru-
sahaan Divisi Regional 
Jawa Tengah Ir. R.M. 
Widiyanto.M.For.Sci.

Prihono Mardi S Hut 
sebelumnya menjabat 
Adm KPH Pati Divre 
Jateng, sedang Ir Gu-

nawan Catur HR MP selanjutnya menempati pos barunya sebagi 
Adm KPH Gundih Divre Jateng menggantikan Ir Roberto Parda-
mean Esdiyanto M Si yang menjabat sebagai Kepala Biro Analisa 
kebijakan dan Penggunaan Kawasan di kantor pusat..

Hms Pwd/Agus-SW

KPH BANDUNG UTARA DIVRE JABAR&BATEN - Seiring den-
gan kebutuhan perusahaan, terjadi pergantian pimpinan mulai Adm, 

Waka, dan Kasi PSDH di 
KPH Bandung Utara. Tri 
Lastono, S.Hut, MM  pro-
mosi ke GM  Wisata Di-
visi Wisata dan Agribisnis 
Perhutani, Ida Saepudin, 
BScF, promosi menjadi 
Kasi Humas Divisi Re-
gional Jawa Barat  dan 
Banten, dan Asep Saepu-
din, S.Hut, MM mutasi ke 
KPH Sukabumi.

Sebagai gantinya  
Wis mo Tri Kancono, S.Hut, MM sebagai Adm Bandung Utara, Asep 
Aan Darsana, BScF sebagai Waka Adm, dan Wahyu Triani, S.Hut 
sebagai Kasi PSDH KPH Bandung Utara. Dalam kesempatan serah 
terima jabatan baru dihadiri Ir Bambang Catur, MM, salah satu Karo 
di lingkungan DivregJawa Barat dan Banten. MU

DIREKSI Perhutani dan Paguyuban Pensiunan Pegawai Per-
hutani (4P) mencapai kesepakatan tentang masalah yang dialami  
pensiunan Perhutani, yakni maxalah uang pensiun  yang dinilai ma-
sih kecil. Kesepakatan itu tercapai setelah kedua pihak  melakukan 
dialog di kantor Direksi Perhutani,  Jakarta (27/3). Pengurus  dan 
Pembina 4 P baik pusat, wilayah, maupun kabupaten  diterima Ir 
Teguh Hadi Siswanto, MBA  Direktur  SDM dan Umum, Dr Ir  Iing  
Moh Ihsan   Asdir SDM  dan  Karo SDM  Ir Adrian Bestari,  MM .

Kesepakatan itu antara lain akan mengkaji masalah  manfaat 
pensiun dari asuransi Wana Artha, Dana Pensiun dan  pemberday-
aan  para pensiunan  Perhutani. 

Sebelumnya, Ir Haryono Kusumo, mantan Dirut Perhutani me-
maparkan persoalan para pensiunan Perhutani yang  sangat kecil 
terutama dari manfaat pensiun asuransi Wana Arha. 

"Nilainya sekitar Rp 25 ribu dan Rp 50 ribu per bulan. Sehingga 
mereka  hidup dalam keadaan memprihatinkan," ungkapnya. 

"Ini berbeda dengan pensiunan dari BUMN lain seperti Per-
tamina dan PLN," lanjutnya.

Disebutkan pula  ada  istri pensiunan Asper di salah satu KPH  
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah jadi buruh cuci.  Pensiunan 
salah satu asperan di KPH  Perhutani Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten  ketika dirawat  di rumah  sakit harus minta  surat miskin 
dari kelurahan untuk keringan biaya  perawatan berobat. Dan, masih 
banyak keluhan tentang kecilnya uang pensiun yang diterima oleh 
pensiunan Perhutani.

"Saya mengetahui masalah pensiunan di Perhutani setelah 
menjadi pensiunan,"  ungkapnya. Untuk meningkatkan manfaat 
pensiun,  mantan Dirut Perhutani itu  me ngusulkan melalui dua 
cara yaitu instan dan tidak instan. Untuk yang instan melalui  top up, 
artinya iuran  dari Perhutani harus dinaikkan. Yang tidak instan yaitu 
melalui  pemberdayaan para pensiunan diajak  kegiatan PHBM, se-
bagaimana diusulkan oleh Ernan Burhan, mantan Wakanit Perhutani 
Jawa Barat dan  Banten.

Teguh Hadi Siswanto menyambut  baik  permasalahan yang 
disampaikan oleh  Pembina dan pengurus 4 P.  Dia  mengatakan  
direksi Perhutani  terbuka untuk mengkaji permasalahan di sekitar 
masalah uang pensiun baik yang dikelola oleh Wana Artha maupun  
Dapen Perhutani serta masalah pensiun dini. 

"Masalahnya  kenapa  uang pensiun kecil ?  Ke depan berapa ? 
Dan, bagaimana jalan keluarnya ?"  katanya.  

Untuk itu, lanjut Direktur Umum dan SDM, Direksi Perhutani 
akan membentuk tim untuk mengkaji  permasalahan  ini baik dari 
sisi  peraturan maupun finansialnya.  Tim direksi akan dipimpin oleh 
Iing Moh Ihsan. 

"Kami juga minta agar  4 P  membentuk tim, menunjuk  orang  
untuk bertemu dan membahas permasalahan yang ada  de ngan 
time line dan guide yang jelas agar tidak terjadi pengulangan pem-
bahasan pokok masalah," tegasnya.

Tawaran yang disampaikan Teguh  Hadi Siswanto disambut 

Direksi Perhutani-4 P 
Capai Titik Temu

Ki-Ka, Direktur SDM dan Umum, Ketua 4 P Pusat dan Karo SDM.

Bagikan 500 Bibit Tanaman
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG -  Administratur/
KKPH Pekalongan Barat Divre Jateng, A Fadjar Agung Susetyo  me-
nyerahkan 26 SK kenaikan status pekerja pelaksana menjadi pega-
wai perusahaan dan penghargaan kepada 15 karyawan/karyawati 

terbaik dibidang 
kerjannya. Peny-
erahan dilakukan 
pada upacara 
perayaan hari jadi 
Perum Perhutani 
ke-53 pada 29 Ma-
ret 2014 di halaman 
kantor KPH setem-
pat. 

Dalam sambu-
tannya A. Fadjar 
Agung, mengucap-
kan selamat ke-
pada pegawai yang 
baru saja menerima 

SK menjadi pegawai, juga kepada yang menerima penghargaan 
dan berharap dapat memotivasi karyawan yang lain untuk bisa lebih 
meningkatkan etos kerja di bidangnya masing-masing. 

Menandai hari jadi Perhutani Ke-53 dilakukan pelepasan balon 
dan pemotongan tumpeng yang dilanjutkan dengan digelarnya ber-
bagai kegiatan. Seperti donor darah , lomba bulutangkis, voli dan 
karaoke. Aksi simpatik juga dilaukan dengan penyerahan 5000 bibit 
tanaman kepada publik.  Pada kesempatan itu juga dilakukan pena-
naman pohon dihalaman kantor.  Hms Pkb/Tofik

Tanam di BP Baturaden 
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG - Segenap karyawan 
KPH Banyumas Timur bersama keluarga turut menyemarakkan 
peringatan hari jadi Perhutani ke-53 yang dipusatkan di area Bumi 
Perkemahan (BP) Wana Wisata Baturaden.

Didahului dengan upacara dengan pembina upacara 
Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo, S.Hut. 
MP. Pada kesempatan itu dibacakan sambutan dari Direktur Utama 
PerumPerhutani dan dilanjutkan dengan pemberian SK kenaikan 
status kepada 15 karyawan dari Pegawai Pelaksana menjadi Pega-
wai Perusahaan.

Memeriahkan 
peringatan hari jadi 
Perhutani tersebut 
juga diselenggara-
kan lomba dengan 
mempertandingkan 
beberapa cabang 
olah raga. Seperti 
lomba menghias 
tumpeng, lomba 
k e t a n g k a s a n , 
lomba memilih pa-
sangan dan lomba 
satu hati suami istri.  
Namun sebelum-
nya juga didahuli 

penanaman pohon bersama dengan menanam 25 pohon oleh setiap 
karyawan di sekitar area Bumi Perkemahan yang masuk wilayah 
RPH Baturaden BKPH Gunung Slamet Barat dan dilanjutkan jalan 
santai. Istri karyawan juga turut menanam tanaman hias di perse-
maian RPH Baturraden. 

Pada kesempatan itu juga berlangsung acara serah terima ja-
batan pejabat jenjang IV di wilayah KPH Banyumas Timur. Yakni 

Ruswadi, Kaur Perkap dan Teknik KPH Banyumas Timur promosi 
menjadi KSS Sarpra dan Optimalisasi Asset. Andi Nurdianto, S.E, 
KSS Anggaran Divre Jawa Tengah mutasi menjadi Kepala Tata 
Usaha KPH Banyumas Timur menggantikan Sudjari Harnoto yang 
promosi menjadi Kepala Tata Usaha di KPH Cepu.  Hms Byt/Dwi

Bantuan untuk Pelajar
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM – Kesatuan Pemangkuan Hu-
tan Bojonegoro adakan Peringatan Hari Jadi Perhutani ke-53 secara 
sederhana dengan mengadakan beberapa kegiatan (29/3). 

Disampaikan Oleh Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar 
Widiyatmoko, diusianya yang ke-53 tahun ini Perhutani semoga 
menjadi lebih baik lagi dan terus bertekad dan mendukung sepenuh-
nya  apa yang menjadi rencana dan target perusahaan. 

Rangkaian acara peringatan diwarnai dengan berbagai kegiatan 
dan lomba, kebersihan ruangan, olah raga, penanaman pohon 
rimba ditaman wisata Tirtawana Dander, pemberian bantuan PKBL, 
100 paket alat sekolah untuk pelajar sekolah dasar (SD) dibeberapa 
sekolah, bantuan buku bacaan untuk perpustakaan Saka wanabakti 

sebanyak 128 eksemplar, 
santunan kepada anak 
Yatim Piatu, Penyerahan 
47 SK kenaikan status 
dari PP menjadi pegawai, 
serah terima jabatan dan 
pemberian piagam peng-
hargaan untuk karyawan 
yang berprestasi serta 
tasyakuran.

Tampak hadir dalam 
acara tersebut Mantan 
Dirut Perhutani, Marsanto 
MS beserta istri. 

Hms Bjr/Rafik 
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baik oleh pembina dan pengurus 4 P. Tim 4 
yang akan membahas  manfaat pensiun dari 
asuransi Wana Artha dipimpin Basyir Supar-
man (Jawa Barat dan Banten), Dana Pensiun 
dipimpin  Agus Hermansyah (DI Yogjakarta),  
dan  pemberdayaan  para pensiunan Perhu-
tani dipimpin Andri Suyatman (DKI Jakarta).

 Akhirnya disepakati, antara tim direksi 
dan tim 4 P akan bertemu untuk membahas 
permasalahan  yang dialami  pensiunan 
Perhutani.  

MU 

SEJUMLAH pensiunan pegawai Perhu-
tani membentuk wadah baru yaitu  paguyu-
ban pensiunan pegawai Perhutani atau 4 P. 
Organisasi ini telah dideklarasikan se-Jawa 
di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober 2013. 
Organisasi pensiunan rimbawan Perhutani 
ini sudah di-akte notariskan.  Sudah memiliki 
badan hukum yang sah. Sejak dideklarasi-
kan, paguyuban ini sudah terbentuk mulai 
pusat, wilayah sampai kabupaten. Organisasi 
ini menegaskan tetap  bagian dari Himpunan 
Pensiunan Kehutanan (HPK).

Dasar  pemikiran terbentuknya wadah 
ini adalah karena pensiunan  PNS rimbawan  
yang bekerja di  Kementerian Kehutanan  
dengan yang bekerja di Perhutani  punya  
permasalahan berdeda. Suasana  batin dan 
emosional pun berbeda pula. Maka  salah 
satu cara untuk mengatasi masalah  lebih 
spesifik yang dihadapi oleh pensiunan pega-
wai Perhutani adalah dengan membentuk 
suatu wadah organisasi   tanpa mengurangi 
eksistensi  HPK.

 Sesuai hasil musyawarah diseleng-
garakan di Semarang (25/11/2014)  yang 
dihadiri para Pembina 4 P, antara  Ir Haryono 
Kusumo, Ir Sadharjo, Ir  Wibowo Hadi, dan 
lainnya  serta  dihadiri Ir Teguh Hadi Siswanto 
dan kepala Biro SDM dan, waktu itu, Dr Ir Iing 
Moh Ihsan, maka terbentuklah kepengurusan   
4 Jawa Tengah. Sebagai pembina Ir.Tedy Wi-
jaya; Bambang Prihartono,S.E; Sudaryo,S.E; 

4 P, Wadah Pensiunan Pegawai Perhutani

Widayat TN, Sekretaris  4P 

Sugito,S.E; dan  Haryono,S.E; Ketua   
Susilo; Wakil Widayat TN;  Sekretaris  Sapto 
Warjito dan Haryadi, Bendahara Gunawan 
dan Kusmiati serta dilengkapi bidang seksi-
seksi. 

 Wilayah DIY terbentuk di Yogyakarta 
sebagai pembina Ir. Bambang Aji dan  
Ir.Bambang Sumantri. Ketua Ir.Wibowo 
Hadi; Wakil Ir. Harwinda, Sekretaris Sunar-
no dan Ir. Bambang Jumadiono;  Bendahara 
Ir. Agus Hermansyah; Sie.Pendanaan  Ir. 
Bambang Budiarto dan Ir Mudjiono. 

Setelah menyelenggarakan musya-
warah di Hotel Bumi Asih  Bandung (09/
11/2013), terbentuklah kepengurusan 4 P 
wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam 
kesempatan itu, dihadiri mantan Kanit I Ir 
Oding Abdul Kadir,  mantan Kanit III Ir Ko-
marudin, Ir.Nomo Suratmo Nurdiana,  dan 
mantan Wakanit III Ir Erman Darmawan 
Burham serta Pengurus 4P Pusat. Sebagai 
Pembina Ir. Komarudin, Drs. Zaenal Asikin, 
Yaya Sunarya, Ir . Ahmat Budi Santoso, dan  
Ir.Piryatna.  Ketua Iskandar Sulaiman dan 
Wakil Ade Sutisna, Sekretaris Uking Prawira 

Sutisna, dan Slamet Riyadi; Bendahara 
Wawan Gunawan dan Nunu Burhamudin 
serta dilengkapi dengan seksi-seksi. 

Kepengurusan 4 P  wilayah Jawa Timur 
telah terbentuk di Surabaya (24/3.2014). 
Pembina Ir Pujo Siswohadi, Drs.Sriyono 
Jati Winoto dan Ir Suto Wibowo.  Ketua 
Bambang Sisoenyotoadi dan Wakil Purwadi; 
Sekretaris S.Budi Lasmono dan Asrip Sutris-
no. Bendahara Haryono dan terbentuk pula 
Wilayah Tingkat Kabupaten Banyuwangi,  
Ketua Karsono dan Kabupaten Nganjuk  
sebagai  Ketua Heri Isharyanto.

Pembina Pusat 4 P  Ir. H Haryono 
Kusumo menegaskan  4P  masih dalam 
organisasi HPK  dengan tujuan untuk mem-
pererat silaturahmi dan dapat meningkatkan 
kesejahteraan para pensiunan. 

"Anggota 4P bukan menyaingi HPK 
tetapi sebagai mitra kerja," tegasnya  dalam  
pengarahan baik  di Gedung Rimba Graha, 
Semarang (25/11/2013)  maupun   di Hotel 
Bumi Asih  Bandung (09/12/2013). 

MU

Saka Wanabakti

Latgab Rapling 
dan Outbond

 SAKA Wanabakti KPH Bojonegoro 
dan KPH Padangan medio Maret lau 
mengadakan latihan 
rapling dan outbound 
bersama di Bukit 
Banjasari Kecamatan 
Trucuk, Bojonegoro. 
Sebanyak 46 anggota 
dan pengurus ambil 
bagian dalam salah 
satu kegiatan Krida, 
yakni Krida Reksa 
Wana guna menin-
gkatkan ketrampilan 
dan memupuk rasa 
kebersamaan.

Bagi pemula 
kegiatan rapling me-
mang membutuhkan 
ketrampilan khusus, 
keberanian. Para 
instruktur yang pro-
fessional serta harus 
didukung dengan per-
alatan yang standar 
dan berkwalitas selalu 
mendampingi mereka. 

Peserta rapling 
dan outbound ber-
harap kegiatan-keg-

iatan semacam itu bisa sering adakan.
Tujuan Kegiatan semacam ini selain 

untuk meningkatkan ketrampilan dan memu-
puk kebersamaan anggota Saka Wanabakti 
juga memberikan contoh kepada generasi 
muda agar lebih memanfaatkan waktu untuk 
kegiatan yang positif, daripada digunakan 
untuk hal-hal yang negatif yang dapat meru-
gikan dirinya sendiri. 

Hms Bjr/Rafik
PERUM Perhutani dan Yayasan Owa Jawa (YOJ) hari 
ini telah melepas-liarkan empat ekor Owa Jawa (Hylo-

batesmoloch) ke habitat alami di kawasan Puntang, hu-
tan lindung Gunung Malabar, Bandung, Jawa Barat.
“Konservasi Owa Jawa juga dimaksudkan untuk 

mempertahankan kualitas kawasan hutan lindung den-
gan pengembangan spesies liar, sehingga keseimban-
gan ekosistem dapat terjaga,” kata Direktur Utama Pe-
rum Perhutani Bambang Sukmananto dalam keterangan 
pers yang diterima di Jakarta (27/3).

Empat ekor Owa Jawa dalam satu keluarga, 
yang bernama Bombom (betina), Jowo (jantan), 
dan kedua anaknya yakni Yani (betina), Yudi (jantan) 
berasal dari hewan peliharaan masyarakat. Keluarga 
Owa tersebut direhabilitasi selama enam tahun di 
Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Owa Jawa di 
Resort Bodogol, Taman Nasional Gunung Gede Pan-
grango, Jawa Barat.

Bambang mengatakan kawasan Hutan Lindung 
Gunung Malabar dipilih setelah melalui serangkaian 
survei kelayakan habitat untuk memastikan keterse-
diaan pohon pakan dan keamanan. “Program ini juga 
merupakan contoh public-private partnership untuk 
dasar pembangunan hutan berkelanjutan,” ujarnya.

“Keterlibatan sektor bisnis dalam upaya perlind-
ungan satwa dan lingkungan sangat penting,” tambah 

Bambang. Kedatangan Owa Jawa 
ini juga diharapakan mendong-
krak minat wisatawan dan mampu 
memberi manfaat langsung bagi 
masyarakat sekitar.

Ketua Pengurus Yayasan Owa 
Jawa Noviar Andayani menggar-
isbawahi bahwa upaya konservasi 
primata, khususnya Owa Jawa, 
bukan hal yang mudah. Owa Jawa 
(Hylobatesmoloch) merupakan pri-
mata yang paling terancam punah 
karena hilangnya habitat akibat 

pembukaan hutan untuk berbagai kepentingan.
Organisasi konservasi dunia IUCN memasukkan Owa 

Jawa ke dalam kategori spesies terancam punah dengan 
peluang kepunahan 50 persen. Masalah lain adalah 
Owa Jawa kerap kali ditangkap untuk diperjual-belikan 
masyarakat. 

SW

Perhutani Lepaskan 
Empat Owa  Jawa
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