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Produk Alphapinene Ke India

LAPORAN UTAMA

Bambang Sukmananto me-
nyatakan bahwa proses produksi 
Alphapinene tersebut meng-
gunakan teknologi sederhana 
untuk mengasilkan produk a-Pi-
nene dengan kualitas kemurnian 
minimal 97,5 %, tetapi Perhutani 
justru memperoleh nilai tambah 
cukup tinggi. Sementara peluang 
pasar dunia masih terbuka lebar. 
Kebutuhan pasar Alphapinene 
dan Bethapinene di dunia men-
capai 600.000 ton per tahun, 
sementara untuk kebutuhan di 
dalam negeri hanya mencapai 
19.000 ton per tahun. 

“ Dengan bahan baku getah 
pinus yang ada dan pengolahan 

sampai derivatnya, maka Perhu-
tani kedepan ditargetkan akan 
menjadi pelaku bisnis industri 
pine chemical penting di dunia,” 
kata Dirut di PPCI kepada pers 
usai memberangkatkan ekspor 
perdana produk Alphapinene 
(22/4).

Ditegaskan Bambang Industri 
pengolahan derivatif gondorukem 
dan terpentin tersebut mem-
punyai nilai tambah yang lebih 
dibanding kalau mengekspor 
bahan baku. PPCI Pemalang 
diharapkan dapat berproduksi 
sesuai kapasitas produksi ter-
pasangnya, sehingga nilai tam-
bahnya maksimal.

Sebagai urutan ke tiga produsen de-
rivat Gondorukem dan Terpentin di dunia, 
Perhutani saat ini baru menembus 10 % 
setelah Cina dan Brasil. Produk derivatif 
gondorukem dan terpentin  China men-
duduki lebih dari 70 %, sementara Brazil 
mencapai 11 %. 

Pembangunan PPCL dengan nilai in-
vestasi Rp 208,7 miliar diharapkan akan 
menghasilkan nilai tambah derivat gon-
dorukem sebesar 20% - 30% dan derivat 
terpentin 50% - 60%. Harga produk derivat 
gondorukem saat ini antara USD 2.000 
sampai dengan USD 4.000 dan bahkan ada 
yang mencapai USD 15.000 per ton.

Walaupun pabrik PPCL tersebut belum 
diresmikan tetapi sudah mempunyai benefit 
yang cukup atau peran yang cukup terhadap 
perusahaan. Diharapkan sampai Juni 2014 
pembangunan pabrik sudah bisa selesai 
semua untuk diresmikan.

Menyinggung luas hutan pinus yang 
dikelola Perhutani untuk mensuplai kebu-
tuhanh bahan baku, dikatakan Perhutani 
mengelola hutan pinus seluas 876.992,66 
Ha atau sebesar 36 %,  merupakan kelas 
hutan terbesar kedua setelah hutan jati 
seluas 1.261.465,81 Ha (52 %) dan sisanya 
12 % merupakan tanaman Damar, Mahoni, 
Akasia, Sengon dan Kesambi. Luas hutan 
yang dikelola Perum Perhutani di Jawa 2,4 
juta hektar.

Berbagai produk bisa dihasilkan dari 
produk getah pinus. Getah pinus yang dio-
lah di pabrik melalui proses melting, scrub-
ber dan pemasakan menghasilkan produk 
Gondorukem atau Gum Rosin dan Terpen-
tin. Proses Ianjutan destilasi terpentin akan 
menghasilkan produk turunan a-Pinene 
(Alphapinene), Bethapinene, D-Iimonen, D-

carene. Sedangkan proses Ianjutan produk 
Gum Rosin melalui easterifikasi dan flacking 
menghasilkan Glycerol dan Rosin Ester.

Produk-produk tersebut banyak dipakai 
dalam berbagai industi, baik industri kimia, 
industri kecantikan bahkan dalam industri 
makanan.

PPCL Pemalang saat ini mempunyai 
kapasitas bahan baku feed stock 24.500 
ton/tahun getah pinus. Kapasitas produksi 
terpasang gondorukem (gumrosin) 17.150 
ton/tahun, terpentin 3.675 ton/tahun, Alp-
hapinene 6.000 ton/tahun, Betapinene 112,5 

ton/tahun, Gliserol Rosin Ester 18.000 ton/
tahun dan terpineol 1800 ton/tahun.

Pabrik pengolah derivatif gondorukem 
Perhutani ini merupakan satu-satunya 
pabrik derivat terpadu, terbesar di Indonesia 
dan di Asia Tenggara. Menempati lahan 6,3 
Ha dengan bangunan seluas 2,5 Ha, PPCI 
didukung oleh 80 tenaga kerja langsung. 
Dengan beroperasinya pabrik baru ini di-
pastikan akan memberikan dampak sosial 
ekonomi positif bagi masyarakat sekitar 
pabrik khususnya dan Kabupaten Pemalang 
umumnya. S.Widhi

Direktur Utama Perhutani, 
Ir Bambang Sukmananto 

menandai era hilirisasi indus-
tri dengan melakukan ekspor 

perdana 13,6 ton produk 
a-Pinene (Alphapinene) ke 

negara tuluan India dari Per-
hutani Pine Chemical Industry 
(PPCI), pabrik baru Perhutani 

di Pemalang

Dirut Perhutani, Bambang Sukmananto memberangkatkan ekspor perdana Alphapinene 
ke India.

Ekspor perdana Alphapinene ke India. Komplek pabrik derivatif gondorukem dan terpentin, PPCI.
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KEHUTANAN LINGKUNGAN

4BANDAR SERI BEGAWAN
Yayasan Green Network Indonesia 

(GreenNET Indonesia) pada 25-28 April 
2014 lalu melakukan kunjungan silatur-
ahmi lingkungan ke Brunei Darussalam. 
Kunjungan sebagai upaya mempererat tali 
persahabatan dengan stakeholders sek-
tor lingkungan, pertanian dan kehutanan. 

Delegasi GreenNet Indonesia terdiridari 19 
orang dan dipimpin oleh Ketua Umumnya 
Transtoto Handadhari.

Tujuan diadakannya kunjungan tersebut 
adalah untuk mengembangkan jaringan 
kerjasama pelestarian lingkungan hidup di 
wilayah ASEAN melalui diskusi/tukar-me-
nukar informasi dalam rangka membangun 

kesepahaman persepsi dan pelestarian 
lingkungan diantara para pemangku kepenti-
ngan kedua bangsa.

Selama berada di Brunei Darussalam, 
selain melakukan kunjungan kehormatan 
kepada Duta Besar RI, delegasi GreenNET 
Indonesia telah mengadakan kegi atan Pena-
naman Pohon Persahabatan, pertemuan 
silaturahmi lingkungan dengan Yayasan 
“Sultan Haji Hasanal Bolkiah”, the Beach 
Bunch, Brunei Darussalam – Indonesia 
Friendship Association (Brudifa), Persatuan 
Masyarakat Indonesia (Permai) dan 'Friends 
of Indonesia' pecinta lingkungan, penan-
datanganan Memorandum of Understanding 
(MoU) dan wisata alam.

Sebagai bentuk hubungan ramah-
tamah antar negara, pada 26 April 2014 
dilakukan penanaman pohon di halaman 
Kantor KBRI-Bandar Seri Begawan,sebagai 
lambang kuatnya persahabatan Indonesia 
dengan Brunei Darussalam. Penanaman 
pohon dilakukan oleh Duta Besar RI ber-
sama-sama dengan GreenNET Indonesia, 
Yayasan “Sultan Haji Hasanal Bolkiah”, the 
Beach Bunch, Brunei Darussalam-Indone-
sia Friendship Association (Brudifa), dan 
Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei 
Darussalam (Permai).

Pada kesempatan itu Duta Besar RI, 
Nurul Qomar berkenan memberikan sam-

GreenNET Indonesia Rambah
Pelestari Lingkungan Brunei Darussalam

Ketua Umum GreenNet Indonesia, Dr Transtoto Handadhari ketika diterima Duta Besar 
RI, Nurul Qomar

Nur Budi Susatyo
Ketum Baru SP2P

Sekjen Serikat Pekerja dan Pega-
wai Perhutani (SP2P) Nur Budi Susatyo 
secara aklamasi terpilih sebagai Ketua 
Umum (Ketum) SP2P yang baru dalam 
Musyawarah Besar (Mubes) ke-3 SP2P 
di Surakarta (30/4) lalu. Nur Budi Susatyo 
menggantikan Ketum lama RM Dadang Is-
hardianto yang telah menjabat selama dua 
periode. Sebagai Ketua Umum yang baru 
masa bakti 2014 – 2017 Nur Budi dalam 
menjalankan tugasnya dibantu Irawan dan 
Prasodjo sebagai Wakil I dan II, Panca Si-
hite sebagai Sekjen dan Agus SG sebagai 
Waka Sekjen serta seksi-seksi lain.

Mubes yang diikuti sekitar 500 peserta 
utusan dari DPP, DPD dan DPAC SP2P 
se-Jawa-Madura itu juga dihadiri Direk-
tur Utama Perum Perhutani Ir Bambang 
Sukmananto, Direktur SDM dan Umum 
Ir Teguh Hadi Siswanto, Kadivre Jateng 
Ir SR Slamet Wibowo, Sekjen Sekar dan 
segenap undangan lainnya.

Pada foto Nur Budi Susatyo (kanan) 
saat menerima estafet bendera serikat dari 
RM Dadang Ishardianto disaksikan sege-
nap pengurus baru lainnya.*

4KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
  Kementerian Kehutanan di bawah 

Sekretariat Jenderal, Pusat Standardisasi 
dan Lingkungan (Pustanling) 7-9 Mei 2014 
melaksanakan monitoring dan evaluasi akan 
dampak lingkungan terhadap Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari (PHPL) di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto.

Pustanling Kementrian Kehutanan seb-
agai lembaga penilai melakukan penilaian 

kinerja PHPL dan melakukan verifikasi 
legalitas kayu berdasarkan sistem dan stan-
dar yang telah ditetapkan Kemenhut dengan 
beberapa penyesuaian yang ada di manaje-
men Perum Perhutani.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) 
merupakan sistem pelacakan yang disusun 
secara multistakeholder untuk memastikan 
legalitas sumber kayu yang beredar dan 
diperdagangkan di Indonesia serta dikem-

Pustanling Kemenhut Monitor PHPL bangkan untuk mendorong implementasi 
peraturan pemerintah yang berlaku terkait 
perdagangan dan peredaran hasil hutan 
yang legal di Indonesia, maupun yang diek-
spor.

Tim dari Pustanling yang terdiri dari Dr. 
Ir. Joko Suwarno, M.Si. dan Dony Arif Wi-
bowo, S.Hut., M.Sc. selama tiga hari ( 7s/d9 
Mei 2014) melakukan monev atas kegitan 
produksi PHL KPH Mojokerto. Antara lain 
melakukan telaah administrasi dan keg-
iatan lapangan di KPH Mojokerto. Monev ini 
bertujuan pengumpulan data pelaksanaan 
kegiatan pengelolaan hutan produksi yang 
dilakukan KPH Mojokerto, dan menilainya 
dengan membandingkan antara kriteria dan 
indikator PHPL dengan implementasinya di 
lapangan, sehingga diketahui kinerja dan 
efektivitasnya.

Dalam closing meeting monev Pustan-
ling dihadapan segenap jajaran KPH Mo-
jokerto , Administratur/KKPH Mojokerto, 
Widhi Tjahjanto mengatakan monev PHPL 
oleh Pustanling tersebut merupakan mo-
mentum yang baik.

“ Bagi KPH Mojokerto ini momentum 
yang baik yang sekaligus menjadi motivasi 
bagi jajaran lapangan, untuk selalu bekerja 
sesuai dengan petunjuk-petunjuk pengelo-
laan hutan lestari, dimana Perum Perhutani 
sendiri telah mempunyai aturan-aturan yang 
jelas dan tertulis”, jelasnya. 

Hms Mjkt/Eko Eswe
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LINGKUNGAN SEPUTAR KPH
butannya. 

“ Seperti terjadi pada akar pohon yang 
tumbuh, maka begitu juga hubungan global 
akan tumbuh lebih kuat dan bekerjasama 
lebih baik di masa depan. Persepsi tentang 
memperkuat persahabatan ini akan dapat 
membantu pembentukan sikap, sebagai 
latar belakang dalam pengambilan keputu-
san.” Demikian diantaranya Duta Besar RI, 
Nurul Qomar dalam sambutan singkatnya. 

Dalam pertemuan silaturahmi lingku ngan 
yang berlangsung di Kantor KBRI-BSB pada 
hari itu juga delegasi lingkungan Indonesia 
itu disambut hangat oleh Deputy Chief of 
Mission (DCM) KBRI-Bandar Seri Begawan 
Dr. Pribadi Sutiono. Dalam sambutannya, 
Deputy Chief of Mission (DCM) KBRI-Ban-
dar Seri Begawan Dr Pribadi Sutiono me-
nyambut baik upaya GreenNET Indonesia 
membangun kesepahaman persepsi dan 
pelestarian lingkungan dengan stakehold-
ers di Brunei Darussalam untuk lebih me-
ningkatkan derajad lingkungan masyarakat 
kedua negara. 

“ Momentum pertemuan silaturahmi ling-
kungan ini bisa digunakan sebagai upaya 
untuk melakukan refleksi tentang apa yang 
dapat kita berikan bagi lingkungan. Kita 
masih harus bekerja keras, bekerja cerdas, 
bekerja ikhlas, dan bekerja tuntas untuk 
mencapai sasaran-sasaran pembangunan 
lingkungan dengan lebih mengutamakan 
upaya promotif dan preventif,” katanya.

Pada kesempatan itu Ketua the Beach 
Bunch, Rizan Latif juga menyampaikan 
aktifitas mereka dalam ikut melestarikan 
lingkungan Brunei Darussalam. Dantaranya 
yakni dengan menyelenggarakan sejumlah 
kegiatan khususnya untuk menjaga dan 
merawat pantai-pantai Brunei dari polusi. 
Selain daripada itu, “the Beach Bunch juga 
melaksanakan program kesadaran penge-
lolaan dan pengurangan sampah di pantai 
bekerjasama dengan asosiasi lain.”

Kembangkan jaringan
Sementara itu, Ketua Umum Green-

NET Indonesia, Dr Transtoto Handadhari 
dalam presentasinya menyampaikan tekad 
GreenNET Indonesia untuk membangun 
watak dan karakter anak bangsa yang ber-
wawasan lingkungan, mendorong perilaku 
pelestarian alam lingkungan, dan mendo-
rong pemanfaatan nilai-nilai lingkungan 
sejak usia sangat dini. 

" Tujuan kunjungan GreenNET Indonesia 
ke Brunei Darussalam yaitu untuk mengem-
bangkan jaringan pelestarian di kawasan 
ASEAN, agar setiap negara memiliki persa-
maan persepsi dan berkomitmen dalam 
pelestarian alam," tegas Transtoto, Ketua 
Umum organisasi nirlaba yang berkedudu-
kan di Gunung Kidul, Yogyakarta itu dalam 
presentasinya.

Transtoto juga menyampaikan perma-
salahan lingkungan di Indonesia seperti ter-
jadinya pembakaran hutan dan banjir karena 
kurangnya kesadaran pribadi terhadap ling-
kungan hidupnya. 

DALAM kunjungan silaturahmi selama 
empat hari itu dari berbagai upaya perte-
muan yang dilakukan juga telah dihasilkan 
kesepakatan-kesepakatan dalam rangka 
menjalin hubungan/kerjasama pelestari-
an lingkungan. Yaitu dengan ditandata-
nganinya dua buah Memorandum of Un-
derstanding (MoU) pada tanggal 28 April 
2014 antara :

a. GreenNET Indonesia dengan Brunei 
Darussalam – Indonesia Friendship Asso-
ciation (Brudifa).

b. GreenNET Indonesia dengan Per-
satuan Masyarakat Indonesia (Permai).

Pada intinya, ruang lingkup pekerjaan 
yang disepakati dalam MoU tersebut me-
liputi pengembangan jaringan kerjasama 
pelestarian lingkungan hidup, saling mem-
bantu bila terjadi kesamaan program di 
suatu waktu dan lokasi dan tukar menukar 
informasi.

Sebagai upaya menyamakan persepsi 
dalam pelestarian lingkungan dengan para 
pemangku kepentingan (stakeholders) di 
Brunei Darussalam, GreenNET Indonesia 
telah melakukan langkah pro-aktif dalam 
upayanya menjalin persahabatan dan 

kerjasama bidang pengelolaan lingkun-
gan dengan mitranya di kawasan ASEAN. 
Sebelumnya GreenNET Indonesia telah 
melakukan jalinan kerjasama dengan 
Thailand dan Malaysia.

Dengan telah ditandatanganinya MoU 
sebagai payung hukum/kesepahaman an-
tara para pemangku kepentingan (stake-
holders) untuk melaksanakan kerjasama 
pengelolaan lingkungan, diharapkan 
agar penanganan permasalahan pelesta-
rian lingkungan bisa lebih “menyentuh” 
dengan dihasilkannya kegiatan-kegiatan 
substantive yang berguna bagi kemajuan 
bersama.

“Agar para pemangku kepentingan 
semakin giat memberikan pemahaman 
kepada para pengambil kebijakan dan 
masyarakat pada umumnya, melalui ber-
bagai forum tukar-pikiran/pengalaman, 
untuk menangani permasalahan pengelo-
laan lingkungan secara sehat dan mandiri 
dalam rangka menuju sasaran-sasaran 
pembangunan lingkungan,” demikian pe-
san Minister Counsellor Rudhito Widagdo 
pada saat menutup sarasehan. 

S.Widhi

Untuk itu ia katakan, GreenNET Indo-
nesia siap dan bersedia menjadi jembatan 
dalam hubungan kerjasama pelestarian 
lingkungan dengan pihak pemerintah mau-
pun para pemangku kepentingan di Brunei 
Darussalam.

Dalam testimoninya, perwakilan dari 
Persatuan Masyarakat Indonesia di Brunei 
Darussalam (Permai), Agus Djamil, berbagi 
cerita mengenai program Permai Green 
Club yang secara berkala ikut membersih-

kan lingkungan di Brunei. Dikatakan sejak 
berdiri tahun 2010 hingga sekarang, Permai 
Green Club telah berkontribusi dengan 
mengumpulkan 15 ton sampah di Brunei 
Darussalam. Disarankan agar GreenNET 
Indonesia bisa melakukan kerjasama kong-
kret dengan asosiasi-asosiasi di Brunei Da-
russalam dalam melestarikan lingkungan, 
terutama terkait masalah pelestarian hutan 
dan laut. 

S.Widhi

Capai Dua Kesepakatan
Ketua Umum GreenNET Indonesia, Transtoto Handadhari saat mena naman Pohon 

Persahabatan di halaman Kantor KBRI-Bandar Seri Begawan.

4KPH TELAWA DIVRE JATENG
Untuk memperbaiki kualitas bibit, kebun 

persemaian jati stek pucuk (SP) di blok 
Keretan BKPH Karangrayung KPH Telawa 
dilakukan perubahan dalam penataan be-
deng-bedeng persemaiannya. Dilakukan 
perubahan itu lantaran saat musim hujan 
lokasinya tergenang.

“ Bedeng-bedeng tersebut yang jum-
lahnya ada 300 diperbaiki kita buat cor 
dengan tiang besi untuk penyangga shad-
ding net-nya dan sisanya 200 bedeng tetap 
menggunakan tetap tiang bambu namun 
sungkupnya juga kita perbarui. Kita buat 
sama dengan model sungkup segitiga,” kata 
Alimin, Asper/KBKPH Karangrayung kepada 
BINA di lokasi persemaian Blok Keretan be-
lum lama ini.

Dengan bedeng-bedeng yang dicor 
tersebut ditegaskan Alimin tidak merasa 
khawathir lagi tergenang air saat musim 
penghujan. Penggunaan sungkup yang um-
umnya bulat namun untuk persemaian blok 
Keretan dengan model segitiga.  Penggu-
naan sungkup model segitiga ini dikatakan 
Alimi juga lebih bagus karena air hujan yang 
jatuh di sungkup bisa cepat mengalir jatuh. 

“ Disamping itu dengan sungkup model 
segitiga pengaturan suhunya juga bisa agak 
teratur. Model sungkup segitiga juga lebih 

rapi dan rapat,” jelasnya.
Persemaian SP Blok Keretan  dengan 

bibit yang dihasilkan dar Kebung Pangkas 
Blok Keretan jumlahnya 1.018.405 plances 
dengan induksi 811.00 dikatakan Alimin 
hanya untuk mencukupi kebutuhan bibit di 

KPH Telawa. Yakni untuk memenuhi kegia-
tan tanaman 2013 sulaman dan tanaman 
2014 karena tanaman jati yang dulunya KBK 
semua diganti dengan jati jenis stek pucuk.

S.Widhi  

Bedeng Cor Persemaian SP Blok Keretan

KPH TELAWA DIVRE JATENG - Kepala Perhutani Divisi Re-
gional (Divre) Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo dalam lawatan-
nya di KPH Telawa usai meresmikan penggunaan ruang rapat 
baru KPH tersebut menyempatkan menengok Kebun Pangkas 
JPP di Blok Keretan BKPH Karangrayung yang berada tidak jauh 
dari kantor KPH. Dalam kesempatan tersebut Kadivre didampingi 
Kepala Biro Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Witjahjono MBA, Adm 

KPH Telawa Divre Jateng Denny Raffidin S Hut dan segenap Adm 
KPH Gudih dan KPH Purwodadi. 

Kebun Pangkas Blok Keretan yang semula ditanami indukan 
stek pucuk sebanyak 31.680 batang pada 2012 lalu telah dilaku-
kan penjarangan untuk memperlebar jarak tanam dan disisakan 
10 ribu phon. Tampak Kadivre Jateng Ir SR Slamet Wibowo (kiri) 
saat mengamati pucuk JPP di Kebun Pangkas Blok Keretan. SW

Alimin, Asper BKPH Karangrayung KPH Telawa di lokasi persemaian SP Blok Keretan.
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4KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Penyitaan alat berat penambang pasir 

besi illegal aset CV Victory di lokasi wi-
sata pantai Bambang petak 20a Wilayah 
kerja RPH Bago BKPH Pasirian oleh Ka-
satreskrim Polres Lumajang  5 Maret 2014 
lalu, merupakan babak baru penyelesaian 
tenurial terkait kasus illegal minning penam-
bangan pasir besi di SKPH Lumajang KPH 
Probolinggo.

Kerusakan kawasan hutan akibat penam-
bangan pasir besi illegal kini mulai menemu-
kan titik terang terkait dalam penyelesaian 
kasus tenurial yang ada di SKPH Lumajang 
KPH Probolinggo. Berawal Liaison Officer 
(LO) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Timur (AKBP Riyan.S.SH.M.Hum)  pada 28 
Nopember 2013 mengadakan peninjauan 

lokasi penambangan pasir besi khusus-
nya yang berada di petak 20a. Kemudian 
melakukan pemeriksaan yang kedua pada 
7 Januari 2014 dan menyimpulkan untuk 
mangadakan koordinasi dengan Polres 
Lumajang.

Menindaklanjuti pemeriksaan bersama  
Administratur  mengirim surat kepada Pol-
res Lumajang No. 44/058.2/Korkam/Pbo/II 
tanggal 13 Januari 2014 terkait pemohonan 
untuk menghentikan kegiatan penamban-
gan pasir besi dalam kawasan hutan.  Asper 
Pasirian juga membuat Laporan Polisi (LP) 
no.21/I/2014/JATIM/RES LMJ tanggal 23 
Januari 2014 ke Polres Lumajang terkait 
kerusakan kawasan hutan lindung Pantai 
Bambang petak 20 a akibat penambangan 
pasir besi. 

Ditambah lagi dengan sudah terben-
tuknya tim Pansus Penambangan Pasir besi 
pada bulan Pebruari 2014 yang lalu di ling-
kungan Pemkab Lumajang,  pada 12 Peb-
ruari 2014  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Luma-
jang sudah memeriksa 12 Pejabat terkait 
penambangan pasir besi yang berasal dari 
Kelompok Kerja (Pokja) penambangan pasir 
besi yang terdiri dari sejumlah pejabat Dinas 
dan lintas Instansi Pemkab Lumajang. 

CV Victory merupakan bagian Join 
Operasion (JO) dari PT Indo Modern Min-
ning Sejahtera (IMMS) unit 12 dan berop-
erasi sejak tahun 2013 dan telah membuat 
kerugian Perum Perhutani milliaran rupiah. 
Akibat kerusakan lingkungan dikawasan 
hutan di RPH Bago BKPH Pasirian khusus-
nya disepanjang pantai selatan, yang kian 
lama kian memperhatinkan keindahan dan 
kelestariannya akibat penambangan pasir 
besi illegal. 

Penyitaan aset PT IMMS oleh Satreskrim 
Polres Lumajang yang pimpin Kasat Reskrim 
AKP Kusnindar serta didampingi satuan 
petugas Perum Perhutani selaku pemegang 
kawasan hutan, merupakan tindakan tegas 
terhadap perusakan lingkungan kawasan 
hutan dengan melakukan penambangan 
pasir besi tanpa memiliki surat perijinan 
yang sah. 

Pada saat olah TKP yang diwarnai kete-
gangan, aset  yang disita antara lain 3 unit 
separator magnetic, 2 unit exafator, 2 unit 
willoder, serta gundukan pasir besi hasil 
pemurnian row material milik CV Victori. 
Pada saat penyitaan hanya ditemui seorang 
sopir willoder dan scuriti CV. Victori sekal-
igus sebagai saksi dalam Berita Acara Peny-
elidikan Polres Lumajang karena dianggap 
orang yang mengetahui banyak tentang 
proses pengolahan dan pemurnian pasir 
besi. Hms Pbo/Wiwit

Penyitaan Alat Berat Penambang Pasir Besi

4KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Probolinggo telah 

memberikan kontribusi pangan senilai Rp 
17 milyar lebih kepada masyarakat sekitar 
hutan dari kegiatan tanaman tumpangsari 
pada tanaman rutin dan pembangunan KPH 
Probolinggo tahun 2013 dan 2014 seluas 
818.0 ha mulai awal 2013 sampai dengan 
Maret  2014.

Dalam rangka meningkatkan perekono-
mian masyarakat petani sekitar hutan yang 
sangat membutuhkan  bantuan lahan perta-
nian, dimana dengan bertambahnya tahun 
dan jumlah penduduk semakin padat, kelua-
san lahan pertanianpun semakin berkurang 
akibat banyaknya lahan pertanian yang 
dibangun sebagai sarana kantor, pabrik dan 
perumahan. Tentunya sangatlah dibutuhkan 
pula adanya tambahan lahan pertanian guna 

meningkatkan perekonomian masyarakat 
tersebut. Sehubungan dengan hal itu, untuk 
mewujudkan dari implementasi Visi Perum 
Perhutani untuk menjadi pengelola hutan 
lestari untuk kemakmuran rakyat dan Misi 
pada poin 3 yang berbunyi mendukung dan 
turut berperan serta dalam pembangunan 
wilayah secara regional dan nasional serta 
membeikan kontribusi secara aktif dalam 
penyelesaian masalah lingkungan regional, 
nasional dan internasional, Perum Perhutani 
KPH Probolinggo berkomitmen selain untuk 
mensukseskan program Reboisasi juga  
meningkatkan perekonomian dan men-
gentaskan kemiskinan masyarakat sekitar 
hutan yang  merupakan mitra bagi Perum 
Perhutani dengan kegiatan tanaman dari 
tahun ke tahun. 

Pembangunan di sektor pertanian seb-

agai bagian integral dari pembangunan na-
sional semakin penting dan strategis. Selain 
untuk mensukseskan Kawasan Perhutani 
Hijau dengan reboisasi dikawasan hutan 
pada program RTT tanaman rutin dan tana-
man pembangunan ini di harapkan mampu 
memberikan sumbangan yang besar dalam 
pembangunan nasional, baik peningkatan 
pendapatan masyarakat, menyediakan 
sumber pangan dan memicu pertumbuhan 
ekonomi di pedesaan. Diharapkan dengan 
meningkatnya perekonomian masyarakat 
sekitar hutan akan meminimalisir gangguan 
keamanan hutan khususnya illegal loging 
semakin berkurang sehingga Perhutani 
KPH Probolinggo dalam mewujudkan Visi 
dan Misi Perusahaan akan terlaksana den-
gan baik dan semakin sukses. 

Hms Pbo/Wiwit   

Rp 17 M Sumbangan Pangan Dari Hutan Probolinggo

4KPH BANTEN DIVRE JABAR & BANTEN
Hutan mangrove di BKPH Ujung Krawa-

ng  KPH Banten terus direhabilitasi dan 
reboisasi. Salah satunya melakukan ker-
jasama penanaman dengan berbagai pihak 
baik itu perusahaan pemerintah dan swasta 
maupun lembaga swadaya masyarakat.

“Konsen kita untuk merehabilitasi man-
grove di BKPH Ujung Krawang bekerja sama 
dengan perusahaan seperti PT Pengemban-
gan Armada NiagaNasional (PANN), JEEF 
melalui Toyota Body Group Forestry, dan 
WWF Indonesia,” kata Adm/KKPH Bogor  
Maman Rosmantika, S.Hut kepada BINA di 
kantor KPH Bogor, Cibinong (24/4).

Selama ini, lanjutnya, masalah pengem-
bangan mangrove kurang mendapat per-
hatian, namun KPH Bogor justeru berhasil 
mengajak berbagai pihak  seperti  BUMN 
maupun perusahaan  swasta dan LSM untuk 
berpartisipasi mereboisasi  hutan payau. 

“Mereka pun care dan bersedia. Perhu-
tani KPH Bogor pun  tanpa mengeluarkan 
biaya  untuk reboiasai itu,” jelasnya lebih 
lanjut.

Dalam  mereboisasi  mangrove,  Toyota 
Body Group Forest dengan skema hibah 
yaitu di blok Blacan petak 37 RPH Pondok 
Tengah seluas 100 hektar dalam jangka  5 

tahun. Kegiatannya dimulai tahun 2011 
dan berakhir  tahun 2015.

Dalam kerja sama penanaman KPH 
Bogor menggandeng LMDH setempat, 
kemudian berkewajiban memelihara dan 
menjaga tanaman mangrove tersebut 
agar dapat tumbuh sebagaimana yang 
diharapkan. Pihak JEEF mematuhi 
ketentuan dengan menyerahkan biaya 
hibah. Kemudian, bersama Perhutani  
ikut terlibat menjaga  tanaman.

Sementera PT PANN  melalui dana 
corporate social responsibility  atau 
tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR) terlibat penanaman seluas 30 
hektar  di RPH Muara Gembong (2012). 
Maman Rosmantika akan terus beru-
saha agar  banyak pihak yang terlibat 
untuk mereobasi  mangrove di BKPH 
Ujung Krawang. Mengaca dari Sentul 
Eco-Edu  Tourism Forest (SEETF) di 
mana lokasinya sudah banyak pihak lain 
berpartisipasi  untuk menghijaukan kawasan  
tersebut. 

Diakui tekanan sosial di BKPH Ujung 
Krawang cukup besar. Oleh karena itu,  un-
tuk melawan tekanan tersebut, KPH Bogor 
melakukan kerjasama dengan pihak lain. 

“Maka kita harus melakukan aliansi 

strategis dengan pihak lain sebagaimana 
SEETF,” tegas Adm Bogor. Apalagi fungsi 
hutan payau cukup vital bagi lingkungan yai-
tu untuk mencegah abrasi dan intrusi.  Dan, 
yang tak kalah penting mampu menyimpan 
karbon cukup besar sehingga mampu mere-
dam perubahan iklim yang sangat ekstrem, 
akhir – akhir ini..” MU 

Mangrove Ujung Krawang  Sebagai  Ajang CSR

Adm KPH Bogor,  Maman Rosmantika, S.Hut

Sebagai kawasan hutan yang berba-
tasan dengan ibu kota negara, Jakarta,  
hutan di KPH Bogor mendapat tekanan 

sangat besar, terutama kebu-
tuhan terhadap lahan. Oleh 
karena banyak masalah tenurial 
yang kini masih dalam proses 
diselesaikan oleh KPH Bogor. 
Target  penyelesaian tenurial 
tahun 2014 dipatok 2700 hektar. 
KPH Bogor pun sudah menyele-
saikan masalah tenurial.

Menurut Waka KPH Bogor 
Imam Widodo, S.Hut sampai 
April  2014, banyak langkah 
yang ditempuh untuk penan-
ganan tenurial di KPH Bogor.  
Pertama, KPH Bogor telah me-
layangkan surat kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Cibinong 
No.98/044.1/Hugra/Bgr/III tang-
gal 28 Februari 2014  tentang 
pelaksanaan eksekusi putusan 
Yulius Puumbatu berdasarkan 
Pts MA RI No.1635 k.  

“Namun sampai sekarang 
belum ada jawaban,” katanya 
kepada BINA di kantor KPH 
Bogor, Cibinong (24/4).

Kedua,  rapat pembahasan 
permasalahan kawaan hutan di Kabupaten 
Bogor, 20 Maret 2014, yang diadakan Pem-
da Kab Bogor. Ketiga, Adm  Bogor Maman 

Rosmantika melayangkan surat ke BPN 
Bogor dengan  No 159/044.4/Hugra/Bgr/
III tanggal; 21 Maret perihal pengaduan 
sertifikat yang timbul dalam kawasan hutan. 
“Sampai saa ini pun belum ada jawaban dari 
BPN,” ucap Imam Widodo, geram.

Keempat, rapat di Dinas Tata Ruang, 21 
Maret, mengenahi sertifikat dalam kawasan 
dan SPPT di blok Garogol RPH Tinggarjaya 
BKPH  Jonggol untuk galian C PT ABC, CV 
Solasih, dan PT MTA. Kelima, Adm Bogor 
mengirim surat ke BPN Kab Bogor  No.229/
044.2/Hugra/Bgr/III/ tanggal 21 April 2014 
perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat.

“Ini merupakan  penguasaan kawasan 
hutan di petak 49 a RPH Jagabaya BKPH 
Parung panjang. Sebanyak  8 sertifikat den-
gan luas 15,89 hektar itu oleh masyarakat  
dijual kepada  PT Kerta Bunadhala untuk 
dijadikan  perumahan. Kemudian PT Kerta 
Bunadhala menjula lagi ke PT Servo Re-
sources untuk dijadikan pabrikbatu bata  
merah,” ungkap Imam Widodo.

Masih banyak lagi  penanganan  konflik  
tenurial  yang dilaksanakan KPH Bogor 
melalui proses hukum seperti  kawasan  
hutan yang dikuasai  Brigjen  Sutopo di blok 
Gunung Sungging RPH Tinggar Jaya, BKPH 
Jonggol. Proses hukum sementara dihenti-
kan, karena yang bersangkutan meninggal 

Atasi Tenurial dengan Pendekatan Hukum

 Waka Adm/KSKPH Bogor,  Imam Widodo, S.Hut.
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dunia. Kemudian, sertifikat blok 17 d RPH 
Babakan Madang BKPH Bogor   dengan 
9 sertifikat atas nama  Dahniar  Kemala.  
Perhutani menyurati BPN Bogor dengan No 
229/044.2/Hugra/Bgr/III  tanggal 23 Maret 

2014 untuk pembatan sertifikat di dalam ka-
wasan hutan atas nama Dahniar Kemala.

Dari luas tenurial 21.175,41 hektar 
(2012) baik strata A, B, C, maupun  D sam-
pai akhir  Desember 2013  masih tersisa 

19.804, 52 hektar.  Divreg  Jawa Barat  dan  
Banten mentargetkan  KPH Bogor  untuk 
dapat menyelesaikan  tenurial  seluas 2 700 
hektar  ( 2014). 

MU

Sebagai bagian dari pertanggung jawa-
ban dalam pengelolaan hutan lestari,  KPH 
Bogor siap diaudit surveillance system  veri-
fikasi legalitas kayu atau SVLK. Kegiatan ini 
berlangsung mulai tanggal 26 April sampai 
2 Mei 2014 dengan auditor PT Equality.  
Sebelumnya, KPH Bogor telah melakukan 
berbagai persiapan untuk menjalani audit 
tersebut.

“KPH Bogor telah melakukan berbagai 
persiapan untuk diaudit surveillance  SVLK,” 
jelas Adm Bogor Maman Rosmantika, S.Hut.  
Persiapan itu antara lain sosialisasi Sistem 
Manajemen Keselamatan dan  Kesehatan  
Kerja atau SMK-3 yang disampaikan oleh Dr 
Yovi, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB). 
Kemudian,  pelatihan bagi mandor tebang 
untuk penggunaan alat tebang, chainsow, 
oleh Dr Juang, juga dosen IPB. Pelaksanaan 
pelatihannya  di BKPH Parung Panjang, 

yang merupakan 
Asperan produsen 
kayu bagi KPH 
Bogor.

Selanjutnya, 
pelatihan peng-
gunaan alat pem-
adam api ringan 
(APAR)  dengan 
pelatih dari Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
atau BPPD Kab 
Bogor. Kemu-
dian, yang  tak 
kalah penting adalah sosialisasi dan pen-
andatanganan kerja sama perlindungan, 
pemanfaatan, pelestarian situs yang ada di 
kawasan hutan  bersama LMDH.

Selain itu diselenggarakan kesamptaan 

bagi Polhut, Polter,  KRPH, dan Asper. 
“Dengan berbagai persiapan itu, KPH 

Bogor siap  menjalani proses audit surveil-
lance SVLK,” jelas Adm  Bogor. 

MU 

Peserta pelatihan operator chainsaw. 

UNTUK memperingati HUT Perhutani 
ke – 53, KPH Bogor melakukan berbagai 
kegiatan  yang di pusatkan di Sentul Eco-
Edu  Tourism Forest (SEETF).  Selain ikuti 
oleh karyawan lingkup KPH Bogor, juga dari 
SEETF, AMDK, SPH Bogor,  KBM Pema-
saran , dan Pusat Pengambangan Madu 

Parung  Panjang..
Kegiatan diawali  apel pagi, dilanjutkan 

dengan penyerahan SK peningkatan status 
pekerja pelaksana menjadi pegawai, kemu-
dian pemberian reward bagi produksi getah 
dan  kayu, juga reward tanaman, penan-
datangan pakta integritas untuk merealisasi-
kan tri sukses 2014 yaitu tanaman, produksi, 
dan keamanan.

Adm KPH Bogor Maman Rosmantika, 
S.Hut memimpin langsung perayaan HUT 
Perhutani tersebut.  Dalam soal peningka-
tan status karyawan, dia mengungkapkan 
dari 21 karyawan yang  mendapat  SK pen-
ingkatan status, 2 karyawan ditangguhkan 
karena masih ada persoalan yang harus  
diselesaikan, terutama berkaitan dengan 
integritas  keduanya.

Reward diberikan kepada mandor 
getah yang  produksinya melampui NPS. 
Demikian pula, penghargaan juga  diberi-
kan  kepada  mandor tanam yang tingkat 
keberhasilan tanamannya mencapai di atas 
95 %. Selain itu, para Asper lingkup KPH 
Bogor harus menandatangani pakta integri-
tas, Pakta integritas merupakan breakdown 
kontrak managemen Adm lingkup Divreg 
Jawa Barat dan  Banten, termasuk Adm 
Bogor dengan Kepala Divreg Jawa Barat 
dan Banten.”Karena Adm dituntut untuk  
mencapai target oleh manajemen Divreg, 

maka kami pun menuntut hal yang sama  
terhadapAsper di lingkungan KPH Bagor, “ 
tegas Maman- panggilan  Adm Bogor.

Dikatakan sukses produksi artinya real-
isasi produksi harus di atas 5 %  dari target 
1 tahun, kemudian suskes tanaman tingkat 
keberhasilannya harus mencapai di atas  
95 %,  dan sukses keamanan harus dapat 
menyelesaikan tenurial  seluas 2 700 hektar  
tahun  2014  dari  19 ribu-an  hektar yang 
masih dalam  sengketa.

“Apabila asper dapat merealisasikan 
tri sukses 2014 maka akan memperoleh 
reward berupa insentif dan promosi (berupa 
peningkatan kesejahteraan). Sebaliknya,  
apabila tidak mencapai target akan kena  
punishment,” tandas Adm  Bogor.

Maman menilai semua SOP dan komit-
men sudah jalan , namun perlu peningkatan 
kapasitas sumber daya manusia. Modal 
utama di KPH Bogor adalah bagaimana me-
ningkatkan kompetensinya sehingga tidak 
pada  tergantung   pimpinan untuk menyele-
saikan permasalahan kerja. 

Dalam memperingati HUT Perhutani, 
karyawan Perhutani  melakukan penana-
man pohon bersama dengan melibatkan 
anggota keluarga masing – masing, terus di-
lanjutkan pertandingan  olah raga dan akhiri 
dengan   pembagian door prize. 

MU 

Audit Surveillance SVLK

 Adm bersama istri  dan karyawan  se-
dang melakukan penanaman di SEETF.

Menghijaukan Lingkungan SEETF
4KPH BALAPULANG DIVRE JATENG

Petani penggarap lahan di bawah 
tegakan hutan Perhutani mengaku tak 
menyoal dengan kelangkaan pupuk kimia 
khususnya di Kabupaten Tegal.

“ Saya tidak terlalu pusing terhadap 
isu kelangkaan pupuk kimia saat ini, kami 
menggarap di area pemanfaatan lahan se-
belum penanaman oleh Perhutani nyatanya 
bisa panen dengan hasil maksima. Kami 
menanam padi organik seluas 2 hektar di 
desa Jembayat Margasari setelah kami 
panen gabah kering dapat hasil 7 ton. Di 
sekitar kami lahan sawah milik masyarakat 
yang menggunakan pupuk kimia malah ban-
yak yang gagal panen, wereng, tikus meng-
ganggu keberhasilan panen,” kata Tamid (54 
th) petani hutan asal Desa Jembayat kepada 
Humas KPH Balapulang, Juli Kusnadi..

 Semua pemupukan dikatakan Tamid 
hanya menggunakan pupuk non pestisida. 
Untuk pengendali wereng walang sangit ia 
siasati dengan memasang potongan botol 
mineral yang dimodifikasi sehingga hama 
masuk tidak bisa keluar.  Pupuk menggu-
nakan kotoran ternak, kompos dan untuk 
menyemprot hama wereng menggunakan 
cairan dari akar bambu dicampur molase 
sesuai anjuran BP4K.

Ditambahkan Humas KPH Juli Kusnadi 
menanggapi isu bahwa kelangkaan pupuk 
dari dugaan Agus, anggota DPRD Kabu-
paten Tegal bahwa distributor menjual  tidak 
kepada agen resmi. Ia menduga pupuk 
tersebut dijual kepada petani yang meng-
garap tanah dibawah tegakan Perhutani. 
Tapi menurut Juli untuk mendapatkan pupuk 
Subsidi melalui mekanisme pola penyal-
uran pada RDKK yang di inventarisir oleh 
penyuluh pertanian di tingkat kecamatan, 
yang diketahui kepala desa, jadi jangan 
asal salahkan petani penggarap di bawah 
tegakan hutan Perhutani.

“ Seharusnya petani hutan dimotivasi 
dan patut mendapatkan aplaus karena pu-
puk yang mereka banyak yang menggunak-
an pupuk alami, pupuk kandang, kompos 
dan lain-lain. 

Sejak tahun 2010 Perhutani mendapat-
kan amanat dari Pusat untuk mensukses-
kan program pemerintah GP3K, Gerakan 
Peningkatan Produktifitas Pangan berbasis 
korporasi. Tahun 2014 di wilayah hutan KPH 
Balapulang yang masuk Kabupaten Tegal 17 
LMDH Desa yang sudah berkontribusi sel-
uas 317,4 hektar lahan perhutani yang dita-
nami padi, jagung dan palawija lain dengan 
hasil 3,5 ton/ha. Artinya total penghasil padi 
dalam 2014 ada 1.1109 ton padi dikalikan 
Rp4.000 gabah kering sama dengan Rp 
4,47 milyar hasil panen di lahan Perhutani.

 “ Belum termasuk Kabupaten Brebes 
dan perlu kami sampaikan tidak ada sepe-
serpun yang masuk ke kas Perhutani. 

Petani Padi Organik Tak Panik Kelangkaan Pupuk
Semua untuk masyarakat penggarap lewat 
LMDH. Belum lagi setelah adanya teban-
gan, LMDH berhak mendapatkan sharing 
produksi kayu sebesar 25 % untuk LMDH,” 
katanya.

Tanggal 28 Maret 2014 KPH Balapulang 
telah mensukseskan tanaman padi Organik 
bekerjasama dengan BP4K dan Dinas Tan-
bunhut Kabupaten Tegal, dari lahan 2 Hektar 
bisa mendapatkam 7 ton gabah di petak 118 

D RPH Kalisalak, BKPH Margasari. 
“ Ini tanpa pupuk kimia dan nyatanya ber-

hasil panen tanpa diserang hama tikus dan 
wereng,” tambah Adm/KKPH Balapulang 
Isni Soiban pada acara pemanenan itu. 

Pada saat panen hadir pula Bupati 
Tegal,  Kepala BP4K, Kadishut dan SKPD 
terkait untuk panen raya padi organik.

Hms Blp/Dj K. 

Bojonegoro Forest Trail Community (BFTC)
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM -  Administratur/KKPH Bojonegoro Divre jatim, Ang-

gar Widiyatmoko, Shut 26 April 2014 lalu me-launching komunitas Bojonegoro Forest Trail 
Community (BFTC) .  Komunitas sepeda motor  trail yang ia dipimpin langsung itu telah be-
ranggota 55 orang. Mengawali penjelajahan BFTC menyusuri wilayah Wana Wisata  (WW) 
Api Abadi Kayangan BKPH Dander - BKPH Pradok dan kembali finish di WW Api Abadi 
Kayangan dengan menempuh jarak sekitar 15 km.

Administratur berujar kegiatan nge-trail itu selain untuk menyalurkan hoby juga sebagai 
kegiatan patroli bersama dalam membantu petugas keamanan hutan KPH Bojonegoro. 

Direncanakan kegiatan akan dilaksanakan pada petak-petak rawan pencurian agar ke-
amanan hutan lebih kondusif. Hms  Bjn/Markum.
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4KPH BANTEN DIVRE JABAR & BANTEN
Rencana produksi kayu KPH Banten 

2014 sebanyak 32.639 m3, terdiri jati seban-

yak 9.864 hektar dan sisanya merupakan 
rimba. Realisasi produksi jati masih kurang 
menggembirakan, yaitu baru mencapai 353 
m3.Tebangan kayu anadalan Perhutani ter-
kosentrasi di BKPH  Sobang. 

“ 95 % produksi kayu jati di BKPH  
Banten terkosentrasi di Asperan Sobang. 
Di mana kondisi infra struktur  jalan  angat 
berat,” jelas Adm/KKPH Banten, H Cucu Su-
parman kepada BINA di kantor KPH Banten, 
Serang, Selasa (29/4). 

“Jenis tanahnya lempung sehingga keti-
ka hujan turun kendaraan susah  lewat.Untuk 
mengantisipasinya harus menggunakan alat 
angkut yang pas.”

KPH Banten,  lanjutnya, akan  melaku-
kukan berbagai upaya agar kayu dapat 
diangkut dari lokasi tebangan ke TPK.  Per-
tama, akan menggunakan power tack off 
atau PTO. Kedua, menggunakan mobil hard 
top double garden. Ketiga, menggunakan 
colt diesel double garden, dengan 18 ban. 

“Opsi ketiga sedang kami rancang, 
bagaimana untuk menaklukan Sobang,” 
jelas Cucu Suparmen. “Kalau sudah teruji, 
maka akan dimanfaatkan pada musim hu-
jan.”

Adm Banten berharap agar dalam men-
gatasi masalah angkutan di KPH Banten 
sudah saatnya menggunakan mekanisasi 
kehutanan. Pengunaan alat sebagai alat 
angkutan seperti exvacator. Memang  butuh 
biaya cukup besar, karena harganya cukup 

mahal. Tetapi, untuk ke depan, penggunaan 
alat berat akan lebih efektif dan efesien ke-
tika musim hujan tiba. Sehingga kayu dapat 
diangkut dari lokasi tebangan ke TPK.

“Kita akan memberikan masuk ke Divreg 
Jawa Barat dan Banten maupun Direksi Per-
hutani.  Tidak harus sekaligus, tetapi bisa 
secara bertahap,” kata Cucu Suparman.  Di-
katakan, dulu memang konsentrasinya un-
tuk memperbaiki infra struktur berupa jalan. 
Kondisnya sangat ekstrim, sudah diperbaiki. 
Hujan turun, rusak lagi.

“Untuk mengantisipasinya perlu angkut 
yang pas. Apabila mobil double garden tidak 
bisa, maka ban akan diberi rantai. Kalau ini 
pun tidak cukup, maka akan ditarik dengan 
PTO,” jelas Adm Banten.

Untuk tebangan rimba tidak menjadi ma-
salah. Produksi kayu jenis mahoni berteba-
ran  di BKPH Ceukesik,  BKPH Malingping,  
BKPH  Gunung Kencana, dan BKPH Rang-
kas Bitung. Sampai Maret 2014 sudah ter-
capai sebanyak 7.001 m3 kubik, termasuk 
didalamnya, tebangan accasia mangium 
sebanyak kurang lebih 1000 m3.

Rencana tanaman  KPH Banten tahun 
2014 seluas  1367 hektar. Terdiri dari   JPP 
seluas 261 hektar dan rimba , termasuk ac-
casia mangium, seluas 1.106 hektar. “Tahun 
ini, rencana tanaman di KPH Banten cukup 
luas,” jelasAdm Banten  H Cucu Suparman, 
S.Hut. 

MU 

Berbagai Upaya untukTaklukan Sobang

Adm/KKPH Banten,  H Cucu Suparman, 
S.Hut

Waka KPH Banten Bagian Barat yang sekaligus sebagai Ketua 
Pokja PHL KPH Banten  Endang  Sulaeman, BScF mengantakan 
KPH Banten telah memenuhi semua  indikator ketika diaudit PT 
Equality Indonesia dalam audit surveillance veritifikasi  legalitas 
kayu. Indikator   merupakan breakdwon dari prinsip dan kriteria 
legalitas kayu.

”Semua indikator  dinyatakan oleh auditor memenuhi,” jelasnya  
kepada BINA di kantor KPH Banten, Serang (29/4). Tim auditor dari 
PT Equality Indonesia secara seksama meneliti semua dokumen 
baik itu perencanaan, SOP, peraturan – peraturan  dan lainnya  ke-
mudian dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan. Kegiatan 
audit surveillance di KPH Banten  berlansung  21 – 25 April 2014.

Salah satu contoh,  prinsip memenuhi sistem dan prosedur 
penebangan  yang sah, dengan kriteria pemegang izin memiliki 
rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan  oleh pe-
jabat yang berwenang dan adanya rencana kerja yang sah. Indikator 
RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/
RTT) disahkan oleh yang berwenang. Dalam verifier dicantumkan 
antara lain  dokumen RKUPHHK/RPKH& lampirannya yang disu-
sun berdasarkan IHMB/ risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis 
PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. 

Metode yang digunakan oleh auditor adalah memeriksa  keab-
sahan dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta 
lampirannya. Hasilnya? 

“Memenuhi,” tegas Endang Sulaeman. “Dari pemeriksaan untuk 
ditemukan kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK/

RPKH, RKT/Bagan Kerja/
RTT beserta lampirannya 
dipenuhi seluruhnya.”

Sedang hasil verifi-
kasi antara lain  dokumen 
Rencana Pengaturan 
Kelestarian Hutan (RPKH) 
dan lampirannya di KPH 
Banten disusun berdasar-
kan risalah hutan dan 
dilaksanakan oleh Tim 
penyusun dari Seksi Per-
encanaan Hutan (SPH) 
Bogor, salah satu pelak-
sana risalah mempunyai 
seritifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi seb-
agai perisalah hutan no. 02041 0614 0000393 2011 atas nama Cece 
Riswandi (No. Reg. KHT.038.00207. 2011). 

“Itu pun masih dilengkapi dengan keabsahan RPKH seperti ke-
las perusahaan (KP) jati, KP accasia mangium,, dan  KP  mahoni,” 
ungkap Endang Sulaeman.

Demikian pula, semua indikator dalam  baik dalam prinsip 3 ten-
tang  keabsahan  perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat,  
prinsip 4 tentang Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang 
terkait dengan penebangan, maupun  prinsip 5  tentang Pemenuhan 
terhadap peraturan ketenaga kerjaan,  terpenuhi.  MU 

Semua Indikator Terpenuhi

Ketua Pokja PHL KPH Banten   En-
dang Sulaeman, BScF.

Dalam surveillance system verifikasi 
legalitas kayu atau  SVLK oleh auditor PT 
Equality Indonesia  terhadap KPH  Banten 
yang berlangsung mulai tanggal 21 – 25 
April 2014 hanya ditemukan dua kelemahan. 
Pertama, temuan peta tidak sesuai dengan 
SOP  di dokumen RPKH dan RTT. Padahal, 
peta tersebut harus sesuai dengan tanggal 
pengesahan. Kedua, penyerahan faktur 
BP2HP Jakarta. Walaupun menggunakan 
dinas terkait sebaiknya menggunakan surat 
pengantar dari penerbit atau kepala TPK, 
yang memuat realisasi  penerbitan  FAKB.

 “Kesimpulan dalam surveillance semua 
memenuhi,” ucap KSS Lingkungan KPH 
Banten Luckyta Sangga Giri, S.Hut kepada 
BINA di Serang, Selasa (29/4). Sesuai den-
gan  prosedur yang ditetapkan PT Equal-
ity Indonesia, sesudah acara pembukaan, 
Senen, 21 April, dilanjutkan pemeriksaan 
beberapa dokumen yang berkaitan dengan 
kegiatan KPH Banten mulai dari perenca-
naan sampai  realisasi kegiatan di lapan-
gan.

Pada 22 April, tim auditor melakukan 
cek lapangan di BKPH Serang dan BKPH 
Rangkas Bitung. Di Asperan Serang, mer-
eka melihat stasiun pemantau lingkungan 
atau SPL,  tempat penimbunan sementera 
limbah bahan beracun dan berbahaya atau  
B3,  obyek wisata Gunung  Pinang dan me-
lihat juga keamanan dan keselamatan kerja 
atau K3. Selanjutnya, menunju ke RPH Ci-
legon untuk melihat hutan alam sekunder 
atau HAS. 

Tim auditor menuju RPH Anyer untuk 
melihat kegiatan LMDH Sukamaju desa Sin-

dang Karya Kab Pandeglang. Di sana, mer-
eka berbincang-bincang dengan U Otong,  
Ketua LMDH Sukamanju. 

“Di RPH Anyer, auditor juga mencek 
kondisi hutan alam sekunder di petak 42,” 
kata Luckyta, panggilan sehari-hari KSS 
Lingkungan KPH Banten. “Mereka juga 
melihat antara lain papan larangan dan 
himbaun  - himbauhan yang  dipasang  KPH 
Banten.”

23 April, tim auditor berkunjung ke BKPH 
Pandeglang, yaitu ke obyek wisata Carita 
baik obyek wisata pantai Carita maupun di 
wisata penginapan. Yang menjadi fokus di 
kedua lokasi untuk melihat pemasangan 
rambu -ambu bagi pengunjung agar wisa-
tawan terjaga keselamatannya dan nyaman 
selama  berekreasi di pantai tersebut.

Selanjutnya, tim auditor berkunjung, 
RPH Mandalawangi untuk melihat situs 
budaya Ciuhunjuran di petak 51a. Kemu-
dian juga melihat keanekaragaman hayati di 
petak 51b dan hutan alam sekunder. 

“Kebetulan di petak 51b merupakan 
area survey biodiversity,’ jelas KSS Ling-
kungan KPH Banten. Di petak 51 a juga, tim 
auditor melihat SPL debit sendimentasi air. 
Kemudian melakukan wawancara dengan 
Armin, Ketua LMDH Panjang Harapan desa 
Panjang Jaya  Kab Pandeglang.

Sebagaimana di BKPH Serang, ketika 
berkunjung ke kantor Asperan Pandeglang, 
tim auditor juga melihat daftar SOP, per-
aturan-pertaturan, pelaporan rutin, dan peta 
-peta. “Semua dicek,” jelas Luckyta.

24 April, tim auditor  menuju TPK Ci-
gembur BKPH Rangkas Bitung. Mereka 

mengecek laporan hasil pengujian atau 
LHP, pembuat dan pejabat pengesah LHP, 
dan dokumen FAKB. Selain itu, dicek pula 
dokumen lacak balak :penomeran dan pen-
andaan pohon, pembayaran PSDH, dan 
dokumen terkait lainnya.

Dari  kegiatan surveilllace  SVLK KPH 
Banten selama 5 hari, ketika closing cer-
emony   tim auditor dari  PT Equality Indoen-
sia mengumumkan dua temuan, yang dinilai 
tidak subtansial. 

“KPH Banten akan segera memperbaiki 
dua temuan  tersebut,”  jelas  Luckyta.

MU 

Ada Dua Temuan Tapi Tidak Substansial 

KSS Lingkungan KPH Banten Luckyta 
Sangga Giri, S.Hut.

PT Kawai  Indonesia Hibah Tanaman di KPH Purwakarta
4KPH PURWAKARTA DIVRE JABAR & 
BANTEN

Di lingkungan kawasan hutan yang 
dikelola Perhutani  KPH Purwakarta banyak 
beroperasi  industri,  baik itu penanaman 
modal dalam negeri atau PMDN maupun 
penanaman modal asing atau PMA. Peru-
sahaan itu banyak beroperasi di Kabupaten 
Karawang. Dari  sekian perusahaan itu, PT 
Kawai Indonesia  sangat peduli terhadap  
lingkungan, terutama kelesatarian hutan.

“ PT Kawai Indonesia, perusahaan asal 
Jepang, berencana menanam seluas 300 
hektar di kawasan KPH Purwakarta, “ kata 
Kasi PSDH KPH Purwakarta Nana Rukmana, 
S.Hutkepada BINA di kantor KPH Purwakarta 
(16/4). Kegiatan PT Kawai Indonesia  dalam 
penanaman  di areal Perhutani secara berta-
hap, dimulai tahun 2007 – 2012.  Kemudian, 
ditambah 50 hektar pada tahun 2013.

Lokasi tanaman tersebar di BKPH  Teluk 
Jambe berupa sengon/ accasia maangium 
dan JPP dan  BKPH  Sadang jenis JPP dan  

mahoni. PT Kawai Indonesia merupakan 
perusahaan Jepang  yang beroperasi di Kab 
Karawang  dengan produk piano, yang bahan 
bakunya dari kayu. 

“Ini merupakan hibah dari karyawan PT 
Kawai Indonesia  yang tersebar di seluruh 
dunia. Mereka menyisihkan sebagian ga-
jinya. Kepedulian mereka terhadap lingkun-
gan, khsususnya kelestarian  hutan, sangat 
besar,” jelasnya. 

“Perhutani hanya menyediakan lahan,  
PT Kawai Indonesia  membiayai mulai dari 
persemaian sampai tanaman. Untuk peme-
liharaan, Perhutani KPH Purwakarta  yang 
membiayai dan diusulkan ke  RKAP.”

Sebagai pertanggungjawaban, KPH  Pur-
warkata membuat laporan rutin 3 bulan sekali 
tentang progress tanaman kepada PT Kawai 
Indonesia. Sebaliknya,  PT Kawai Indonesia 
melakukan monitoring. 

“Kalau menurut pihak PT Kawai Indonesia 
bagus dan memuaskan,  maka hibah tana-
man akan berlanjut,” kata Nana Rukmana.

Dikatakan, PT Kawai Indonesia tidak 
membatasi lahan untuk pengembangan tana-
man di areal Perhutani. Jika masih tersedia 

Kasi PSDH KPH Purwakarta Nana 
Rukmana, S.Hut.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH
Direksi PT. KI

Tinjau Purwakarta
Direksi  PT Kawai Indonesia (KI)  menin-

jau langsung untuk melihat kondisi tanaman 
yang dibiayai oleh karyawan perusahaan itu 
pada 21 April 2014. Kedatangan orang itu, 
melihat perkembangan tanaman  baik jensi 
JPP, albasia, maupun mahoni.  Kedatangan 
direksi itu diterima Adm Purwakarta Ir Muly-
adi, MM. 

Selama 5 tahun, 2007 – 2012 PT Kawai 
Indonesia mengembangkan tanaman di ar-
eal Perhutani KPH Purwakarta. Pada tahun 
2007 – 2012, menanam   BKPH Teluk Jam-
ber yaitu RPH Wanakerta berupa sengon, 
albasia/accasia mangium seluas 100 hektar 
dan RPH Kutalanggen jenis JPP seluas 150 
hektar. Tahun 2013, di BKPH Sadang terse-
bar di RPH Campaka/Cibungur seluas 20,89 
hektar dengan jenis tanaman stek pucuk/
silin  dan mahoni, kemudian Cibatu seluas 
29, 11 hektar dengan jenis stek pucuk.  
Semua 300 hektar. 

MU 

lahan yang dapat ditanami,  perusahaan 
tersebut berminat untuk melanjutkan ker-
jasama  penanaman. Mereka merasa puas 
dan akan terus berpartisipasi dalam bidang 
peletarian hutan.  

“PT Kawai Indonesia  punya dana, 
Perhutani punya lahan, maka kedua bisa 
kerja sama dalam bidang kelestarian hutn,” 
ujarnya. Dalam hibah tanaman, Perhutani 
KPH Purwakarta  melibatkan LMDH setem-
pat.

Diperkirakan tanaman sengon  di  BKPH  
Teluk Jambe  dapat dipanen tahun depan 
atau 2015. Hasilnya akan dibagi antara 
Perhutani dan LMDH yang terlibat dalam ke-
giatan penanaman. 

“ PT Kawai Indonesia tidak menuntut ba-
gian dari  produksi  kayu,” jelas  Nana.  MU 

Adm Purwakarta sedang berjabat tan-
gan dengan salah satu direksi PT Kawai 
Indonesia.

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Randublatung 

meraih predikat “ memenuhi “ dalam audit 
verifikasi legalitas kayu yang dilakukan 
oleh PT Equalty Indonesia  yang dilaku-
kan di kawasan hutan yang dikelolanya. 
Perdikat memenuhi tersebut sekaligus 
memperpanjang  masa berlakunya serti-
fikasi untuk kurun waktu tiga tahun men-
datang.

Pengelolaan hutan secara lestari saat 
ini menjadi tumpuan bagi umat manusia, 
karena dengan pengelolaan hutan lestari 
secara langsung akan berpengaruh pula 
terhadap keseimbangan lingkungan yang 
ada di muka bumi. 

Terkait dengan hal tersebut Pemer-
intah melalui  Departemen Kehutanan 
telah menerapkan sistim verifikasi legali-
tas kayu  ( SVLK ) yang bertujuan untuk 
mengawasi proses produksi pada setiap 
pelaku usaha kehutanan yang mempun-
yai industri  kayu, baik oleh Perusahaan 
pemegang hak Pengelolaan hutan mau-
pun pada hutan rakyat yang ada. 

Perum Perhutani KPH Randublatung 
Divre Jateng sebagai salah satu pen-
gelola hutan jati seluas 32.438,72 Ha 
yang terletak di Kabupaten Blora seluas  

31.736 Ha ( 98 % ) dan seba-
gian wilayah Grobogan seluas 
702,7 Ha ( 2 % )  tersebut juga 
mendapat perlakuan yang sama 
dalam hal Verifikasi legalitas 
kayu

Kawasan Hutan yang dike-
lola oleh Perhutani KPH Ran-
dublatung seluas  32.438,72 
Ha tersebut yang merupakan 
hutan produksi seluas  27.948 
Ha ( 86,2 % ) sisanya masuk 
kelas Hutan Lindung seluas  
3.381,4 (10,4 % ) dan kawasan 
untuk penggunaan lain seluas 
1.109,3 Ha ( 3,42% ). Dari luas 
hutan  produksi tersebut masih 
terbagi dalam beberapa kelas 
umur yang bisa ditebang hingga 
secara bergantian. 

“ Jadi prinsip kelestarian ini 
intinya ada kegiatan penanaman, 
pemeliharaan ada juga kegiatan 
pemungutan hasil hutan berupa 
kayu jati,” kata Administratur/
KKPH Randublatung, Herdian 
Suhartono  usai pertemuan 
penutupan audit tahap I VLK . 

Terkait dengan penilikan VLK 
tersebut yang mengacu pada 
beberapa kaidah diantaranya 
kepastian areal dan hak peman-
faatan,  memenuhi sistem dan 

prosedur penebangan yang sah,  keab-
sahan perdagangan atau pemindahtan-
ganan kayu bulat,  pemenuhan aspek 
lingkungan dan sosial yang terkait den-
gan penebangan,  pemenuhan terhadap 
peraturan ketenaga kerjaan semuanya 
telah dipenuhi oleh Perhutani KPH Ran-
dublatung secara konsisten  dan bisa 
dibuktikan dilapangan jika diperlukan. 
Pemenuhan standart tersebut bukanlah 
pekerjaan yang mudah, namun perlu ker-
jasama antar pihak sehingga Perhutani 
KPH Randublatung mampu memperoleh 
standart memenuhi yang diperoleh dari 
Pemerintah melalui Dirjen Bina Usaha 
Kehutanan .

“ Perolehan penilaian memenuhi 
tersebut secara bisnis bisa berpengaruh 
langsung terhadap penjualan kayu jati 
yang ada di wilayah Kerja Perhutani Ran-
dublatung khususnya ,karena dengan 
standart tersebut pangsa pasar kayu di 
Asia bahkan bisa menembus kawasan 
Eropa akan terbuka lebar dan ini bisa 
mendongkrak penjualan kayu  jati secara 
langsung, “ tandasnya. 

Hms Rdb/Andan.

Randublatung Sabet
Penghargaan Memenuhi VLK

Adm KPH Randublatung saat menerima serti-
fikat dari PT Equality Indonesia.

4KPH BANDUNG SELATAN DIVRE JABAR& BANTEN
Sungai Citarum mengalami degradasi 

luar biasa. Sungai yang mengalir dari situ 
Cisanti sampai laut jawa menjadi tempat  
pembuangan limbah pabrik, kotoran ternak, 
dan  sampah. Bahkan diokupasi masyara-
kat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, den-
gan komando Dedy Mizwar, Wagub Jawa 
Barat  mulai menata kembali agar sungai 
itu menjadi bersih dengan slogan Citarum 
Bestari. KPH Bandung Selatan  terlibat aktif   
untuk mewujudkan slogan itu.

“KPH Bandung Selatan men-support  
program konservasi Pemerintah Propinsi 
Jawa Barat menata sungai Citarum  untuk 
mewujudkan Citarum Bestari,” kata Adm 
Bandung Selatan Ir Bambang TM, MM ke-
pada BINA di kantor KPH Bandung Selatan, 
Senen (5/5).

“Selain Perhutani, dinas atau SKPD 
terkait pun terlibat dalam program ini sesuai 
dengan tupoksi masing- masing.”

Wilayah KPH Bandung Selatan meru-
pakan hulu sungai Citarum dengan situ Cis-
anti sebabai sumber mata airnya. Penataan 
hulu  sungai  Citarum merupakan  bentuk  
pemerintah Provinsi Jawa Barar dari koner-
vasi bukan dilihat nilai ekonomi, melainkan  
dengan menjaga situ Cisanti dengan baik  
pun  maka sudah luar biasa. 

“KPH Bandung Selatan membersih-
kan daerah konservasi dari situ Cisanti, 0 
- sampai km 20. Itu merupakan areal  baik 
berada di dalam maupun luar kawasan 
hutan,” jelasnya. Bentuk kegiatan dalam ka-
wasan hutan  yaitu  mengembalikan fungsi 
– fungsi kawasan hutan, walaupun itu tidak 

mudah dalam pelaksanaan. 
Karena  kawasan ini meru-
pakan daerah subur maka 
banyak tanaman yang tidak 
konservatif atau komoditas 
musiman.

“Kondisi sosial masyara-
kat sekitar hutan masih perlu 
mendapat pemahaman  ten-
tang masalah konservasi. 
Selain itu, butuh pengua-
tan kelembagaan, seperti  
lembaga masyarakat desa 
hutan atau LMDH di sekitar 
kawasan tersebut,” tandas 
Bambang TM.

Untuk itu, KPH Bandung 
Selatan mendorong masya-
rakat sekitar hutan  alih 
komoditas atau memperkuat 
pengalihan komoditas: dari 
tanaman musiman ke tana-
man tahunan seperti kopi. 
Sehingga konservasi di kawasan  dapat 
diraih dan sekaligus  mendukung KBM 
Agroforestry.  

“Kita supporting KBM Agroforestry untuk 
bisnis kopi dengan  mempersiapkan di hulu, 
“ tegas Adm Bandung Selatan.  

“Selain itu, untuk mencegah masyarakat 
agar tidak tergoda dan kembali ke komodi-
tas musiman.”

Menurut Bambang TM dalam upaya 
untuk mendukung konservasi, KPH Band-
ung Selatan melakukan rehabilitasi hutan 
lindung atau RHL seluas 260 hektar, 2014. 
Dalam RHL akan dilakukan pengkayaan 

tanaman  dengan  tujuan  selain  konser-
vasi, juga untuk  penguatan kelembagaan  
masyarakat desa hutan dan peningkatan 
bisnis KBM Agroforestry.

Selain itu, lanjutnya, tanaman kayu di-
arahkan untuk produksi hasil hutan tanpa  
tebang yakni tanaman pinus. Pohon  ini  
dapat disadap, kemudian di bawah tegakan 
dapat dibudidayakan tanaman kopi, akh-
irnya meningkatkan konservasi. 

“Maknanya,pendapatan perusahaan da-
pat, kesejahteraan masyarakat meningkat, 
dan lingkungan lestari,” tandas Adm Band-
ung Selatan Bambang TM.   MU 

Mensupport Program Konservasi Provinsi Jabar

Adm/KKPH Bandung Selatan,  Ir Bambang TM, MM.

Kawasan hutan yang dikelola KPH 
Bandung Selatan  80 %  merupakan  
areal hutan lindung atau HL. Sehingga 
layak disebut sebagai KPH  konser-
vasi. Di dalamnya  memiliki peluang 
pendapatan potensial seperti pengem-
bangan tanaman  kopi, sadapan  pinus, 
dan sebagai rumah Owa Jawa. Dalam 
pengembangan komoditas kopi,  KPH 
Bandung Selatan siap dukung bisnis  
KBM Agroforestry.  

 “KPH Bandung Selatan siap untuk 
men-support bisnis kopi KBM Agrofor-
estry. Kita mempersiapkan di hulu,” jelas 
Adm Bandung Selatan  Ir Bambang TM.  

Selain kopi, KPH Bandung selatan 
memiliki  pinus, walaupun produksinya  
belum menggembirakann. 

“Insya Allah produksi pinus tercapai, 
walaupun kondisi cuaca kurang men-
dukung, masih hujan. Tetapi kita tidak 
boleh menyerah dengan kondisi alam,” 
tegasnya.  Berbagai cara untuk menca-
pai target sadapan pinus seperti  dengan 

kebijakan tariff progresif, penerapan 
insentif, dan memanfaatkan teknologi 
sadapan yaitu Mujitec merupakan suatu 
keniscayaan.

Diakui, masalah tenaga penyadap 
menjadi persoalan, terutama merekrut 
tenaga  penyadap lokal. Bagaimana agar 
masyakarat setempat tertarik menjadi 
tenaga penyadap, kemudian  menjadi pil-
ihan sebagai mata pencaharian mereka. 

Selain itu,  KPH Bandung Selatan 
masih punya 18 ribu hektar  hutan alam, 
sehingga Perhutani  bersama Yayasan 
Owa Jawa melepasliarkan  empat ekor 
Owa Jawa. Menurut Bambang TM, nanti 
akan ada 26 pasang Owa Jawa yang 
dilepaskanliarkan di gunung Puntang, 
Malabar, KPH Bandung Selatan

 “Bukan hanya konservasi,  tetapi 
Perhutani juga dapat menangkap pelu-
ang bisnis  seperti itu pendidikan dan 
penelitian, wisata, dan sebangsanya di 
masa – masa mendatang, “ ungkapnya.  

MU 

Banyak Potensi yang Dikembangkan

Peragaan penggunaan alat sadap modifikasi 
KPH Bandung Selatan  oleh salah satu petugas 
penyadap. 
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SEPUTAR KPH KOLOM

Oleh :
Sarkoro Doso Budiatmoko

Kepala Biro Pengawas Wilayah

Jurus Maju
Siapa yang tidak kenal Napoleon 

Bonaparte (1769-1821) dan Pangeran 
Diponegoro (1785-1855). Jiwa, sikap dan 
perilaku kepahlawanan mereka dikenal 
luas. Lebih menakjubkan lagi, bagaimana 
pada jaman itu mereka berkomunikasi dan 
mengkomandani pasukannya yang banyak 
dan tersebar luas. 

Komunikasinya tentu melalui garis 
dan jaringan yang kokoh-kuat dan minim 
gap. Ibaratnya, ke selatan kata pimpinan, 
ke selatan prajurit bergerak, ke timur 
kata peraturan, ke timur pula aparatur, ke 
kanan kata pedoman, ke kanan pula para 
karyawan. Yakinlah, apabila komunikasi 
terganggu, Napoleon tidak akan berhasil 
menaklukan Eropa dan perang Diponegoro 
tidak akan bertahan sampai lima tahun 
(perang 1825-1830).  

Lancarnya komunikasi sudah pasti 
dilandasi oleh satu-nya kata antara bawa-
han dan pucuknya.  Yang mempersatukan 
adalah kesamaan musuh, kesamaan tu-
juan dan kesamaan idealisme 
yang kemudian menyelar-
askan perjuangan menjadi 
searah setujuan.

Apa bahayanya kalau 
tidak searah ?

Mari kita malu ke Napo-
leon dan isin ke Pangeran 
Dipoengoro, apabila di 
jaman dengan perangkat ko-
munikasi secangih saat ini, tetapi 
masih ada gap. Gap yang me-
nyebabkan perintah, informasi, 
pedoman dan peraturan dari 
atas tidak mulus dan utuh 
dimengerti di bawah.  Seba-
liknya ketidakmengertian di 
bawah tidak tertangkap dan 
dipahami oleh yang di atas.

Gangguan ini pasti 
bukan karena pe rangkat 
keras yang tidak sempurna.  
Alat komunikasi saat ini sudah 
segenggaman tangan dan bisa 
dibawa kemanapun pergi.  

Gap lebih disebabkan karena 
berkomunikasi memang bukan 
soal gampang. Ada banyak hal 
yang bisa menjadi penghambat, 
mulai dari sekedar kurang mendengarkan 
hingga karena hambatan yang bersifat 
subyektif.  Hambatan yang bersifat subyek-
tif ditimbulkan oleh menonjolnya kepenti-
ngan, motivasi, prasangka, dan apatisme. 

Hambatan ini membuat orang hanya akan 
terangsang oleh informasi dan isi pesan 
yang sesuai dengan kebutuhannya. Di luar 
itu, diperhatikan ala kadarnya saja.

Gap itu sendiri sudah berbahaya.  Akan 
menjadi lebih berbahaya bila semakin me-
lebar.  Apalagi bila apa yang disampaikan 
oleh Balanced Scorecard Collaborative 
(2002), bahwa hanya sekitar 5% karyawan 
yang memahami strategi perusahaan  juga 
terjadi di Perhutani.  

Hal di atas tentu menghambat laju 
pertumbuhan perusahaan karena apa 
yang menjadi prioritas dan tujuan peru-
sahaan berpotensi tidak menjadi priotitas 
bagi para manajemen menengah atau 
pelaksana lapangan. Selain itu, juga meng-
ganggu, karena manajemen yang baik se-
lalu dihasilkan oleh searahnya tujuan dari 
manajemen puncak hingga pelaksana di 
paling ujung.  

Sering sekali gap juga hanya disebab-
kan oleh kurangnya kontrol. Kontrol diper-

l u - kan untuk memastikan 
konsep dan rencana 

dilaksanakan seb-
agaimana mes-

tinya.  Meskipun 
demikian, kontrol 

sering juga bukan hal 
mudah. Kadang perlu 

blusukan sebagai cara kon-
t ro l , 
teta-
p i 
t e r -
l a l u 

sering blu-
sukan juga b i s a 
d i a n g g a p kurang 
kerjaan.

Blusu-

kan mendalami laporan juga bisa menjadi 
elemen penting dalam melakukan kontrol. 
Laporan mesti cukup bernilai dan berkuali-
tas untuk memperoleh respon yang 
berkualitas dan memadai pula.

Laporan bisa menjadi sarana komuni-
kasi dua arah yang efektif dan berkualitas. 
Melalui laporan mengalir informasi kesuli-
tan dan solusinya, prestasi dan apresiasin-
ya, pelanggaran dan hukumannya. Kalau 
kesulitan, prestasi dan pelanggaran tidak 
terkomunikasikan dengan baik, peng-
hargaan ataupun hukuman hanya akan 
menjadi bahan tertawaan.

Menutup gap
Lumrahnya visi, misi dan nilai (value) 

Perhutani di dinding ruang kerja menjadi 
kompas menuju cita-cita. Tapi itu belum 
cukup, perlu dibarengi dengan langkah 
praktis “bagaimana” caranya, “apa” fokus-
nya, dan apa risiko serta hambatannya.  

Itulah porsi Anda para pemimpin, 
mengkapitalisasi (memberdayakan) 
pelaksana dan infrastruktur yang ada 
untuk mencapai tujuan. Era sekarang, 
selain visioner dan punya ideaisme, pe-
mimpin perlu punya langkah pragmatis. 
Langkah-langkah pragmatislah yang akan 
mengubah visi dan misi serta value bukan 
hanya sekedar pajangan. 

Kejadian terburuk apabila gap tidak di-
tangani secara baik adalah perintah diter-
jemahkan berbeda, pedoman diingkari, 
instruksidiabaikan, laporannya ABS, moni-
toring seadanya, evaluasi tanpa analisa, 
akhirnya melenceng entah ke laut mana.  

Semarang, April 2014
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SAMBUNGAN JAJARAN PEJABAT DIVISI PERUM PERHUTANI JENJANG 2A - 2B

JABATAN NAMA
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mas Timur lebih luas mengelola Hutan Lind-
ung dari pada Hutan Produksi.

 Sedangkan untuk Hutan Lindung yang 
ada di KPH Banyumas Timur tebagi dalam 4 
wilayah Kabupaten yaituKabupaten Banyu-
mas 7.788,32 Ha, Kabupaten Purbalingga   
10.944,03 Ha, Kabupaten Banjarnegara 
2.112,76 Ha dan Kabupaten Cilacap seluas  
82,90 Ha.

Untuk menjamin kelestarian Hutan 
Lindung pada prinsipnya dilarang melaku-
kan kegiatan penebangan dan pengolahan 
lahan dengan Sistim Tumpangsari, untuk 
mengoptimalkan fungsi. Maka pemanfaatan 
Hutan Lindung dapat dilakukan melalui 
Pemanfaatan Jasa Lingkungan  seperti Air 
dan Usaha Wisata juga pemanfaatan hasil 
hutan bukan kayu dengan pengelolaan ra-
mah lingkungan.

 KSS PHBM dan Binling KPH Banyu-
mas Timur, Rahman Purwanto menam-
bahkan bahwa pemberdayaan masyarakat 
hutan lindung ada dua macam diantaranya : 

kegiatan di dalam kawasan hutan dan diluar 
kawasan hutan.

Adapun kegiatan di dalam kawasan 
hutan yang dilaksanakan antara lain : PLDT 
(Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan ), 
hijauan pakan ternak dan pemanfaatan air. 
Sedangkan di luar kawasan hutan yang su-

dah dilaksanakan antara lain perikanan, pe-
ternakan, P3K dan pembentukan koperasi.

Dengan diselenggarakannya peningkat-
kan pengetahuan diharapkan adanya pen-
getahuan kepada masyarakat desa hutan 
akan pentingnya hutan bagi kehidupan. 

Hms/Byt/Dwi S

4KPH BLORA DIVRE JATENG
Tim Gabungan Pengamanan hutan KPH 

Blora yang terdiri dari Polhutmob, Buser 
dan TNI Yonif 410 / Alugoro Blora berhasil 
menggagalkan angkutan kayu jati illegal dan 
mengamankan 13 batang kayu  2,147 M3 , 
dengan tiga orang tersangka dan satu buah 
truk dengan nomor Pol H 1390 MS yang ren-
cana akan dikirim ke Desa Ronggo wilayah 
Jaken Pati.

Berdasarkan Keterangan Wakil Adminis-
tratur/KSKPH Blora, Pandoyo S.Hut penang-
kapan itu bermula saat tim gabungan pada 
hari Kamis dini hari awal Mei 2014 saat  
melaksanakan patroli rutin di sekitar wilayah 
hutan BKPH Ngapus dan Nglawungan te-
patnya di jalan antara Desa Kaliori - Japah 
kabupaten Blora  berpapasan dengan truk 
yang mencurigakan. Dan akhirnya ketika 
berhasil dihentikan ternyata benar terdapat 
kayu yang tidak dilengkapai dengan Kete-
rangan Sah Hasil Hutan (SKSHH). 

 Truk dengan barang bukti dan tiga 
orang tersangka masing-masing Suparyono 
(33 th), Santoso (21 th) dan Sutarno (24 th) 
semuanya berasal dari Desa Ronggo Jaken 
– Pati  langsung diamankan di KPH Blora. 
Selanjutnya Wakil Administratur/KKPH Blora 
Pandoyo,S.Hut langsung menghubungi 
Ka satreskrim Blora, AKP Sudarto,SH dan 
ditindaklanjuti, hasil tangkapan truk, kayu 
dan tersangka kemudian langsung dikirim 
ke Polres Blora  untuk dilaksanakan proses 
secara hukum.

“ Saya berharap kasus tersebut diusut 

Petugas Gagalkan Pengiriman 13 Batang Kayu Ilegal 
sampai tuntas mulai dari pelaku, pengangkut 
dan panadahnya,” ujar Pandoyo berharap.

Pengamanan perbatasan
Wilayah perbatasan antara KPH Blora  

dan KPH Mantingan, khususnya di wilayah 
tiga BKPH, BKPH Nglawungan, BKPH Nga-
pus dan BKPH Kalinanas  memang menjadi 
Perhatian khusus dari kedua  KPH tersebut. 
Upaya pengamanan tidak pernah berhenti 
dalam upaya menekan terjadinya illegal 
loging baik secara preemtif, preventif dan 
refresif.

Aktivitas pencurian di wilayah perba-
tasan tersebut masih tinggi dan dilakukan 
secara berkelom-
pok.

“ Pelaku pencuri-
an dilakukan berke-
lompok dengan jum-
lah rata-rata 30- 50 
orang yang disertai 
dengan kekerasan 
dan penyanderaan 
terhadap petugas. 
Maka kekuatan tim 
gabungan dengan 
melibatkan TNI dan 
Polri demi meng-
amankan Hutan 
te tap terus dilak-
sanakan. Hasilnya 
memang pencurian-
pencurian pohon 
besar sudah mulai 
menurun,” tegas 
Pandoyo.

Dari hasil pe-
me rik saan kayu 

tersebut diperkirakan kayu dari petak 119 
a RPH Nglawungan BKPH Nglawungan. 
Kayu yang dicuri tersebut letaknya berada 
di perbatasan KPH Blora dan KPH Man-
tingan. Dari hasil tim gabungan tersebut 
Administratur/KKPH Blora, Joko Sunar to, 
S.Hut menyatakan rasa lega mengingat 
pelaku- pelakunya adalah  dari daerah yang 
menjadi  target  dan prioritas selama ini 

“ Kami akan memberikan apresiasi 
ataupun insentif kepada Tim Gabungan 
pengamanan tersebut dengan tujuan agar 
tetap termotivasi dan tetap semangat,” ujar 
Adm/KKPH Blora, Joko Suanto menambah-
kan. Hms Blr-SW

4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE  JATENG.
Bertempat di Aula Wisma PT. Palawi 

Baturaden pada 17 April 2014 KPH Banyu-
mas Timur  menyelenggarakan peningkat-
kan pengetahuan pemberdayaan dan pen-
gelolaan hutan lindung kepada masyarakat 
desa hutan di Kabupaten Banyumas.

Acara tersebut dihadiri antara lain 
Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Banyumas, Kasi PS-
DHL, KSS PHBM dan Binling, Asper BKPH 
Gn.Slamet Barat, KRPH Karanggandul, 
KRPH Baturaden, Ketua LMDH dan Mandor 
Pedamping PHBM.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan 
Kehutanan Kabupaten Banyumas dalam 
sambutannya mengatakan bahwa mengenai 

keterlibatan masyarakat desa hutan sangat 
diperlukan, agar fungsi dan keberlanjutan 
hutan tetap terjaga sebagai penyangga air 
harus dipertahankan keberadaannya.

 Salah satunya dalam hal Pemban-
gunan KBR (Kebun Bibit Rakyat) khusus 
kepada masyarakat Kabupaten Banyumas 
di tahun 2014 tersebar di sembilan desa. 

Sementara itu Kasi PSDH KPH Banyu-
mas Timur, Kusmanto dalam sambutanya 
menyampaikan bahwa luas kawasan hu-
tan KPH Banyumas Timur 46.451,96 Ha, 
yang terdiri dari Hutan Lindung 20.928,01 
Ha (45.01%), Hutan Produksi 5.400,80 
Ha (11.6%) dan Hutan Produksi Terbatas  
20.123,15 Ha (43.3%). Artinya KPH Banyu-

Tingkatkan Pengetahuan Masyarakat 
Dalam Pengelolaan Hutan Lindung

Wakil Adminis tratur/KSKPH Blora, Pan-
doyo S.Hut.

Petugas dengan tiga tersangkan dan barang bukti kayu hasil 
kejahatan yang berhasil diamankan.

4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE  JATENG
Target produksi sadapan KPH Banyu-

mas Timur Divre Jateng tahun lalu me-
ngalami penurunan yang cukup drastis. 
Dari target yang ditetapkan 3.800 ton hanya 
bisa terealisasi 3.100 ton. Tidak tercapainya 
produksi sadapan tersebut salah satu ken-
dalanya disebabkan faktor cuaca, terutama 
pada musim penghujan dimana di beberapa 

lokasi sadap medan yang dilalui cukup be-
rat.

“ Seperti di wilayah BKPH Karangkobar 
dan wilayah-wilayah di Gunung Slamet 
Timur medan yang dilalui cukup berat karena 
daerah pegunungan. Disamping itu angin-
nya juga cukup kencang sehingga menjadi 
kekhawatiran masyarakat untuk melakukan 
penyadapan,” kata Adm/KKPH Banyumas 

Timur Divre Jateng, Wawan Triwibowo S Hut 
kepada BINA di sela aksi bakti sosial di RPH 
Sidomulih BKPH Kebasen (3/5).

Tidak tercapainya target tersebut Wa wan 
yang dilantik menggawangi KPH Ba nyumas 
Timur sejak awal Pebruari 2014 bersama 
jajaranya mencari solusi dan menyusun 
strategi untuk menggenjot produksi sadapan 
KPH Banyumas Timur.  Bersambung hal 22

Sadapan KPH Banyumas Timur
Sudah Leading Kembali Adm/KKPH Banyumas Timur, 

Wawan Triwibowo S Hut.

Lokasi penyadapan RPH Sidomulih BKPH Kebasen.
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4KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Masyarakat sekitar hutan, khususnya 

masyarakat yang tinggal di lingkungan hutan 
terpencil senantiasa menjadi fokus berbagai 
kegiatan sosial. Bagi Perum Perhutani yang 
wilayah hutannya berbatasan dengan desa-
desa sekitar hutan menjadi penting untuk 

memberi perhatian kepada masyarakat terse-
but. Disadari agar keamanan dan kelestarian 
hutan bisa tetap terjaga tidak lepas dari peran 
masyarakat sekitar hutan tersebut. Karena 
kalau Perhutani peduli kepada masyarakat 
sekitar maka masyarakat sekitar itu juga akan 
peduli kepada Perhutani. Dan ini menjadi 

sangat penting karena untuk menjaga hutan 
Perhutani tidak bisa bekerja sendiri.

Seperti kegiatan Bakti Sosial Dharma 
Wanita Persatuan Perhutani yang yang 
digelar 22 April 2014 lalu di Dukuh Kaliwa-
das Desa Surajaya Kecamatan Pemalang, 
Kabupaten Pemalang masuk wilayah RPH 

Paduraksa BKPH Slarang KPH Pemalang, 
adalah wujud kepedulian Perhutani. Kaliwa-
das merupakan perdukuan yang letaknya 
jauh terpencil di tengah hutan dimana ham-
pir 50 % penduduknya hidup dibawah garis 
kemiskinan dan hampir 90 % penduduknya 
bermata pencaharian tergantung dari keg-
iatan Perhutani.

“ Sehingga kami memandang bahwa keg-
iatan bakti sosial tersebut sangat tepat dilak-
sanakan di dukuh Kaliwadas Desa Surajaya 
ini, “ kata Ny Sri Budiarti Teguh Hadi Siswanto 
selaku Ketua Panitia dalam Kegiatan Penana-
man dan Bakti Sosial Dharma Wanita Perum 
Perhutani melaporakan dalam kegiatan apel 
di petak 44 a RPH Padraksa BKPH Slarang 
KPH Pemalang (22/4) sebelum dimulainya 
kegiatan bakti sosial.

Dalam kegiatan bakti sosial yang ber-
langsung menempati gedung sekolah SD 
Surajaya 04 antara lain berupa khitanan mas-
sal 51 anak, donor darah 100 peserta, pen-
gobatan kesehatan umum 300 peserta dan 
potong rambut 107 peserta. Selain itu juga 
dibagikan 350 paket sembako. Sementara 
berbagai bantuan CSR dari dana PKBL juga 
diberikan yang meliputi bantuan pembuatan 
pagar sekolah SD, bantuan rehabilitasi MCK 
SD dan bantuan pembutan MCK Desa serta 
penyerahan bantuan paket buku kepada 265 
anak SD.

Bakti sosial yang dilaksanakan usai keg-
iatan menanam bersama di lokasi tanaman 
awal tahun petak 44 a RPH Paduraksa BKPH 
Slarang ,ditegaskan Ny Teguh yang juga istri 
Direktur SDM dan Umum itu sebagai wujud 
kepedulian Perhutani terhadap masyarakat 
sekitar hutan. Dengan kegiatan tersebut ia 
berharap masyarakat sedikit terbantu dan 
timbal baliknya masyarakat ikut berperan aktif  
membantu menjaga keamanan hutan.

Sementara Direktur Utama Perum 
Perhutani Ir Bambang Sukmananto dalam 
sambutannya menilai positif peran aktif yang 
dilakukan Dharma Wanita Perhutani tersebut 

dalam rangka 
mewujudkan visi 
dan misi Perhu-
tani. Kegiatan 
bakti sosial yang 
dikemas dalam 
rangkain kegiatan 
peringatan HUT 
Perhutani ke - 53 
itu ditegaskan 
Bambang meru-
pakan bagian 
daripada nilai-ni-
lai yang selaman 
ini dianut dan di-
perjuangkan Per-
hutani. Yaitu nilai-
nilai kejujuran dan 
kepedulian.

“ N i l a i - n i l a i 
itulah yang ha-
rus dipertahankan 
untuk menuju 
Perhutani Eksel-
en dimasa akan datang. Umur Perhutani yang 
sudah 53 tahun, umur yang sudah cukup de-
wasa untuk menuju kepada kematangan un-
tuk mencapai Perhutani Ekselen,” tegasnya.

Bakti sosial dan kegiatan tanam Dharma 
Wanita Perhutani yang diikuti sekitar 500 
peserta karyawan/karyawati Perhutani Divre 
Jateng DPW Pusat dan DPW Divre Jateng 
itu juga diberikan bantuan kepada beberapa 
orang janda pegawa Perhutani yang sua-
minya meninggal dalam tugas. Bantuan un-
tuk petugas penjaga malam kantor Menejer 
Komersial Kayu Purwokerto, Zakaria yang 
rumahnya terbakar habis saat menjalankan 
tugas jaga.

Segenap Administratur Divre Jateng juga 
diberikan sertifat VLK atas kiner-
janya yang baik, penghargaan ke-
pada 50 orang mandor berprestasi 
serta bantuan sarana dan prasa-
rana untuk 21 TK Tunas Rimba 

Divre Jateng dan Divre Jatim. Sebagarai rasa 
terima kasih atas suksesnya penyelengga-
raan kegiatan Dharma Wanita Perhutani juga 
memberikan penghargaan plakat kepada Ke-
pala Divisi Regional Jawa Tengah dan Admin-
istratur KPH Pemalang bersama jajarannya 
yang telah bersusah payah bekerja sehingga 
suksesnya kegiatan.

Khusus bagi jajaran panitia dari KPH 
Pemalang yang dipimpin oleh Administratur 
Rukman Supriatna S Hut tentu juga mem-
berikan  kepuasan dan kebanggan tersendiri. 
Puas karena hasil kerja keras berjalan sesu-
ai yang diinginkan dan bangga karena KPH 
Pemalang dijadikan puncak ajang kegiatan 
akbar bakti sosial dalam peringatan HUT Per-
hutani ke-53.  S.Widhi

 Dharma Wanita Perhutani
Peduli Tanam dan Peduli Sosial

Ketua YTRP Pusat Ny Irma Bambang Sukmananto menyerahkan paket bingkisan sembako.

Dirut didampingi Dirum SDH dan Umum dan istri menyerahkan bantuan CSR PKBL. Ibu Dirut berpartisipasi donor darah. Dirut menyerahkan kenang-kenangan untuk peserta khitan. Kadivre Jateng dengan plakat kenang-kenangan.

Ketuan Dharma Wanita Perhutan Bantuan untuk 21 TK Divre Jateng 
dan Divre Jatim.
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Masyarakat Sambut Gembira 'Aksi Peduli Kasih' 

4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Banyak potensi yang dimiliki para ibu. 

Namun lantaran kesibukannya sebagai 
seorang istri sedikit dari ibu-ibu yang bisa 
mengembangkan potensinya. Untuk itu 
Paguyuban Istri Karyawan (PIK) Perhu-
tani KPH Banyumas Timur mencoba untuk 
memberikan kesempatan kepada ibu-ibu 
yang memiliki bakat untuk tampil dalam 
kegiatan pencaian bakat membatik.

Kalau selama ini potensi para ibu 
hanya menjadi bakat terpendam yang bah-
kan tidak pernah bisa mengembangkan 
potensinya lantaran kesibukannya ajang 
mencari bakat membatik yang digelar PIK 
Perhutani KPH Banyumas Timur bisa se-
dikit menjadi menjadi obat kerinduan untuk 
sekedar menyalurkan bakat atau hobby.

Acara mencari bakat membatik 
memang hanya menjadi salah satu ke-
giatan dari agenda kegiatan Paguyuban 
Istri Karyawan Perhutani KPH Banyumas 
Timur. Dan ajang pencarian bakat memba-
tik diharapkan bisa menjadi pengalaman 
positif bagi para ibu.

“ Dengan ibu-ibu kita ajak dalam kegi-
atan akan memberikan pengalaman yang 
positif. Tapi yang jelas dengan kegiatan-
kegiatan yang kita lakukan adalah untuk 
semakin mempererat hubungan antara 
ibu-ibu yang satu dengan yang lainnya,” 
kata Ketua Paguyuban Istri Karyawan Per-

hutani KPH Banyumas Timur, Ny Kusma 
Sandrasari Wawan Triwibowo kepada 
BINA disela kegiatan itu (5/5).

Menurut Sandrasari yang mendampingi 
tugas suami di KPH Banyumas Timur se-
jak tiga bulan lalu itu dipilihnya membatik 
dalam ajang mencari bakat dari para istri 
rimbawan karena keinginannya untuk 
menggali khasanah baru pembatikan. 

 “ Batik adalah budaya kita, yang perlu 
terus dikembangkan. Dan saya kepingin 
punya batik dengan ciri khas Perhutani. 
Saya ingin pola atau corak yang bersang-
kutan dengan alam. Corak yang berkaitan 
dengan pinus misalnya memberikan corak 
batik khas Perhutani KPH Banyumas 
Timur,” lanjutnya.

Ditambahkan Sandrasari yang dalam 
kesempatan itu juga didampingi wakilnya, 
Ny Desmaniar M. Arta menegaskan 
diselenggarakannya ajang tersebut bisa 
didapatkan talenta ibu-ibu dibidang pem-
batikan untuk selanjutnya bisa dilakukan 
pembinaan dengan baik.

Disamping dirinya juga pencinta ba-
tik dari situ bisa dikembangkan budaya 
membatik di Perhutani. Dan batik dengan 
motif khas Perhutani diharapkan nanti-
nya bisa diterima di masyarakat dan bisa 
menambah referensi dunia pembatikan di 
tanah air. 

S.Widhi

Batik Corak Khas Perhutani
Ny Ali Rohani, istri Asper BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur mendemontrasi-

kan kebolehan membatiknya khas Banyumasan disaksiakan ketua dan pengurus PIK 
Perhutani KPH Banyumas Timur.4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG

Sejalan dengan perkembangan dan pe-
rubahan kebijakan perusahaan ada tiga hal 
kebijakan mendasar untuk menjaga eksis-
tensi perusahaan dalam menuju Perhu-
tani Ekselen pada 2020. Yakni perlu adanya 
kepedulian kepada perusahaan, kepada 
karyawan, tanaman dan kepedulian sosial. 
Kepedulian kepada masyarakat, masyara-
kat sekitar hutan khususnya merupakan 
implentasi yang harus dijalankan bersama 

dengan kebijakan lainnya. 
“ Seperti kegiatan Bakti Sosial yang kami 

gelar bertajuk ‘Aksi Peduli Kasih’ ini. Yakni 
dengan memberikan beberapa pelayanan 
gratis, baik pelayanan pengobatan maupun 
pelayanan lainnya kepada masyarakat seki-
tar hutan,” kata Adm/KKPH Banyumas Timur 
Divre Jateng, Wawan Triwibowo S Hut kepa-
da BINA disela ajang Baksti Sosial (Baksos) 
yang digelar   di tengah hutan wilayah RPH 
Sidomulih BKPH Kebasen (3/5).

Dipilihnya lokasi itu ditambahkan 
Wawan sangat tepat mengingat disana 
ada dua desa, Sidomulih dan Sawangan 
yang selama ini belum pernah tersentuh 
kegiatan pengobatan gratis. Masyarakat 
pun menyambut sangat antusias aksi sosial 
yang digelar KPH Banyumas Timur itu dan 
berharap di waktu-waktu berikutnya bisa 
ditindaklanjuti.

Kegiatan Aksi Peduli Kasih yang 
melibatkan Dinas Kesehatan Purwokerto, 
Dinas Kehutanan, GKJ, GBI dan sejum-
lah stakeholder diantaranya memberikan 
pelayananan kesehatan penyakit umum, 
pelayanan KB implan dan potong rambut 
gratis. Masyarakat dari kedua desa pun tam-
pak beruyun, datang silih berganti untuk bisa 
mendapat pelayanan kesehatan gratis dan 
potong rambut gratis. 

“ Target kami untuk 
pengobatan sekitar 300 
orang dan potong rambut 
200 orang dari masyarakat 
sekitar hutan bisa me-
manfaatkan momentum ini 
secara gratis,” kata Wawan 
dimana kegiatan sosial itu 
terselenggara juga sebagai 
ungkapan rasa syukur ter-
kait HUT Perhutani ke-53. 

Ditambahkan Wawan 
bahwa kegiatan sosial 
yang digelar di tengah hu-
tan itu bukan satu-satunya 
kegiatan, kegiatan serupa 
juga akan digelar di Ban-
jarnegara.  Katanya sudah 
ada tawaran gratis dari 
GKJ dan GBI Purwokerto 

untuk bekerjasama dalam kegiatan sosial 
untuk masyarakat sekitar hutan itu. Bahkan 
di BKPH Karangkobar rencananya juga me-
manfaatkan salah satu ruang untuk dibikin 
klinik bekerjasama denag Rumah Sakit 
Islam di Karangkobar. Harapannya dengan 
klinik itu baik penyadap maupun karyawan 
juga bisa mendapatkan pelayanan gratis 
kesehatan.

Sementara itu Kepala Dinas Pertanian 
Kehutanan dan Perekbunan, Banyumas  
Ir Tjun Tjun Sunarti Rothidie M Si dalam 
sambutannya sangat menyambut baik aksi 
sosial yang diselenggarakan Perhutani KPH 
Banyumas Timur itu. Ia berharap sinergitas 
yang sudah terjalin bisa terus bisa dilanjut-
kan tidak hanya pada momen aksi sosial 
tetapi juga yang menyangkut dengan tugas-
tugas pokok antara kedua instansi. Karena 
ditegaskan Tjun Tjun baik Perhutani maupun 
Dinas memiliki tugas yang sama dalam me-
lestarikan hutan. S.Widhi

Bisa .... Sambungan hal 19

“ Solusi bagaimana agar penyadap bisa 
rajin menyetor sadapannya secara rutin. 
Yakni selama musim penghujan dari awal 
Pebruari sampai 30 Juni 2014 kita adakan 
Gebyar Sadapan berhadiah dengan hadiah 
utama sepeda motor, kambing dan televisi,” 
jelasnya lebih lanjut.

Tampaknya solusi itu membuahkan hasil 
yang signifikan untuk menggenjot produksi 
sadapan pinus KPH Banyumas Timur. Buk-
tinya sampai awal April lalu KPH Banyumas 
Timur bisa leading di sadapan bisa menge-
jar ketertinggalan dibanding tahun lalu. 

“ Tepatnya sampai 2 April kemaren 
kami sudah leading 40 ton dibanding tahun 
lalu. Artinya selama Pebruari sampai April 
kami sudah bisa mengejar ketertinggalan 
dibanding kan tahun lalu 100 ton lebih tinggi 
karena difisit 60 ton sekarang sudah lebih 
tinggi 40 ton,” jelas Wawan. 

Dengan diselenggarakannya Gebyar 
Sadapan tersebut terbukti para penyadap 

termotivasi, terpacu dan bisa menyetor ha-
sil sadapannya. Minimal 10 hari penyadap 
wajib setor sadapan sebanyak 50 kilogram. 
Untuk sekali setor 50 kg mereka mendapat 
satu kupon putih dan terus diakumulasikan 
menjadi 10 kupon untuk ditukar dengan ku-
pon biru untuk bisa diundi memperebutkan 
hadiah-hadiah utama.  

 “ Kupon biru itulah yang nanti diundi un-
tuk mendapatkan hadiah utama. Kupon pu-
tih hanya untuk hadiah hiburan mulai VCD, 
Magiccom dan lain-lain. Jadi harapannya 
dengan adanya Gebyar Sadapan ini tidak 
ada penyadap yang setor satu kupon un-
tuk bisa mendapatkan hadiah utama,” kata 
Wawan dan berharap target sadapan yang 
dibebankan perusahaan tahun ini bisa terca-
pai. Undian tahap pertama sudah dilakukan 
21 April lalu dan pengundian hadiah uama 
akan dilakukan 5 Juni mendatang.

Ditegaskan, dibandingkan tahun lalu 
dengan target sadapan 3.800 ton dan hanya 
bisa terpenuhi 3.100 ton diharapkan stimu-
lan-stimulan yang diberikan kepada para 

penyadap bisa menjadikan 
lebih rajin melakukan peny-
adapan. Karena beban dari 
perusahaan untuk sadapan 
getah pinus KPH Banyumas 
Timur tahun ini bukan lebih 
ringan tetapi sebaliknya, 
lebih berat. Target sadapan 
KPH Banyumas Timur tahun 
ini bertambah dari 3.800 ton 
menjadi 4.473 ton.

“ Ya semoga stimulan-
stimulan yang kami berikan 
bisa membuat penyadap 
lebih rajin menyadap se-
hingga target yang telah 
ditetapkan manajemen bisa 
terpenuhi syukur malah ter-
lampaui,” pungkas Wawan 
berharap dimana untuk 
mengatasi kekhawatiran-
kekahatiran itu juga dilaku-
kan doa-doa bersama di 
tengah hutan.  S.Widhi

Kadistanhutbun, Ir Tjun Tjun Sunarti Rothidie (kiri) didampingi istri Adm KPH Banyumas 
Timur Ny Kusma Sandrasari Wawan Triwibowo dan Bambang (GBI) tinjau lokasi baksos.

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwi-
bowo S Hut  ditengah peserta yang berobat. 

Animo masyarakat yang berobat gratis.
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4KPH KENDAL DIVRE JATENG
Penjatuhan hukuman kepada pelaku-

pelaku kejahatan hutan di Perhutani di-
katakan Wakil Adm/KSKPH Kendal, Iwan 
WS masih sangat ringan. Hal tersebut 
karena undang-undang yang mengatur 
tindak kejahatan hutan tersebut mengacu 
kepada undang-undang (UU) hutan di luar 
Jawa tidak kepada hutan Perhutani secara 
spesifik. Demikian ia katakan kepada BINA 
di ruang kerjanya belum lama ini. 

“ Seperti dalam UU no.41 dan UU no.18 
yang baru jelas tertulis penggambaran un-
dang-undang luar Jawa bukan ke arah hu-
tan Perhutani,” jelas Iwan yang kembali ke 
KPH Kendal dan memimpin menggawangi 
keamanan KPH Kendal ini.

Hal itu, lanjutnya diperparah lagi keba-
nyakan hakim-hakin yang menangani ka-
sus-kasus tersebut juga berasal dari luar 
Jawa yang biasa menangani pembalakan 
di luar Jawa.

Dalam pembahasan-pembahasan ten-
tang UU tersebut yang melibatkan pihak 
pengadilan, kepolisian dan Perhutani sendiri 
sejauh ini dikatakan belum menemukan titik 

temu yang 
memuaskan. 
Diakui pihak 
p e n g a d i l a n 
juga masih 
merasa ke-
sulitan untuk 
menjatuhkan 
vonis sepadan 
dengan tingkat 
k e j a h a t a n 
pelaku-pelaku 
pemba lakan 
kayu di Perhu-
tani, dan kayu 
BB hasil ke-
jahatan disita 
untuk negara.       

“ Ada yang 
m e w a c a n a 
agar kayu BB 
bisa balik ke 
Perhutani pen-
anganan ka-
sus kejahatan 
hutan di Per-

hutani menggunakan KUHP no.362 
dengan kasus pencurian biasa. Men-
gacu  dari situ kayu BB bisa balik ke 
Perhutani tidak disita untuk negara,” 
jelas Iwan lebih lanjut yang dalam ke-
sempatan itu juga didampingi Totok 
K, Humas KPH Kendal.

Sementara itu, menyinggung 
keamanan hutan di KPH Kendal 
sendiri dikatakan Iwan sejauh ini juga 
cukup kondusif. Angka kejahatan 
hutan sangat kecil. Dari data yang 
ada sampai Maret lalu KPH kendal 
hanya kehilangan 26 pohon dengan 
nilai kerugiannya sekitar Rp 33 juta. 
Namun demikian pengamanan hutan 
KPH Kendal harus turus ditingkatkan, 
kerena  niatan jahat pencuri selalu 
mencari kelengahan petugas. Patroli 
dan koordinasi terus ditingkatkan, 
terutama dalam menjalin hubungan 
baik dengan segenap stakeholder 
termasuk LMDH dan masyarakat 
sekitar hutan.

Seperti terungkapnya kasus pen-
curian di wilayah BKPH Subah, Plelen 
belum lama ini yang terungkap berkat 
laporan dari masyarakat. Kajadian-
nya sebenarnya sudah berlangsung 
bertahun-tahun tapi kasusnya sulit 
terungkap lantaran baru diketahui 
pencurinya bukan di masyarakat 
setempat. Dari hasil penelusuran to-
koh pencuri berasal dari luar daerah, 
seperti Pati dan Rembang dengan 
mempekerjakan orang dari daerah 
Kaliancak yang dikomando Maryono.

Bahkan ditambahkan Iwan, selain 
mengambil orang dari daerah lain alat-alat 
angkut yang digunakan untuk mencuri juga 
didatangkan dari luar daerah. Sebuah mobil 
inova digunakan untuk men-drop pencuri 
setelah penebangan selesai baru truk yang 
dipersiapkan jauh dari lokasi masuk untuk 
mengangkut kayu. 

“ Awal ketahuannya juga berkat informa-
si dari masyarakat yang ditindaklanjuti Asper 
setempat dengan melakukan koordinasi 
dengan Polsek Limpung. Sesuai informasi 
jajaran petugas melakukan pengengepu-
ngan wilayah yang dilaporkan. Pengepu-
ngan dilakukan sejak pukul 16.00 sore dan 
pada dini hari sekitar pukul 02.00 pagi kita 
berhasil menangkapnya,” kata Iwan.

Para pelaku dua sopir dan barang bukti 
hasil kejahatan berupa dua batang pohon 
dengan kubikasi 4 M3 berhasil diamankan 
dan kasusnya sekarang sudah ditangan 
Polres Batang. Tapi Iwan menyayangkan 
dari penyergapan tersebut Muryono yang 
menjadi incaran berhasil lolos dan sampai 
saat ini masih terus dilakukan pengejaran. 

Ia berharap Muryono bisa segera 
tertangkap sehingga bisa menguak lebih 
lebar jaringan pencurian kayunya. Kapolres 
Batang, AKBP Widiatmoko pun dikatakan 
Iwan juga sudah berkomitmen membantu 
Perhutani dalam menangani memberan-
tas kejahatan di hutan. Pendalaman dan 
pengejaran terhadap Muryono akan terus 
dilakukan dan berharap kasusnya bisa di-
tangani dengan baik dan hukuman setimpal 
bisa dijatuhkan sesuai dengan tingkat keja-
hatannya. 

S.Widhi

B  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

LMDH Wonoyoso Hijaukan 104 Ha Hutan HPD

4KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG

Suasana sedih menyelimuti Dukuh 
Jumbleng Desa Pasegeran Kecamatan 
Pandanarum Kabupaten Banjarnegara. 
Salah satu warga mereka, Turyanto (39), 
baru saja kehilangan rumah beserta seluruh 
isinya. Minggu, 20 April 2014 sekitar pukul 
15.00 WIB si jago merah melalap habis 
rumah Turyanto.  Kebakaran tersebut dik-
etahui kali pertama oleh Turyanto sendiri 
yang baru saja pulang dari menyadap getah 
pinus hutan. Pada saat itu tidak ada seorang 
pun di rumah. Hanya dalam waktu satu jam, 
rumah dengan konstruksi kayu itu luluh rata 
dengan tanah. 

Belum diketahui apa penyebab terjadin-
ya kebakaran tersebut. Rumah Turyanto 
yang berada di lokasi paling tinggi diantara 
permukiman di Dukuh Jumbleng membuat 
warga di sekitar tidak sadar bahwa telah 
terjadi musibah kebakaran. Turyanto yang 
tinggal bersama istri, anak, menantu dan 
cucunya untuk sementara waktu harus men-
gungsi di rumah kerabatnya.

Musibah ini mengundang keprihatinan 
bagi Perum Perhutani. Kamis, 24 April 2014, 
Administratur/KKPH Banyumas Timur di-
dampingi Wakilnya, Asper BKPH Karangko-
bar dan KRPH  Pandanarum beserta jajaran-
nya mengunjungi Turyanto dan keluarganya 
di lokasi bekas kebakaran. Administratur/
KKPH BanyumasTimur, WawanTriwibowo, 
S.Hut, MP mewakili segenap karyawan Pe-
rum Perhutani menyampaikan rasa prihatin 
yang sedalam-dalamnya atas musibah yang 
terjadi. Sebagai entuk rasa kepedulian pada 
kesempatan itu diserahkan santunan berupa 
uang tunai sebesar Rp 2 juta sumbangan 
dari karyawan KPH Banyumas Timur. yang 
diserahkan oleh Wakil Administratur. Selain 
itu diserahkan pula santunan dari sumban-
gan dari Paguyuban Administratur Divisi 
Regional Jawa Tengah sejumlah Rp 10 juta 

diserahkanoleh 
Admin i s t ra tu r /
KKPH Banyuma-
sTimur.

“Kami turut 
prihatin atas 
musibah yang 
terjadi, semoga 
keluarga Bapak 
Turyanto diberi 
kesabaran dan 
ketabahan. Uang 
santunan yang 
kami berikan 
semoga dapat 
meringankan be-
ban Pak Turyan to 
untuk memba-
ngun rumah 
kembali,” kata 
Admin i s t ra tu r /
KKPH Banyumas 
Timur.

Kepala Dusun 
yang mewakili 
pihak keluarga 
m e n g u c a p k a n 
terimakasih atas 
bantuan dari Per-
hutani tersebut. 
Dan keluarga Tu-
ryanto tak kuasa 
menahan tangis 
dan tak henti 
mengucap syu-
kur atas bantuan 
yang diberikan. 
Perum Perhutani 
KPH Banyumas 
Timur dan Pa-
guyuban Administratur Divisi Regional Jawa 
Tengah.

 Hms Byt/Dwi.

Turyanto ketika menerima bantuan dari 
Perhutani dan bawah puing-puing rumah 
Turyanto yang luluh lantak.

Si Jago Merah Lalap Habis Rumah Penyadap Turyanto 

4KPH BLITAR DIVRE JATIM
Berawal pada 2004 pasca reformasi, 

penjarahan hutan dimana-mana yang men-
gakibatkan hutan gundul, lahan kritis dan 
sumber mata air untuk mengaliri sawahpun  
tidak ada dan tatkala hujan lebat air mengalir 
deras dari hutan ke perkampungan dan per-

sawahan yang mengakibatkan gagal panen. 
Pada saat itu tergugahlah semangat  Agus 
Sutomo,  tokoh muda kelahiran 29 Juni 1973 
berniat untuk menghijaukan hutan. Sejak 
saat itu sebelum terbentuk LMDH, bapak 
tiga anak ini mulai berkecimpung dalam ke-
giatan peduli lingkungan. Sampai pada 2006 
terbentuklah LMDH Wonoyoso dan Agus 

Sutomo didaulat sebagai Ketuanya. LMDH 
Wonoyoso berada dipangkuan hutan RPH 
Sanggrahan, BKPH Kalidawir, KPH Blitar.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil  
di RS Bhayangkara Tulungagung dengan 
semangat yang tinggi dan didukung oleh 
anggota LMDH ia bekerja keras untuk 
mengembalikan hutan-hutan yang gun-

Gunakan KUHP No.362 Agar BB Balik Perhutani ?
SEPUTAR KPH

Wakil Administratur/KSKPH Kendal, Iwan WS

Wakil Adm/KSKPH Kendal, Iwan WS dengan 
trophi Juara I Lomba menembak yang diselengga-
rakan Kodim 0715 Kedal dalam rangka koordinasi 
dengan Kodim tersebut.
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dul. Disela-sela kesibukannya  Agus Sutomo dan anggota LMDH 
Wonoyoso lainnya  meluangkan  waktu untuk berbuat hal positif 
yaitu mereboisasi hutan HPD LMDH Wonoyoso seluas 104 Ha yang 
terdiri dari Hutan Lindung 40 Ha dan hutan produksi 60 Ha petak 1 
H RPH Sanggrahan, BKPH Kalidawir, KPH Blitar. 

Menurut informasi dari KRPH Sanggrahan, Dwi Siswoyo S.Hut 
kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan oleh LMDH Wonoyoso 
untuk HL sudah 100% dan HP mencapai 80%. Jenis tanaman yang 
ditanaman Jati, Sonokeling, Ac. AU dan MPTS Jambu Mente. 

Eksistensi kepedulian sosok  Agus Sutomo dapat dirasakan oleh 
warga masyarakat di sekitar hutan. Antara lain maanfaat besar yang 
dirasakan oleh penduduk sekitar adalah sumber air yang dulunya 
tidak mengalir saat ini sudah mengalir, masyarakat bisa menanam 
padi di sawah sepanjang tahun,  harga sewa sawah yang dulunya 
Rp 700 ribu kini mencapai Rp 5 juta per tahun. Dan yang terpent-
ing saat ini sudah tidak ada lagi banjir dari kawasan hutan Gunung 
Budeg.

Menurut Agus Sutomo kunci  keberhasilan reboisasi tidak 
terlepas dari  pendekatan kepada masyarakat, koordinasi antara 
LMDH, Perhutani dan masyarakat. Asper/KBKPH Kalidawir, Ade 
Juju, S.Hut menambahkan bahwa  pada 2015 sudah ada kontrak 
kerja penanaman sistim borong seluas 40,1 Ha antara Perhutani 
dengan LMDH Wonoyoso di petak 1e luas 20 Ha dan petak 1 r 
seluas 20,1 Ha. Menurut Agus Sutomo LMDH Wonoyoso meren-
canakan untuk menjadikan kawasan hutan Gunung Budeg sebagai 
tempat wana wisata dan pendidikan yang dapat memberikan kontri-
busi kepada masyarakat sekitar dan  Perhutani KPH Blitar. 

Hms Bltr/Putu

‘Sekar Jati Laras’ Munculkan
Peran Perhutani & Fungsi Hutan 

KPH JATIROGO DIVRE JAWA TIMUR
Belum lama ini KPH Jatirogo, Perum Perhutani Divre Jawa 

Timur telah membagi sharing produksi hasil tebangan tahun 2012 
di Lapangan Upacara Kantor pada malam hari bertepatan dengan 
HUT Perum Perhutani.

Agenda penyerahan dana sharing tersebut dilaksanakan malam 
itu cukup meriah karena saat itu KPH Jatirogo memeriahkan HUT itu 
dengan mendatangkan kesenian Campur Sari. 

“Memang kita sengaja pada saat itu punya dua hajat. Hajat 
pertama kita merayakan hari ulang tahun ke 53 dan penyerahan 

sharing produksi KPH Jarirogo tahun 2012,” papar Suhartono, Kasi 
PSDH KPH Jatirogo saat ditemui BINA beberapa hari lalu.

Tembang dan alunan gamelan tradisional membuat kesengsem 
dan membuat focus perrhatian saat Achmad Basuki, S.Hut, Adm 
memberikan sambutan. Bahkan undangan-undangan dari beberapa 
Polsek, Koramil, kecamatan-kecamatan dan semua LMDH turut 
mendengarkan penuh perhatian.   

Peran LMDH Sangat Penting, Bukan Organisasi Under Ground
Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) saat ini men-

jadi banyak pihak baik itu di internal Perhutani atau diluar dianggap 
kurang banyak mendukung dalam pengelolaan hutan di hutan jawa. 
Begitu juga diluar orang-orang Perhutani kerap cukup banyak me-
nilai sama. Bahkan LMDH terkesan bikinan Perhutani agar mereka 
tidak merongrong Perhutani.

Membaca opini yang di public semacam ini, Achmad Basuki, 
S. Hut, MM sebagai Administratur/KKPH Jatirogo Perum Perhutani 
Drive Jawa Timur berupaya membangun opini yang beraura positif 
dikalangan masyarakat seputar KPH Jatirogo. 

“Ibarat seperti obat nyamuk melingkar, beputar berkeliling dari 
tepi ujung yang akhirnya berujung bermuara di titik penyangga. 
Namun opini atau isuue ini saya balik. Dimulai dari KPH Jatirogo, 
karyawan-karyawan di daerah, selanjutnya ke teman-teman LMDH 
hingga berending keluar hingga masyarakat kota,” paparnya saat 
ditemui BINA setelah KPH Jatirogo ketika menyerahkan dan sharing 
produksi KPH Jatirogo tahun 2012 belum lama ini. 

Menurut Dia, organisasi masyarakat seperti LMDH, bukanlah 
organisasi sembarangan, justru mereka punya peran besar dalam 
membangun potensi hutan bagi Perhutani dan berpengaruh besar 
dalam kehidupan masayarakat luas, termasuk negara.

Dalam acara tersebut, Waka Adm KPH Jatirogo juga memberikn 
masukan kepada LMDH yang hadir agar bersama-sama perhutani 
untuk memikirkan serta berbuat sesuatu guna membangun, men-
jaga kelestarian serta mengoptimalkan penggunaan kawasan hutan 
untuk kemakmuran warga sekitar.

“Bapak-bapak LMDH bisa menggunakan kawasan hutan untuk 
dioptimalkan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Bisa 
ditanami empon-empon, rumput gajah dan lain sebagainya tanpa 
merusak pohon jatinya. Dan kita bisa bersharing disitu,” ungkap 
didepan semua penonton  yang hadir. 

Dari semua LMDH yang hadir, ada 7 LMDH yang mendapatkan 
dana sharing tersebut. Diantaranya ; Ngudi Luhur dari wilayah RPH 
Guwaran, BKPH Bate sebanyak Rp. 26. 498. 254,-. Lalu LMDH 
Sumber Rejeki dari RPH Tawun, BKPH  Bahoro, dan beberapa 
LMDH lainnya. 

Slamet Riyadi 
 

BINA DESA WANA DERAP DAERAH

Penilikan Verifikasi 
Legalitas Kayu

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Standar  Verifikasi Legalitas Kayu  (SVLK) adalah merupakan 

piranti alur lacak balak kayu yang diterapkan oleh Pemerintah dan  
berlaku bagi semua Badan Usaha / Perusahaan yang bergerak 
dalam industri kehutanan. Dimana dalam standar tersebut  mengacu 
pada International Acreditation Forum (IAF) yaitu IAF-MD 1:2007 for 
the Certification of Multiple Sites Based on Sampling dan DPLS 14.  

Penerapan Standar Verifikasi Legalitas kayu tersebut juga 
berlaku bagi Perum Perhutani sebagai salah satu BUMN yang 
mengelola hutan pruduksi di Pulau Jawa, ada beberapa hal yang 
ditetapkan dalam SVLK tersebut guna memantau kelestarian hutan 
produksi yang dikelola oleh Perhutani. 

Hal tersebut dijelaskan oleh Administratur/KKPH Randublatung 
Divre Jateng, Ir Herdian Suhartono disela-sela acara pada penilikan 
pertama verifikasi legalitas kayu di tempatnya. Dikatakan bahwa 
kriteria yang diberlakukan dalam VLK ini adalah  kepastian areal 
dan hak pemanfaatan,  memenuhi sistem dan prosedur penebangan 
yang sah,  keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu 
bulat,  pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan 
penebangan dan  pemenuhan terhadap peraturan ketenaga ker-
jaan. Dengan adanya beberapa kriteria tersebut dalam mengelola 
hutan produksi yang ada di KPH Randublatung akan jelas terlihat 
kemanfaatan dari adanya kegiatan kehutanan yang ada.

“ Dan ini sudah dipenuhi oleh Perhutani KPH Randublatung,” 
tegasnya.

Dalam VLK ini tambah Herdian Suhartono bisa digambarkan 
bahwa asal-usul produk kayu jati yang dihasilkan oleh Perhutani jika 
sudah terjual pada pihak ketiga baik oleh pabrikan maupun perda-
gangan kayu lainnya dapat dilacak asal usulnya mulai dari kawasan 
hutan sampai dengan pengguna terakhir. Hal tersebut karena doku-
men yang dipakai oleh Perhutani ditulis secara lengkap. 

“ Alur distribusi kayu bisa terlacak mulai dari kawasan hutan 
sampai dengan pembeli pertama, begitupun sebaliknya jika kayu 
dari Perhutani akan dilacak balak secara terbalik. Maksudnya dari 
pembeli terakhir hingga kekawasan hutan pun bisa dilakukan secara 
mudah," jelasnya lebih lanjut.

Libatkan pihak independen
Sasaran penilikan pertama Verivikasi legalitas kayu digunakan 

metode  Telaah Dokumen.  Telaah dokumen yang dimiliki Perum 
Perhutani  KPH Randublatung berupa dokumen Legalitas, doku-
men Perencanaan, dokumen Realisasi Kegiatan dan dokumen yang 
bersifat Prosedur (SOP) serta dokumen lain yang relevan selama 

satu tahun terakhir, Wawancara, Uji Petik/Observasi, Komparasi.
Penilikan pertama VLK  ini Perhutani melibatkan pihak PT Equal-

ity Indonesia yang merupakan salah satu auditor bidang lingkungan. 
Maksudnya adalah untuk menilai efektifitas serta konsistensi  dari 
Perum Perhutani menerapkan Sistem Legalitas Kayu (SLK) sesuai 
dengan Peraturan yang ada.

Ada beberapa tujuan dengan Verifikasi Legatas kayu yang di-
lakukan oleh Pemerintah dalam Verifikasi legalitas kayu  Penilikan 
dilakukan berdasarkan standar Verifikasi Legalitas Kayu dengan 
perhatian lebih kepada indikator-indikator yang harus diperbaiki 
sesuai Corrective Action Requests (CAR) atau Observasi pada saat 
Verifikasi Awal. Rumusan Corrective Action Requests (CAR) dan 
atau Observasi pada Verifikasi Awal akan dicermati kembali dengan 
memperhatikan relevansinya dengan standar Verifikasi Legalitas 
Kayu. 

Hms Rdb/Andan

Tingkatkan Kinerja, 
Briefing Karyawan

4KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Briefing karyawan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bo-

jonegoro diadakan secara bertahap dan difokuskan untuk karyawan 
yang bertugas dilapangan dengan tujuan untuk memberikan pem-
bekalan ilmu kepada karyawan agar dalam melaksanakan tugasnya 
lebih maksimal dan lebih baik lagi.

Slamet Siswanto selaku waka Adm/KSKPH Bojonegoro Barat 
dalam penjelasannya mengatakan bahwa kita harus bersyukur.

“ Selama ini kita mendapatkan nafkah dari Perhutani, sehingga 
kita dapat menafkahi keluarga. Apalagi manajemen Perhutani su-
dah memberikan perbaikan kesejahteraan dengan menaikan gaji 
dan meningkatkan status pekerja pelaksana (PP) menjadi pega-
wai sebanyak 1600 orang dan akan ditambah lagi sebanyak 1400 
orang. Jadi dengan adanya perbaikan kesejahteraan ini kita harus 
berkomitmen untuk meningkatkan kinerja kita ditahun 2014 ini.” ka-
tanya (22/4).

Sementara itu Waka Adm/KSKPH Bojonegoro Tengah, Mulyana 
selaku Koordinator Keamanan KPH Bojonegoro menghimbau semua 
jajaran di daerah agar benar-benar melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan job discription-nya masing-masing dan diawali dengan me-
ningkatkan kedisiplinan, kepedulian dan memenuhi target penyele-
saian pekerjaan secara kwantitas, kwalitas dan tepat waktu. 

“Untuk penyelesaikan hal itu semua kita harus saling berkoordi-
nasi dan  kerjasama , tim work solid. Kita ditargetkan untuk berhasil 
d ibidang Keamanan, Tanaman dan Produksi serta harus mengesti-
masi anggaran yang dikeluarkan dan memenuhi target pemasukan 
sebanyak Rp 37 Miliar tahun 2014 ini,” tegasnya.

Hms Bjr/Rafik

KRPH Sanggrahan, Dwi Siswoyo, S.Hut dan Ketua LMDH 
Wonoyoso Agus Sutomo komitmen  hijaukan hutan di RPH Sang-
grahan.
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DERAP DAERAHDERAP DAERAH

Seleksi Tenaga Polhutmob
4KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM

Menindaklanjuti surat Direktur Perlindungan Sumber Daya 
Hutan Perum Perhutani nomor : 158/058.2/Kam/Dir tanggal 8 April 
2014 perihal pelaksanaan pendidikan latihan pembentukan Polisi 
Hutan Mobil Tahun 2014 Perhutani adakan seleksi internal (14/4).

Guna mencukupi kekurangan personil Polisi Hutan Mobil di 
wilayah Divisi Regional Jawa Timur sebanyak 40 orang Perhutani 
Divisi Regional Jawa Timur mengagendakan pelaksanaan seleksi 
Polisi Hutan Mobil mulai tanggal 14-16 April 2014. 

Pada 14 April 2014 diadakan di Rayon I, 15 April 2014 diadakan 
di Rayon III dan Rayon IV dan16 April dilaksanakan di Rayon V.

Selain harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah 
ditentukan oleh manajemen, peserta seleksi Polisi Hutan Mobil 
juga harus mengikuti seleksi fisik (uji kesamaptaan) dan menjalani 
pemeriksaan kesehatan. 

Hadir dalam acara seleksi pembentukan Polisi Hutan Mobil 
wilayah Divre Jawa Timur, Kasi Kam Divre Jawa Timur, Rudi Juni-
antoro, S.Hut.

Dijelaskan oleh Rudi Juniantoro bahwa untuk 2014 Divre Jawa 
Timur membutuhkan sebanyak 88 orang Polhutmob.

“ Akan tetapi karena Direksi hanya memberikan kuota 120 
orang dengan rincian pembagian untuk Divre Jawa Barat sebanyak 
30 orang, Divre Jawa Tengah sebanyak 50 orang dan Divre Jawa 
Timur sebanyak 40 orang, maka kami berusaha untuk mengusulkan 
kembali kekurangan tenaga Polhutmob Divre Jawa Timur sebanyak 
48 orang lagi dan dalam waktu dekat Perhutani akan mengadakan 
perekrutan Peleton Khusus (tonsus) sebanyak sekitar 33 orang dan 
diambil dari Polhutmob senior dan Polhutmob rekrutan yang baru,” 
jelas Rudi Juniantoro. 

Hms Bjr/Rafik

Mahasiswa IPB Sharing 
Penggunaan GPS

Lima mahasiswa dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB), 
Aris Maulana Hakim, Nora Wikhen, Rizela Tiaranita, Putri Septiani 
L dan Jania Nurdela sharing ilmu pemakaian global positioning sys-
tem (GPS) ke Perhutani KPH Bojonegoro (4/4).

Praktek pemakaian global positioning system (GPS) yang diada-
kan di taman alun alun kota Bojonegoro juga diikuti oleh beberapa 
karyawan Perhutani Bojonegoro, dan pelajar SLTA yang magang di 
kantor Perhutani KPH Bojonegoro. 

Aris Maulana Hakim salah satu perwakilan dari mahasiswa IPB 
menjelaskan bagaimana cara pemakaian Global Positioning system 
(GPS) mulai dari mengaktifkannya, kemudian mengenalkan fungsi 
tanda-tanda yang ada pada pesawat GPS dan men-setting kaliber-

asinya untuk memperkecil kesalahan jarak pada lokasi yang telah 
ditentukan. Selanjutnya mengajarkan bagaimana mengatur dan 
mengunakan kompas pada alat GPS dan bagaimana cara memberi-
kan tanda atau jejak agar bisa dideteksi dan diketahui arah tujuan 
seseorang.

Alat GPS sendiri ada 3 macam jenisnya, untuk jenis yang keluar-
an pertama cara pemakaiannya harus di ruang yang terbuka karena 
untuk mencari sinyal di ruang tertutup sangat sulit sekali sedangkan 
untuk standar sinyalnya agar GPS bisa berfungsi dengan baik mini-
mal harus ada 5 sinyal, kemudian untuk GPS yang keluaran kedua 
sangat peka sekali di ruang tertutup atau di hutan yang sangat lebat 
bisa berfungsi dengan baik, sedangkan yang ketiga adalah GPS 
yang di-setting untuk kendaraan dengan cara men-setting peta 
daerah atau lokasi yang dituju dengan program yang dilengkapi 
dengan suara.

Tujuan diadakannya pelatihan pemakaian GPS ini menurut 
Kaur Lingkungan, Hery Nurcahyo untuk menambah wawasan dan 
ilmu agar kita lebih mengetahui dan menguasai bagaimana cara 
pemakaian alat GPS, dan dengan adanya alat GPS ini bisa menjadi 
terobosan bagi Perhutani untuk mengamankan hutan dari tindakan 
Illegal logging atau mengetahui kondisi sumber daya hutan yang 
sebenarnya secara detail.

Hms Bjr/Rafik

Juara I Persemaian 
4KPH KEBONHARJO DIVRE JAENG

Gangguan keamanan hutan (kamhut) menjadi ringan apabila 
menjadi tanggungjawab bersama. Kamhut tidak hanya tanggung-
jawab mandor polter  dan polhutmob melainkan semua karyawan 
perum perhutani baik tenaga lapangan maupun yang berada di 
KPH. Minimal memberikan informasi  kepada bidang terkait ter-
hadap adanya gangguan hutan. Demikian ditegaskan Wakil Adm/

KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar di depan peserta apel pagi 
yang diikuti semua karyawan KPH Kebonharjo di hutan petak 95 
RPH Gato BKPH Tawaran belum lama ini.

Kunci keberhasilan semua pekerjaan adalah adanya kemauan. 
Termasuk didalamnya dalam upaya penanggulangan gangguan 
kamhut. 

“ Jika kita mau pasti bisa. Namun, jangan lupakan selain kem-
auan harus ditunjang dengan komunikasi antar bagian, komuni-
kasi dengan pimpinan dan seterusnya. Situasi menjelang dan pasca 
pilihan legeslatif April 2014 biasanya sangat berpengaruh dengan 
terjadinya  gangguan kamhut. Untuk itu mari kita semua meningkat-
kan kewaspadaan. Mobolitas patroli wilayah rawan perlu mendapat 
perhatian. Koordinasi dengan pihak terkait tidak boleh diabaikan,” 
ajak  Asep.

Bukti kemauan jadi kunci keberhasilan adalah dengan suksesnya 
persemaian KPH Kebonharjo menjadi juara I Lomba Sertifikasi Ke-
bun Pangkas yang dilakukan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan 
Jawa dan Madura 1-5 April 2014 lalu. Persemaian Kebonharjo ber-
hasil menyisihkan persemaian KPH Balapulang, KPH Blora, KPH 
Cepu, KPH Gundih, KPH Pemalang, KPH Purwodadi, KPH Mantin-
gan dan persemaian KPH Randublatung. 

“ Persemaian kita awalnya kurang representatif untuk dilom-
bakan. Berbagai kekurangan terjadi pada persemaian kita. Namun, 
karena kita sudah komitmen bersama untuk lomba maka kita semua 
mau bekerja keras supaya persemaian kita memenuhi standar yang 
ada,” ujar Asep.

Bahkan, lanjutnya dengan semangat kebersamaan tinggi kita 
dapat mempersiapkan lapangan maupun administrasi dan akhirnya 
alhamdulillah persemaian kita menjadi Juara I. 

“ Baik keamanan maupun persemaian dapat menjadi lebih baik 
karena hadirnya rasa tanggung jawab bersama dan semangat keke-
luargaan,” tambah Asep .

Menurut Asep dengan kondisi kamhut yang relatif terkendali dan 
berhasil diraihnya Juara I persemaian tidak boleh membuat menjadi 
terlena . Senang dan bangga boleh tapi jangan sampai lupa diri. 
Prestasi ini justru harus membuat lebih rendah hati dan terus mem-
perbaiki segala kekurangan demi kemajuan pekerjaan kita semua. 
Tujuan akhir dari semua ini adalah demi tegaknya perusahaan kita 
agar kesejahteraan karyawan dan masyarakat dapat terwujud den-
gan baik. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

Tanam Pohon dan Normalisasi Kali 
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM – Bertepatan dengan Hari 

Bumi yang jatuh tanggal 22 April, Perhutani KPH Mojokerto bersama 
TNI Kodim 0815 Mojokerto, Komunikasi Relawan Siaga Bencana 
dan Adaptasi Perubahan Iklim (KORSABI) Kabupaten Mojokerto 
serta Advokasi Kelembagaan Bencana Nadhlatul Ulama (AKB 
NU) Kabupaten Mojokerto kembali turun lapangan. Mereka terjun 
ke Desa Mojowiryo, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, 
sebuah desa yang selalu menjadi langganan banjir dan mengalami 
kekeringan saat musim kemarau.

Ratusan anggota TNI dari Kodim 0815 Mojokerto yang dipimpin 
langsung Dandim 0815, Letkol Arm Putranto Gatot Sri Handoyo dan 
rimbawan Perhutani Mojokerto yang dipimpin Administratur KPH 
Mojokerto, Widhi Tjahjanto bersama relawan KORSABI melak-
sanakan penanaman serentak di wilayah desa tersebut. 

“ Tidak hanya penanaman pohon mahoni dan markisa, mereka 
juga melakukan pengerukan saluran air yang sudah cukup lama ti-
dak tersentuh pembangunan sebagai upaya normalisasi sungai dan 
bentuk aksi nyata dalam mencintai bumi,” ungkap Nawang Woelan, 
Regional Officer AKB NU. 

Dia menceritakan, Desa Mojowiryo selalu menjadi langganan 
banjir karena luapan anak sungai Marmoyo. Sungai yang dangkal 
mengakibatkan air meluap ke perkampungan warga dengan keting-
gian air bisa mencapai dada orang dewasa. 

“Saat Jombang hujan deras, disini pasti terkena imbasnya,” 
imbuhnya.

Sementara saat musim kemarau tiba, kampung ini justru men-
galami musibah kekeringan yang luar biasa. Hal tersebut diakui oleh 
Kades Mojowiryo, Taufiq Abbas. Dia mengatakan, selama musim ke-
marau tiba, warga desa ini mengandalkan air resapan yang dibuat 
warga.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi PHBM KPH Mojokerto, Tukani 
mengatakan untuk aksi-aksi serupa, KPH Mojokerto telah menyal-
urkan bantuan berbagai jenis bibit kepada masyarakat  sebanyak 
50.000 plances. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Gandeng Kejari Lamongan
  Antisipasi sekaligus menangani berbagai persoalan hukum dan 

tata usaha Negara yang mungkin terjadi, Perum Perhutani KPH Mo-
jokerto melakukan 
penandatanganan 
kerjasama dengan 
Kejaksaan Negeri 
(Kejari) Lamongan 
(25/4).

Penandatanga-
nan naskah kerjasa-
ma tersebut dilak-
sanakan oleh Admin-
istratur Mojokerto, 
Widhi Tjahjanto dan 
Kepala Kejaksaan 
Negeri  Lamongan,  
Erna Normawati 

Admin is t ra tur /
KKPH Mojokerto, 

Widhi Tjahjanto mengatakan, kerjasama tersebut merupakan 
kelanjutan kerjasama yang telah dilaksanakan bersama kejaksaan 
Lamongan sebelumnya. Ia berharap kerjasama dapat semakin me-
ningkatkan kualitas kemampuan dalam menyelesaikan permasala-
han hukum yang dihadapi, khususnya dalam Bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara. 

“ Tidak sebatas seremonial belaka, selanjutnya malah bingung 
mengimplementasikannya,” tegas Widhi.

Widhi menambahkan, bahwa dengan kerjasama ini; pihak Kejari 
akan mendampingi Perhutani apabila ada permasalahan hukum, 
terutama terhadap permasalahan hukum di bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara. Selain itu juga dalam hal pemberian sosialisasi 
hukum, pelatihan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum 
lainnya kepada jajaran Perhutani KPH Mojokerto serta LMDH atau 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan dalam rangka meningkatkan kes-
adaran hukum masyarakat dan mengurangi terjadinya pelanggaran 
hukum, dimana yang menonjol antara lain adalah masalah tenurial.

Hms Mjkt/Eko Eswe
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Sutriswanto, KSS PHBM dan Edi Pramono Kaur Lingkungan. Dalam 
opesasri simpatik ini team membagikan sembako yang dibagikan 
kepada warga sekitar hutan Kalinanas dan dukuh Gedang Klutuk.

Menurut Edi Pramono operasi simpatik ini harus ditindaklanjuti 
dengan pejabat KRPH maupun Asper agar mendekat ke masyara-
kat dan Kades dan tokoh masyarakat setempat. 

Hms Mtg/Sigit K

Polter Sergap Pelaku Ilog
Sekitar pukul 13.00 seorang pelaku ilegal loging di petak 46E 

tertangkap oleh team Polter (Polisi Teritorial)  BKPH Medang. Ihwal 
tertangkapnya pelaku bermula ketika Suryanto Suparji dan Kasmari 
ketika melakukan Patrol di wilayah Pasedan.

Dari jauh terdengar suara ada orang menebang pohon, segera 
mereka bergegas untuk menadaptkan sumber suara. Mereka men-
gendap-endap untuk mengintai pelaku. Suara semakin jelas dalam 
tengah semak rerimbunan. Ternyata ada empat orang yang sedang 
memotong pohon di petak 46e. Karena tidak membawa senjata mer-
eka mencari celah untuk menyergap. 

Setelah mendapatkan tempat yang aman untuk menyergap 
mereka lalu bergerak cepat dan bruk ! Satu orang tertangkap sedan-
gkan yang tiga melarikan diri.  Tersangka bernama Juremi dari Desa 
Karang Asem Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. sedangkan 
yang melarikan diri identitas mereka juga sudah dikantongi petugas. 
Mereka Yk, Spn 
dan Thr semuan-
ya warga desa 
Karang Asem 
Bulu Rembang 

Barang bukti 
yang bisa dia-
mankan berupa 
satu buah  kam-
pak dan satu 
batang kayu jati 
panjang 230 cm 
dengan kubi-
kasinya mencapai 
0,0386 m3. Dari 
kejadian itu nilai  
kerugian Rp 1,2 
juta. Ketika dikon-
firmasi BINA, 
KRPH Pasedan 
Suyanto men-
gatakan bahwa 
memang di daerahnya ada tunggak yang hilang dari petak 46 E dan 
pelakunya berhasil dibekuk oleh petugas. 

“ Kami langsung ke lapangan untuk membawa pelaku ke Polres 
Rembang untuk bisa diproses,” ujarnya (4/4). 

Hms Mtg/Sigit K

Truk Muat 10 Batang 
Kayu Disergap

4KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
 Perhutani wilayah BKPH Pasirian dirugikan lagi puluhan juta 

rupiah akibat ulah gembong kayu dari Desa Gondoruso Kecamatan 
Pasirian Kabupaten Lumajang. Gembong kayu dan barang bukti 
berupa truk dan kayu jati log berhasil ditangkap dan di amankan 
oleh petugas.

Silaturohmi dan hubungan yang baik antara anggota  Perhutani 
BKPH Pasirian dengan masyarakat dan instansi terkait di wilayah 
kerja BKPH Pasirian  selalu terjaga dengan harmonis. Dengan ke-

harmonisan itu sekitar subuh KRPH Bago mendapat informasi  ad-
anya  pencurian kayu jati dengan dimuat kendaraan truk diwilayah 
hutan blok Liwek Desa Gondoruso. Dengan informasi yang di dapat 
KRPH Bago Hari Setyo beserta Polhuternya melakukan pengintaian 
dengan menyanggong truk pengangkut kayu hasil curian.

Hasil penyanggongan  truk Nopol. N 8267 Y yang dikemudikan 
oleh Mohamad Saleh berhasil ditangkap di Dusun Bulak klakah 
Desa Jarit Kecamatan Candipuro dengan hasil  kayu jati sebanyak 

10 batang dengan volume 1.260 m3  tanpa dilengkapi dokumen 
yang sah dan  diduga berasal dari petak 21a wilayah kerja RPH 
Bago BKPH Pasirian SKPH Lumajang.  Oleh Hari Setyo,  KRPH 
Bago tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polsek Candipuro  
untuk dilakukan proses penyidikan serta pengembangan kasus lebih 
lanjut. Sesuai  laporan Hurup A (LA) nomor 6/KP/BG/2014 tanggal 
11-2-2014, perincian tunggak bekas pencurian tersebut Perum Per-
hutani telah dirugikan senilai Rp. 13.749.000, 

Hms Pbo/Wiwit

SK Baru Semangat Baru
Jujur dan Peduli Menuju Perhutani Ekselen  merupakan motto 

Perum Perhutani di HUT yang ke-53 ini benar-benar di terapkan 
oleh R.Ratmanto Trimahono Adm/KKPH Probolinggo kepada se-
luruh karyawan dan karyawati Perum Perhutani KPH Probolinggo. 
Khususnya kepada 28 karyawan yang baru saja lulus dalam kenai-
kan status jalur Reguler tahun 2014 dari pegawai pelaksana menjadi 
pegawai Perum Perhutani.

 Untuk mewujudkan motto dari HUT  Perhutani ke-53  serta se-
bagai ajang untuk menguji kejujuran dan kepedulian 28 karyawan 
dalam rangka meningkatkan kinerja selaku karyawan Perum Per-
hutani dengan melaksanakan pembersihan lokasi tanaman dipetak 
11c, 12d, 12c tanaman tahun 2012 dan 2013 wilayah kerja RPH 
Prasi BKPH Kraksaan dengan luas 50 ha lebih. Petak tersebut 
merupakan petak yang ditinggalkan oleh para pesanggem akibat  
merugi yang diakibatkan lahan garapan yang sangat tandus dan 
berbatu, sehingga tanaman pokok yang sudah tertanam masih perlu 
adanya perawatan pembersihan dari tanaman perdu dan semak 
belukar yang mengganggu perkembangan hidup tanaman pokok di 
petak tersebut.  

Selama dua hari,  2 - 3 April 2014 ke-28 karyawan dengan se-
mangat dan penuh tanggung jawab serta dengan ikhlas melakukan 
pembersihan tanaman perdu dan semak belukar di lokasi tanaman  

DERAP DAERAHDERAP DAERAH

Kadivre Jatim
Nge-trail Bareng

4KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
 Iman Sandjojo, Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

meninjau kawasan hutan Perhutani KPH Mojokerto 12 April 2014 
dengan mengendarai motor trail. Kadivre Jatim juga ditemani Karo 
Perencanaan Sumberdaya Hutan dan Perusahaan, NP. Adnyana, 
Karo Perlindungan SDH dan Kelola Sosial, Susilo Budi Wacono, 
Karo Pembinaan Sumberdaya Hutan, Kristomo, Administratur KPH 
Malang, segenap Administratur Rayon III (Mojokerto, Jombang, 
Kediri, Blitar dan Nganjuk) dan tak kurang tiga puluh rimbawan ikut 
menyertai “touringnya” ke sejumlah petak hutan yang sulit dijangkau 
kendaraan roda empat. 

Dalam Kunjungan kerjanya selama sehari di KPH Mojokerto 
yang dikemas dalam acara “Trabas Alas dan Pembinaan Karyawan 
Bersama Kadivre Jatim” ini, Iman mengatakan, “Divisi Regional 
Jatim, berkomitmen untuk tetap fokus dalam meningkatkan kin-
erja,” selain itu Iman juga mengungkapkan mengenai pentingnya 
pengembangan sumberdaya manusia. Peningkatan kompetensi, 
inovasi, profesionalitas karyawan saat ini dan mendatang sangat 
diperlukan bagi perusahaan. Nilai-nilai kejujuran dan kepedulian ter-
hadap Perusahaan, Karyawan, Tanaman dan Sosial yang kita kenal 
dengan 4P selalu kita gelorakan dan wujudkan. Demikian disam-
paikan Iman Sandjojo dihadapan sejumlah rimbawan dan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di petak 43, Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Grenjengan, KPH Mojokerto.

Pada kesempatan tersebut, Kadivre Jatim terinspirasi adanya 
penyerahan dana bantuan beasiswa pendidikan kepada 17 anak-
anak usia sekolah SD sampai SLTA di Desa Pamotan, RPH Gren-
jengan, BKPH Kambangan dari LMDH Rimba Jaya yang diperoleh 
dari dana Sharing Produksi Kayu KPH Mojokerto tahun 2012. 

“Ini merupakan contoh inisiasi yang baik dan perlu dikembang-
kan di KPH-KPH lain yang merupakan bentuk sinergitas yang baik 
antara Perhutani dan LMDH dalam pengejawantahan Kepedulian 
Sosial”, papar Iman Sandjojo seraya mengeluarkan dompet untuk 
menambahkan sejumlah uang saku kepada mereka.

Sebelumnya, diketahui awal Maret lalu KPH Mojokerto telah 
menyerahkan dana sharing produksi  dari tebangan kayu tahun 
2012 sebesar Rp 321.576.835 kepada 24 LMDH se-KPH Mojokerto.  
Tahun 2011, KPH Mojokerto menyerahkan dana sharing produksi 
kepada 24 LMDH wilayah KPH Mojokerto senilai Rp 154.772.949. 
Nilai sharing per LMDH bervariasi. LMDH merupakan mitra sejajar 
dari Perhutani dengan bentuk kerjasama dengan menguntungkan 
baik itu secara sosial dan hukum. 

Perum Perhutani berkomitmen untuk membangun hutan secara 
berkelanjutan sebagai Life Support System yang berorientasi pada 3 
P atau Planet, People dan Profit sebagai pilar utama. Dalam meles-
tarikan hutan di Jawa ini Perhutani mengajak semua jajaran untuk 
ikut mensukseskan program penanaman.

Dan tampaknya Imam Sandjojo merasa puas an bangga berada 
di KPH Mojokerto yang pernah dipimpinnya di tahun 1996 ini. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

PM dan TNI Dilibatkan 
Amankan Hutan

4KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Dalam rangka pengamanan hutan yang menjelang Pilpres 

Kesatuan Pemangkuan Hutan Mantingan menambah tenaga pen-
gamanan dengan menggandeng Polisi Militer ( PM ) Sub Denpom  
dan TNI Yonif 410 Alugoro Blora. Khususnya untuk pengamanan 
di di daerah-daerah yang masih memiliki potensi besar. Seperti  di 
BKPH Kalinanas yang masih banyak memiliki tanaman Kelompok 

Umur (KU ) 70 tahun. Lahi pula di wilayah itu masih menjadi lahan 
yang empuk bagi para pelaku ilegal loging.

Koordinator Keamanan Moch Risqon, Wakil Adm/KSKPH 
Mantingan mengatakan sejak akhir Pebruari meminta tenaga pen-
gamanan dari Sub Denpom dan Yonif 410 Alugoro bersenjatakan 
lengkap dapat ditempatkan di Pos hutan Kalinanas. Di Pos Sriwing 
petak 70 dua anggota dari TNI ikut berkeliling mengawasi petak-
petak rawan dengan Polter.

Mereka ditempatkan di Pos yang merupakan jalan tikus bagi 
para pelaku Ilegal logging.

Ditambahkan, sebetulnya Perhutani juga meminta tanaga pen-
gamanan dari Aparat  Polres Rembang, namun Polres saat ini fokus 
pada pengamanan pemilihan Umum dan Pilpres bulan Juni men-
datang. Namun untuk pengamanan lanjutan tetap akan meminta 
bantuan dari  aparat Polres usai pilpres Juni nanti. 

“ Kami memperketat dua jalur yang berasal dari hutan KPH Blora 
yang sering dipakai oleh pelaku untuk mengusung barang bukti. 
Dengan ditutupnya akses jalan tikus para pelaku bisa saja mencari 
sasaran lain yang tidak dijaga aparat. Mengingat hutan yang kita 
jaga cukup luas dan tidak berpagar,” ujarnya. 

Sementara untuk mengantisipasi pelaku ilegal loging KPH 
Mantingan juga mengadakan Operasi Simpatik yang dimotori oleh 

Hari Setyo, KRPH Bago dan anggota Polter serta  barang bukti 
truk bermuatan kayu jati illegal

Petugas dan tersangka yang tertangkap 
tangan diamankan.

Bagi-bagi sembako dalam operasi Simpatik.

Kadivre Jatim memberikan bantuan untuk anak-anak sekolah.
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yang sangat mengganggu tanaman pokok serta tanaman pengisi.
Sebenarnya hal serupa  sudah diterapkan oleh R.Ratmanto 

Trimahono kepada karyawan/karyawati yang lulus dalam kenaikan 
status di tahun 2013 yang lalu, namun ia tetap konsisten dalam 
membimbing karyawan asuhannya untuk bisa membuat Perum 
Perhutani khususnya KPH Probolinggo ekselen sesuai dengan 
motto HUT Perhutani.  Penyerahan SK Pegawai oleh Adm/KKPH 
Probolinggo diberikan di lokasi tanaman dengan disaksikan oleh 
KTU, KUP serta staf Personalia kantor KPH Probolinggo . 

Hms PBO/wiwit.

Polres Tegal Ringkus
Dua Pencuri Kayu Pinus

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Dua orang pelaku pencuri kayu  pinus yang sedang  beroperasi 

di dalam kawasan hutan Perum Perhutani pangkuan Desa Guci Ke-
camatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal berhasil diringkus oleh jajaran  
Polres  setempat.

Kapolres Tegal, 
AKBP Tommy Wibi-
sono SIK melalui Kasat 
Reskrim AKP Yusi Andi 
Sukmana SH  men-
gungkapkan, pihaknya 
telah melakukan pen-
angkapan terhadap Sai-
rin (29 th) dan Ikhwan 
(25th)  yang  sedang  
menggergaji  kayu pinus 
di hutan. Penangkapan 
tersebut dilakukan oleh 
Polres Tegal bersama 
Polisi Hutan Mobil 
(Polhutmob) Perhutani  
KPH Pekalongan Barat. 
Pada Rabu  (9/4) sekitr 
pukul 16.40 WIB.

“Kami telah 
menangkap dua orang 
pelaku pencuri kayu 
pinus, lokasi pencu-
rian itu sendiri terjadi 

di Petak 50 b wilayah RPH Guci BKPH 
Bumijawa KPH Pekalongan Barat ma-
suk wilayah  administratif  Desa Guci 
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Te-
gal,” ungkap Yusi.

Dikatakannya, penangkapan 
tersebut berawal dari adanya laporan 
masyarakat jika ada dua orang pelaku 
yang sedang menggergaji kayu pinus 
di hutan, tepatnya di petak 50 b pang-
kuan Desa Guci Kecamatan Bumijawa 
masuk dalam wilayah RPH Guci BKPH 
Bumijawa. Mendapat laporan  tersebut  
kemudian petugas yang terdiri Polres 
Tegal dan Polhutmob langsung men-
datangi lokasi lalu diadakan penang-
kapan.

Dalam penangkapan  tersebut  yang 
dipimpin langsung Kasat Reskrim ber-
sama-sama dengan Polhut Mobil Pe-
kalongan Barat berhasil meringkus dua 
orang pelaku yang sedang menggergaji 
batangan pohon  pinus yang terlebih 
dahulu dipacak/dibuat balok. Selain 
menangkap pelaku, petugas juga men-

gamankan barang bukti berupa 9 batang kayu pinus dalam bentuk 
gergajian dengan ukuran 6x6cm panjang 4 meter , 1 buah gergaji 
panjang dan 2 buah kapak.

Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat Divre Jateng, A 
Fadjar Agung Susetyo,S.Hut melalui Kaur Humas mengatakan pen-
angkapan tersebut merupakan wujud  nyata komitmen Polres Tegal 
dengan Perhutani, yang  sudah  melakukan  penandatanganan  nota 
kesepahaman  beberapa waktu  lalu antara Kapolres dengan 3 Adm 
Perhutani (Pekalongan Barat, Balapulang dan Pemalang). 

Ditegaskan bahwa kejahatan di hutan harus di stop dan ma-
syarakat seharusnya ikut menjaga hutan karena hutan adalah salah  
satu  penyimpan mata air.

Kedua pelaku  yakni Sairin bin Wahron  29 th alamat Dk. Krajan 
Rt.01/01 dan Ikhwan bin Sodikhin  25 th alamat  Dk Krajan Rt.02/01 
Desa Guci Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Saat ini keduan-
ya ditahan di Polres Tegal untuk menjalani  proses pemeriksaan. 

Hms.Pkb/Tofik

DPO Alap-Alap Dicocor 
Polmob Di Hutan

4KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Pasca penjarahan oleh gerombolan masyarakat Sidonganti 

yang dipimpin oleh Parto Sukiran, (PS) Cs, KPH Jatirogo saat ini 
dipimpin Administratur/KKPH, Achmad Basuki, S.Hut, MM bergerak 
cepat dengan berupaya maksimal pengamanan ekstra ketat. 

Alhasil sejak memegang tampuk sebagai Administratur KPH ini 
awal bulan Februari tahun 2014, kondisi kawasan hutannya mulai 
dapat dikendalikan. Dari data yang didapat BINA di KPH ini me-
nyebutkan berhasil mengirimkan ke meja hijau Pengadilan Negeri 
Kabupaten Tuban sebanyak 10 tersangka. Dari 10 orang tersangka 
tersebut, 3 orang sudah masuk P21 kejaksaan negeri Tuban.

Dari 10 orang yang sudah masuk tersebut diantaranya ada 
seorang DPO yang baru-baru ini telah ditangkap dan juga dijeblos-
kan ke balik jeruji kejaksaan Tuban. “ Dia merupakan DPO kelas 
kakap dan berpengaruh yang juga ikut andil dalam kiprah sepak 
terjangnya PS waktu itu,” ungkap Waka Adm KPH Jatirogo, Dedi 
Sopiandi, BsCf saat ditemui BINA belum lama ini.

Proses kronologisnya tertangkapnya DPO yang mengaku na-
manya Sutikno bin Tarsiman, (28), ini dan diketahui sebagai warga 
dusun Bangkok, Desa Gemulung, Kecamatan Kerek berawal dari 

Dua pelaku penebangan kayu pinus 
diamankan petugas,

informasi A1 yang selalu dideteksi keberadaannya di hutan petak 
41 f, tanaman tahun 1997, kelas TBK oleh KRPH Ngelo, Taram dan 
dilanjutkan ke Asper BKPH Ngulahan diteruskan untuk proses pen-
angkapan cepat.

“Saat dapat info A1 keberadaan DPO ini dihutan tersebut dan 
persis Dia melakukan pengambilan serta pengangkutan batu-batuan 
secepat itu pula kami kabari pak Adm. Pak Adm langsung member 
perintah agar orang tersebut diringkus di lokasinya,” papar Didik 
Burhanudin, Asper BKPH Ngulahan menceritakan ke BINA.

Tepat sekitar jam 10.00 WIB, pasukan POLMOB KPH Jatirogo 
dipimpin oleh Jaka Kasmari yang diperintah Adm ini dan sudah 
mengantongi informasi tersebut langsung bergerak cepat menuju 
lokasi DPO tersebut. 

Tak ayal tepat pada pukul 11.00 WIB siang itu juga Alap-alap 
penjarah sekaligus pencuri kayu jati ini dicokok langsung oleh 
POLMOB dan secepatnya dibawa ke Mapolsek Tambakboyo untuk 
diperiksa.

Berdasarkan laporan dari laporan-laporan Huruf A Perum 
Perhutani KPH Jatirogo Divre Jawa Timur yang telah diterima oleh 
AIPTU Zanuar Andi W, Kanit Reskrim Polsek Tambakboyo mampu 
membuktikan sekaligus memberatkan tersengka tersebut untuk di-
lanjutkan proses hukumnya di pengadilan negeri Tuban.

“Saya sudah mengantongi laporan-laporan banyak dari KRPH-
KRPH KPH Jatirogo bersama HA-nya sebanyak 7 HA. Bahkan di-
beberapa HA-HA dan laporan-laporan yang dibuat mereka terdapat 
tindakan menggerakkan massa untuk menjarah sekaligus meneban-
gin pohon jati tanpa ada ijin dari Perhutani dan secara hokum yang 
berlaku dianggap liar,” ungkap Kanit Reskrim ini kepada BINA.

Saat dikonfirmasi terpisah, Wakil Adm KPH Jatirogo ini 
menjelaskan bahwa DPO yang selama ini menjadi Momok KPH ini 
dan berdasarkan HA yang dilaporkan ke KPH, tercatat beberapa kali 
tersangka ini berkali kali modus mencurinya kayu  jati dengan meng-
gerakan massa sudah banyak.

“Seperti HA No.  10/SP/Dkr/Ngl/Jtr tanggal 21-01-2014 dan 
No,. 12 tanggal 25-01-2014, sebanyak kurang lebih 70 orang yang 
digerakkan untuk menjarah hutan BKPH Ngulahan dan jamnyapun 
masih terang sekitar jam 9.35 WIB. Bahkan pernah masih pagi betul, 
sekitar jam 05.30 WIB dengan massa yang jumlahnya hampir sama 
juga menggarong hutan,” kata Dedi. 

Menurutnya sejak dia dipercaya sebagai Ajun Korkam KPH ini, 
sejak bulan Januari lalu, KPH Jatirogo sudah mengantongi seban-
yak 79 HA. 

Slamet Riyadi    

Mereka yang bergembira dengan SK baru yang diterimanya.

Sutikno  dengan tangan terborgol saat dirangket Petugas 
Polmob.

Adm dan Sopir Tangkap 
Kendaran Mencurigakan 

4KPHJATIROGO DIVRE JATIM
Saat melakukan perjalanan dinas kontrol rutin keliling hutan, 

Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki, S. Hut bersama 
Sopirnya, Eko Purnomo berpapasan sebuah mobil pick up ber-
nopol K 1934 MD sedang muat kayu rencek, Eko curiga sekal-
igus dan menduga bahwa mobil tersebut ada muatan lebih tidak 
hanya sekedar rencek. 

Area itu masuk kawasan hutan Bagian Pemangkuan 
Kesatuan Hutan (BKPH) Bancar, tepatnya di jalan masuk 
pemerintahan Desa Demit, Kecamatan Jatirogo. Kabupaten 
Tuban.

Saat ditanyai oleh Achmad Basuki Si pemilik rencek dan 
mobil itu mengaku tidak mempunyai kelengkapan surat sah 
kayu-kayunya. Ketika ditanya asal-usul kayu-kayu tersebut dan 
lainnya, akhirnya pemilik kayu yang mengakunamanya, Rasdi 
mengakui jika dia mendapat kayu-kayu tersebut berasal dari 
petak 24 f, RPH Sekaran.

Setelah di kroscek dengan memanggil Asper BKPH Bancar, 
Shofiyul Nasik kayu-kayu itu memang berasal dari petak yang 
tadi disebutkan.

“ Tanpa perlawan dan tidak berkutik sama sekali, akhirnya 
tersangka digiring ke Mapolsek Jatirogo dengan dakwaan 
pelaku melanggar dan dijerat hukum sesuai undang-undang-
Kehutanan No. 41 tahun 1999,” kata WakilAdm/KKPH Jatirogo, 
Dedi Sopiandi saat dikonfirmasi BINA.

Saat dikonfirmasi terpisah BINA di Mapolsek Jatirogo, 
AIPTU Ramelan, Kanit Reskrim Polsek ini membenarkan berita 
tersebut bahwa Rasdi Bin Rasmin (43), warga dukuh Dukuhan, 
Desa Sekaran, KecamatanJatirogotertangkaptangan di jalant-
ersebutdiataspada jam 11.00 Wib.

“Pelaku telah kita proses sesuai semua bukti yang sudah 
kita kantongi dan sebuah aporan dengan No. 15, tersangka kita 
seret kepengadilan Kabupaten Tuban sesuai prosedur hukum 
yang berlaku,” katanya.

Diajuga kembali menceritakan jika pelakuternyata tidak 
sendirian saat kejadian.”Karena situasi sangat sulitdan belum 
adaban tuandari manapun untuk menangkap pelaku kedua 
(2). Akhirnya orang kedua yang diakui Rasdi mempunyai na-
maSamuji (43), asal DesaSekaran, KecamatanJatirogo, dapat-
meloloskandiri.

Dari berhasilnya menangkap pelaku ini, sopir KPH Jatirogo 
ini mendapatkan hadiah istimewa dari  Adm.

“ Saya berikan hadiah itu beberapa hari yang lalu,” kata 
Administratur saat dikonfirmasi. Slamet R-GondoHms
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PENGEMBANGAN Tanaman Karet 
(PTK) wilayah Indramayu jalan raya Cikamu-
rang-Subang, Desa Cikawung, Kecamatan 
Terisi, Kabupaten Indramayu mengadakan 
berbagai macam kegiatan yang bertujuan 
untuk penyelamatan tanaman karet. Khu-
susnya di petak 37 yang luasnya 152,54 ha 
dengan jenis tanaman karet PB 260 tahun 
2012 yang sekarang ini memasuki TBM 
1 (Tanaman Belum Menghasilkan tahun 
pertama). Kegiatan-kegiatan penyelamatan 
tanaman karet tersebut diantaranya sebagai 
berikut:

1. Pembuatan Saluran Pembuangan Air 

(SPA) atau drainase cacingan.
Pada 13 Maret 2014 PTK Wilayah In-

dramayu mengadakan kegiatan Pembuatan 
Saluran Air (SPA) atau drainase cacingan. 
Kegiatan ini mengutamakan kawasan tana-
man karet yang memilik permukaan tanah 
rendah yang potensial terendam air.

Kegiatan bertujuan untuk melancarkan 
pergerakan air sehingga tidak menggenang 
diantara tanaman karet dan supaya air bisa 
mengalir secara optimal tanpa mengganggu 
perkembangan dan pertumbuhan tanaman 
karet.

2. Kegiatan penyemprotan gulma peng-

ganggu tanaman karet.
Kegiatan penyemprotan dilakukan  ber-

tujuan untuk menyelamatkan tanaman karet 

dari gangguan gulma dan tanaman mer-
ambat sehingga meminimalisir persaingan 
hidup dan angka kematian tanaman karet. 
Penyemprotan dilakukan diantara larikan 
karet dengan jarak lebar 1 meter kanan kiri 
tanaman karet. Kegiatan ini menggunakan 
bahan obat herbisida dari produsen Nufarm 
jenis Supra 615 SL dengan perbandingan  
100 cc supra : 14 liter air. 

3. Kegiatan perbaikan petakan tanaman 
karet

Petakan tanaman karet adalah suatu 
kegiatan yang dilakukan pada jarak 1 meter 
kanan kiri dari tanaman karet sebagai batas 
antara larikan tanaman karet satu dengan 
lainnya. Permukaan tanah dipetakkan yang 
tidak rmengakibatkan terjadi genangan-
genangan air yang dapat mengganggu 
pertumbuhan tanaman karet, karena per-
tumbuhannya menjadi kurang baik apabila 
terendam air.

Kegiatan perbaikan petakan dilakukan 
dengan cara meninggikan permukaan tanah 
pada larikan tanaman karet sebatas kurang 
lebih 5 cm dari mata okulasi tanaman karet. 
Lebar petakan 2 meter dengan jarak antara 
kanan kiri tanaman 1 meter di sertai pem-
buatan saluran irigasi pada masing-masing 

petakan.
4. Kegiatan memindahkan tanaman 

karet
Kegiatan ini bertujuan untuk meny-

elamatkan tanaman karet dari risiko kema-
tian seperti mencegah tanaman hanyut yang 
berada di tepi draenase indukan (sungai), 
tanaman yang berada di bawah permukaan 
air yang tidak bisa diupayakan pembuatan 
SPA dan petakan.

5. Kegiatan menunas (wiwil)
Kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan 

penyelamatan tanaman karet, melainkan ke-
giatan untuk mengoptimalkan pertumbuhan 
tanaman karet, yaitu dengan membuang 
tunas-tunas yang keluar dari selain pucuk 
utama tanaman. Kegiatan menunas ini 
dimasukan dalam kegiatan penyelamatan 
tanaman karet karena kegiatan ini juga dian-
jurkan kepada pekerja untuk membersihkan 
tanaman karet dari gagguan lilitan tanaman 
merambat (babat gulma).

Kegiatan-kegiatan penyelamatan di 
atas merupakan kegiatan yang dilakukan 
olehjajaran PTK Wilayah Indramayu un-
tuk mengupayakan keberhasilan dalam 
pengembangan tanaman karet. Kegiatan 

penyelamatan tanaman karet ini juga lang-
sung mendapatkan apresiasi dari Pimpinan 
Produksi (Pimpro) dalam kunjungannya ke 
PTK Indramayu. Beliau mengatakan bahwa 
kegiatan penyelamatan tanaman karet ini 
sangat bagus, terutama untuk kegiatan 
perbaikan petakan yang merupakan inovasi 
positif dan perlu dicontoh untuk wilayah PTK 
lainnya, sebagai inspirasi dalam mengupay-
akan keberhasilan pengembangan tanaman 
karet di Perum Perhutani.

Moh. Agus Rifai
Staf Pelaksana Lapangan PTK Indramayu

Penyelamatan Tanaman Karet di PTK IndramayuKoperasi Karyawan
 KPH Pasuran Sehat

KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Pasuruan ternyata benar-benar meningkatkan 

kesejahteraan anggotanya serta mempersatukan karyawan Perum 
Perhutani dalam satu wadah koperasi. 

Hal ini terungkap pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primer 
Koperasi Karyawan (Primkokar) yang dilaksakanan pada tanggal 
21 April 2013 bertempat di Aula Perum Perhutani KPH Pasuruan 
dengan penghasilan bersih setahun Rp 217 juta. Sampai saat  ini 
Primkokar KPH Pasuruan memiliki anggota 378 orang terdiri dari 
karyawan dan pensiunan yang terbagi menjadi dua anggota aktif 
dan tidak aktif.

DilaporkanKketua Koperasi, Harry Try Kustanto bahwa Primko-
kar KPH Pasuruan saat ini mengalami peningkatan cukup baik  dari 
jenis  usaha simpan pinjam, pertokoan penjualan  sembako, madu, 
kayu putih dan foto copy mengalami peningkatan penghasilan 
hingga  sebesar 19 %. Hal ini menunjukan pengelolaannya perkop-
erasian Perum Perhutani KPH Pasuruan benar - benar sehat . 

Pada kesempatan itu pembina Primkokar Perhutani KPH Pa-
suruan Ir. Kuntum Suryadari, sangat mendukung sepenuhnya  agar 
lebih berkembang dan profesionalnya perkoperasaian yang berada 
di KPH Pasuruan. Berharap kedepan bisa dikembangkan tidak han-
ya pada bidang usaha simpan pinjam namun juga dikembangkan 
pada usaha yang lain seperti persewaan mobil dan lain-lain. 

Untuk kredit macet, utamannya para anggota yang sudah pindah 
ke KPH lain Kuntum meminta agar segera dibuatkan surat tagihan 
dan akan dikonfirmasikan dengan pimpinannya, karena menyangkut 

dengan anggota. 
Hal itu disambut gembira oleh karyawan, secara tidak langsung 

dengan kebijakan tersebut perkoperasian di KPH Pasuruan semakin 
baik dan memperlancar dalam berwirausaha. Sementara sebagai 
bentuk penyemangat untuk kayawan ditutup dengan pembagian 
sisa hasil usaha (SHU) 50 % dan diselingi dengan pembagian 
doorprize 

Hms/Psu 

Ketua Koperasi  Harry Try  menyerahkan doorprise  utama.

RALAT - Terbitan BINA Edisi 02 
April 2014 halaman 32-33 judul berita 
' Bangkitnya Koperasi Karyawan 
Perhutani ' terjadi kesalahan pema-
sangan foto. Terpasang foto Supar-
man, Ketua Primkopkar Drive Jabar 
dan Banten, melainkan dia adalah 
salah satu  pe ngurus Primkopkar 
Drive Jabar dan  Banten

Untuk itu foto-foto yang meleng-
kapi tulisan tersebut kami muat ulang 
dan atas kekhilafan tersebut kami 
mohon maaf dan bisanya menjadikan 
maklum. Red

17 Karyawan Terima SK
4KPH PURWAKARTA DIVRE JABAR DAN 
BANTEN

Sebagai wujud untuk meningkatkan 
kesejahteraan karyawan dan sekaligus 
untuk memberi kenyamanan karyawan 
Perhutani  KPH Purwakarta, sebanyak 17 
karyawan PP  diangkat sebagai pegawai 
Perhutani.  

Adm /KKPH Purwakarta Divre Jabar 
dan Banten,  Ir Mulyadi, MM menyerahkan 
SK tersebut pada peringtan HUT Perhu-
tani ke-53 di kantor KPH Purwakarta. 

Menurut Kaur SDM KPH Purwakarta 
mengakatakan sebelum mereka harus 

mengikuti tahap proses seleksi adminis-
trasi,  verikasi dan pengesahan dengan 
diterbitkan SK Pegawai.

Persyaratan yang  harus mereka 
penuhi antara lain memiliki masa  kerja 
minimal  5 tahun (TMT 1-2-2014), tidak 
sedang  dalam  menjalani hukuman  dis-
iplin, memiliki ijasah  dan berbadan  sehat 
yang dibuktikan  dengan  keterangan  
dokter.

Adm KPH Purwakarta berharap ke-
pada pekerja pelaksana yang  diangkat 
menjadi pegawai untuk meningkatkan 
kinerja. 

“Kepastian sebagai pegawai sudah 
ditangan.Tingkatkan kinerja untuk kema-
juan  Perhutani,” tegas   Mulyadi. MU 

Adm KPH Purwakarta saat menyerahkan SK 
peningkatan status.

Pembetulan keterangan foto terbitan 
BINA Edisi 02 April 2014.

Halaman 8 judul berita Reward bagi Pe-
nyadap Berprestasi.Terdapat keterangan foto 
yang mengganggu. Tertulis  Ade Sugiarto, 
S.Hut Waka Adm Sumedang Barat sedang 
memberi contoh sadapan pada job training 
sadapan. Yang benar adalah Adm KPH Suk-
abumi, Ir Wijanarko, M.Si sedang memberi 
petunjuk tentang bagaimana cara menyadap 
yang benar   pada job training sadapan. 

Kemudian di halaman 25 judul berita 
LMDH Kembangkan Kopi Luwak tertulis 
keterangan foto   KSS PHBM Sukabumi, 
yang benar adalah KSS PHBM Sumedang  
bersama staff.  Red. 

Ketua Koperasi Divre Jabar dan Banten, Suparman 
berjabat tangan dengan Direktur PT Gunung Muria Re-
sources usai teken kerjasama. 

Suparman dan pengurus Primkopkar kantor 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten.
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DHARMA WANITADERAP DAERAH

4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Untuk mengenang jasa tokoh emansipasi wanita Indonesia, Raden 

Ajeng Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April, KPH Kedu Selatan  
memperingatinya dan sekal-
igus memperingati Hari Jadi 
Perhutani ke-53.

Ketua Paguyuban Istri 
Rimbawan KPH Kedu Selatan, 
Kartika Handayani Toni Surat-
no, SPd menyampaikan rasa 
bangga dan bersyukur bisa 
bersama-sama paguyuban is-
tri karyawan memperingati hari 
lahirnya Kartini ke-135 dan 
Hari Jadi Perhutani ke-53.

“Terimakasih kepada 
ibu-ibu sekalian, kepada Kar-
tini-Kartini  KPH Kedu Selatan 
yang pada hari ini  bisa menga-
presiasikan hasil dari perjuan-
gan  RA Kartini meneladani se-
mangat juang  RA Kartini untuk 
emansipasi wanita hingga saat 
ini,” katanya.

Berbagai lomba yang dige-
lar cukup meriah yang diikuti segenap istri karyawan  dari tujuh BKPH 
dan kantor.  Lomba-lomba yang digelar antara lain merias diri tanpa kaca 
atau cermin, bapa merias ibu, kreatifitas dan menghias tumpeng.

“ Merias diri tanpa kaca sebagai wujud ibu-ibu Kartini sekarang ha-
rus selalu siap sedia sebagai istri, sebagai penerus Kartini. Kemudian 
ibu dirias bapa sebagai wujud agar bapa bisa menghargai perjuangan 
ibu-ibu, mempercantik diri untuk bapa-bapa dan juga untuk diri sendiri. 
Lalu tumpeng sebagai wujud hari jadi Perhutani, kreatifitas merupakan 
wujud hasil kreasi yang masing-masing dipunyai ibu-ibu,” tambah Ny 
Toni Suratno.

Administratur KPH Kedu Selatan menyambut baik dan memberikan 
apresiasi  yang positif atas terselenggaranya  peringatan Hari Kartini dan 
Hari Jadi Perhutani. Karena para ibu penuh semangat  dan kesungguhan 
untuk berupaya melatih diri, melatih ketrampilan dan melatih fisik jauh-
jauh hari.

Hms Kds/Agus

Aksi Donor Darah
4KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM

 Memperingati Hari Kartini tahun 2014, istri rimbawan yang ter-
gabung dalam Dharma Wanita Persatuan Perhutani KPH Mojokerto 
mengadakan aksi sosial berupa kegiatan donor darah (26/4). Aksi sosial 
dilakukan bekerjasama dengan TNI Kodim 0815 Mojokerto, Polres Kota 
Mojokerto, Komunikasi Relawan Siaga Bencana dan Adaptasi Perubah-
an Iklim (KORSABI) Kabupaten Mojokerto serta Advokasi Kelembagaan 
Bencana Nadhlatul Ulama (AKB NU) Kabupaten Mojokerto yang dimulai 
pukul 08.00 sampai selesai berlangsung lancar di Aula Rapat Kantor 
Perhutani Mojokerto.

Bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mojokerto, kegiatan 
ini berhasil mengumpulkan 67 kantong darah pendonor masing-masing 
berisi 350 cc. 

Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Persatuan, 
Tri Hastuti Widhi Tjahjanto, Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol 
(Arm) Putranto Gatot Sri Handoyo, Regional Officer AKB NU Mojokerto, 
Nawangwoelan, Administratur KPH Mojokerto, Widhi Tjahjanto,  Pengu-
rus Dharma Wanita Persatuan dan anggota, relawan, puluhan anggota 

Berbagai Lomba Meriahkan 
Peringatan Hari Kartini

Peringatan HUT 
Perhutani Ke-53

4KPH JOMBANG DIVRE JATIM 
 Memperingati Hari Lahir Ke-53 Perhu-

tani KPH Jombang, mengadakan berbagai 
kegiatan. Diantaranya memberikan bantuan 
kepada masyarakat sekitar hutan, lomba 
kebersihan ruangan kantor dan halaman  
penanaman bersama.. syukuran dan peny-
erahan SKPT. 

Mengawali kegiatan dilakukan apel sia-
ga yang berlangsung di Wana Wisata Kolam 
Pancing Kalipadas RPH Sempol BKPH Plo-
so Barat yang dipimpin oleh Administratur, 
selanjutnya bersama-sama mengikuti olah 
raga senam kebugaran yang dipimpin oleh 
Pabin Jagawana dan dilanjutkan penana-
man bersama. 

Administratur Perhutani/KKPH Jombang 
Divre Jatim, M.Denny Ermansyah,S.Hut 
mengatakan penanaman bersama tersebut 
dilakukan sebagai bentuk kepedulian ter-
hadap lingkungan dan kelestarian hutan. 
Penanaman bersama dipimpin oleh Kasi 
PSDH, Tito Darmawan,S.Hut  di petak 80 
RPH Sempol BKPH Ploso Barat,.Sebanyak 
144 orang mengikuti kegiatan  tanaman 

bersama tersebut dengan menanam bibit 
sengon sejumlah 1000 plances. 

Pada tempat lain Wakil Adm./KSKPH 
Jombang Barat Yohanes Eka Cahyadi,S.Hut 
dengan didampingi Asper BKPH Munung, 
KRPH dan Mandor melakukan penyerahan 
bantuan perlengkapan sekolah di daerah 
terpencil dekat kawasan hutan berupa alat 
tulis di SDN Pojokklitih III Dusun Nampu 
Desa Klitih Kecamatan Plandaan Kabu-
paten Jombang.

Dalam rangkaian peringatan Hari Jadi 

Perhutani ke-53 tersebut juga  diserahan 27 
SKPT peningkatan status menjadi pegawai 
dan 16 orang penerima penghargaan di 
bidang Tanaman, Tebangan, Pemeliharaan 
dan Keamanan terbaik. 

HmsJbg/DJoko H.P.

4KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Sebanyak 25 anak yatim menerima 

santunan dari Perhutani KPH Banyuwangi 
Selatan yang diberikan dalam baksos per-
ingatan Hari Jadi Perhutani ke-53. Selain 
santunan untuk anak yatim juga diserahkan 
paket bantuan CSR untuk TK Tunas Rimba 
Benculuk. Penyerahan disampaikan lang-
suung oleh Administratur KPH Banyuwangi 
Selatan, Ir Agus Santoso, MP di kompleks 

eks TPK Benculuk (29/3).
Mewarnai rangkaian peringatan, dalam 

upacara bendra Adm juga menyerahkan 
SKPT kenaikan status PP menjadi pegawai 
perusahaan. Usai upacara dilakukan pena-
naman bibit dan ditutup dengan pemoton-
gan tumpeng. 

Hms Bwi S/Didik Nurcahyo

4KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Peringatan HUT Perhutani ke-53 Ad-

ministratur /KKPH Pasuruan menyerahkan 
SKPT peningkatan status dari Pekerja 
Pelaksana menjadi pegawai Perum Perhu-
tani. Sebanyak 21 untuk Pekerja Pelaksana 
yang telah lulus seleksi menerima SKPT 
tersebut. Selain itu pada kesempatan itu 
juga diberikan penghargaan bagi karyawan 
- karyawati yang berprestasi.

Disisi lain untuk mengenang dan rasa 
syukur kepada Perum Perhutani yang telah 
mensejahterahkan karyawan-karyawati juga 
dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain 
kegiatan sosial dengan memberikan ban-
tuan alat tulis bagi anak penyadap yang 
masih sekolah dari tingkat SD sampai den-
gan SMA, di tiga BKPH antara lain BKPH 
Lawang Timur 10 paket, BKPH Lawang 
Barat 10 paket dan 10 paket di BKPH Pacet. 
Selain itu juga memberikan bantuan kepada 
anak-anak kurang beruntung dari Panti Asu-
han Muhammadiyah Allafiyah, Bareng Raya 
Kota Malang,  serta donor darah bekerjasa-
ma denga PMI Kota Malang. 

Pada peringatan itu juga digelar senam 
pagi bersama, lomba tradisional berupa 

lomba gigit uang dalam jeruk, tangkap belut, 
tepung berantai dan pukul air dalam balon. 
Acara cukup meriah, tidak ketinggalan Ibu 
Administatur  bersama jajaran pejabat KPH 
ikut serta dalam lomba ini, kalah menang 
tidak menjadi yang utama, kekompakan 
dan kebersamaan membangun rasa syukur 
yang menjadi prioritas utama. 

Hms Psu/Dede

4KPH TELAWA DIVRE JATENG
Pad upacara peringatan Hari Jadi Per-

hutani ke-53, Adm/KKPH Telawa, Denny 
Raffidin S Hut menyerahkan sejumlah SKPT 
kenaikan status Pekerja Pelaksana men-
jadi Pegawa Perusahaan. Selain itu juga 
diserahkan piagam penghargaan kepada 
segenap karyawan yang berprestasi.

Denny dalam amanatnya selain memba-
cakan sambutan Dirut Perhutani menegas-
kan agar dengan diterimanya SK kenaikan 
status tersebut bisa menjadikan cambuk 
untuk lebih bersemangat dalam bekerja.

Usai upacara dilanjutkan menanam 
pohon bersama di sepanjang jalan menuju 
kantor KPH Telawa. 

Hms Tlw/Bw 

Dengan Semangat Kartini 
Tingkatkan Peran Perempuan

4KPH PASURUAN DIVRE JATIM 
Raden Adjeng Kartini adalah salah satu tokoh pahlawan 

emansipasi wanita Indonesia yang lahir di Mayong, Jepara 
21 April 1879. Sebagai pejuang bangsa kiprahnya yang luar 
biasa dengan membuka tabir kegelapan bagi perempuan pada 
masa dulu menjadi catatan khusus dalam sejarah perjalanan 
kemerdekaan bangsa Indonesia hingga sekarang. Kartini men-
jadikan seorang pelopor kebangkitan kaum wanita di Indonesia, 
khususnya kaum pribumi. 

Untuk itulah Dharma Wanita Perum Perhutani KPH Pasuru-
an menyelenggarakan acara dalam rangka memperingati Hari 
Kartini yang ke-135 pada 19 April 2014 bertema “Dengan se-
mangat Kartini kita tingkatkan peran perempuan dalam rangka 
mewujudkan keluarga Indonesia yang sejahtera”. Rangkaian 
kegiatan diawali dengan upacara di halaman kantor KPH yang 
diikuti oleh seluruh anggota Dharma Wanita Persatuan KPH Pa-
suruan yang dipimpin oleh Ir. Kuntum Suryandari, Administratur 
KPH Pasuruan, selaku Ketua Dharma Wanita Persatuan.

Dijelaskan Kuntum Suryandari dalam kilas balik sejarah,  RA 
Kartini adalah so-
sok yang tegar dan 
mempunyai daya 
juang tinggi yang  
mampu memper-
juangkan dan men-
jaga kehormatan, 
sikap dan tingkah 
laku serta keluhuran 
budi pekerti, tentu 
diharapkan untuk 
menjadi  inspirasi 
dan motivasi bagi 
wanita Indonesia 
dalam mengukir 
prestasi dari setiap 
kegiatan sesuai ke-
beradaan kita mas-
ing-masing. 

M e m e r i a h k a n 
peringatan diadakan juga lomba fashion show perorangan dan 
berpasangan, lomba kreasi hijab, serta membuat tempe penyet 
dan merangkai buah. 

Dalam rangkain acara tersebut juga dilaksanakan kegiatan 
sosial berupa pelaksanaan donor darah dari anggota Dharma 
Wanita dan  karyawan KPH Pasuraun serta diakhiri dengan pe-
nerimaan hadiah dari masing-masing kegiatan lomba. 

Hms Psu/Dede

Kaur Keuangan cicipi lomba tempe 
penyet.

Ibu-ibu karyawan kantor foto bersama ibu Administratur.
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W A W A S A NDHARMA WANITA

Sebagian orang hidup di dalam kegela-
pan;
Segelintir saja yang hidup dalam di tempat 
yang terang;
Dan mereka yang hidup di kegelapan 
tetap tak terlihat 
 (Kartini – Habis Gelap Terbitlah Terang)

Setiap tahun Hari Kartini diperingati, 
Hari Ibu pun diserimonialkan, namun kita 
tak pernah semakin dekat dengan sosok Ibu 
dan tokoh pejuang martabat Perempuan, 
Kartini yang diidentifikasikan dengan "Door 
duisternis tot licht" atau "Minal zulumaati 
ila nuur" yang diindonesiakan Armyn Pane 
menjadi "Habis Gelap Terbitlah Terang” den-
gan sebenarnya. Dalam surat-suratnya, ia 
pernah menulis, “Tiada awan di langit yang 
tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus- 
menerus terang cuaca, sehabis malam 
gelap gulita lahir pagi membawa keindahan, 
kehidupan manusia serupa alam"(Kartini 
– Habis Gelap Terbitlah Terang). Surat Kar-
tini kepada Nyonya Abendon, Agustus 1900 
mempertegas prinsip dalam perjuangannya; 
"Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, 
tanpa berhenti menjadi wanita sepenuh-
nya". 

Wanita, ibu atau perempuan sepenuh-
nya merupakan cita-cita, harapan, dan 
pemikiran RA Kartini melawan bentuk 
kesewenangan dan penindasan terhadap 
harkat wanita pribumi (Jawa) yang selalu 
mendapatkan perlakuan diskriminatif secara 
kultural. Pemikiran yang lahir dari rahim 
perempuan, ibu yang n-Jawa-ni mencoba 
memperjuangkan hak perempuan pribumi 
ini pun menginspirasi pergerakan wanita 
Indonesia untuk mencapai harkat yang 
‘setara dengan laki-laki’. Gerakan yang akh-
irnya menjadi faham feminis ini memberikan 
perubahan revolusioner pada cara pandang 
dunia terhadap kaum perempuan. Wanita 
yang dulu hanya berperan dalam sektor 
domestik dan mampu menunjukkan eksis-
tensinya dalam ranah publik. 

Eksistensi perempuan yang berasal dari 
kata dasar "empu" berarti manusia pemilik 
kekuatan paripurna untuk membuat, men-
golah dan melahirkan sesuatu (Aris Budi-
man "Ibu MenJawa-Jawa Pos/22-12-2013) 
(sepenuhnya) yang peran dan kodratnya 
masih disesaki perdebatan – perdebatan 
sengit dan bentangan sejarah kesertaan-
nya pada perpolitikan tanah air pun masih 
jauh panggang dari api. Justru sekarang 
Perempuan, diskursus politik yang nyaris 
tanpa rambu melindasnya hingga melata, 
merintih lirih (nyaris tak terdengar). Pengisa-
han emansipasi mereka pun diminoritaskan 
oleh politik-maskulin. Kisah emansipatif ala 
Kartini di panggung politik pun serasa tanpa 

makna dan di-tanpasejarah-kan (dehisto-
rysasi). 

Feminisme yang diperjuangkan Perem-
puan Kartini bukan yang sebagaimana di-
fahami wanita modern sekarang, sifat egali-
ter yang ingin dikobarkan Kartini adalah ke-
setaraan bukan tanpa batas sehingga tidak 
adanya perbedaan antara hak dan tanggung 
jawab antara laki-laki dan perempuan. Sifat 
mengusai, kompetitif dan ambisius yang 
berifat maskulin diadopsi perempuan untuk 
bisa mengambil peran dalam sektor publik, 
dan terkadang melemahkan sifat feminis-
nya yang berkarakter pengasuh, pasif dan 
pemelihara. Inilah penyebab kegoyahan 
kosmologi sosial dan alam.

Apa itu Ekofeminisme ?
Ekofeminisme lahir dilandasi kondisi 

yang dialami ibu-ibu yang dieskploitasi, di-
jarah, dan dirusak oleh sistem kapitalisme 
yang melanggengkan budaya partiarki dan 
feodalisme. Ekofeminisme lahir untuk men-
jawab kebutuhan akan penyelamatan bumi 
dengan berbasis kekhasan perempuan 
yang selama ini menjadi "empu" memiliki 
pengetahuan untuk melestarikan lingkungan 
hidup dan mengelola sumber daya alam 
berkelanjutan.

Perempuan berada pada titik strategis 
untuk memperjuangkan nasib sumber daya 
alam. Di rumah tangga, segala persoalan 
dan solusi bermuara. Rumah juga menjadi 
inspirasi kelahiran kesadaran untuk perjuan-
gan kemanusiaan di tengah krisis ekologis 
dan finansial global. Gerakan perempuan 
untuk meredam bencana perlu dihadirkan 
dan direvitalisasi kembali. Musibah keru-
sakan lingkungan menjadi refleksi untuk 
mengetengahkan reaksi atas persoalan 

bencana di negeri ini. Bukankah tragedi 
bencana alam menjadi ruang penderitaan 
yang menyedihkan? (Siti Ulfatul Khasanah, 
peneliti ekofeminisme Kebumen Jawa Ten-
gah)  

Dalam kosmologi kehidupan, wanita/ 
perempuan menempatkan keberadaan 
bumi dipersonifikasikan sebagai sosok ibu 
yang harus diselamatkan dari ancaman 
kerusakan yang dilakukan korporasi yang 
rapi dan extra ordinaris. Perempuan adalah 
tangan pertama yang bersentuhan dengan 
sumber daya alam, karena itulah perem-
puan kemudian menjadi kelompok yang 
lebih rentan terhadap risiko dan dampak 
kerusakan lingkungan hidup. Akses dan 
kontrol perempuan bisa hilang akibat sum-
ber daya alam yang ada sudah tidak dapat 
dikelola lagi. Misalnya, membuat anyaman 
dari rotan dan daun pandan seperti tikar, 
bakul, dan tas. Aktivitas khas lain seperti 
penyadap damar, upacara adat, dan kerja 
gotong royong di ladang atau sawah tidak 
lagi bisa dilakukan perempuan.

Didasari kondisi di atas, di mana bumi 
yang digambarkan sebagai ibu telah 
dieksploitasi, dijarah, dan dikuya-kuya 
(bhs. Jawa) oleh sistem kapitalisme yang 
berkuasa dengan melanggengkan budaya 
patriarkhi dan feodalisme ekofeminis lahir. 
Ekofeminis lahir untuk menjawab kebutuhan 
penyelamatan bumi dengan berbasiskan 
pada kekhasan perempuan yang selama 
ini memiliki pengetahuan dalam mengelola 
lingkungan hidup dan sumber-sumber ke-
hidupan.

Ekofeminisme sesungguhnya adalah 
cara pandang menganalisis persoalan ling-
kungan hidup dengan menggunakan pisau 
analisis feminis. Di sini feminis menilai akar 
persoalan, dampak yang ditimbulkan, khu-
susnya spesifik pada kelompok rentan anta-
ra lain perempuan, dan apa yang mendasari 
gerakan ini untuk terus besar dan meluas.

Ekofeminisme merupakan salah satu 
cabang feminis gelombang ketiga yang 
mencoba menjelaskan keterkaitan alam 
dan perempuan terutama yang menjadi 
titik fokusnya adalah kerusakan alam 
yang mempunyai keterkaitan langsung 
dengan penindasan perempuan. Dalam 
Ekofeminisme perempuan ditempatkan 
sebagai "sosok yang lain" sejajar dengan 
sosok yang lainnya yang diabaikan dalam 
patriarkhi. Budaya Patriarkhi menyebabkan 
adanya dominasi terhadap perempuan dan 
menempatkan mereka sebagai subordinate 
di bawah laki-laki yang mempunyai sifat 
unggul, netral, pengelola "sah" bumi dan 
seisinya. 

Bagaimana dengan "Ibunda  Kita ?" 
Dunia mengalami keprihatinan yang 

Ekofeminisme : Antara Selebrasi Emansipasi dan Stigmatisasi

Oleh : Joko Wahyudi, SS 
Kaur Hugra KPH Lawu Ds.

4KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Pemerintah Negara Republik Indonesia 

menetapkan tanggal 21 April sebagai perin-
gatan Hari Kartini Nasional. Tidak mau ket-
inggalan Perum Perhutani KPH Kebonharjo 
pada 21 April 2014 juga memperingatinya 
dengan mengadakan upacara di halaman 
KPH Kebonharjo. Sebanyak 144 undangan 
tediri dari pejabat dan karyawan hadir dalam 
upacara itu. Sebagai bentuk emansipasi 
wanita, pada upacara hari kartini bertindak 
sebagai petugas dari kalangan ibu-ibu baik 
karyawan maupun pejabat.

Sebagai Pembina upacara, Chorrirotun 

Peringatan Hari Kartini Ke - 135

Casing Boleh Beda Jiwa Tetap Sama

Nur Ullifah (Kasi PSDHL) , pemimpin upa-
cara, Nur Saeni (KUU), pembawa acara 
, Mugi Handayani (staf PHBM), pembaca 
teks UUD 1945,  Minarti (Kepala Sekolah 
TK Tunas Rimba), pembaca doa, Sri Re-
jeki (staf umum), dirijen lagu, Endang (staf 
keuangan) dan sebagai ajudan Tris Sukary-
ana (staf keuangan).

Dalam amanatnya, Chorrirotun men-
gatakan, ada beberapa pelajaran yang 
dapat kita ambil dari suri tauladan Raden 
Ajeng Kartini. Diantaranya, Kartini merupak-
an sosok pejuang pendidikan. Dahulu yang 
boleh sekolah hanya kaum pria. Namun, 
berkat perjuangan Kartini baik pria maupun 
wanita punya hak sama dalam mengenyam 
pendidikan. Selain itu Kartini merupakan 
pejuang religious. Artinya, dalam setiap 
perjuangannya Kartini mendasarkan pada 
ajaran agama. Beliau sebagai wanita yang 
taat ibadah. Bahkan dikatakan Kartini, untuk 
semua yang dilakukan hanya untuk Alloh 
semata bukan untuk manusia.  Dan selan-
jutnya Kartini tipe pejuang ketimuran, bukan 
kebarat-baratan (eropa). Sebagai wanita 
Indonesia sangat menjunjung tinggi budaya 
timur yang penuh dengan sopan santun tata 
karma dan berbudi pekerti luhur. Kartini san-
gat menolak peradaban eropa yang meng-
umbar kebebasan.

Menurut Iir, panggilan akrab Chorrirotun, 
kita sebagai penerus perjuangan Kartini  ha-
rus semaksimalnya berkarya demi tegaknya 
perhutani. Tentunya, sesuai dengan bidang 
dan tanggungjawab masing-masing. 

“ Hari ini kita berpakaian adat nasional 
dengan berbagai ragam warna dan cor-
aknya. Namun satu hal yang tidak boleh 

kita lupakan adalah kita tetap satu yaitu 
sebagai penerus Kartini untuk kemajuan 
bangsa tercinta. Ibu-ibu yang hadir disini 
punya peran beragam pada masing-masing 
bidang. Bidang sosial, produksi, lingkungan, 
keuangan, bahkan ibu mandor selalu mem-
berikan semangat pada suami yang bekerja 
pada keamanan hutan. Semua itu bertujuan 
sama yaitu menjaga dan menegakan pe-
rusahaan yang telah menghidupi kita dan 
keluarga sampai saat ini. Casing boleh beda 
tapi jiwa tetap sama yaitu demi kemajuan 
perhutani supaya karyawan dan masyara-
kat sejahtera, tambah Iir penuh semangat,” 
jelasnya.

Ditambahkan, supaya kita bisa menjadi 
Kartini pada era sekarang maka pendidikan 
perlu dikedepankan. Wanita harus cerdas, 
berilmu dan berkepribadian. Ilmu apapun 
boleh kita pelajari asal bermanfaat dan tidak 
melanggar syariat agama. Wanita selain 
berilmu juga harus sehat jasmani dan ro-
hani. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan 
adalah pekerjaan sehebat apapun yang kita 
lakukan kodrat sebagai kaum hawa tidak bo-
leh dilupakan, yakni sebagai istri dari suami 
sekaligus sebagai ibu dari anak. Jadi wanita 
tetap sebagai pelayan dalam keluarga. 
Ini semua dapat kita peroleh dan berjalan 
seimbang dengan memperhatikan kebutu-
han pendidikan, tambah kasi berjilbab itu.

Upacara peringatan hari Kartini KPH 
Kebonharjo diakhiri dengan pelaksanaan 
lomba langgam jawa dan stand up komedi. 
Baik pejabat maupun karyawan sangat an-
tusias menyemarakan kagiatan itu. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

TNI/Polri dan karyawan-karyawati Perhutani 
Mojokerto melaksanakan donor darah yang 
merupakan bagian kegiatan Corporate So-
cial Responsibilities (CSR).

Kegiatan donor darah ini merupakan wu-
jud kepedulian Dharma Wanita Persatuan 
Perhutani KPH Mojokerto dalam membantu 
sesama yang butuh darah sekaligus me-
ningkatkan derajat kesehatan masyarakat 
dengan harapan setetes darah akan sangat 
berguna untuk membantu sesama. 

 “Ini sebagai wujud kepedulian kami 
para kaum perempuan. Sehingga dalam 
peringatan Hari Kartini ini tidak saja dia-
dakan kegiatan seremonial, namun juga 
kemanusiaan,” kata Ketua Dharma Wanita 
Persatuan Perhutani KPH Mojokerto.

Sementara itu terkait dalam memperin-
gati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2014, 
Perum Perhutani KPH Mojokerto juga me-
nyerahkan bantuan kepada murid-murid di 
beberapa Sekolah Dasar di sekitar hutan 
wilayah KPH Mojokerto (2/5). Bantuan  
berupa tas, sepatu dan alat tulis diberikkan 
kepada 75 murid usia sekolah dasar yang 
tersebar di delapan BKPH.

Penyerahan dilakukan secara simbolis 
oleh Kepala Sub Seksi (KSS) PHBM KPH 
Mojokerto, Tukani yang dihadiri Kepala 
Sekolah dan perwakilan guru di SD Pa-
motan I, Kecamatan Sambeng, Kabupaten 
Lamongan. 

Hms Mjkt/eko SW
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H P K

Peringatan HUT HPK Ke-30
4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG

Himpunan Pensiunan Kehutanan ( HPK) Cabang Kedu Selatan 
memperingati Hari Jadinya yang ke-30 dengan melakukan berbagai 
kegiatan. Antara lain anjangsana ke rumah anggota yang usia lanjut 
dan anggota yang pulang dari rumah sakit serta ziarah makam. 

Sebelumnya telah dilakukan  do’a bersama dengan disertai 
bacaan yasin tahlil untuk mendoakan arwah para Purna Rimbawan 

yang dipimpin  Ustadz Nur Chayat Chasan. Pada Puncaknya di-
langsungkan acara syukuran dengan pemotongan tumpeng yang 
dilakukan Ir Wahjoedi Doellah Bassar yang juga sebagai penasehat 
HPK Cabang Kedu Selatan.

Acara syukuran berlangsung di kediaman ibu Sri Astuti Giyanto 
Kutowinangun, Kebumen dan sekaligus pertemuan rutin

 Ketua  HPK   Cabang   Kedu Selatan, Drs Sain Suhartadi me-
nyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu atas terselenggaranya acara peringatan HPK yang ke-
30.

“ Terimakasih kepada Primkokar KPH Kedu Selatan  yang telah 
menyumbangkan doorprize, terimakasih kepada pengurus HPK Ca-
bang Kedu Selatan dan MNC Life Yogyakarta,” katanya.

 Sain berharap HPK Cabang Kedu Selatan ini semakin tahun 
bisa bertambah dewasa.

Dalam memperingati HUT ke-30 ini HPK juga memberikan san-
tunan kepada anak yatim melalui koperasi Usaha Bersama Simpan 
Pinjam (UBSP) milik HPK kepada Jahwa Nirmalasari dan Fayola Z.

“Meskipun tidak seberapa diharapkan bisa sebagai tali asih,” 
tambahnya.

Meski diperingati penuh kesederhanaan berbagai lomba yang 
digelar  cukup meriah yang diikuti  semua baik pengurus maupun 
anggota HPK. Lomba yang digelar antara lain Tembang Dandang 
Gula, pesan berantai, membaca geguritan dan memasukkan pensil 
ke dalam botol.

Dalam sambutannya Penasehat HPK Cabang Kedu Selatan 
Wahjoedi Doellah Bassar mengajak untuk meningkatkan keakraban 
di dalam suatu jiwa korsa.

“ Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita sama-sama me-
ningkatkan keakraban kita dengan bersilaturahmi, mudah-mudahan 
di awal yang baik bisa mewujudkan keakraban kita lebih baik di 
masa-masa yang akan datang,”pungkasnya. 

Hms Kds/Agus

mendalam karena dihadapkan pada 
sebuah krisis yang kompleks. Krisis terse-
but menyangkut hajat hidup seluruh peng-
huni bumi tanpa kecuali, menembus batas 
Negara, etnis, ideologi, budaya, dan agama. 
Krisis ini adalah krisis lingkungan (environ-
mental crisis), yang dalam pembahasan 
ilmiah-filosofis disebut juga krisis ekologi 
(ecological crisis). Seyyed Hossein Nasr 
menyebutkan bahwa krisis tersebut meliputi 
seluruh sistem ekologi di bumi ini, termasuk 
hal-hal yang berkaitan dengan manusia; 
udara yang kita hirup, makanan yang kita 
makan, air yang kita minum, termasuk 
sistem dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kri-
sis ini dapat membahayakan keharmonisan 
seluruh materi di bumi, termasuk sistem 
kehidupan di muka bumi. 

Ecological dan enviromental crisis de-
wasa ini seakan membeku dari tahun ke 
tahun di Hari Ibu. Definisi dan narasi serta 
pengaplikasiannya pada peringatan Hari 
Ibu pelan tapi pasti membias, salah makna 
dan arti. Di satu sisi, tentang Kartini pun kita 
belum khatam mempelajari. Di sisi lain per-
juangan menegakkan keadilan ekologi terus 
digalakkan. Berbagai perlawanan terus di-
lakukan kelompok perempuan. Sementara 
tanpa disadari “Ibunda Kita” justru semakin 
jauh, dan tercerabut dari “keakraban” den-
gan lingkungan hidupnya. Alam yang sangat 
erat kaitannya terhadap kehidupan perem-
puan terus dirusak menyebabkan peluang 
terhadap perempuan untuk melanjutkan 

kehidupannya semakin berkurang. Hal 
tersebut berkaitan dengan fungsi reproduksi 
perempuan yang dikaitkan dengan fungsi 
produksinya untuk mempertahankan hidup.

Siti Ulfatul Khasanah, 27 Oktober 2010; 
peneliti ekofeminisme menyampaikan bah-
wa perempuan berada pada titik strategis 
untuk memperjuangkan nasib sumber daya 
alam. Di rumah tangga, segala persoalan 
dan solusi bermuara. Rumah juga menjadi 
inspirasi kelahiran kesadaran untuk perjuan-
gan kemanusiaan di tengah krisis ekologis 
dan finansial global. Gerakan perempuan 
untuk meredam bencana perlu dihadirkan 
dan direvitalisasi kembali. Musibah keru-
sakan lingkungan menjadi refleksi untuk 
mengetengahkan reaksi atas persoalan 
bencana di negeri ini. Bukankah tragedi 
bencana alam menjadi ruang penderitaan 
yang menyedihkan.

Oleh karena itu penyelamatan terhadap 
alam dan lingkungan menjadi teramat pent-
ing karena secara tidak langsung dapat 
menyelamatkan kehidupan keseluruhan. 
Peranan penyelamatan ini penting dilakukan 
oleh perempuan itu sendiri karena mereka-
lah yang paling mengetahui apa yang ter-
baik bagi diri mereka. Namun di samping itu 
semua, peranan negara  juga teramat pent-
ing dalam menciptakan kebijakan-kebijakan 
untuk mendorong aktifitas penyelamatan 
alam dan lingkungan hidup. Lebih lanjut 
melakukan pembelajaran keterkaitan antara 
alam dan ketimpangan gender. 

Politik di Indonesia, geliatnya sudah 
mulai "hangat terasa" tidak hanya terlihat 
jelas pada problematika yang melingku-
pinya, tetapi juga pada perlakuan terhadap 
keberadaan lingkungan yang masih saja di-
nomorsekiankan. Ketimpangan gender yang 
lebih banyak “menzolimi” kaum Ibu semakin 
terasa dari waktu ke waktu. Namun perjuan-
gan wanita harus terus dilakukan, seperti 
kata Kartini: “Kita dapat menjadi manusia 
sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita 
sepenuhnya". Mereka terus mendera dan 
menderu, menghujat hegemoni kekuasaan 
laki-laki sampai ke wilayah politik. Ingin 
menentang arti dan makna ketidakmung-
kinan, menembus waktu dan masa, lalu 
mengabadi seraya bertekat dan berharap: 
"   Semoga melalui banyak sekali penderi-
taan dan kesedihan, kami berhasil mencip-
takan sesuatu. Bagi rakyat kami. Terutama 
yang bermanfaat bagi kaum wanita kami 
- bagaimanapun kecilnya. Andaikata ini pun 
tidak terlaksana, semoga penderitaan dan 
perjuangan kami berhasil menarik perhatian 
khalayak ramai terhadap keadaan-keadaan 
yang perlu diperbaiki. Dan andaikata itu pun 
tidak dapat kami capai, wahai, setidaknya 
kami telah berusaha berbuat baik, dan kami 
yakin benar bahwa air mata kami, yang 
kini nampaknya mengalir sia-sia itu, akan 
ikut menumbuhkan benih yang kelak akan 
mekar menjadi bunga-bunga yang akan me-
nyehatkan generasi-generasi mendatang." 
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