
4KPH PEMALANG DIVRE JATENG

Jati Plus Perhutani 
(JPP) dianggap sebagai 

pohon pionir. Karena 
secara alamiah punya 

keunggulan. Dapat tum-
buh cepat mencapai 

150 % di lahan kurus 
dan 400 % di lahan 

subur. Tingkat kese-
ragaman tinggi, batang 
lurus dan silindris serta 

dapat panen sampai 
akhir daur selama 20 

tahun.

Itulah mungkin yang menjadi perhatian 
dari anggota Dewan Pengawas Perum 
Perhutani, DR Ir Upik Rosalina Wasrin 
DEA yang mendorongnya untuk melihat 
dari dekat perkembangan JPP yang ada 
di Perum Perhutani KPH Pemalang Divisi 
Regional Jateng (5/6). 

Didampingi  Kepala Biro Pembinaan 
Sumber Daya Hutan Divisi Regional Jawa 
Tengah, Ir Yusuf Kristiyanto, MP dan 
Administratur/KKPH Pemalang, Rukman 
Supriatna, S Hut, DR Ir Upik Rosalina 
Wasrin DEA meninjau tanaman JPP awal 
tahun 2011 di petak 132 b luas 7,7 hektar 
di RPH Paduraksa BKPH Slarang dan di 
petak 49 a  tanaman tahun 2003 jenis JPP 
stek pucuk seluas 8,9 hektar di RPH Kla-
Panunggal BKPH Bantarsari.

Upik tampak terkesan melihat per-
tumbuhan tanaman JPP di petak tesebut. 
Karena pertumbuhan tanaman JPP di-
petak 132 b dibandingkan dengan petak 
yang berada didepannya dengan jenis 
tanaman dan tahun yang sama serta per-
lakuan pemeliharaannya juga sama nam-

pak berbeda.
“ Mengapa tingkat keseragaman 

tingginya berbeda ? Mengapa bisa demiki-
an ?” tanya Upik kepada Mandor Tanam 
JPP petak 132, Wahyu Setyawan Sutarto, 
S.Hut, Mandor Tanam JPP Puslitabang 
Cepu.

Dijawab Wahyu, bahwa menurut pe-
ngamatannya selama ini memang bisa 
saja terjadi perbedaan keseragaman ke-
tinggian antara hamparan tegakan JPP 
petak yang satu dengan yang lainnya. 

Beberapa hal yang sangat berpenga-
ruh ia katakan adalah perbedaan kesu-
buran tanah, perlakuan pemeliharaan 
dan perawatan atau mungkin disebabkan  
pemupukan yang tidak seimbang atau 
takaran/dosis pemupukan yang tidak ses-
uai ketentuan.

Ditambahkan Wahyu bahwa penga-
ruh-pengaruh tersebut juga berlaku pada 
pertumbuhan riap pohon sehingga lilit 
hamparan pohon petak yang satu dengan 
yang lainnya juga bisa saja tidak merata.

Mendengar penjelasan Mandor Tanam 

Jati Plus Perhutani (JPP) Pohon Pioner

JPP Puslitabang Cepu itu Upik memahami. 
Untuk itu kemudian ia meminta agar setiap 
Mandor Tanaman JPP selain dapat mena-
nam juga harus bisa terus mengamati 
perkembangan tanamannya.

“ Diamati, diteliti kemudian dikaji apa 
penyebabnya,” kata Upik.

 Kemudian, lanjutnya agar riap dan 
ketinggian pohon JPP oleh Mandor diukur 
untuk mengetahui berapa riap keliling dan 
ketinggian setiap bulannya apa sudah 
memenuhi kriteria atau standar  yang su-
dah ditetapkan oleh Puslitbang.  Dengan 
dekikian masing-masing tanaman JPP 
petak per petak mempunyai catatan atau 
data stastistik secara detail. Ditambahkan 
bahwa dari data base tersebut dapat diper-
gunakan untuk dilakukan penyempurnaan 
oleh Puslitbang.

Selang beberapa jam setelah berdis-
kusi di petak 132 b rombongan melanjut-
kan peninjauan tanaman JPP tahun tanam 
2003 petak 49 a RPH Klapanunggal BKPH 
Bantarsari.  Lagi-lagi setiba di petak terse-
but, Upik langsung melihat pohon JPP dan 
kagum melihat hamparannya yang sangat 
baik. Kata Upik peninjauan ke petak terse-
but sudah untuk kali kedua. Pertama tahun 
2009 ketika ia masih menjabat sebagai 
Direktur Utama Perum Perhutani.

“ Setelah kedua kalinya saya ke petak 
49 ini akhirnya saya setuju kalau tanaman 
JPP disebut  tanaman pionir karena per-
tumbuhannya sangat bagus,” tandasnya. 

Namun demikian, Upik berharap nanti-
nya tanaman JPP ini selain memiliki keis-
timewaan jangka waktu pemanenan lebih 
cepat, juga memiliki kualitas kayu yang 
terjaga atau memiliki kualitas kayu yang 
sama bagusnya dengan kayu jati kon-
vensional (lokal) yang masak tebangnya 
sampai umur 40 sampai 100 tahun.

“ Secara fisik tentu sifat kayu yang 
dihasilkan nanti akan berbeda dengan 
sifat kayu jati konvensional. Karena hal ini 
sangat berpengaruh terhadap ukuran dan 
kualita kayu yang berdampak pada harga 
jual kayu nantinya,” tandasnya. 

Lebih jauh ia sampaikan bahwa sudah 
saatnya Puslitbang yang selama ini hanya 
meneliti perkembangan pertumbuhan juga 
lebih dikembangkan lagi penelitian  kepada 
strategi pemasarannya. 

“ Yang saya amati Puslitbang belum 
membuat kajian atau meneliti lebih jauh 
lagi yaitu tentang pemasaran kayu JPP ini. 
Jangan sampai pada saat JPP ini dipasar-
kan konsumen atau masyarakat lebih tetap 
memilih kayu jati lokal atau konvensional 
karena mutu dan kualitas kayunya lebih 
baik,” katanya. 

Strategi pemasaran harus dipersiapkan 
oleh Puslitbang. Karena dari hasil pene-
litiannya Puslitbang  lebih tahu tentang 
sifat-sifat kayu JPP ini. Karena menurut 
Upik sifat-sifat kayu itulah sebagai patokan 
apakah nantinya kayu dari JPP ini pema-
sarannya menjadi sangat baik. 

“ Saya hanya 
mengingatkan jika 
mindset masyara-
kat terhadap kayu 
JPP ini sama 
dengan kayu jati 
k o n v e n s i o n a l , 
maka saya yakin  
kayu JPP akan 
sulit bersaing,” 
tambahnya. 

Utuk itu se-
belum terlambat 
Upik meminta 
agar Puslitbang 
segera saja 
melakukan pene-
litian tentang 
strategi pema-
saran kayu JPP 
ini. Puslitbang 
harus terus beru-
paya untuk lebih 
mengembangkan 
mutu dan kualitas 
kayu. Sehingga 
nantinya pada 
saat dihasilkan 
JPP harus mem-
punyai pembeda 
yang nyata. 

“ Yang di-
maksud pem-
beda disini JPP 
haruslah men-
datangkan value 
yang bermakna 
bagi masyarakat 
pengguna kayu. 
Coba dibangun 
nilai-nilai JPP 
dan keunggulan-
nya sehingga 
JPP diposisikan 
memiliki kelas 
tersendiri,” pinta 
Upik.

Menyinggung 
masalah pen-
jarangan Upik 
bertanya kepada 
Kepala Seksi 
Pengelolaan SDH 
KPH Pemalang, 
Rana Gumelar 
S.Hut yang juga 
ikut mendampingi 
m e n j e l a s k a n 
bahwa JPP dipetak ini sudah dua kali 
dilakukan penjarangan. Penjarangan per-
tama pada umur lima tahun pada 2008 
dan penjarangan kedua 2013 pada umur 
10 tahun. 

Sebelum meninggalkan lokasi anggota 
Dewan Pengawas Perum Perhutani itu pun 
berpesan agar tanaman JPP dipetak 49 a 
terus dipertahankan dan terus dipelihara 
serta terus diamati perkembangannya. 

“ Buatkan data base secara statistik  
setiap periodik sehingga dapat terus ter 
up date sebagai bahan acuan penyempur-
naan tentang teknik budidaya JPP ini,” 
pinta Upik. 

Ia juga meminta agar sifat fisik pohon 
harus diamati, perubahan-perubahan co-
rak dan wana kayu JPP juga perlu diamati 
dan dibuat data basenya. 

HmsPml/Dodi Sukmadi

DR. Ir Upik Rosalina Wasrin DEA menyaksikan pengukuran lingkar pohon JPP Pionir

Wahyu Setyawan Sutarto, S.Hut, Mandor Tanam JPP Puslitabang 
Cepu memberi keterangan kepada Upik Rosalina Wasrin seputar per-
tumbuhan tanaman JPP. 

DR. Ir Upik Rosalina Wasrin DEA berdoalog dengan Karo Pem-
binaan SDH Divisi Regional Jateng, Ir Yusuf Kristiyanto, MP dan 
Administratur/KKPH Pemalang, Rukman Supriatna, S.Hut, 

LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA
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W I S A T A

4KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JA-
TIM

Pembukaan Banyuwangi Internasional 
Surfing Competition (BISC) tahun 2014 di 
pantai Pulau Merah, Desa Sumberagung 
Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi ma-
suk kawasan hutan petak 70n dan 75m KPH 
Banyuwangi Selatan berlangsung meriah 
(23/5). Menteri  Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif (Menparekraf), Marie Elka Pangestu 
bersama Bupati Banyuwangi, Dirut Perhu-
tani, Dirjen PHKA Dephut dan Muspida Kab. 

B a n y u - wangi menandai 
pembukaan 

a j a n g 

kompetisi surfing berlevel dunia itu dengan 
memencet tombol sirine. 

Sebelum acara pembukaan Menteri 
Pariwisata beserta robongan dan undangan 
disuguhi dengan tarian kas Banyuwangi, 
Jejer Gandrung dilanjutkan dengan pembe-
rian santunan anak yatim oleh Menparekraf, 
Dirut Perhutani dan Bupati Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar 
Anas dalam sambutannya mengatakan 
bahwa potensi alam Banyuwangi bernilai 
jual sangat tinggi kalau digarap secara 
sungguh dengan managemen 
yang baik oleh karena itu 
kepada semua p i h a k 

agar ikut 
m e n -

jaga kelestarian alam tersebut.
 “Terimakasih kepada Dirut Perhu-

tani yang berkenan membuat MoU terkait 
pengembangan dan Pengelolaan Pulom-
erah yang saat sekarang tinggal pembuatan 
PKS nya,”ujarnya. 

Pengembangan wisata ini juga bertujuan 
untuk peningkatan perekonomian masyara-
kat sekitar, untuk itu masyarakat diharap 
tetap menjaga keasrian Pulomerah dan 
tetap meningkatkan pelayanan pada pen-
gunjung yang datang ke Pulomerah.

Sementara itu Menparekraf,  Marie Elka 
Pangestu  pada kesempatan itu juga men-
gapresiasi Bupati Banyuwangi dan jajaran-
nya selaku penyelenggara kompetisi surfing 
yang berjuang keras untuk pengembangan 
pariwisata alam sedemikian pesat dengan 

waktu singkat yang berdampak adanya 
peningkatan pendapatan pada masyara-
kat Banyuwangi.

 “ Maka kepada semua pihak untuk 
ikut merawat dan menjaga kebersihan 
lokasi wisata pulaumerah tersebut,” 
pintanya

Yang tak kalah menarik, Menteri 
Kehutanan RI Zulkifli Hasan juga 

datang ke pantai Pulau Merah terse-
but beberapa jam sebelum Menteri 
Marie Elka Pangestu tiba disana. 
Siang menjelang salat jumat, Men-
hut Zulkifli didampingi Bupati Anas, 
Dirut Perhutani, Kepala Perhutani 

W I S A T A

International Surfing Competition 
Di Pulau Merah Banyuwangi

Divisi Regional Jawa Timur dan Muspida Banyu-
wangi melepas tukik (anak penyu) ke pantai 
Pulau Merah dan penanaman pohon. 

Menurut saya, Pulau Merah Banyuwangi ini 
pantai paling indah,” ujar Menhut usai melaku-
kan salat jumat di Masjid Al-Falah Dusun Pancer 
Pesanggaran tak jauh dari lokasi pantai pulau 
merah. 

Menurut Zulkifli, hanya ada satu pantai yang 
mengalahkan keindahan pantai Pulau Merah 
yakni kawasan Raja Ampat di Papua.

“ Karena itu saya berpesan agar masyarakat 
Banyuwangi menjaga keindahan dan kebersihan 
lingkungan pantai Pulo Merah,” pintanya.

Sayang Menhut Zulkifli tidak bisa bertemu 
Menteri Pariwisata Marie Elka Pangestu dipantai 
Pulau Merah tersebut karena tugas lain.

Meski dua menteri tak bertemu di Pulau 
Merah, tapi lokasi lomba terlihat sangat ramai 
karena juga kedatangan Ayu Ashari yang meru-
pakan Duta Pariwisata  di pantai itu menyaksi-
kan perlobaan surfing level dunia tersebut. Hal 
tersebut membuat warga setempat maupun luar 
Banyuwangi sangat antusias datang memadati 
tempat lomba surfing itu sejak pagi. 

Hms Bwi Selatan/Didik Nurcahyo

MENAKJUBKAN dan pemandangan-
nya sangat indah. Begitulah ungkapan 
yang pas ketika kita menginjakkan kaki di 
obyek wisata Pulau Merah. Pulau Merah 
merupakan salah satu destinasi wisata 
pantai di Banyuwangi, Jawa Timur. Pantai 
berpasir putih dengan latar belakang bukit 
bertanah merah itu siap menyambut para 
pengunjung, baik pengunjung yang hanya 
sekedar berwisata pengunjung dengan tu-
juan khusus. Dengan penuh keelokan dan 
gulungan ombak yang menantang obyek 
wisata pantai Pulau Merah juga mengun-
dak decak kagum para peselancar dunia.

Seperti Banyuwangi Internasional Surf-
ing Competition (BISC) yang digelar 23 
Mei 2014 itu telah dicatat sebagai agenda 
tahunan ajang lomba selancar tingkat inter-
nasional.

Pantai Pulau merah memang menjadi 
salah satu tempat wisata selancar. Ombak 
di pantai tersebut besar, namun tak ter-
lalu berbahaya seperti di pantai Plengkung 
yang berkarang. Keelokan Pulau Merah 
berani disejajarkan dengan satu kawasan 
wisata pantai yang terdapat di negara 
Amerika Latin, Brasil, yang juga sangat ter-
kenal dengan keindahan pantai-pantainya 
untuk para pehobi selancar.

Salah satu kelebihan dari Pantai Pu-
lau Merah adalah terdapatnya gugusan 
pulau sehingga sejauh mata memandang 
tidak langsung disuguhi lautan lepas. Saat 
musim kemarau tiba, pulau-pulau itu tam-

pak memantulkan cahaya kemerahan ke-
tika terkena sinar matahari, terutama pada 
sore menjelang matahari terbenam.

Di tepi pantai, kursi-kursi pantai pun 
sudah dipasang. Saat malam tiba, pantai 
pun jadi terang karena diterangi lampu 
penghias pantai. Rumah-rumah warga 
yang dulu dikontrak oleh Perusahaan Per-
tambangan Indo Multi Niaga kini disulap 
menjadi homestay.

Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar 
Anas mengatakan, Pulau Merah memang 
dipromosikan menjadi destinasi wisata an-
dalan Banyuwangi. Targetnya adalah turis 
asing, terutama peselancar.

Oleh karena itu, pemkab kini gencar 
berpromosi wisata di pantai itu, termasuk 
mengadakan acara surfing kelas interna-
sional. 

S.Widhi

Surga Baru Bagi Para Peselancar
Dirut Perhutani Bambang Sukamanato bersama ibu didampingi Kadivre perhutani 

Jatim Imam Sanjoyo pose sejenak di pantai Pulau Merah.

Menparekraf, Bupati Banyuwangi, Dirut 
Perhutani, Dirjen PHKA Dephut dan Muspida 
Banyuwangi secara bersama membuka 
acara lomba surfing dengan memencet 
tombol sirine.
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KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM 
– Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Iman 
Sandjojo bersama komunitas Trail KPH Bo-
jonegoro, Parengan, Padangan dan Ngawi 

adakan blusukan trabas alas Sabtu (31/5)..
Kegiatan blusukan trabas alas menurut 

Iman Sandjojo adalah cara yang efektif un-
tuk mengetahui secara detail kondisi sumber 

KEHUTANAN SEPUTAR KPH

KPH BLORA DIVRE JATENG
Meninjak lanjuti program Gubernur 

Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentang 
kedaulatan pangan propinsi Jawa Tengah, 
Kadivre Jateng Ir SR Slamet Wibowo dan 
Kadishut Propinsi Jateng Ir Bowo Suryono 
beserta rombongan dari Universitas Ga-
jah Mada (UGM) melakukan peninjauan 
lapangan calon pengembangan integrated 
farming yang dilaksanakan pada 20 Mei 
2014 di petak 105 dan 106 RPH Sumberjo 

BKPH Nglawungan KPH Blora dengan luas 
40,6 Ha.

Di kesempatan tersebut Kadivre juga 
mengadakan seresehan dengan kelompok 
tani hutan dan anggota LMDH.  Dalam 
arahannya Kadivre menyampaikan bahwa 
pengembangan integrated farming adalah 
salah satu program gubernur tentang ke-
tahanan pangan di Propinsi Jawa Tengah 
yang melibatkan Perum Perhutani. Dalam 
program ketahanan pangan tersebut akan 

dikembangkan komoditi tanaman pangan di 
lahan kawasan hutan, sedangkan komoditi 
tanaman pangan yang akan dikembangkan 
di lahan kawasan hutan terdiri dari padi, 
jagung dan kedelai pada areal tanaman 
pangan di dalam kawasan hutan untuk satu 
kabupaten akan dikembangkan integrated 
farming sebanyak 100 Ha yang meliputi tiga 
KPH tersebut.

Hms Blr / Teguh

Kadivre Jateng Tinjau Calon Integrated Farming

Kadivre Jatim Blusukan Dengan Trail daya hutan (SDH) di berbagai wilayah kerja 
yang dipimpinnya,.

“ Selain menyalurkan hobi kita juga 
menjalin kebersamaan dengan semua 
jajaran wilayah Divre Jawa Timur sembari 
menikmati panorama alam yang ada,” kata 
Kadivre Jatim.

Iman Sandjojo berharap kegiatan blusu-
kan trabas alas terus ditingkatkan dan lebih 
meriah lagi dengan memilih rute yang lebih 
menantang. 

Kegiatan blusukan ini dikuti sekitar 60 
orang dari empat komunitas trail wilayah 
Divre Jawa Timur tersebut yang mas-
ing-masing diikuti Administraturnya. Yakni 
Administratur KPH Bojonegoro Divre Jawa 
Timur, Anggar Widiyatmoko, Administratur 
KPH Parengan Divre Jawa Timur, Daniel 
Budi Cahyono, Administratur KPH Ngawi 
Divre Jawa Timur, Joko Siswantoro dan 
beberapa  jajaran pejabat serta karyawan 
KPH Padangan.

Start dimulai dari tempat penimbunan 
kayu wilayah KPH Ngawi dan finish di Ta-
man Wisata Tirtawana Dander RPH Dander 
BKPH Dander KPH Bojonegoro. 

Hms Bjr/Rafik

4TN TESSO NILLO RIAU
Komisi IV DPR akan memanggil Menteri 

Kehutanan untuk menjelaskan kekisruhan 
yang merebak di Taman Nasional Tesso 
Nillo Riau maupun bentuk kerjasama kemi-
traan dengan WWF serta pendanaannya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman 
Subagyo di Jakarta seperti dilaporkan An-
tara mengatakan maraknya perambahan 
di TNTN Kabupaten Pelalawan, Riau, yang 
dikelola Balai TNTN bekerja sama dengan 

LSM lingkungan dan satwa World Wildlife 
Fund for Nature (WWF) menggambarkan 
buruknya kinerja Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut) selama ini.

Menurut dia, sejak tahun lalu, DPR telah 
mengingatkan Kemenhut untuk menyetop 
kerja sama dengan WWF namun tidak digu-
bris. 

“Saat ini, setelah sebagian besar hutan 
cagar alam dikuasai perambah, Menhut 
baru berteriak. Ini sangat terlambat,” kata 

50 Ribu Ha TN Tesso Nillo
Dikuasai Perambah Petani Sawit 

Firman. 
Dia menambahkan semuanya ha-

rus transparan, apalagi jika kerja sama 
kemitraan itu menggunakan dana APBN 
sehingga Kemenhut harus mempertang-
gungjawabkannya.

Dalam kunjungan ke TNTN, pekan lalu 
Menhut Zulkifli Hasan menyatakan kecewa 
karena sebagian besar lahan cagar alam 
itu malah disertifikatkan oleh oknum aparat 
kepada para perambah.

Padahal Kementerian Kehutanan me-
lalui Balai TNTN sudah bekerja sama den-
gan LSM lingkungan WWF untuk menjaga 
dan mengawasi cagar alam di Provinsi Riau 
tersebut.

“Saya rasa WWF tidak berhasil menga-
wasi dan menjaga TNTN karena dari 80.000 
hektare hutan cagar alam, sekitar 50.000 
hektare sekarang dikuasai perambah petani 
sawit” kata Menhut.

Zulkifli mengakui sangat kecewa karena 
sebagian besar kawasan TNTN sudah 
menjadi perkebunan sawit, kondisi itu ironis 
mengingat cagar alam itu merupakan tem-
pat perlindungan satwa langka. 

Dia mengemukakan selain oknum 
aparat, lahan TNTN umumnya dikuasai oleh 
para pendatang dari luar Riau yang diduga 
bekerja sama dengan oknum aparat desa 
dan aparat keamanan untuk menerbitkan 
sertifikat di lahan yang menjadi kawasan 
lindung tersebut.

Pada kesempatan itu Firman mengin-
gatkan, sebagai LSM yang merupakan per-
panjangan tangan asing, WWF di Indonesia 
tidak kebal hukum, meskipun mereka meng-
gunakan pendanaan asing, DPR mempun-
yai hak untuk meminta pertanggungjawaban 
melalui Kemenhut.

“Setiap organisasi asing yang beroperasi 
di Indonesia, harus tunduk kepada ketentuan 
hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Menurut dia, dalam pengelolaan ka-
wasan konservasi, sebaiknya pemerintah 
pusat dan daerah bergandengan tangan, 
selain itu, perlu melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan seperti masyarakat, 
perguruan tinggi, pakar kehutanan, LSM lo-
kal dan swasta.

Firman menambahkan, evaluasi perlu 
dilakukan terhadap LSM asing seperti 
Greenpeace karena keberadaannya tidak 
berdampak terhadap perbaikan lingkungan. 

Tesso Nilo ditetapkan sebagai taman na-
sional melalui perubahan fungsi dari Hutan 
Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh 
Kementerian Kehutanan.

Sebagian besar kawasan TNTN berada 
di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil 
di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. 

Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat 
bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, 
seperti Gajah Sumatera (Elephas maximus 
sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera 
tigris sumatrae), berbagai jenis Primata, 114 
jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpeto-
fauna dan 644 jenis kumbang. 

S.WidhiFoto udara yang menggambarkan kerusahan Taman Nasional Tesso Nillo Riau.

Petugas operasi gabungan yang bersiaga  mengawal pembongkaran kebun kelapa 
sawit ilegal pada Operasi Balai Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Bagan Limau, 
Kabupaten Pelalawan, Riau. 
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lapangan. Kadar kotoran tinggi akan ber-
dampak pada kualitas gondorukem dan 
terpentin yang dihasilkan pabrik.

“ Jika kadar kotoran rendah rendemen 
akan tinggi. Dan sebaliknya jika kotoran 
tinggi rendemennya pasti rendah,” jelasnya.

Dikatakan bahwa kualitas getah, dibe-
dakan menjadi dua mutu, yakni mutu A dan 
mutu B. 

“ Untuk memperoleh kualitas getah mutu 
A total rendemen dan kotoran adalah 100 % 
Mutu 1, kualitas A batasannya warna putih 
bening 87 % kadar kotoran tidak lebih dari 
14 %. Sedangkan untuk mutu 2 jika getah 
berwarna coklat dan kadar kotorannya me-
lebihi dari 14%,” jelas Sukasno lebih lanjut.

Untuk itu agar bisa mendapatkan getah 
yang bermutu ia meminta agar kadar ko-
toran sejak dari lapangan.

Sementara itu dalam kesempatan 
pada kesempatan tersebut Adm/KKPH 
Pekalongan Barat Divre Jateng, A. Fadjar 
Agung Susetyo, SHut mengatakan perte-
muan tersebut menjadi momentum yang 
baik. Yakni sekaligus sebagai ajang koordi-
nasi dan konfirmasi berkaitan dengan produk 
getah yang dikirim dari KPH Pekalongan 
Barat ke PGT Winduaji. Lebih dari itu juga 
sebagai dukungan dan motivasi kepada 
semua Asper dalam upaya pengamanan 
target produksi getah tahun 2014 sebanyak 

9 ribu ton lebih agar dapat terealisasi.
“ KPH bukan penghasil uang, yang 

menghasilkan uang adalah PGT, kita 
sama-sama ada ketergantungan, kedua-
duanya mempunyai kepentingan yang 
sama,” katanya dimana KPH Pekalongan 
Barat sampai saat ini suplai getah telah 
melampaui NPS. KPH Pekalongan Barat 
telah memasok getah sekitar 2.200 ton ke 
PGT Winduaji

Ditegaskan Fadjar, harus ada komu-
nikasi yang intensif agar bisa saling men-
guntungkan kedua belah pihak, baik KPH 
sebagai pemasok maupun PGT sebagai 
pengolah getah.

“ Caranya ya melalui pertemuan sep-
erti ini sehingga masing-masing dapat 
mengetahui apa yang seharusnya dilaku-
kan, baik KPH sebagai penyuplai getah 
maupun PGT sebagai pengolah bahan 
baku harus memberikan yang terbaik ke-
pada Perum Perhutani,” katanya.

Dalam pertemuan bersama itu di-
peroleh beberapat titik temu dalam rangka 
untuk mendapatkan getah yang bermutu 
sekaligus untuk mensukseskan target 
produksi getah KPH Pekalongan Barat.

“ Masalah getah dari lapangan yang 
dikirim ke PGT adalah getah yang masih 
perlu perlakuan lebih baik lagi. Untuk men-
geliminir penurunan mutu getah diperlukan 

komunikasi intensif, salah satunya melalui 
pertemuan seperti ini,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut adalah pengawalan 
produksi di mulai dari penyadap, bagaimana 
penyadap membaharui sadapannya dan 
menekan kadar kotoran agar memperoleh 
getah yang berkualitas 1 (mutu A) sampai 
disetorkan ke TPG sebelum akhirnya disetor 
ke PGT. Hms Pkb/Tofik

SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Dalam upaya mengamankan dan me-

ningkatkan mutu getah target produksi 
getah pinus tahun 2014, Perhutani KPH Pe-
kalongan Barat bersama KBM Gondorukem 
dan Terpentin I mengadakan pertemuan 
bersama di PGT Winduaji baru-baru ini.  
Pertemuan dikuti 20 pejabat terdiri dari KPH 
Pekalongan Barat meliputi Administratur, 
Waka Adm, Kasi PSDHL, segenap Asper, 
Penguji Tk I, Penguji Tk II, Kaur Produksi, 
Kaur Humas dan Mandor TPG. Dari KBM 
GT I Manager Pengolahan, Kepala Pabrik, 
KSS dan Penguji Getah serta petugas 
pelaksana lainnya.

GM KBM Getah Terpentin I melalui 
Manager Produksinya, Sukasno SHut men-
gatakan, komunikasi seperti ini sangat efek-
tif untuk saling menginformasikan kesulitan 
ataupun kendala yang terjadi dilapangan, 
agar bisa dicarikan solusi terbaik sehingga 
menguntungkan kedua pihak. 

Dikatakan Sukasno berkaitan dengan 

,meningkatkan mutu getah sebenarnya tergantung pada kadar kotoran getah dari 

Pertemuan Bersama, Tingkatkan Mutu Getah

4KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM  
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 

gelar pelatihan teknologi Multicopter untuk 
optimalkan pekerjaan di Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Bojonegoro (22/5).

Kadiv Regional Jawa Timur, Iman 
Sandjojo menegaskan bahwa dengan 

kondisi Sumber daya manusia (SDM) yang 
setiap tahunnya berkurang sebanyak ± 
1000 karyawan karena purna tugas (pen-
siun), sedangkan kita dituntut untuk segera 
menyelesaikan semua bidang pekerjaan, 
maka kita harus mencari solusi yang terbaik 
yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan 

teknologi Multicopter untuk membantu dan 
meringankan pekerjaan kita.

Iman Sandjojo berharap dari hasil pela-
tihan menjadi operator Multicopter tersebut 
bisa diterapkan petugas dilapangan seperti 
untuk mengetahui jumlah tegakan pohon 
dalam sebuah petak tanaman dan bisa 
membantu Tim penilaian tanaman untuk 
mengetahui kondisi riilnya, selain itu juga 
bisa diterapkan dipersemaian untuk menge-
tahui jumlah target yang kita harapkan, baik 
dibidang produksi maupun keamanan Multi-
copter ini juga sangat membantu kita.

Teknologi Multicopter yang dilengkapi 
dengan potret udara, video, Fly Cam one 
HD V – Eyes, Global Positioning system 
(GPS) dan LCD Proyektor Link bisa diopera-
sikan memakai remote control atau tanpa 
pilot, diketinggian 1 Km bahkan lebih melalui 
potret udara dan video Multicopter kita bisa 
melihat secara jelas dan detail pemandan-
gan secara keseluruhan yang sama sekali 
tidak mungkin bila kita mengambil gambar 
dari bawah.

Hadir dalam pelatihan Multicopter 
tersebut Kepala Biro Pembinaan Sumber-
daya Hutan di Divre Jawa timur, Kristomo, 
Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar 
Widiyatmoko, Adm/KKPH Parengan, Daniel 
Budi Cahyono, Adm/KKPH Jatirogo, Ach-
mad Basuki, KSPH Bojonegoro, Gunardi, 
Waka ADM/KSKPH Bjn Timur, Sofiudin 
Nurmansyah, segenap peserta pelatihan 
Multicopter sewilayah Divre Jawa Timur, 
Tutor dari Royal Aerohobby, Syahri (Abi), 
Herman dan Aldi. Hms Bjr/Rafik

Optimalkan Pekerjaan Lewat Teknologi Multicopter
4KPH CIANJUR DIVRE 
JANTEN

Seluruh jajaran KPH 
Cianjur Divre Janten men-
gawal program tri sukses 
yang dicanangkan Drive 
Regional Jawa  Barat dan 
Banten, 2014. Tri sukses  
itu meliputi   sukses tana-
man, sukses produksi dan 
sukses keamanan. Seb-
agai salah satu KPH  yang 
memproduksi kayu cukup 
besar yaitu 37.000 M3, maka 
produksi kayu harus dikawal 
ketat agar,  bahkan tercapai, 
melampui target.

Menurut Kasi PSDH KPH 
Cianjur,  Angga Prawira, 
S.Hut dari  37.000 m3 
tersebut, produksi jati 5.000 
M3 dan rimba sebesar 32 
000 M3. Agar target teban-
gan tercapai, KPH Cianjur 
melakukan pengawalan ketat 
target mutu. 

“Baik itu  T Up maupun  
2 M Up. Sehingga  T Up  
dapat mencapai 60 persen 
dari total keseluruhan T Up 
77persen , “ jelasnya di kan-

tor KPH Cianjur (19/5).
Kalau pencapaian mutu tersebut terca-

pai, lanjut Angga - panggilan Kasi PSDH 
KPH Cianjur, maka  nilai kayu dan harga 
jual tinggi. Sampai Februari 2014,  2 M Up 
mutu T Up tercapai 66 % dari target 60 %.  
Kemudian, mutu T Up tercapai 79 % dari  
target 77 %.

Selain kayu, KPH Cianjur juga melaku-
kan pengawalan dalam bidang tanaman. 
Dari hasil Tim   monitoring dan evaluasi  Di-
vreg Jawa Barat  dan Banten  tingkat keber-
hasilan tanaman di KPH Cianjur mencapai 
99,6 %. 

“Jadi, tanaman merupakan investasi 
Perhutani, khususnya KPH Cianjur  untuk 
masa depan. Kalau   tidak ada sukses tana-
man maka kelangsungan produksi kayu 
akan terganggu,” tegas Angga.

Di KPH Cianjur pun akan dikembangkan 
cluster tanaman pinus. Sampai tahun 2017 
akan ditanam seluas 6.000 ribu hektar. Ren-
cana tanaman seluas itu, dikonsentrasikan 
di  BKPH pinus seperti BKPH Cianjur, BKPH 
Sukanegara Selatan, BKPH Sukanegara 
Utara dan BKPH Cibarengkok. 

“Ini untuk mendukung  rencana pem-
bangunan pabrik gondorukem dan terpentin 
(PGT) di KPH Sukabumi,” jelas  Kasi PSDH 
KPH Cianjur.  

MU 

Mengawal Sukses Produksi dan Tanaman

: Kasi PSDH KPH Cianjur  Angga Prawira, S.Hut.

Suasana pertemuan bersama erhutani KPH Pekalongan Barat bersama KBM Gon-
dorukem dan Terpentin I di PGT Wunduaji.

Praktek pengoperasian Multicoper.

8   BINA |  Edisi  04 Juni 2014 / Th XLI

8   

BINA |  04 Juni 2014 / Th XLI 9

 9



SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

DARI luas kawasan hutan  81.534,39 
hektar, sekitar 83 % merupakan kawasan 
hutan lindung. Tahun 2003,  Kementerian 
Kehutanan meelakukan kebijakan   rescour-
ing hutan di Pulau Jawa, khususnya di Jawa 
Barat dan Banten.  Sehingga yang awalnya 
merupakan hutan produksi berubah menjadi 
hutan lindung. 

 “ KPH Garut terdiri dua kelas perusa-
haan yaitu kelas perusahaan pinus dan ke-
las perusahaan jati, “ jelas Adm Garut Dede 
Mulyana, S.Hut kepada BINA di kantor KPH 
Garut (28/5).   Luas  KP pinus  74.996,41 
hektar berada di kawasan hutan lindung 
atau HL yang tanamannya  didominasi 
tanaman pinus dan luas KP jati  6.337, 58 
hektar.  Hutan produksi atau HP hanya 166, 
1 hektar.

Dia menegaskan, permasalahan an-
tara hutan lindung dan hutan produksi jelas 
berbeda. Karena hutan lindung memiliki 
karekteristik di wilayah pegunungan maka 
berebut dengan para perambah. Mereka 
akan mengembangkan tanaman pertanian 
tidak ada, maka masyarakat merambah hu-

tan untuk ditanami sayur – sayuran.
Sudah beberapa tahun lalu sampai 

sekarang, KPH Garut mengakomodir  para 
perambah untuk alih komoditas. Yaitu dari 
tanaman  musiman atau sayur – sayurann 
ke tanaman tahunan. 

PHBM Kopi Dapat Mengurangi
Tekanan  Terhadap  Hutan

KPH GARUT DIVRE JANTEN
Tidak ada lagi manfaat yang dapat diam-

bil dalam kawasan hutan lindung kecuali ge-
tah pinus. Secara kebetulan  hutan lindung  
pada kawasan KPH Garut berada dalam ke-
las perusahaan pinus dan didominasi  oleh  
tanaman pinus.   Kemudian dibreakdown  
dengan melihat berbagai peluang dan  an-
caman agar target sadapan dapat tercapai 
sesuai yang diharapkan. 

 “ Pertama, dari sisi potensi tegakan 
jika  dihitung dari target produksi  tidak ada 
masalah,” Adm  Garut Dede Mulyana, S.Hut 
kepada BINA di kantor KPH Garut, rabu 
(28/5). Kedua, masalah tenaga kerja.  Di 
mana  tenaga kerja lokal yang relatif  masih 
sedikit dibandingkan tenaga sadap luar (Ma-
jenang). Dan, hampir semua KPH lingkup 
Divreg Jawa Barat dan Banten menghadapi 
problem yang sama.  “Image masyarakat 
(Garut) terhadap  kerja di kehutanaan  
merupakan kasta bawah,” jelasnya. “Mereka 
lebih tertarik kerja lain seperti tukang ojek 
dan lainnya.”

Persoalan ini, lanjut Dede Mulyana, juga  
disebabkan faktor jarak lokasi sadapan yang 
medannya cukup sulit. Sehingga akses 
menuju ke lokasi membutuhkan perjuangan 
yang cukup ekstra.  Akan tetapi, jika tetap 
menggunakan tenaga sadap lokal  harus 
dengan trik khusus  yaitu  dengan upah har-
ian. “Beberapa BKPH sudah membayar 
tenaga  sadap lokal dengan upah harian, 
kemudian ketika dikonversi sama dengan 
upah minimum regional  (UMR) Kab Garut,” 
jelas Adm Garut.

Sebaliknya, tenaga  sadap dari Majen-
ang pun juga terdapat berbagai masalah. 
Seperti menggunakan dana talangan atau 
awal untuk menjemput dan memenuhi ke-
butuhan mereka sehari – hari yang nantinya 
dilunasi dengan hasil sadapannya. “Dari sisi 
produksi,  tenaga dari sadap Majenang  lebih 
produktif,” katanya. “KPH Garut memadukan 
antara tenaga sadap lokal dan tenaga sadap 
Majenang.”

Ketiga, masalah tarif.  Sejak awal 2014,  
sudah ada kenaikan tarif, termasuk juga in-
tensif bagi penyadap yang mencapai NPS. 
Kempat, masalah sarana  dan prasarana. 
Sapra sadapan seperti batok  diadakan  
pada triwulan I. Selanjutnya, tinggal KPH 
Garut menambah alat sadap  pada tri wu-
lan II.  Kelima, sumber daya manusia. Adm 
sampai mandor melakukan pengawalan 
kegiatan produksi getah.

 “Kalau kelima hal tersebut disinergikan 
akan menjadi kekuatan yang cukup solid. 
Target produksi getah KPH Garut  seban-
yak 2077 ton  tercapai,” kata Adm Garut, 
optimis.

Mensinergikan Semua Kekuatan

Administratur/KKPH Garut Dede Mulyana, S.Hut.

Dikatakan, pada pereode Maret – April, produksi bagus, namun Mei turun. Akan 

tetapi, jika dibandingkan dengan tren 
produksi  pada pereode yang sama  pada 
tahun lalu, produksi getah KPH Garut  seka-
rang cukup bagus. Pada tahun 2014, ada 
kenaikan produksi sebesar 300 ton. “Ini bu-
kan masalah gampang” kilah Dede Mulyana. 
“Kalau tebangan bisa dilihat kayunya, tetapi 
sadapan tidak demikian.”

Manajemen KPH Garut berusaha mem-
perkecil masalah  yang terjadi di lapangan. 
Apabila   satu pereode saja tertinggal atau 
tidak tercapai, maka akan sulit mengejarnya. 
Caranya antara lain. Pertama, seluruh jaja-
ran KPH Garut harus berkomitmen untuk 
mensukseskan produki getah. Selanjutnya 
menggerakan anggota LMDH untuk men-
dukukung sukses produksi tersebut.  Kedua,  
melakukan monitoring dan evaluasi. Selain 
dalam bentuk kartu kendali, juga dilakukan 
visitasi  untuk melihat kondisi lapangan. Dili-
hat permasalahannya dan diputuskan jalan 
keluarnya. “Kegiatan monitoring dan evalu-
asi dilakukan per satu pereode, bukan satu 
bulan,” tegas Adm Garut.

Ketiga, menggunakan alat sadap semi 
teknologi seperti mujitech dan bantek.  Sam-
pai sekarang, KPH Garut sudah meman-
faatkan 40 unit mujitech yang  digunakan 
seluruh BKPH. Bukan hanya penyadap 
mandor pun aktif menyadap dengan meng-
gunakan alat semi teknologi itu. “Mandor 
pernah mengikuti pelatihan penggunaan 
alat sadap mujitech di KPH Sukabumi,” kata 
Dede Mulyana. 

MU 

“Dari berbagai pertemuan dan sosialiasi 
dengan LMDH, maka mereka  sepakat un-
tuk alih komoditas dengan jenis kopi,” jelas 
Dede Mulyanan. 

Kenapa kopi ? 
“ Nilai ekonominya cukup tinggi dan 3 

tahun sudah dapat dipanen,” tandas Adm 
Garut. Sejak 2008 – 2013, KPH Garut ber-
sama LMDH sudah menanam kopi dalam 
kawasan hutan seluas 2163 hektar.  Setelah 
sepakat dan dituangkan dalam perjanjian 
kerja sama atau PKS antara KPH Garut dan 
LMDH, maka KPH Garut dapat sharing yang 
besarnya antara 15 – 20 %. 

 “ Dengan adanya PHBM tanaman kopi 
dapat mengurangi tekanan terhadap hutan 
dan masyarakat sudah berangsur  - angsur  
beralih ke tanaman kopi,” jelas Dede Muly-
ana. Pada musim tanam 2014, KPH Garut 
akan menaman kopi dalam kawasan hutan 
seluas 750 hektar. Tanaman tersebut akan 
tersebar di BKPH Sumadra 47 hektar, BKPH 
Cileuleuy 85,40 hektar, BKPH Bayongbong 
197 hektar, BKPH Cibatu 70,10  hektar, 
BKPH Bungbulang 168,25 hektar, dan 
BKPH Cisompet 86,75 hektar.  Dalam pena-
namannya melibatkan LMDH, dengan jarak 
tanam 5 x 5 meter. Sehingga dalam 1 hektar 
terdapat 400 pohon kopi. Rencana tanaman 
kopi tersebut  berada dalam  kawasan hutan 
lindung.  

MU

SEBAGAI  kawasan hutan yang seba-
gian besar didominasi hutan lindung atau 
HL, KPH Garut fokus pada produksi non 
kayu yaitu  getah pinus . Tahun 2014, target 
2077 ton, sampai pereode I  Mei sudah ter-
capai 35 %.. Pencapaian produksi tersebut 
menjadikan KPH  Garut menduduki rangking 
III setelah  KPH  Bogor dan KPH Tasikma-
laya.

 “Seluruh jajaran KPH Garut optimis, 
sampai semester I (Juni) tercapai 50 %,” 
kata  Waka KPH Garut I Wayat Kusmadi, 
S.Hut kepada BINA di kantor KPH Garut 
(28/5). 

“Mudah – mudahan terkejar.”  Sadapan 
getah pinus hampir tersebar di 9  BKPH  
lingkup KPH  Garut. Asperan Cibatu memi-

liki sadapan terbesar yaitu 760 ton atau 36 
%  dari jumlah produksi getah KPH Garut. 

Kendala yang dihadapi untuk produksi 
getah pinus yaitu masalah tenaga peny-
adap. Di mana masih mengandalkan tenaga 
dari Majenang. Sementara tenaga penyadap  
lokal  belum serius untuk menekuni sebagai 
tanaga penyadap. 

“Padahal, KPH Garut memberi beragam 
fasilitas seperti  sepatu dan jas hutan. Mer-
eka lebih senang bercocok tanam sebagai 
petani.”

I Wayat Kusmadi mengatakan   terdapat  
2  asperan yang mendandalkan tenaga lo-
kal, namun memiliki produkstifitas yang ba-
gus, yaitu di BKPH Bungbulang dan BKPH 

Pameupeuk, Kedua BKPH ini justeru telah 
mencapai NPS.

Kendala lain berupa alasan klasik yaitu  
acap kali hujan masih  turun  dengan  curah 
cukup  tinggi.  Padahal,  seharusnya pada 
bulan – bulan  sekarang ini sudah memasuki  
musim kemarau. 

“Kami berharap mulai Juni sudah masuk 
musim kemarau sehingga produksi getah 
lebih dapat ditingkatkan lagi,” kata Waka 
KPH Garut, berharap.

Karena merupakan hutan lindung, lan-
jut I Wayat Kusmadi, topografi  lahannya 
bergelombang dan curam. Tidak ada yang 
landau. Sehingga cukup berat untuk men-
capai lokasi sadapan dan demikian pula un-
tung angkutan. Namun, kondisi ini bukanlah 

menjadi halangan untuk bekerja keras agar 
tercapai produksi getah sesuai dengan tar-
get RKAP 2014.

Upaya yang dilakukan agar produksi 
getah tercapai, KPH Garut melakukan so-
sialisasi tehadap penyadap lokal maupun  
Majenang. Memenuhi kebutuhan sarana 
dan parasana sadapan, serta memberikan 
intensif. 

Produksi getah pinus KPH Garut meru-
pakan terbesar ke-2 setelah KPH Sukabumi. 
Dan merupakan KPH lingkup Divreg Jawa 
Barat dan Banten yang memiliki produksi 
di atas  1000 ton berrsama KPH Sukabumi, 
KPH Bandung Selatan, KPH Sumedang, 
dan KPH Ciamis.  MU 

Produksi Getah
Menduduki Rangking III

Waka KPH Garut I Wayat Kusmadi, S.Hut)
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SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

4KPH MADURA DIVRE JATIM
Proses penyelesaian perkara terhadap 

tindak pidana kejahatan hutan illegal loging, 
23 Mei 2014 lalu membuktian dan peneta-
pan vonis terhadap sang oknum Brigadir 
Ali Badrun yang dijatuhi vonis 11 bulan dan 
denda Rp 10 juta subsider dua bulan kurun-
gan. Ali Badrun dinyatakan bersalah yang 
bermula dari pembalakan liar berupa pene-
bangan pohon jati di kawasan hutan negara  
petak 31 RPH Sampang BKPH Madura 
Barat KPH Madura. Dia tertangkap tangan 

telah melakukan kegiatan Illegal logging di 
kawasan hutan negara wilayah administratif 
pada Desa Karanganyar Kecamatan Tam-
belangn Kabupaten Sampang kemudian 
selanjutnya oleh Pabin, Polri, Polhut pelaku 
Sdr Ali Badrun tersebut dilaporkan ke polres 
Sampang.

Bahwa Badrun yang terbukti membeli 
kayu jati sebanyak 19 pohon kepada aparat 
desa bernama Agus yang mengaku kayu 
tersebut berasal dari tanah desa. Padahal 
kayu yang dijual Agus tersebut ternyata 

keberadaanya ada di dalam kawasan hutan 
negara yang dikelola oleh Perum Perhutani 
KPH Madura 

Atas kejadian tersebut sempat juga 
Kapolres dan Waka Polres Sampang turun 
tangan untuk menyelesaikan permasalahan 
tersebut.dengan mengadakan pertemuan 
dengan Perum Perhutani KPH Madaura dan 
juga stake holders.

Dan yang menarik dalam sidang putu-
san di Pengdilan Negeri Sampang tersebut 
Badrun mencoba mengerahkan massa 
pendukungnya untuk menghadiri jalannya 
sidang tersebut. Namun dengan pengawa-
lan dari Polres Sampang jalannya sidang 
berjalan tertib dan majelis Hakim masih 
memberikan kesempatan kepada terdakwa 
untuk mengajukan banding dengan bebas 
waktu selama tujuh hari kerja.  

Dalam kesempatan terpisah 
Administratur/KKPH Madura Divre jatim, 
Dudi Kurniadi menyampaikan, terima kasih 
kepada aparat dan semua pihak yang telah 
mendukung penegak hukum “law inforce-
ment” terhadap tindak pidana kejahatan 
hutan.

“ Ini merupakan momentum sangat pent-
ing dimana  masyarakat menjadi paham 
dan tahu bahwa penebangan pohon secara 
illegal di kawasan hutan negara tidak ada 
yang kebal terhadap hukum. Semoga dan 
ini menjadikan cermin bahwa perusak dan 
pelaku illegal loging pada kawasan hutan 
yang merupakan sumber kehidupan tin-
dakannya lebih kejam dari teroris, karena 
dampaknya lebih besar,” ujar Dudi. 

Hms Mdr/Hartono

Kasus Ilog, Oknum Polisi Diganjar
11 Bulan Penjara  Denda Rp 10 Juta

Oknum Badrun Saat pembacaan sidang putusan

4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
 “Kepada Mandor RKP,RKPm, Mandor 

tebang, dengan skill yang bagus, tidak 
salah dalam menentukan pilihan, tidak salah 
dalam menebang sehingga akan diperoleh 
tegakan tinggal yang diharapkan,” ujar 
Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir Toni 
Suratno, MM dalam sambutannya pada 
acara pelatihan perawatan hutan 2014.

Diharapkan supaya melakukan peker-
jaan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing atau yang diper-
cayakan termasuk Mandor RKP, RKPm, Mdr 
tebang harus berjalan sesuai tugas pokok 
dan fungsinya.

Wakil Kepala Seksi Perencanaan Hutan 
Heri Merkussi, S.Hut menegaskan kepada 
KRPH sehubungan peta saat ini masih baru 
jangka RPKH 2014-2023 agar ke depannya 
dari sisi potensi sumberdaya hutan bisa ter-
kawal dengan baik.

“Diibaratkan Kedu Selatan lembarannya 
masih putih untuk tahun 2014 ini,” katanya.

Untuk, sambungnya, 10 tahun ke depan 
jangan sampai ada kejadian yang tercantum 
di Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan  
(RPKH) tidak sama dengan kondisi di lapan-
gan oleh karena itu mohon diikuti pengisian-
nya. Juga untuk Buku Obor jika sudah terbit 
agar diikuti pengisiannya.

“Diibaratkan agenda atau buku harian,” 
ujarnya.

Kemudian,lanjutnya, untuk mengingat-
kan agar konsep Rencana Teknik Tahunan 
(RTT) ditanggapi pada saat T -2, jangan 
sampai ditanggapi T-1 ataupun T-0. Hara-
pannya ke depan RTT agar lebih dicermati 
lagi.

Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan Hartanto, SE menjelaskan penjaran-
gan merupakan salah satu tindakan silvikul-
tur yang penting, apabila dilakukan  dengan 
benar dapat meningkatkan  produktivitas 
tegakan.

“Diperoleh pohon-pohon yang sehat, 
berbatang lurus dan mulus atau bebas 
cacat serta bertajuk normal, diperoleh 
kerataan tajuk pohon sehingga tidak ada 
bagian-bagian yang sangat rapat atau ter-
buka, diperoleh massa kayu tegakan tinggal 
yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi,” 
katanya.

Menurut Hartanto, perlu diingat dalam 
penentuan Petak Coba Penjarangan (PCP) 
jangan sampai terjadi kesalahan  karena 
akan mengakibatkan kesalahan dalam tin-
dakan silvikultur lanjutan dan  kesalahan 
dalam penentuan target produksi. 

Dalam penyampaian materinya Har-
tanto menambahkan  penentuan peninggi 
diharapkan jangan sampai ada kesala-
han karena akan menyebabkan kesalahan 
penentuan bonita, kesalahan penentuan 
jumlah pohon normal, kesalahan penentuan 

pohon yang dimatikan, kesalahan tindakan 
silvikultur lanjutan dan kesalahan penentuan 
target produksi.

Pelatihan perawatan hutan berlangsung 
di petak 96 b RPH Loano BKPH Purworejo 
diikuti mandor RKP, RKPm, Mandor Tebang, 
segenap KRPH dan Asper. 

Hms Kds/Agus

Pelatihan Perawatan Hutan 2014

PERUM Perhutani diberi modal dan 
kepercayaan oleh Pemerintah berupa ka-
wasan hutan negara di Pulau Jawa untuk 
dikelola agar bisa menghasilkan. 

Salah satunya 
adalah  getah pinus 
yang menjadi per-
hatian pertama Dirut 
dan jajaran direksi. 
52 % pendapatan  
Perhutani sekarang 
berasal dari non 
kayu. Dari pendapa-
tan Rp 3,9 trilyun 
yang Rp 1,9 trilyun 
dari getah pinus.

Hal tersebut 
disampaikan  Asdir 
Pembinaan Hutan 
dan Produksi Ir Yu-
lianto dalam perte-
muan dengan Karo 
Produksi dan jajaran 
KPH Kedu Selatan 
di persemaian 
Wanajeneng RPH 
Watubelah BKPH 
Banjarnegara.

“Direksi dan pemasaran tidak bisa ber-
buat apa-apa ketika kita tidak menghasilkan 
getah pinus,” katanya 

Perhatian Serius Sadapan Pinus Untuk itu, lanjut Asdir, diharapkan betul-
betul mendapat perhatian serius. Asper dan 
jajarannya harus tahu target yang harus 
dipenuhi.

Dari target itu menjadi tahu berapa 
yang harus disetorkan dari penyadap ke 
TPG-TPG yang telah ditentukan tiap-tiap 
periodenya.

“Sehingga kita tahu setiap penyadap  
menyetorkan getahnya apakah sudah ter-
penuhi atau belum,” jelasnya.

Ketika kita tidak tahu berapa kilogram 
penyadap harus setor tiap periodenya den-
gan sendirinya kita tidak tahu berapa biaya 
yang harus dikeluarkan untuk penyadap

“ Ini sering saya tanyakan ke Pak 
Mandor Sadap, dan tidak bisa menjawab,” 
tegasnya.

Dengan tahu target andil penyadap 
maka kita cukup mendatangi penyadap-pe-
nyadap yang masih kurang setor atau yang 
catatannya merah.

Selain bidang sadapan Yulianto juga 
mengharap bidang tanaman pada saat 
lepas kontrak tanaman harus mencapai 90 
%.  Kalau tidak mencapai maka nilainya 
merah.

Kemudian dilanjutkan melihat perse-
maian dan sadapan pinus serta TPG Wa-
najeneng. 

Hms Kds/Agus

Asdir, Karo Produksi, Administratur dan Asper BKPH Banjarneg-
ara dalam peninjauan di sebuah TPG.

Dipalang selama dua minggu lebih, 
blokade ruangan Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) Kehutanan Manokwari 
akhirnya dibuka, Rabu (4/6). Palang dibuka 
oleh Koordinator pemilik hak ulayat Korne-
lis Rumbekwan bersama Wakil Ketua MRP 
Provinsi Papua Barat, Zainal Abidin Bay.

Pembukaan palang juga disaksikan 
Kepala SMK Kehutanan, Drs Ahmad 
Syihabi, serta ratusan siswa-siswi SMK 
Kehutanan yang selama dua hari terpaksa 
melaksanakan ujian semester di badan 
jalan berasal.

Sambil mengerjakan soal, melihat 
palang sekolahnya dibuka, para siswa-
siswi ini pun spontan bertepuk tangan.

Diketahui, sejak Selasa (3/6) hingga 

Rabu (4/6), siswa kelas I dan II SMK 
Kehutanan terpaksa melaksanakan ujian 
kenaikan kelas di bandan jalan. Dinaungi 
pohon, mereka berbaris dan duduk bersila 
di badan jalan untuk mengerjakan soal.

Kepala SMK Kehutanan Manokwari, 
Drs Ahmad Syihabi mengaku senang den-
gan dibuka palang sekolah yang dipimpin-
nya ini.

Pasalnya, selama dua minggu, para 
siswa terpaksa mengikuti kegiatan belajar 
mengajar dengan melantai di teras seko-
lah. Bahkan ruang makan pun dipakai 
untuk tempat belajar.

Sementara itu, salah seorang pe-
milik hak ulayat, Kornelis Rumbekwan 
menyatakan, pihaknya membuka palang 

sekolah supaya para siswa dapat kem-
bali belajar dan mengikuti ujian semester di 
dalam ruangan.

Namun demikian untuk kantor Balai 
Latihan Kehutanan (BLK) dan SPORC 
tetap dipalang sampai ada penyelesaian.

Rumbekwan menegaskan, pihaknya 
tetap pada tuntutan Rp 6,5 miliar untuk 
pembayaran ganti rugi kompleks BLK se-
luas 17,4 hektar. Selain itu, ada tuntutan 
supaya 32 anak dapat diangkat sebagai 
pegawai negeri sipil.

“Palang SMK dibuka, tapi kantor yang 
lain tetap dipalang sebagai terapi mental 
bagi pemerintah untuk selesaikan tuntutan 
ganti rugi,” tegas Rumbekwan.

SW

Siswa SMK Kehutanan Manokwari Ujian di Jalan
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

17 Karyawan Diangkat Pegawai
KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN 
- Sebagai wujud untuk meningkatkan kes-
ejahteraan karyawan dan sekaligus untuk 
memberi kenyamanan karyawan Perhutani  
KPH Purwakarta, sebanyak 17 karyawan 
dengan status pekerja pelaksana atau PP  
diangkat sebagai pegawai Perhutani. 

Adm /KKPH Purwakarta Divre Janten,  
Ir Mulyadi, MM menyerahkan SK tersebut 
pada peringatan HUT Perhutani ke-52 lalu 

di kantor KPH Purwakarta. 
Adm Purwakarta berharap mereka yang  

diangkat menjadi pegawai agar mmpu me-
ningkatkan kinerjanya. 

“Kepastian sebagai pegawai sudah 
ditangan.Tingkatkan kinerja untuk kemajuan  
Perhutani,” tegas   Mulyadi.

Foto : Adm Purwakarta menyerahkan 
SK peningkatan status kepada salah satu 
karyawan KPH Purwakarta. 

MU

4KPH BANDUNG SELATAN DIVRE JANTEN
Tahun 2014, sudah tergabung sebanyak  
111 lembaga  masyarakat desa hutan atau 
LMDH  ke KPH Bandung Selatan.  Seba-
gian besar LMDH  tersebut terlibat dalam 
kegiatan agroforestry berupa  hasil hutan 
bukan kayu atau HHBK  komoditas kopi. 
Dari sejumlah LMDH tersebut,  2 LMDH 
sangat menonjol yaitu  LMDH Rahayu Tani 
dan Kubang Sari.

Menurut  Mamat, S.Hut  KSS PHBM 
KPH Bandung Selatan  dari inventarisasi 

tahun 2014 komoditas kopi seluas  2.281 
hektar yang tersebar  pada 9 asperan. 
“Yang luas tanaman kopi terdapat pada 2 
BKPH yaitu Pengalengan 449,41 hektar 
dan Banjaran 222, 48 hektar,” ungkapnya 
pada BINA di kantor KPH  Bandung Selatan,  
Bandung (5/5).

Selain tanaman kopi, jenis  komoditas 
HHBK lainnya antara  tanaman padi, rumput 
gajah, teh, terong kori, buah bedol, pisang, 
kapulaga, aren, dan jeruk yang tersebar 
pada seluruh BKPH lingkup  KPH Bandung 

Selatan “Ada sepuluh jenis komo-
ditas HHBK selain kopi,” tambah 
Mamat. “Semua jenis komoditas 
dikelola oleh LMDH, KPH Band-
ung Selatan  memperoleh shar-
ing berdasarkan kesepakatan 
bersama. Perhutani memperoleh 
sharing 15 %, kemudian LMDH 
sebesar 85%.”

Dalam pengelolaan kopi, 
tambah KSS PHBM KPH Band-
ung Selatan, LMDH Rahayu Tani. 
LMDH  pimpinan H Nuri  sudah 
mengekspor kopi  luwak ke luar 
negeri. Selain memproduksi  
kopi, LMDH yang berasal dari 
Margamulya Kec Pengalengan 
Kab Bandung   juga memiliki pe-
ternakan luwak sehingga dapat 
memproduksi kopi luwak.

 “Permintaan buyer di luar negeri 
cukup besar, namun kapasitas produksi be-
lum cukup  sehingga tidak dapat memenuhi 
permintaan pasar konsumen di negara lain,” 
jelas Mamat. 

“Ini berkat pembinaan dari KPH Bandung 
Selatan.” Kopi luwak merupakan  produk 
kopi pilihan di mana binatang luwak tahu 
benar, mana biji kopi yang bagus dan tidak.  
Tidak semua kopi dapat dikomsumsi bina-
tang ini. Maka kapasitas produksinya masih 
kurang mencukupi permintaan ekspor.

Dikatakan, LMDH Rahayu Tani juga su-
dah mengembangkan pembibitan kopi yang 
sudah disertifikasi oleh Dinas Perkebunan 
Provinsi Jawa Barat. Harapan  ke depan, 
semua bibit kopi  yang dikelola LMDH ling-
kup KPH Bandung Selatan sudah terserti-
fikasi. Sehingga tanaman tersebut lebih 
produkstif. Kemudian, bibit tersebut sesuai 
kondisi tanah atau tempat tumbuh. 

“Seperti di Pengalengan, kopi yang 
sesuai dengan kondisi tanah pada asperan 
tersebut adalah jenis arabika maka akan 
diperluas lagi dengan jenis kopi tersebut,” 
jelas KSS PHBM.

Selain LMDH Rahayu Tani, LMDH Ku-
bang Sari  BKPH Pengalengan  pun sangat 
menonjol. Kedua LMDH ini sudah muncul,  
yang lain sudah mandiri tapi belum seperti 
kedua LMDH  yang sudah maju tersebut. 

 MU 

Dibina Intens, LMDH Mampu Ekspor Kopi

 KSS PHBM KPH Bandung Selatan Mamat, S.Hut.

4KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Kerjasama  Pelatihan Tenaga Teknis 

Lingkungan antara KPH Lawu Ds dengan  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupa ten Ponorogo  akhirnya bisa terlak-
sana 16 Mei 2014 lalu. Pelatihan Tenaga 
Teknis Lingkungan di bidang Pengelolaan 
Sumberdaya Air tersebut merupakan tindak 
lanjut dari hasil identifikasi High Conserva-
tion Value Forest (HCVF) di KPH Lawu Ds.

Pelatihan berlangsung di  kawasan 
Hutan Lindung petak 72 C RPH Sarangan 
, BKPH Lawu Selatan Kecamatan Palosan, 
Kab.Magetan. Tepatnya di mata air Tirto 
Towo dan diikuti sekitar 35 peserta. Mereka 
terdiri dari para Mandor Lingkungan sewil-

ayah KPH Lawu Ds.
Acara juga diikuti dan dihadiri 

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir.Nanang 
Sugiharto, Msi, Direktur PDAM Ponorogo, 
Lardi ST, Kasi Lingkungan Divre Jawa Timur, 
Loedy S Hut, Asper BKPH Lawu Selatan 
Marwoto dan segenap KRPH,didampingi 
oleh Kaur Lingkungan KPH Lawu Ds, 
Drs.Sudono.

Pelatihan dimaksudkan guna mem-
berikan penyegaran dan tambahan pen-
getahuan tentang peraturan dan prosedur 
kerja pelaksanaan pengukuran debit air dan 
mataair, Analisa dan Kajian Sumberdaya 
Air serta meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman terhadap petunjuk dan pelak-

sanaan Identifikasi Pengu-
kuran debit Air dan  mataair 

Output dari pelatihan 
diharapkan peserta dapat 
melakukan kegiatan survei 
sumberdaya air secara 
benar dan lebih sistematis 
pada masing-masing  regu 
atau unit kerjanya.

Adm/KKPH Lawu Ds, 
Ir. Nanang Sugiharto dalam 
sambutannya menyam-
paikan bahwa kerjasama 
kedua instansi tersebut 
sangat penting. Perhutani 
dengan hutannya sebagai 
penopang ketersediaan air  
dan PDAM yang melakukan 
tugas pengelolaan airnya.  

Nanang memberikan 
apresiasi kepada petugas 

Pelatihan Tenaga Teknis 
Lingkungan Sumberdaya Air

4KPH TUBAN DIVRE JATIM
“Lokasi ini telah lama ditinggalkan be-

gitu saja oleh penambang-penambang batu 
kumbung sejak akhir tahun 2011. Mereka 
cukup lama menambang ketika badai krisis 
keuangan negara melanda kira-kira akhir 
tahun 1997,” ungkap Ny. Dedy Cahyadi,  
Ketua YTRP BKPH Jadi. 

Sedianya Ibu dua anak ini ogah ikut 
campur pekerjaan suami. Namun setelah 
sering melihat  kondisi areal eks tambang 
yang lama ditinggalkan oleh masyarakat 
Desa Jadi dan sekitarnya di petak 14 D dan 
15 A dan banyak keluhan dari ibu-ibu LMDH 
membuat Ny Dedi ini bersama-sama ibu-ibu 

kelompok Dharma Wanita BKPH Jadi ter-
gugah untuk menyelamatkan lokasi ini ingin 
menjadi hutan kembali.  

Gerakan ini dimotori oleh Ny. Dedy 
Cahyadi tak lain adalah pendamping setia 
Asper BKPH Jadi, Dedy Cahyadi, S.Si 
langsung menanam  tanaman holtikultura 
sebanyak 1.200 pohon

“Hasilnya sekarang bapak-bapak bisa 
lihat tanaman itu dari sini (10 meter- red),” 
katanya sembari jari telunjuknya ke arah 
tanaman berjajar ada mangga, sawo jawa, 
dan lain-lain di depan Tuban dan dari kelom-
pok pecinta alam kabupaten Tuban. 

 “Melihat kondisi lokasi yang menganga 

cukup besar dan tanaman-tanamannya 
tumbuh kurang baik. Maka dari itu kami 
berkeinginan mengembalikan fungsi hutan-
nya seperti dulu kala atau paling tidak  dapat 
menghijau kembali,” kata Dedi, Asper BKPH 
Jadi ikut menambahkan.

Terkait agenda tersebut Dedy Cahyadi, 
Asper Jadi mengatakan bahwa untuk men-
sukseskan greget bagus ini saat dikonfir-
masi BINA, telah mengagendakan dengan 
melibatkan semua elemen masyarakat 
setempat dilibatkan.

“Selain kita, penggarap lahan, pejabat 
daerah non Perhutani, penambang-penam-
bang yang dulu mengerjakan di sini berserta 

tenaga teknis (Ganis) lingkungan  KPH Lawu 
Ds yang telah aktif dalam melaksanakan tu-
gas. Terutama di bidang pemantauan dan 
penyampaian laporan. Ia mengharap kepa-
da Ganis  lingkungan agar tetap tertib dalam 
menyampaikan laporan hasil pemantauan. 

" Karena dari Ganis lingkungan potret 
kawasan wilayah hutan yang sangat luas 
, 52.474,70 Ha dapat termonitor dengan 
baik," kata Nanang dan berharap  kedepan 
kerjasama bisa terus ditingkatkan lagi.

Sementara itu Kasi Lingkungan Divre 
Jawa Timur, Loedy S.Hut menambahkan 
agar kerjasama tersebut tidak hanya ter-
batas pada masalah mataair air baku saja, 
tetapi juga dikembangkan pada yang lainnya 
seperti Daerah Aliran Sungai (DAS).

" Kita harapkan dalam waktu yang cepat 
dapat segera dibuat peta sumberdaya air 
untuk di-over lay-kan pada peta citra land-
sat," katanya.

Sedang Direktur PDAM, Lardi, ST juga 
memberikan apresiasi baik atas kerjasama 
tersebut. Ia turut berharap agar kerjasama-
tidak hanya terbatas dalam pelatihan saja 
tetapi lebih pada pengelolaan kawasan 
sumberdaya air.

“ Ini perlu kita tindaklanjuti dengan 
adanya sharing agar kedua belah pihak 
sama-sama diuntungkan,” katanga Lardi ST 
yang dapan kesempatan itu juga bertindak 
sebagai nara sumber.  

Dijelaskan Lardi teknik pengukuran dibet 
air dengan benar adalah teknik yang dipe-
runtukkan pada pengukuran debit air kelas 
menengah ke bawah. Hal tersebut meng-
ingat di KPH Lawu Ds sudah menerapkan 
pengukuran debit sungai dengan metode 
kontinyu dengan cara apung. Metode yang 
disampaikan ini dipilih karena sesuai de-
ngan obyek yang diukur di kawasan yaitu 
menghitung Debit Aliran dengan sekat V-
notch atau dinamai sekat Thomson. 

Sp Hms Lw Ds/Eko S.Pelatian pembuatan skat V Notch.

LMDH Sumber Makmur. Jadi 
Semua kita undang,” terang-
nya.

Agenda menanam ber-
sama ini kata Dedi dilakukan 
sejak Desember 2013 lalu 
ratusan warga sekitar juga 
ikut beramai-ramai dengan 
masing-masing membawa 
dan menanam minimal sera-
tus bibit.

Kata Gunawan W, KRPH 
Bogor bersama KRPH Ja di  
mengatakan semua bibit 
yang berjumlah 2.500 plan-
ces hasil swadaya BKPH 
Jadi .

“Justru semua teman-te-
man selain dari Perhutani 
masih menanyakan dan 
meminta bibit lagi. Namun 
karena bibit yang kita tanam 
sudah habis saat itu juga, 

Pak Asper menjajikan akan 
mengajak kembali lain waktu 
yang katanya termasuk hu-
tan lindung yang tak jauh dari 
lokasi ini,” ungkap Gunawan 
W. 

Masih kata dia, bibit yang 
ditanam ini memang sudah 
disesuaikan untuk mengem-
balikan dan mempertah-
ankan unsur-unsur haranya 
agar tidak hilang lagi. Adapun 
jenis-jenis yang ditanam saat 
itu adalah jenis Trembesi, 
Mahoni, Sengon Buto dan 
tanaman buah-buahan.  

Kata Dedy, untuk jenis 
tanaman holtikultura yang di-
tanam adalah jenis tumbu-
han yang mampu menyerap 
air dan tahan berbagai cuaca 
seperti di saat musim. 

SR

Kelak Eks Tambang Hijau dan Dihiasi Buah-buahan 

Ny. Dedi saat bersama pesanggem warga sekitar.
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WAWASAN WAWASAN

Oleh :  Dr. Corryanti
Puslitbang Perhutani

A.Pengantar 
Belakangan ini, kebijakan Direksi Perum 

Perhutani melandasi bisnisnya pada industri 
dengan basis produk hutan. Sekali pun level 
hilir menjadi fokus, tetapi perhatian pada 
ranah hulu tidak boleh diabaikan, karena 
hulu adalah sumberdaya hutan, dan penge-
lolaannya tetap menjadi backbone (tulang 
punggung) dan merupakan aktivitas utama 
(core activity) perusahaan. Perhatikan saja 
ungkapan Direktur Utama perusahaan ini, 
yang disampaikan dalam berbagai acara 
dan kesempatan, bahwa kita perlu berbe-
nah diri dalam cara  bertanam; semua itu 
tentu dimaksudkannya agar bisa menopang 
aktivitas bisnis perusahaan. 

Dalam meningkatkan pendapatan peru-
sahaan, menjual kayu  semata-mata sudah 
tidak lagi menjadi prioritas utama, karena itu 
perusahaan membanting setir, beralih ke 
pengayaan produk-produk hasil hutan non 
kayu (non timber forest product). Strategi 
ini terbukti, laporan Direksi menunjukkan 
tidak kurang dari 51 persen pendapatan 
perusahaan tahun lalu (2013) bersumber 
dari produk hasil hutan non kayu. Salah 
satu produk non kayu andalan Perhutani 
adalah minyak kayu putih (cajuput oil). 
Produk hutan hasil sulingan tanaman kayu 
putih ini menduduki perolehan pendapatan 
perusahaan kedua (1,41 per sen) setelah 
gondorukem dan terpentin. Target tahun ini 
(2014) pun  kemudian ditingkatkan hingga  
2,5 persen. 

Peluang pasar minyak kayu putih sangat 
luas, karena Perhutani dianggap sebagai 
‘pemain tunggal’ dalam bisnis ini secara 
nasional. Dari kebutuhan nasional sekitar 
1.500 ton per tahun, perusahaan kini baru 
dapat menguasai kurang lebih 17 per sen, 3 
per sen oleh tanaman rakyat, sementara si-
sanya diimpor dari negeri Tiongkok (China).

B.Langkah yang perlu
Melihat peluang yang menantang ini, 

seyogyanya Perhutani memiliki langkah-
langkah yang cepat untuk memerankan 
pebisnis unggul kayu putih. 

Pertama, menyangkut luas pertanaman 
kayu putih. Luas tanaman kayu putih yang 
ada sekitar 30.000 ha tersebar dari Jawa 
Barat sampai dengan Jawa Timur. Petugas 
di lapangan mulai mengeluhkan kondisi per-
tanaman yang mulai menurun produktivitas 
dan kualitasnya, belum lagi masalah-ma-
salah lain yang mengikuti seperti ancaman 
hama dan penyakit selama masa penana-
man. Bila selama ini belum ada upaya 
memperbaiki pertanaman kayu putih, maka 
rasanya saatnya memperbaiki, meremaja-
kannya. Dalam diskusi Seminar Berjalan 
yang diselenggarakan Puslitbang bersama 
Divisi Industri Gondorukem dan Minyak 
Kayu Putih serta sejumlah jajaran KPH yang 
memiliki tanaman kayu putih, diharapkan 
peremajaan dan perbaikan tanaman kayu 
putih harus diselesaikan dalam kurun lima 
tahun, sehingga paling tidak 6.000 ha per ta-
hun terjadi peremajaan perbaikan tanaman 
kayu putih di Perhutani. 

Kedua, melakukan aktivitas silvikultur 
yang tepat. Dewasa ini silvikultur intensif 
(dikenal silin) sudah menjadi familiar di 
kalangan pelaksana di lapangan. Lagi-lagi 
kita menyambut baik upaya dan rencana 
Direksi untuk meningkatkan biaya penana-
man di tahun ini hingga 35 per sen dan 
perawatan tanaman hingga 300 per sen. 
Membicarakan silvikultur haruslah men-
dasari pada tujuan silvikultur itu sendiri, 
yaitu  a. Upaya memperbaiki nilai tegakan, 
b.mendapatkan cara yang efektif untuk 
kelestarian jangka panjang, c. menjaga pen-
gelolaan yang tepat terhadap keterbatasan 
tapak secara fisik dan biologis, dan yang 
paling penting adalah  d. menjaga produk-
tivitas dasar lahan. Cara dan tata waktu 
memanen pada kenyataan masih menjadi 
persoalan di lapangan, sehingga produksi 
daun kayu putih dan kualitas minyak kayu 

putih jauh dari target. Bila saat ini rerata 
daun kayu putih mencapai paling tidak 7 kg 
per pohon dengan rendemen menjadi kayu 
putih sekitar paling maksimum 0,61-0,7 kg, 
maka upaya perbaikan inetnsif pada praktik 
silvikultur harus menjadi perhatian.

Ketiga adalah melakukan kegiatan 
pemuliaan tanaman kayu putih. Aspek 
ini menjadi paling penting, karena untuk 
mencapai bisnis unggul, diperlukan materi 
unggul yang kontinyu. Melalui kegiatan 
program pemuliaan tanaman, seleksi materi 
dilakukan dari beberapa tahapan uji. Adalah 
Puslitbang yang diberi tugas melakukan 
upaya ini, sehingga dari rintisan program 
pemuliaan tanaman kayu putih bekerjasama 
dengana Balai Besar-Purwobinangun, 
Yogyakarta, kini telah menghasilkan beber-
apa klon unggul yang dicoba untuk menjadi 
andalan mateeri pertanaman kayu putih di 
Perhutani. Pengamatan peneliti Puslitbang 
tentang klon unggul sudah menunjukkan ter-
dapat materi indukan penghasil daun kayu 
putih hingga 3 kali lipat dengan rendemen 
menghasilkan minyak 1,4 per sen.

     
C.Pemuliaan untuk Materi  Kayu Putih 

Unggul
Puslitbang mulai berkiprah berkon-

tribusi terhadap kegiatan manajemen ini 
sejak tahun 2007, yaitu mulai memproduksi 
benih kayu putih dari sumber benih, yang 
disebut Kebun Benih Uji Keturunan, didis-
tribusikan ke sejumlah KPH penanam kayu 
putih. Hingga saat ini paling tidak sudah 
memenuhi pertanaman kayu putih sel-
uas kisaran 11.000 ha di seluruh wilayah 
Perhutani.  Peneliti Puslitbang di tanaman 
kayu putih terus bergerak menguji materi 
tanaman kayu putih untuk mendapatkan 
klon-klon unggulan. Rendemen dan kadar 
sineol yang tinggi dibandingkan dengan be-
saran tanaman rutin yang ada di Perhutani 
menjadi kriteria untuk menentukan keung-
gulan suatu klon.

Budidaya memperbanyak tanaman ju-
ga sudah dirintis peneliti Puslitbang sejak 
tahun 2012, sehingga setahun sebelumnya 
sudah dirintis pembangunan kebun pang-
kas. Bibit setek ini tentu menjadi harapan, 
karena pembibitan cara vegetatif dipercaya 
mampu mewarisi  generasinya dengan sifat-
sifat unggul indukannya. Perbanyakan cara 
setek dilakukan pada indukan dari materi 
yang ditengarai memiliki rendemen dengan 
kadar sineol di atas rerata.  

Pengujian klon pada beberapa lokasi 
terus dilakukan Peneliti, dikenal dengan 
pertanaman uji klon. Kebun Benih dengan 
asal materi unggul pun mulai dirintis oleh 
peneliti Puslitbang di tahun 2013, berlo-
kasi di wilayah KPH Mojokerto. Harapannya 
tanaman ini sudah mulai dapat dipanen di 
tahun 2014 ini.

Pengamatan membandingkan tanaman 
kayu putih antara tanaman hasil pemulian 
dan tanaman rutin di wilayah KPH, menun-
jukkan hasil yang cukup menggembirakan. 
Bila dibandingkan dengan tanaman rutin 

Ketika Kayu Putih 
Menjadi Harapan  

KPH umur 4 tahun dengan rerata  produksi 
daun kayu putih mencapai 7,1 kg dengan 
rendemen minyak kayu putih sekitar 0,71 per 
sen, sedangkan rerata klon unggulan kayu 
putih yang dirintis Puslitbang menunjukkan 
umur kayu putih 2,5 tahun menghasilkan 

rerata produksi daun kayu putih hingga dua 
kali lipat, 14 kg per pohon dengan rendemen 
minyak kayu putih di atas 1 per sen.

Dengan melihat kegiatan program pe-
muliaan tanaman kayu putih yang menjan-
jikan hasilnya, maka diharapkan setahun 

ini akan pula dicoba perintisan membangun 
kebun pangkas di wilayah KPH. Materi yang 
diberikan adalah indukan dengan produktivi-
tas daun kayu putih di atas 12 kg per pohon 
dan rendemen di atas 1 per sen. Sambil 
menunggu kemapanan kebun pangkas 
KPH, maka hasil sumber benih KBUK tetap 
menjadi andalan.

Pada perspektif lain praktik silvikultur 
yang tepat perlu dipelajari lanjut untuk 
re komendasi silin yang terus menerus di-
perbaiki. Pada operasional di ranah pabrik, 
maka praktik teknis operasional masih 
banyak masalah, seperti rendemen rendah, 
produktivitas rendah, hama dan penyakit, 
sehingga kembali teknik silvikultur menjadi 
basik pula.

D. Penutup
Ketika tanaman kayu putih mampu 

memberi harapan bagi perusahaan, maka 
aspek lain yang tidak kalah penting adalah 
kemungkinan menjawab masalah tenurial di 
kawasan-kawasan konflik. Strategi ini dipan-
dang akan efektif, karena masyarakat diberi 
lahan plong-plongan untuk tanaman palawija 
tanpa mengganggu proses tumbuh tanaman 
kayu putih. Pada sisi lain, kayu putih, yang 
berrhabitat lahan kering, menjadi harapan 
untuk menutupi lahan-lahan kosong. Maka, 
tanaman kayu putih tidak saja membawa 
harapan meningkatkan keuntungan bisnis 
non kayu bagi perusahaan, tetapi juga ma-
salah sosial dan lingkungan. Semoga!!

Tanaman kayu putih  unggul umur 2,5 tahun

AHLI kehutanan yang juga 
Ketua Yayasan Masarang, Willie 
mengklaim pohon aren mampu 
membantu menurunkan suhu tiga 
hingga lima derajat celsius di Sam-
boja, Kalimantan Timur.

“Suhu udara 3--5 derajat cel-
sius sudah berkurang di Samboja 
(Kalimantan Timur) setelah pohon 
aren tumbuh subur bersama tana-
man tumpang sarinya,” kata Willie 
di Jakarta.

Dalam delapan tahun, ia men-
gatakan lahan kritis di Samboja 
berhasil kembali hijau berkat tum-
pang sari pohon-pohon aren. Sam-
bil menunggu enam tahun pohon 
aren berproduksi, maka produksi 
diperoleh dari tanaman sela seperti 
singkong, pisang, nanas, mangga, 
vanila dan jahe. 

Berbeda dengan tanaman 
sawit, menurut ahli kehutanan 
kelahiran Belanda yang telah men-
jadi Warga Negara Indonesia ini, 
pohon aren justru menyimpan air. 
Karenanya mampu bertahan dan 
tetap menghasilkan di saat kering.

“Pohon ini pun mampu hidup 

ditebing terjal dan dataran dengan 
ketinggian di atas 2000 meter dan 
mampu menahan longsor,” ujar 
dia.

Pohon aren, lanjutnya, meru-
pakan raja fotosintesis. Tanaman 
ini bekerja layaknya sel surya atau 
sel photovoltaic, mampu menyerap 
cahaya matahari dan menyimpan-
nya dalam bentuk baterai kimia 
berbentuk gula.

“Kita bisa menyulapnya men-
jadi minyak dan lemak yang lebih 
sehat dari sawit dan bisa dijadikan 
bahan pengganti premium kapan 
saja,” katanya.

Gula mampu bertahan lama 
bahkan hingga ribuan tahun tanpa 
harus berubah bentuk. Sehingga 
kapan pun gula diubah menjadi 
etanol dapat dilakukan kapan saja.

Tidak memerlukan tambahan 
dana untuk menumbuhkan pohon 
aren, karena tanaman ini tidak 
memerlukan pupuk. Aren hanya 
membutuhkan air, matahari, dan 
karbondioksida (CO2) untuk 
kemudian menghasilkan air dan 
gula.  SW

Pohon Aren Mampu Turunkan Suhu 
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

4KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Biro Kelola Sumberdaya Hutan Pusat 

Penelitian dan Pengembangan (PUSLIT-
BANG) Perhutani melkukan panen perdana 
dan diskusi pengelolaan Kayu Putih klon 
unggul di petak 62 i RPH Sidodadi, BKPH 
Ngimbang KPH Mojokerto (20/5)

Pemanenan pertama oleh Kapuslitbang, 
Ir Suwarno dan General Manager Industri 
Non Kayu, Sajim Hasanudin, dilakukan pada 
klon kayu putih unggul bibit hasil stek pucuk 
dan benih unggul dengan rendemen minyak 
kayu putih di atas 1%. Hasil pemangkasan 
pertama klon unggul kayu putih diperoleh 
biomasa 8 sampai 11 kg daun pada umur 
1,5 tahun.

Hasil pemanenan perdana pada klon 
kayu putih unggul umur 2,5 tahun dilakukan 
oleh Kepala Divisi Industri Gondorukem, 
Terpentin, Derivat dan Minyak Kayu Putih, 
Lukman Imam Syafi’I diperoleh biomasa 20 
kg daun kayu putih.

Sedangkan hasil uji petik pemanenan 
pada tanaman rutin kayu putih di KPH Mo-
jokerto pada umur empat tahun diperoleh 
rerata biomasa 7.1 kg daun kayu putih.

“Kalau dilihat dari hasil panen perdana 
tersebut, pengembangan kayu putih klon 
unggul, sangatlah prospektif dan menjan-
jikan”, ungkap Kapuslitbang. Ir Suwarno. 
Karena, lanjut dia, tidak perlu menunggu 
empat tahun, pada usia lebih muda, jenis 
unggul ini sudah bisa dipungut daunnya, dis-
amping hasilnya juga luar biasa.

Panen perdana dan diskusi pengelolaan 
kayu putih klon unggul ini ditegaskan Ka-
puslitbang dihadapan peserta diskusi meru-
pakan bentuk informasi sekaligus sosialisasi 
kayu putih unggul hasil pemuliaan pohon 
dan bagian dari upaya  penanganan tenurial 
dengan tanaman kayu putih serta upaya 
strategis pengembangan potensi besar 
hasil hutan non kayu untuk mendukung re-
vitalisasi industri yang tengah dikedepankan 
Perum Perhutani. 

Diskusi lapangan diikuti lebih dari 50 
peserta. Diantaranya para Administratur 
yang mempunyai Kelas Perusahaan Kayu 
Putih di wilayah Perum Perhutani, jajaran 
Puslitbang dan segenap Asper KPH Mo-
jokerto.

Sementara itu pada kesempatan terse-
but, Kadiv Industri GTD dan MKP men-
gatakan, pengelolaan kayu putih sangatlah 
prospektif dan merupakan bentuk usaha 
yang “liquid” asalkan dibarengi dengan 
peningkatan produktivitas daun kayu putih 
sebagai bahan baku industri minyak kayu 
putih dan terpenting penanganan masalah 

sosialnya yang sampai ini belum juga terga-
rap dengan baik. 

“ Untuk itu perlu dibangun formula, dian-
taranya penerapan pola tanam MR dengan 
jarak tanam 12 X 9 meter. 12 meter untuk 
tanaman pokoknya dan 9 meter untuk sosia-
lnya,” papar Lukman Imam Syafi’i.

Selain kegiatan panen perdana dan dis-
kusi yang cukup “gayeng”, juga dipaparkan 
oleh Kepala Biro Kelola Sumberdaya Hutan 
Puslitbang, Corryanti Triwahyuningsih ten-
tang Kayu Putih unggulan untuk Perhutani. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Panen Perdana Kayu Putih Klon Unggul

Kapuslitbang Ir Suwarno dan segenap pejabat menyaksiakan hasil panen perdana 
Kayu Putih Klon unggul. 

Merencek daun kayu putih klon unggul.

KENAIKAN gaji karyawan, khusus-
nya kenaikan gaji bagi para mandor yang 
mencapai Rp 1 juta lebih dikatakan Ir RM 
Dadang Ishardianto, mantan Ketua Umum 
(Ketum SP2P) sebagai suatu kenaikan yang 
luar biasa dan bari kali pertama dalam se-
jarah Perhutani. Karena kenaikan-kenaikan 
yang terjadi sebelumnya paling hanya Rp 
30 – 40 ribu atau paling tinggi sebesar Rp 
100 ribu.

Dengan kenaikan itu rata-rata take home 
pay seorang Mandor  dikatakan Dadang ter-
endah sekitar Rp 2,5 juta. 

“ Ya kalau mau jujur kenaikan gaji 
Mandor lebih dari Rp 1 juta ya baru di era 
kepemimpinan Perhutani sekarang ini. Tapi 
semua juga berkat perjuangan segenap 
serikat pekerja selama ini yang berjuang 
untuk pendapatan layak,” kata Dadang Is-
hardianto yang kini menjabat sebagai Adm 
KPH Pati Divre Jateng.

Dengan kenaikan sebesar itu dikatakan 
Dadang sudah barang tentu juga ada kon-
sekuensinya. Yakni mereka harus mampu 
bekerja keras dengan sebaik-baiknya untuk 
keberlangsungan perusahaan. Apa lagi de-
ngan situasi perusahaan saat ini, meski bisa 
memberi kenaikan tinggi tapi kenyataannya 
potensi Perhutani juga semakin menipis.

“ Coba kalau kita ngomong sebaran 
tanaman, tanaman kayu muda kita ba nyak. 
Itu bukan kebanggaan karena untuk me-
manennya masih harus menunggu lama. 
Atau kalau kita bicara target getah yang 
tidak sesuai kenyataan tetapi lebih kepada 
kesepakatan. Dengan demikian bebannya 

sekarang dibalik pada kita. Dan itu benar-
benar harus dibuktikan teman-teman di 
lapangan agar eksistensi perusahaan ber-
lanjut dan berkembang,” urai Dadang yang 
kini juga lebih fokus dalam pekerjaannya di 

KPH Pati.
Peran para mandor di lapangan ditan-

tang yang notabene mereka adalah mesin 
bagi perusahaan. Ia tegaskan bahwa keber-
langsungan perusahaan berkat kerja keras 
para Mandor. Karena semua pekerjaan di 
lapangan juga tak lepas dari peran para 
mandor.

“ Kita-kita ini bekerja sebenarnya yang 
membayar adalah mandor. Contohnya 
roboh kan pohon (tebangan-red) jadi duit 
ya Mandor, getah netes jadi duit ya Mandor, 
getah dibawa ke pabrik diolah jadi duit ya 
Mandor,” tegas Dadang sehingga menjadi 
wajar saja kalau kenaikan besar itu pantas 
diberikan kepada para Mandor.

Namun menyinggung soal biaya di 
lapangan Dadang meski sudah tidak lagi 
menjabat sebagai Ketua Umum SP2P juga 
mengkritisi dimana menurutnya biaya opera-
sional di lapangan ia nilai masih minim dan 
harus diperhatikan. Ia yang tetap mendo-
rong dan berdiri di belakang serikat, kembali 
ia mencontohkan, kalau misalnya anggaran 
tebangan mepet ia harap harus dinaikkan. 
Mengapa ? Karena para Mandor agar orien-
tasinya sudah seperti penguji. 

“ Jadi kita melihat satu pohon Mandor 
itu sudah tahu menghitungnya setelah 
dipotong-potong akan menghasilkan uang 
berapa. Jadi mereka tidak asal potong ke-
mudian dikeluarkan,” tegasnya. 

Jadi, lanjutnya mereka profesional. Seb-
agaimana juga menjadi tuntutan manajemen 
yang meminta kita untuk bekerja secara pro-
fesioal sampai pegawai ditingkat yang pal-

ing bawah sekalipun.
Juga masalah pen-

empatan personal pada 
jabatan-jabatan menurut 
pengamatannya belum  
semuanya on the track. 
Apalagi dengan peruba-
han-perubahan besar yang 
telah dilakukan perusahaan 
maka masalah tersebut 
perlu ditinjau lagi dan 
menjadi tugas serikat untuk 
terus mengkritisi me ngawal 
perusahaan. Karena kurang 
atau bahkan tidak tepatnya 
penempatan SDM tersebut 
menurutnya tidak hanya 
di tataran atas, ditataran 
bawah di tingkat kemantren 
juga masih banyak.

“ Masih banyak kita 
temukan sebuah kemantren 

(RPH-red) yang pegawainya hanya satu 
Manrtri yang dibantu dengan satu atau dua 
Mandor. Kalau kita bicara demi efisiensi, tapi 
kenyataannya jumlah tenaga di lapangan itu 

kurang. Lha terus gimana padahal tuntutan 
tanggungjawabnya besar, “ keluh Dadang 
seraya mencontohkan kalau misal nya se-
buah kemantren dengan pangkuan 1.100 ha 
hanya ada satu Mantri dibantu satu atau dua 
Mandor mustahil akan bisa bekerja dengan 
baik. Mereka tidak akan menguasai posisi. 
Pekerjaan apa pun yang diberikan hasilnya 
tidak akan bagus. 

“  Jadi sekarang kalau bicara masalah ja-
batan sekarang bukan lagi the right man on 
the right place tapi sekarang the right man 
on the right track, artinya dimana ia ditem-
pat ia bisa langsung bekerja secara profe-
sional di bidangnya,” katanya dan berharap 
manajemen benar-benar bisa mencermati 
masalah tersebut.

Penangguhan tes online
Berbicara di sela-sela Musyawarah Be-

sar (Mubes) SP2P di Gedung Pertemuan 
Perhutani KPH Surakarta di bilangan Kleco 
akhir April 2014 lalu, Dadang juga meminta 
manajeman agar menunda wacana test 
kenaikan status dengan sistem online untuk 
para Mandor. Karena menurutnya hal itu 
masih sulit diterima di tataran bawah meski 
teknologi internet sudah menjadi bagian 
dalam kehidupan.

“ Pun demikian wacana itu masih men-
jadi ‘ momok ‘ bagi teman-teman di lapan-
gan. Pak Dirut yang kebetulan juga hadir 
dalam Mubes SP2P tersebut juga memak-
lumi dan bisa mengerti,” jelas Dadang.

Namun demikian, tambah Dadang, 
wacana tersebut sebagaimana pesan Dirut 
secara bertahap tetap akan dilaksanakan 
di masa-masa mendatang. Bagaimana pun 
juga di era digital itu Perhutani juga tidak 
mau ketinggalan, karena output-nya akan 
lebih transparan dan obyektif sebab yang 
bekerja mesin bukan manusia lagi. S.Widhi    

Kerja Keras Jadi Sebuah Konsekuensi 

Ir RM Dadang Ishardianto

Ir RM Dadang Ishardianto  menerima kenang-kenangan se-
buah spanduk dari Ketua  FKPP, Paijo di Mubes III SP2P.
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Group (FGD) Perhutani. Seperti dalam 
kegiatan Participatory Conservation Plan-
ning, LMDH merupakan mitra FGD dalam 
menentukan strategi sumber daya alam 
sebagai masukan dari masyarakat,” tegas 
Trisno Adji.

Ditambahkan juga oleh Wakil Adm/
KSKPH Cepu Selatan, Teguh Widodo yang 
dalam kesempatan tersebut juga turut mem-
berikan pembinaan mengatakan bahwa ke-
giatan sosialisasi lebih untuk memberi pen-
getahuan interen dan ekstern di masyarakat. 
Yakni perlunya ada kepedulian terhadap 
larangan perburuan. Karena beberapa 
kejadian ditemukan masih kurang adanya 
kepedulian petugas dan LMDH terhadap 
larangan kegiatan perburuan tersebut.

 “ Dengan adanya pelatihan ini kita 
harapkan semua bisa lebih peduli terhadap 
satwa-satwa liar, khususnya satwa yang dil-
indungi untuk kita pertahankan dari kegiatan 
perburuan ilegal tersebut,” katanya.

Mandor Lingkungan dan para pemangku 
desa serta LMDH ikut bersama-sama 

berperan melakukan sosialisasi dan bisa 
memberikan contoh yang baik kepada ma-
syarakat tentang arti pentingnya larangan 
perburuan.  Sehingga larangan berburu bisa 
dimengerti oleh masyarakat. Karena dalam 
undang-undang sangsi dan hukumnya san-
gat jelas dan tegas. 

“ Pasal 1 ketika dengan sengaja melaku-
kan perburuan bisa diancam dengan huku-
man lima tahun dan denda Rp 1 Juta. Dan 
di pasal 2 hanya karena kelalaian saja bisa 
dihukum kurungan selama satu tahun dan 
denda Rp 1 juta,” jelas Teguh Widodo.

Kegiatan Pelatihan  Monitoring dan 
Evalu asi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 
(KBKT) tersebut baru yang kali pertama di-
lakukan. Untuk selanjutnya dikatakan Teguh 
akan terus ditindaklanjuti dengan kegiatan 
berikutnya dan diagenda sebanyak 13 kali. 
Dilaksanakan di kantor-kantor Asper atau 
tempat lainnya dan melibatkan lebih banyak 
LMDH lain. 

S.Widhi

 

Seperti yang dilakukan Perum Per-
hutani KPH Cepu Divre Jateng akhir 
Mei lalu. Melakukan peliaran burung 
gelatik Jawa di kawasan Wana Wisata 
(WW) Gubung Payung RPH Te-
mengeng. 

Pelepasan dipimpin langsung 
oleh Adm/KKPH Cepu Divre 
Jateng, Hendro Kusdiyanto disela-
sela kegiatan Pelatihan  Monitor-
ing dan Evaluasi Kawasan Bernilai 
Konservasi Tinggi (KBKT) yang 
berlangsung di komplek Wana 
Wisata tersebut. Sebanyak 10 
pasang burung gelatik Jawa jenis 
Gelatik Belong dan gelatik Putih 
hasil penangkaran Suryan to, Staf 
Pelaksana Lingkungan KPH Cepu 
sejak awal 2014 diliarkan.

Peliaran tersebut juga terkait 
dalam mendukung sertifikasi PHL 
KPH Cepu, dimana salah satu-
nya adalah perlindu ngan terhadap 
spesies langka yang  terancam 
dan hampir punah.

“ Salah satu bentuk perlindu-

ngan ya dengan mengembalikan 
sepesies langka gelatik Jawa ini yang 
hampir punah di habitat aslinya,” kata 
KSS Lingkungan KPH Cepu Divre 

Jateng, Andina Primadanti kepada BINA di 
sela acara pelepasan burung gelatik Jawa 
tersebut (31/5).

Dipilihknya Wana Wisata Gubug Pa-
yung pelepasan 10 pasang gelatik Jawa itu 
dikatakan Andina karena kawasan tersebut 
merupakan salah satu kawasan bernilai 
konservasi tinggi. Wana Wisata Gubug Pa-
yung termasuk kawasan pemantauan bio 
diversity yang dilakukan setiap tahun untuk 
memantau populasi satwa-satwa yang ada 
di dalamnya. Ditemukan tak kurang dari 67 
spesies satwa hidup didalamnya yang se-
bagian sudah termasuk jenis satwa langka. 
Diantaranya dari jenis aves  ditemukan 
Bangau Sandang Lawe dan Merak yang 
juga sudah masuk kategori langka. Satwa 
lainnya juga ditemukan jenis biawak, kucing 
kuwuk, luthung dan bahkan Harimau Jawa 
yang ditemukan tidak jauh dari kawasan 
wana wisata itu.  

Ditambahkan Andina sejak dilakukan 
survei bio diversity 2008 lalu di WW Gubug 
Payung di kawasan tersebut memang 
ditemukan habitat alami gelatik Jawa. Tapi 
keberadaannya sampai sekarang semakin 
langka. 

 “ Ke sininya semakin langka. Maka kita 
kepingin mengembalikan burung gelatik 
Jawa hasil penangkaran kami itu ke habitat-
nya di sini,” kata KSS Lingkungan ini lebih 
lanjut.

Ia berharap dengan peliaran burung 
langka tersebut dan akan dilakukan monitor-
ing secara rutin ke depan kawasan itu bisa 
kembali seperti sediakala. Sebagai hunian 
berbagai satwa dan bebas dari perburuan 
liar. Disamping itu ia berharap kelola wisata 
Gubung Payung bisa lebih diperhatikan. 
Karena menurutnya dari hasil analisa dam-
pak lingkungan yang dilakukan pengemba-
ngan sektor wisata tidak terlalu mengganggu 
species yang hidup di dalamnya.

“ Karena tidak banyak aktivitas dilakukan 
di kawasan tersebut. Jadi binatang-bina-
tang di sini tidak terlalu terganggu dengan 
pengembangan wisatanya,’ pungkasnya 
berharap pengelolaan keduanya bisa ber-
jalan.

 
Memantapkan sistem
Semantara itu Wakil Adm/KSKPH Cepu 

Utara, Trisno Adji dalam kesempatan itu 
kepada BINA menegaskan bahwa Pela-
tihan  Monitoring dan Evaluasi Kawasan 
Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) tersebut 
sebenarnya untuk memantapkan sistem. 
Kalau dulu kegiatan banyak dilakukan oleh 
Tim Khusus Lingkungan, tapi sekarang 
lebih banyak dilakukan oleh Tim Asper. Baik 
dalam kegiatan CSP maupun PCP termasuk 
dalam aspek-aspek lain bidang di produksi 
maupun sosial.

Pelatihan selama dua hari itu melibatkan 
segenap Asper, KRPH, Mandor Lingkungan, 
perangkat desa dan LMDH. 

“ Khususnya LMDH pasti kita libatkan 
karena  merupakan mitra Focus Discusion 

4KPH CEPU DIVRE JATENG

Burung Gelathik Jawa 
(Padda oryzivora) menurut 

hasil evalua si status perlind-
ungannya sudah termasuk 
rentan terancam dari kepu-

nahan. Burung gelatik Jawa 
termasuk satwa endemik 
dan ancamannya sudah 
masuk dalam apendik  II 

sehingga sudah agak sulit 
ditemukan di habitat alam-
nya. Bertolak dari kenyata-

an itu perlu dilakukan upaya 
unruk mempertahankan ke-

beradaannya.

Puluhan Burung Gelatik Langka
Dilepas Ke Habitat Alam

SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

Andina Primadanti, KSS Lingkungan KPH 
Cepu Divre Jateng .

Wakil Administratur/KSKPH Cepu Utara, 
Trisno Adji.

Wakil Administratur/KSKPH Cepu Se-
latan, Teguh Widodo.

Salah satu sudut alam Wana Wisata Gubung Payung dengan pohon-pohon jati tua.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH
man tebu di wilayah RPH Tangen tersebut. 
Sejak 2009 aktivitas tanaman tebu  secara 
resmi sudah ditutup,” kata Administratur/
KKPH Surakarta Divre Jateng, Ir Setiawan 
kepada BINA di ruang kerjanya (24/5).

Meski sudah ditutup, lanjut Setiawan, 
namun dalam tataran operasional dikatakan 
memang butuh proses. Membutuhkan 
waktu hampir tiga tahun dan baru 2012 
benar-benar kawasan bisa disterilkan. Para 
penggarap liar tanaman tebu tersebut ia 
katakan sebenarnya masyarakat LMDH. 
Tapi mereka adalah orang-orang suruhan 
dari beberapa tengkulak atau cukong yang 
memang sudah punya andil dengan pabrik 
gula. Sampai batas yang ditentukan, setelah 
dilakukan lima kali panen kawasan tersebut 
ditinggal saja oleh para pengggarap yang 
sejatinya menjadi tanggungjawab peng-
garap untuk menggembalikan kesuburan 
lahan agar bisa ditanami.

“ Tapi kenyataannya setelah lahan 
benar-benar disterilkan dari tanaman tebu 
oleh penggarap ditinggalkan begitu saja 
karena mereka merasa tidak punya interaksi 
dengan Perhutani. Mereka hanya berinter-
aksi dengan cukong dan tengkulak itu,” kata 
Setiawan.

Maka untuk itu akhirnya Perhu-
tani menginisiasi mengolah lahan secara 
mesinal dengan menggunakan traktor untuk 
membalikkan tanah dan dibuat airase yang 
baik sehingga tanah tersebut gembur untuk 
ditanami.

 Sampai 2014 ini lahan yang diolah 
tinggal sekitar 125 ha dan diharapkan sisa 
seluas itu bisa selesai tahun ini.

“ Jadi sudah tidak ada penggarapan 
tebu tapi masih 125 ha bonggol tebu yang 
belum di dongkel,” kata Setiawan dimana 
di lokasi-lokasi yang sudah digarap didong-
kel dan  digemburkan serta dengan airasi 

yang baik telah ditanam 
dengan Jati Plus Perhu-
tani (JPP) yang tumbuh 
dengan baik di sana. 
Harapannya karena JPP 
disam ping cepat tumbuh 
juga memiliki riap diame-
ter dan riap tinggi yang 
sesuai dengan harapan 
perusahaan di mana 
umur 10 tahun produkti-
vitasnya bisa sampai 100 
– 120 kubik per hektar.

Paling tua tanaman 
JPP stek pucuk tanaman 
2009 sudah berumur 
lima tahun pada 2013 
lalu dan ada sekitar 1000 
ha. Tahun 2014 ini akan 
ditambah sekitar 300 
ha. Sehingga total yang 
tertanami sampai 2014 
ini ada 1.300 ha. 

“ Pada tahun pertama 
dan ke dua masyarakat 
diperbolehkan mengga-
rap lahan dengan mena-
nam polowijo. Tapi pada 
umur tiga tahun sudah 
lepas kontrak mereka 
harusnya stop tidak boleh menenam lagi. 
Tapi kita masih memberi kesempatan den-
gan penggantian tanaman pertanian mereka 
yakni dengan tanaman empon-empon yang 
tidak butuh intensitas cahaya yang cukup 
besar,” jelasnya dimana toleransi tesebut 
dikatakan Setiawan karena masih adanya 
keterkaitan kebutuhan masyarakat pengga-
rapan lahan dengan jenis tanaman yang en-
vironmental friendly, tanaman yang ramah 
lingkungan sehingga mereka tidak merasa 
tanahnya menjadi marginal.

Luas BKPH Tangen sendiri ada 4.500 
ha dimana kawasannya sudah dibagi-bagi 
dan menjadi pangkuan dan digarap oleh 
42 LMDH. Kesemua LMDH juga sudah ber-
badan hukum. 

“ Sejauh ini mereka juga proaktif de-
ngan kita karena mereka merasakan nilai 
positif dengan bekerjasama dengan Perhu-
tani. Beda dengan sebelumnya para pekerja 
yang tergantung dengan cukong sudah tidak 
ada interaksinya yang sebagian besar bukan 
anggota LMDH,” papar Setiawan.

Meski dalam aturannya sudah tidak ada  
kontrak tanaman disitu tapi  untuk tanaman 
empon-empon seperti Jahe, Kencur dan 
Kunyit  masih bisa diberdayakan seterusnya 
sampai 10 tahun dan setiap tahun ada pem-
baharuan perjanjian. 

Sejauh ini produksi pertanian dari la-
han bawah tegakan itu dikatakan Setiawan 
hasilnya juga cukup bagus. Bahkan sebuah 
perusahaan produsen obat herbal PT Del-
tomed juga telah melakukan survei ke sana 
dan ikut investasi membantu bibit empon.

Disamping budidaya empon-empon 
pada musim tertentu masyarakat LMDH 
juga menaman cabe yang ketika harga 
cabai melambung LMDH juga mendapat 
untung. 

“ Jadi out put-nya ialah bagaimana kita 
membangun sinergi dengan masyarakat 
dalam kontek untuk menjaga hutan itu tetap 
lestari, daya dukungnya tetap terjaga dan 
tidak rusak, baik itu tanahnya, airnya dan 
masyarakat tetap bisa memperoleh manfaat 
dari keberadaan Perhutani dari kawasan 
yang menjadi pangkuan atau wengkon mer-
eka,” punkas Setiawan.  

S.Widhi 

4KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Wilayah RPH Tangen BKPH Tangen 

KPH Surakarta Divre Jateng sebagian besar 
wilayahnya dikelilingi pemukiman penduduk, 
sehingga hutannya mudah dijangkau oleh 

masyarakat. Akibatnya tekananan dari ma-
syarakat yang haus lahan garapan cukup 
tinggi yang menyebabkan tegakan jati yang 
ditanam Perhutani tidak pernah mencapai 
akhir daur. Selama bertahun-tahun kawasan 

seluas sekitar 1.500 ha di wilayah RPH itu 
digarap secara ilegal dan ditanami tebu oleh 
masyarakat. 

“ Sekarang sudah tidak ada aktivitas se-
cara legal penggarapan lahan dengan tana-

JPP Tumbuh Baik Di Eks Lahan Garapan Tebu 

Petugas melakukan penggemburan tanah eks lahan garapan tebu dengan menggu-
nakan traktor.

Masyarakat LMDH memanen hasil tanaman 
kunyit.

Petugas ketika mengukur lingkar pohon pertumbuhan tanaman Jati Plus Perhutani 
(JPP)  

Administratur/KKPH Surakarta Divre Jateng, Ir Setiawan.

Adm/KKPH Surakarta Divre Jateng, Ir Setiawan bersama jajaran dan masyarakat diantara tanaman JPP yang tumbuh baik.
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BINA DESA WANAB  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

Pemberdayaan Tenaga 
Penyadap LMDH

4KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Pemberdayaan anggota LMDH di lingkungan KPH Cianjur meru-

pakan suatu keniscayaan. Salah satu wacana yang digulirkan adalah 
bagaiamana 
agar ang-
gota LMDH 
terlibat dalam 
k e g i a t a n 
produksi ge-
tah pinus se-
bagai tenaga 
penyadap.

 “Tadi, 
ketika rapat 
m i n g g u a n 
dengan Pak 
Adm ber-
sama dengan 
pimpinan lain 

dan Kaur ada wacana untuk pemberdayaan anggota LMDH. Salah 
satunya sebagai tenaga penyadap,” kata KSS PHBM KPH Cianjur  
kepada BINA di kantor KPH Cianjur (19/5). 

KSS PHBM bersama petugas lapangan akan melakukan sosial-
isasi kepada LMDH berkaitan dengan wacana tersebut.

Namun, menurut  Sunari Ketua LMDH Giri Langgeng kelurahan  
Batu Lawang kecamatan  Cipanas  kabupaten  Cianjur  pemberday-
aan anggota LMDH sebagai tenaga penyadap sangat sulit.  Karena  
secara umum budaya untuk menyadap di Cianjur belum ada.

” Budaya masyarakat setempat tidak terbiasa sebagai peny-
adap, tetapi sebagai buruh cangkul,” jelasnya.  

“Karena upah mencangkul Rp 35 ribu  sampai dzuhur. Tapi, tidak 
menutup kemungkinan LMDH tertarik menjadi tenaga penyadap,” 
kilah Ketua LMDH Giri Langgeng yang pensiunan TNI AD itu.

Sunari mengungkapkan, sebetulnya untuk mencangkul di 
wilayah kecamatan Cipanas dan sekitarnya masih kekurangan 
tenaga. Tetapi anak muda tidak mau. Mereka lebih tertarik menjadi 
tukang ojek atau buruh di pabrik. Karena lebih bergengsi. 

“Padahal upah  mencangkul cukup  besar. Jadi, bohong  kalau 
banyak pengangguran di Indonesia. Karena  anak muda  pilih – pilih 
pekerjaan,” jelasnya. ”

Agar anggota LMDH tertarik menjadi tenaga penyadap, saran  
Ketua LMDH Giri Langgeng, Perhutani harus mau memberi upah 
yang kompetetif. atau juga Perhutani  memberi subsidi agar tenaga 
lokal  tertarik menjadi penyadap. 

“Selain itu,  agar  tidak mengandalkan tenaga penyadap dari Ma-
jenang,” tegas Sunari. Dia juga menyadari, bahwa Perhutani sudah 
menetapkan standar sendiri tentang upah tenaga penyadap. 

LMDH Giri Langgeng memiliki pesanggem di RPH Puncak  
BKPH  Cianjur dengan anggota 300 orang yang kegiatannya  se-
bagian besar  bertani. Sehingga mereka kurang familier dengan 
kegiatan produksi pinus. 

“Kami akan mencoba dengan BKPH lain, bagaimana tanggapan  
anggota LMDH  tentang wacana pemberdayaan sebagai tenaga pe-
nyadap. Mereka mau apa tidak,” kata KSS PHBM KPH Cianjur. MU

48 LMDH Terima Sharing 2012
4KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM

Sebanyak 48 LMDH binaan KPH Probolinggo menerima sharing 
produksi kayu dan non kayu 2012 sebesar Rp 215 juta. Penyerahan 
dilakukan langsung oleh KTU  KPH Probolinggo, R.Prasetya Edi.W 
mewakili Adm KPH Probolinggo. Penyerahan dilaksanakan di Aula 
KPH Probolinggo akhir Mei lalu yang disaksikan oleh segenap Asper 
selaku pemegang wilayah pangkuan LMDH KPH Probolinggo yang 
mendapat sharing dan pengurus LMDH.

Sharing dari produksi kayu jenis jati 2.215,381 M3 dan jenis 
rimba 8.857,860 M3 mendapatkan hasil sharing Rp144.663.515. 
Sedangkan dari produksi non kayu dari jenis getah pinus 764.834 kg 
dan jenis getah damar (kopal) 40.495 kg mendapatkan hasil sharing 
Rp 70.621.725. Dari sekian juta uang sharing tersebut, LMDH Wono 
Lestari dari Desa Burno Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang 
mendapat sharing terbesar sejumlah Rp 52.083.170 di ikuti LMDH 
Sumber Puring dari Desa Tandon Sentul Kecamatan Lumbang Ka-
bupaten Probolinggo sebesar Rp 27.506.572 dan LMDH Umbulsari 
dari Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang 
sebesar Rp 26.799.136. Selanjutnya  sisa sharing dari ketiga LMDH 
diatas diserahkan kepada 45 LMDH lainnya sesuai dengan jumlah 
produksi kayu atau non kayu diwilayah pangkuan masing-masing. 

Dengan adanya sharing ini diharapkan LMDH bias lebih 
berkomitmen untuk membangun dan melestarikan hutan yang ada, 
serta bisa membantu Perum Perhutani dalam mensukseskan pro-
gram Perhutani hijau sesuai dalam Fisi dan Misi Perum Perhutani. 

" Disisi lain juga diharapkan LMDH bisa action membantu  men-
sukseskan produksi non kayu baik itu  getah pinus maupun getah 
damar yang mana saat ini sangat di butuhkan oleh kalangan industri 
di era pembangunan ini," pesan Prasetyo. 

Hms Pbo/Wiwit

4KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Dari sekian banyak Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH) binaan BKPH Wonogiri 
KPH Surakarta Divre Jateng, LMDH Gunung 
Gono Dusun Sumber Kelurahan Pare, Kec. 
Selogiri, Kab. Wonigri dipandang yang me-
miliki krativitas tinggi. LMDH Gunung Gono 
mampu berkreativitas dan memiliki motivasi 
untuk mengembangkan masyarakat lewat 
usaha produktif LMDH. Salah satu usaha 
produktifnya adalah usaha peternakan sapi 
dan kambing.  

Dengan modal awal dua ekor sapi dan 
25 ekor kambing, murni modal LMDH sendiri 
kini telah berkembang biak cukup banyak.

 “ Seka-
rang kita 
m e n g e m -
b a n g k a n 
keluar. Yakni 
meminta ban-
tuan ke Dinas 
Peternakan 
dan sudah 
disetujui den-
gan besaran 

bantuan Rp 270 juta 
yang dibagi dalam 
beberapa termin,” 
kata Robby Rayen-
tri, Asper/KBKPH 
Wonogi KPH Sura-
karta Divre Jateng 
ketika mengajak 
BINA menyambang 
LMDH binaannya itu.

 Bantuan sebesar 
itu dikatakan diberi-
kan dalam dua ter-
min. Termin pertama 
sebesar Rp 70 juta 
sudah diberikan Rp 
28 juta untuk persia-
pan pengembangan 
rumput pakan ternak 
jenis ‘King Grass” 
yang ditanam di 
petak 11 dan 12 RPH 
Gubluk seluas 10 ha 
yang jadi pangkuan 
LMDH Gunung Gono 
itu.

“ Sisanya me-
nyusul sebesar Rp 
42 juta menyusul. 
Semantara termin 
kedua sebesar Rp 
200 juta akan diberi-
kan untuk pembelian 
ternak sapi,” lanjut 
Robby yang didam-
pingi Kaur Humas 
Kusdayono dan 

Stafnya Suko Haryono di lokasi penanaman 
pakan ternak tersebut. 

Sapi-sapi tersebut, lanjut Robby nanti 
rencananya akan dibagikan ke anggota-
anggota LMDH dengan sistem bergulir.

Selain peternakan sapi dan kambing, 
LMDH Gunung Gono saat ini juga mengem-
bangkan peternakan ikan lele di bekas 
galian C.  Bekas galian C tahun 1978 untuk 
Waduk Gajah Mungkur. Bekas galian itu 
dibersihkan oleh LMDH diberdayakan untuk 
peternakan ikan lele. Semua ada tiga kolam, 
dua kolam sudah dioperasinalkan dan satu-
nya masih dalam pembenahan.

Diharapkan ke depan ini bukan saja 
untuk kolam tetapi tampaknya LMDH Gu-
nung Gono sudah membidik bekas galian 
C itu bisa dikembangnya lebih spektakuler. 
Dikembangkan bukan hanya sekedar untuk 
kolam pancingan, tetapi dengan melihat 
berbagai potensi yang bisa dikembangkan 
disitu diyakini bekas galian C itu bisa men-
jadi obyek wana wisata yang besar.

Memang saat ini pengelolaan dana 
spenuhnya menggunakan dana swadaya 
LMDH. Namun penjajagan dengan investor 
juga sudah dilakukan.

“ Master Plan-nya sudah jadi dan kita 
harapkan ada investor yang segera masuk 
sehingga pembangunannya tidak akan me-
makan waktu yang lama. Master plan-nya 
nanti juga akan kita bangun kolam renang 
dan resort,” jelas Robby dimana akses ja-
lan menuju lokasi juga tidak sulit walaupun 
obyeknya berada diketingian. Beberapa 
jenis satawa burung dan monyet juga masih 
banyak di kawasan itu. Bahkan dari keting-
gian itu juga bisa menikmati pemandangan 
kota Wonogiri di bawah.

Dari pengembangan jalan Kabupaten 
Wonogiri didekat lokasi itu akan dibangun 
jalan lingkar dan lokasi wisata hanya sekitar 
1 km dari jalan lingkar itu.  

Selain peternakan, BKPH Wonogiri yang 
membina 41 LMDH yang tersebar ditiga ka-
bupaten dan 12 kecamatan itu ditambahkan 
Robby, LMDH Gungung Gono juga sudah 
mengembangkan koperasi siman pinjam. 
Koperasi simpan pinjam ‘Maju Mapan’ 
sudah bebadan hukum dan memiliki aset 
sebesar Rp 80 juta yang didapat dari iuran 
anggota dan sebagian uang sharing yang 
sduah diterima LMDH tersebut.

 “ Kita harapkan LMDH lebih maju, khusu 

sLMDH Gunung Gono akan kita bina secara intensif sehingga ke de-
pan bukan untuk LMDH saja tetapi juga dapat memberikan income 
bagi Perhutani,” ujar Robby berharap.

Sementara itu ketua LMDH Gunung Gono, Arman semenjak 
terbentuk LMDH pada 2003 lalu keberadaan lingkungan hutan di 
wilayahnya sekarang terjaga dengan baik dan aman.LMDH dan 
masyarakat menyadari akan arti penting hutan bagi kehidupan se-
hingga wajib membantu Perhutani untuk melestarikanya. 

“ Karena kalau hutan sampai rusak yang rugi juga warga sekitar 
sendiri,” kata Arman yang juga tak henti-hentinya bersama aparat 
kelurahan untuk memberikan pembinaan ke masyarakat.

Hal tersebut juga ditimpali Saniman, kepala Dusun (Kadus) 
Dusun Sumber yang meyatakan siap membantu Perhutani meper-
baiki dan menjaga lingkungan hutan. Diantaranya juga terus untuk 
menyadarkan masyarakat agar turut menjaga kelestarian hutan 
yang memberikan ketersediaan air yang menjadi kebutuhan pokok 
masyarakat. 

Menyinggung pengembangan galian C menjadi obyek wisata 
tersebut Arman menambahkan, karena merasa sayang hamparan 
bekas galian C itu diliarkan. Padahal bisa menjadi peluang yang baik 

untuk dikemangkan.
“ Untuk itu sejak 2003 ketika LMDH 

Gunung Gono resmi bediri saya punya 
pandangan untuk memanfaatkan bekas 
galian C itu. Sayang kalau jadi ham-
paran liar maka LMDH harus berperan,” 
kata Arman.

Maka tercetuslah untuk dibersihkan 
dan dibuat Wana Wisata Pemancingan 
dan perikanan. Idenya itu mendapat du-
kungan dari Dinas Perikanan Kabupaten 
setempat yang memberikan bantuan 
bibit ikan nila.

Rencananya kalau proyek besar 
LMDH ini berkembang, kata Arman sesu-
ai kesepakatan yang dibuat hasilnya 
akan dibagi bersama. Yakni 60 % men-
jadi hak Kabupaten, Desa dan LMDH 
sedang 40 % untuk Perhutani sebagai 
pemilik lahan. 

 S.Widhi

KSS PHBM KPH Cianjur bersama Ketua 
LMDH Giri Langgeng.

LMDH Gunung Gono, Wonogiri

Kembangkan Peternakan 
dan Wana Wisata 

Asper BKPH Wonogiri, Robby Rayentri bersama pengurus 
LMDH di lokasi perikanan bekas galian C.
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH

Disayangkan, Susah Payah 
Menangkap Pelaku Ilog 

Dilepaskan Polisi
4KPH MADURA DIVRE JATIM 

Modus operandi klaim wilayah (tenurial ) terhadap kawasan hu-
tan di petak 50 RPH Blega BKPH Madura Barat tepatnya di wilayah 
administratif Dusun Bullak Desa Patengteng Kecamatan Modung 
Kabupaten Bangkalan menyita perhatian Adm/KKPH Madura Divre 
Jatim Dudi Kurniadi.

Dudi Kurniadi sangat menyesalkan dan menyayangkan atas 
kejadian penebangan pohon secara illegal yang telah lama berulang 
kali dilakukan oleh oknum masyarakat Desa Patengteng tidak ada 
penanganan yang serius. Apalagi dengan adanya pengakuan dari 
tersangka, pelaku illegal loging yang tertangkap basah atas perbua-
tannya. Namun sangat disayangkan oknum masyarakat yang dik-
etahui bernama Atem itu oleh pihak Kepolisian Bangkalan dilepas-
kan kembali. Namun di  kabarnya hanya sebagai tahanan luar oleh 
yang berwenang. Padahal petugas Perhutani berupaya keras untuk 
menangkap pelaku tersebut. Bukan pekerjaan mudah bagi petugas 
Kepolisian Khusus Perum Perhutani, dalam prosesnya butuh waktu 
strategi dan harus mengukur kekuatan padahal petugas Perhutani 
sangat terbatas. 

“ Kalau kejadian ini dibiarkan berlarut seperti begitu saja maka 
akan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum diwilayah 
tersebut dan Indonesia,” kata Dudi.

Ditegaskan Dudi, sebenarnya masyarakat sudah diberi kelel-
uasaan untuk dapat memanfaatkan dan pengelolaan lahan dalam 
kawasan hutan negara tersebut dengan syarat tidak menjadi hak 
kepemilikan. Seperti munculnya letter C/ petok C yang bukan bukti 
kepemilikan serta tidak bisa menjadi atau dijadikan persyaratan un-
tuk mendapatkan sertifikat.

“ Karena kawasan hutan Negara yang dikelola Perhutani  telah 
dibayar pajaknya oleh perum Perhutani kepada Kantor Pajak Neg-
ara, sehingga tidak boleh atau jangan sampai terjadi pembayaran 
pajak ganda pada satu bidang tanah. Bila terjadi overlap terdapat 
yang salah di pensertifikatkan kawasan hutan, serta semuanya ha-
rus diwadahi dengan LMDH atau dengan sistim PHBM,”  tegasnya.   

Untuk itu demi terwujud penyelesaian permasalahan agraria 
pada kawasan hutan negara tersebut Dudi menghimbau perlunya 

dukungan dan dibangun adanya kerjasama di berbagai pihak untuk 
menyelamatkan aset negara tersebut.

“ Hutan adalah bagian dan strategi kebutuhan nasional sehingga 
merupakan tugas dan kewajiban dari semua aparat negara yaitu Ke-
polisian Bangkalan, TNI, Kejaksaan Negeri Bangkalan, BPN mau-
pun Kantor Pratama,” pungkasnya menandaskan. 

 Sementara itu di lokasi terpisah aparat Kepolisian Sektor (Pol-
sek) Sepuluh bersama Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) dan Kepala 
Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) Sepuluh juga  berhasil menang-
kap pelaku penebangan pohon mahoni  di petak 13  RPH Sepulu 
BKPH Madura Barat 

Sebanyak enam pelaku ilegal logging berhasil diamankan petu-
gas Polhutmob beserta barang bukti berupa kayu gelondong. Namun 
dari pengembangan enam pelaku ilog tersebut hanya ditetapkan 
dua orang sebagai tersangka. Satu tersangka sebagai pembeli dan 
satu tersangka lainnya sebagai pelaku pemotong kayu.

Dua buah truk dengan Nopol M 8550 NA dan N 8184 UP yang 
digunakan untuk mengangkut kayu hasil menebang di kawasan hu-
tan tersebut turut diamankan petugas. 

Atas kejadian itu di tempat terpisah Administratur/KKPH Madura, 
Dudi Kurniadi menyampaikan agar semua pelaku illegal logging ha-
rus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dua tersangka saat ini sudah mendekam di Mapolsek Sepulu. 
Pelaku akan dikenakan pasal pembalakan liar, Undang-Undang 
No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Kerusakan Hutan, ancaman hukumannya maksimal 5 tahun pen-
jara.

Pernyataan senada juga dikatakan Asper/KBKPH Madura Barat, 
Rifa’i. Ia juga berharap kepada penegak hukum agar semua pelaku 
tersebut diproses seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang ber-
laku karena bukti-buktinya sudah cukup untuk menetapkan mereka 
sebagai tersangka. 

Hms Mdr/Hartono

Penutupan PMK
Durasi 1,5 Tahun

KAPUSDIKBANG MADIUN 
Direktur Utama Perum Perhutani Bapak Ir. Bambang Sukman-

anto, M.Sc, 30 April lalu menutup Pendidikan Menengah Kehutanan 
(PMK) Angkatan XIII di Grha Wana Java Pusdikbang SDM Perhu-
tani di Madiun. Penutupan tersebut sekaligus merupakan penutupan Kayu hal kejahatan Satem yang berhasil diamankan petugas.

Para tersangka (duduk) diapit anggota Polsek Sepulu dan 
anggota Polhutmob.

Tak Dapat Pinjaman, 
Berhenti Menyadap

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Pekalongan Barat Divre Jateng, A. Fadjar 

Agung Susetyo,S Hut bersama Asper BKPH Bantarkawung, Teguh 
Waryono dan Kaur Humas, beberapa waktu yang lalu mengadakan 
safari sadapan ke rumah penyadap di Desa Tlaga Kecamatan Ban-
tarkawung Kabupaten Brebes.

Kegiatan safari dan silaturahmi Administratur ke penyadap 
dilakukan dalam rangka mengembalikan kejayaan penyadap di 
petak-petak yang menjadi pangkuan desa Telaga yang akhir akhir 
ini berhenti nyadap. Disamping itu jaga sekaligus ingin mengetahui 
apa permasalahannya hingga sampai sekarang belum aktif.

Setelah beberapa menit lamanya meninggalkan kantor BKPH 
Bantarkawung, Administratur/KKPH Pekalongan Barat dengan di-
dampingi Asper/KBKPH Bantarkawung KRPH Tlaga, Kaur Humas 
menuju ke Desa Telaga yang berjarak kurang lebih 12 km dari Kan-
tor Asper BKPH Bantarkawung. 

Setibanya di Desa Telaga perjalanan dilanjutkan dengan berjalan 
kaki untuk sampai di rumah Toha. Toha adalah salah satu penyadap 
dari desa Tlaga yang berhenti menyadap.  Dengan duduk di teras 
rumah, terjadi ngobrol seputar sadapan. Administratur mengajak ke-
pada Toha dan teman-temannya untuk aktif menyadap lagi. 

Toha kemudian menuturkan mengapa akhir akhir ini tidak aktif 
nyadap. Menurutnya karena ada pekerjaan di sawah dan pekerjaan 
lain seperti menjadi kuli angkut/pikul kayu di sekitar rumahnya.

Lebih lanjut Toha juga mengatakan, yang menyebabkan dia ber-
henti nyadap adalah karena adanya pergantian mandor TPG. 

“ Selama ini saya selalu pinjam uang dulu kepada mandor TPG 
untuk membayar cicilan sepeda motornya, lalu kami lunasi dengan 
cara mengangsur setiap kali kami setor getah,” ujar Toha sembari 
menyebutkan setelah mandor TPG baru ia tidak mudah mendapat-
kan pinjaman lagi sehingga ia terpaksa kerja di tempat lain. 

Mendengarkan penuturan langsung Toha, Administratur lalu 
berpesan kepada Asper BKPH Bantarkawung untuk memperhatikan 
apa yang disampaikan penyadap, agar mencari jalan keluar yang 
terbaik. 

“Kerja..kerja...kerja...dibayar, getah lancar,” kata Anton.
Toha pun berjanji akan mulai nyadap kembali beserta penyadap 

lain dari desa Telaga. 
Hms Pkb/Tofik.

Adm KPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno MM menyerahkan 
secara simbolis sharing produksi kayu dan non kayu 2012 kepada 
Sukidi, Wakil Ketua LMDH Budi Luhur.

26 LMDH KPH Blitar 
Terima Sharing 2012

4KPH BLITAR DIVRE JATIM
Sebanyak 26 LMDH binaan Perum Perhutani KPH Blitar Divre 

Jatim medio April 2014 lalu menerima sharing produksi kayu dan 
non kayu 2012 sebesar Rp 125,8 juta lebih. Penyerahan diberikan 
langsung oleh Adm/KKPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno MM 
yang disaksiakan segenap manajemen KPH Blitar, Kadishut Ka-
bupaten Blitar dan Kabid Bina Usaha pada Dishutbun Kabupaten 
Blitar.

Adm/KKPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno MM dalam sam-
butannya meyatakan terima kasihnya kepada segenap LMDH atas 
peran serta dan dukungannya dalam pengelolaam hutan Perhutani. 
Dikatakan sharing produksi 2012 tersebut sebagai salah satu wujud 
kepedulian Perhutani kepada masyarakat melalui LMDH atas kon-
tribusi dalam turut menjaga dan melestarikan sumber daya hutan 
Perhutani.

Sharing produksi 2012 hanya diberikan kepada 26 LMDH dari 
130 LMDH binaan KPH Blitar. Besar kecilnya sharing dikatakan 
Haris jangan menjadi masalah karena potensi dan produktivitas 
masing-masing pangkuan memang tidak sama. Ia berharap meski 
demikian sharing yang diterima dapat menjadi motivasi dalam me-
ningkatkan kinerja LMDH dan di tahun-tahun mendatang sharing 
bisa lebih besar dan semua LMDH bisa mendapatkan sharing.

 Sementara itu KSS PHBM KPH Blitar, Edy Sulistyono bahwa sa-
haring yang diberikan kepada sejumlah LMDH tersebut dari LMDH-
LMDH yang bersangkutan harus mengajukan rencana penggunaan 
uang sharing yang diterima dengan menyerahkan NPWP atas nama 
setiap LMDH. Disamping itu juga wajib melaporkan penggunaan 
sharing yang diterima tahun sebelumnya.

“ Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui optimalisasi peman-
faatan sharing yang telah diterima para LMDH tersebut,” kata Edy 
Sulistyono. 

Hms Bltr/Putu - SWAdministratur/KKPH Pekalongan Barat Divre Jateng, A. Fadjar 
Agung Susetyo,S Hut berdialog dengan penyadap.
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akhir pendidikan dengan durasi 1,5 tahun.
Sebanyak 44 siswa dinyatakan lulus dengan 15 siswa lulus 

dengan predikat baik sekali, 25 siswa kategori baik dan tiga siswa 
dengan kriteria cukup. Nilai tertinggi (80,54) diraih oleh Lasmundi, 
asal KPH Kebonharjo (Divre I Jateng). Peringkat kedua (nilai 79,76) 
diraih oleh Susilo, asal KPH Gundih (Divre I Jateng). Peringkat ke-
tiga (nilai 79,25) diraih oleh Darna Priatna, asal KPH Purwakarta 
(Divre III Jabten).

Dalam sambutannya, Direktur Utama Perum Perhutani, Ir. Bam-
bang Sukmananto berharap agar para lulusan PMK tersebut bisa 
menjadi pengawal dalam mencapai tujuan perusahaan untuk mewu-
judkan Perhutani Ekselen dengan tetap menjunjung tinggi kejujuran 
dan peduli terhadap perusahaan.

Penutupan ditandai dengan penanggalan tanda peserta, pe-
nyampaian penghargaan kepada tiga peserta terbaik, penyampaian 
Surat Tanda Kelulusan Pendidikan dan Pelatihan (STTP) serta Surat 
Keputusan Pengangkatan Pegawai Golongan I-4. Suasana gem-

bira sekaligus haru tampak pada raut wajah para istri dan keluarga 
peserta didik yang juga secara khusus dihadirkan untuk menyaksi-
kan hasil pendidikan keluarganya. 

Tampak turut mendampingi Direktur Utama di Pusdikbang SDM 
Perhutani tersebut  Direktur SDM dan Umum, Ir Teguh Hadi Siswan-
to, Kapusdikbang SDM Perhutani, Ir Lucy Mardiana dan segenap 
undangan perwakilan Perum Perhutani Kantor Pusat, Divre I, II dan 
III, serta para Pimpinan KPH Perum Perhutani Rayon II Madiun Di-
vre II Jatim. 

Hms Pusdikbang-SW

PKL SMK Kehutanan
4KPH BLITAR DIVRE JATIM 

Sebanyak 60 pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ke-
hutanan Negeri Kadipaten di KPH Blitar melakukan Praktek Kerja 
Lapangan (PKL) di KPH Blitar mulai medio April sampai Mei 2014. 
Adm/KKPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno MM menyambut lang-
sung rombongan pelajar tersebut yang diterima di aula kantor KPH 
setempat.

Rombongan yang dipimpin Wakil Kepala Sekolah SMK Kehuta-
nan tersebut bahwa PKL yang dilakukan di KPH Blitar tersebut guna 
mengimplentasikan ilmu di bangku sekolah di lapangan.

Sementara Adm/ KKPH Blitar Divre Jatim, Ir Haris Suseno MM 
dalam sambutannya menyatakan sangat gembira menyambut ke-
datangan siswa/siswi SMK Kehutanan tersebut dan siap meberikan 
bimbingan, baik pengarahan maupun praktek ilmu kehutanan.

Praktek dilaksanakan secara berkelompok,  dalam setiap kelom-
pok dibagi menjadi 8 sampai 10 siswa. Mereka disebar di delapan 
BKPH yang ada. Yaitu BKPH Campurdarat, BKPH Kalidawir, BKPH 
Rejotangan, BKPH Lodoyo Barat, Lodoyo Timur, BKPH Kesamben, 
BKPH Sumberpucung dan BKPH Wlingi serta  TPK Kesamben atau 
TPK Rejotangan untuk praktek pemasaran. 

Hms Bltr/Putu

Pembinaan Mandor 
Pendamping PHBM

4KPH KEBONHARJO DIVRE 
JATENG

Perubahan senantiasa 
dilakukan untuk perbaikan pe-
rusahaan. Baik perubahan in-
ternal maupun eksternal. Seperti 
halnya yang dilakukan Perum 
Perhutani dalam struktur organ-
isasi baru bidang keamanan dan 
pengelolaan hutan bersama ma-
syarakat (PHBM).

“Sebelumnya phbm dibawah 
Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan 
Sumber Daya Hutan (PSDH), 
namun saat ini berada dibawah 
Wakil Administratur/KSKPH,” 
demikian dikatakan Administra-

tur KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S.Hut  
didepan para peserta Pembinaan Lembaga Ma-
syarakat Desa Hutan dan Mandor Pendamping 
PHBM di gedung Kesambi KPH Kebonharjo pada 
pertengahan Mei lalu.

Menurut Haris, saat ini PHBM nikah den-
gan keamanan. Artinya, dalam setiap kegiatan 
apapun phbm harus selalu bersama keamanan. 
Minimal ada komunikasi dan pemberitahuan. 
Misalnya, ketika PHBM mengadakan sosialisasi 
pada masyarakat desa hutan maka Polmob akan 
mendampingi untuk mendukung dan membantu-
nya. Polmob tidak harus identik dengan patroli 
dalam kawasan hutan. Namun, bersama phbm 
pendekatan personal dan kemasyarakatan lebih 
dikedepankan.

Terkait dengan hal tersebut, pengurus lmdh 
dan para mandor pendamping PHBM diharapkan 
bisa lebih kreatif dalam membangun komunikasi 
dengan masyarakat desa hutan untuk pengelo-
laan sumber daya hutan. Mulai kegiatan perse-
maian, tanaman, pemeliharaan, produksi maupun 
keamanan. Intinya, apapun yang dikerjakan oleh 
perhutani merupakan bagian pekerjaan dan tugas 
dari LMDH. Sebab, LMDH dibentuk melalui PHBM adalah adanya 
penekanan jiwa berbagi dalam pemanfaatan hutan. Berbagi peran 
dan tanggungjawab secara proporsional sesuai masing-masing 
bidang, tambahnya.

Dijelaskan Haris, mandor PHBM dan pengurus lmdh dapat men-
gelola hutan dengan baik asal dapat memberdayakan masyarakat 
desa hutan setempat. Menjadi jembatan yang baik dalam men-
ghubungkan kepentingan masyarakat dengan manajemen KPH. 
Keterlibatan langsung mandor PHBM, pengurus lmdh dan Polmob 
dalam bidang sosial, produksi dan lingkungan akan menjadi pamacu 
masyarkat desa hutan untuk turut berkarya dalam menjaga dan 
menciptakan kelestarian hutan demi masyarakat sejahtera.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Admnistratur KPH 
Kebonharjo, Asep Ruskandar, KSS PHBM, Murtopo, Ketua dan 
Pengurus lmdh se-wilayah pangkuan KPH Kebonharjo , segenap 
jajaran Asper/KBKPH dan KRPH. Pembinaan LMDH dan mandor 
pendamping phbm bertujuan supaya diperoleh kesepahaman an-
tara perhutani dan lmdh dalam mengemban amanah dalam kelola 
hutan demi manfaat  bersama. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

Mental Lebih Utama 
Daripada Fisik

TINDAK pidana pencurian kayu sampai saat ini masih sering 
terjadi. Baik dalam skala kecil maupun besar. Banyak faktor bisa 
menjadi penyebab timbulnya tindak pidana tersebut. Selain karena 
untuk pemenuhan tingkat kebutuhan masyarakat yang selalu menin-
gkat, juga dikarenakan adanya tren yang terjadi. Misalnya sebelum 
dan pasca kegiatan kenegaraan seperti pesta demokrasi berupa 
pilkades, pileg dan pilpres. Bahkan, adanya sedekah bumi di desa 
tertentu juga membawa kerawanan tersendiri pada keamanan hutan 
setempat.

“ Untuk mengantisipasi maraknya pencurian kayu dan mem-
pertebal jiwa korsa rimbawan, perlu diadakan kesemamptaan”, 
demikian dikatakan Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S 
Hut dihadapan 70 Polisi Teritorial (Polter) KPH Kebonharjo pada 
Minggu ketiga Mei 2014 di halaman Asrama Polmob KPH Kebon-
harjo. Melalui kesemaptaan, Polmob dan Polter diharapkan bisa 
lebih disiplin, semangat dan kompak dalam mengamankan asset 
negara berupa hutan. Fisik yang kuat dan tubuh yang bugar sangat 
dibutuhkan oleh tenaga keamanan hutan. Sebab, perlu diakui,  tidak 

mudah kita menjaga dan mengamankan hutan yang sangat luas dan 
potensial dengan fisik seadanya,  tambahnya.

“ Namun demikian, sekuat apapun fisik dan tubuh kita tapi kalau 
tidak disertai mental  yang baik  tidak ada gunanya. Perusahaan 
tidak membutuhkan karyawan bermental buruk. Akhir-akhir ini dapat 
kita jumpai bahwa terjadinya pencurian kayu dalam wilayah hutan 
justru didalangi oleh oknum petugas keamanan itu sendiri. Ini sangat 
ironis dan tidak boleh terjadi,” ujar Haris.

Ditambahkan bahwa seluruh aset perusahaan baik dalam 
kawasan hutan maupun luar kawasan harus dijaga semaksimal 
mungkin demi keberlangsungan Perhutani. Dengan kesemaptaan 
tersebut untuk menguatkan kembali fisik dan mental yang baik. 
Mental yang senantiasa membangun perusahaan demi kesejahter-
aan karyawan dan masyarakat sekitarnya.

Menurut Haris, tidaklah sulit menjadi Polter andalan, yaitu 
dengan memiliki fisik yang baik mental sehat dan mengedepankan 
kejujuran dalam bertugas. 

“ Ibaratnya, kita semua sebagai pagar dan tidak boleh makan 
tanaman. Ini sangat penting dalam pekerjaan. Tularkanlah mental 
baik saudara pada siapapun, seperti anak dan keluarga, lingkungan 
kerja, masyarakat bahkan kepada pimpinan sekalipun,” tegasnya.

Berawal dengan mental baik dan sehat  Insya Allah akan mem-
bawa keselamatan dunia dan akhirat. Termasuk mendatangkan 
berkah dan barokah tersendiri dari Allah SWT terkait dengan peker-
jaan serta tugas sehari-hari yang diamanatkan pada kita. 

“ Fisik dan mental mulia akan mempermudah dalam men-
gamankan hutan yang sangat besar nilainya,” jelas Haris yang di-
dampingi Wakil Adm KPH Kebonharjo, Asep Ruskandar, BScF dan 
Pabin KPH Kebonharjo, Ipda Baharuddin.

Kesemaptaan hari itu dilaksanakan dengan patroli  bersama ja-
lan kaki sejauh kurang lebih 9 km menyusuri petak-petak rawan, dan 
dibagi dalam dua regu diterjunkan pada dua lokasi berbeda. Satu 
tim diterjunkan  di wilayah Selatan, meliputi RPH Sukogunung, Jam-
prong serta Gato. Sedangkan tim lain diterjunkan di wilayah utara 
meliputi RPH Bonjor, Temangkat serta Lodan Kulon. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

Kerja, Kerja, Kerja, 
Dibayar Getah Lancar

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
 (14/5), Penyadap getah pinus petak 40 d RPH Cikuning BKPH 

Bantarkawung, medio Mei lalu mendapat kunjungan Kepala Biro 

Dirut menyerahkan Surat Tanda Kelulusan dan Pelatihan (STTP) 
kepada siswa.

Lususan terakhir  PMK durasi 1,5 tahun.

Adm KPH Kebonharjo, Harris 
Triwahyunita S Hut.

Administratur/ KKPH Kebonharjo, Harris Triwahyunita S Hut saat memberi penga-
rahan dalam apel kesamaptaan Polter KPH Kebonharjo. 
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Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Dwi Witjahjono, MBA di 
tempat penampungan getah ( TPG) Bangbayang saat setoran ge-
tah.

Sekitar 60 orang penyadap petak 40 d tanaman pinus 1994 ber-
sama rimbawan Perhutani Bantarkawung dan Ketua LMDH Cikun-
ing tidak menyangka mendapat kunjungan ‘ blusukan’ Karo Produksi 
tersebut. Dalam aksi bkusukannya Karo Produksi tersebut didam-
pingi Wakil Adm/KSKPHPekalongan Barat, Haris Setiana, Asper/
KBKPH Bantarkawung, Teguh Waryono dan Asper/KBKPH Salem 
Harsono. Tiba di TPG Bangbayang disambut oleh KRPH Cikun-
ing, Kaur Humas dan Ketua LMDH. Ingin melihat secara langsung 
setoran getah oleh  penyadap tua muda laki-laki dan perempuan.

Kerja, Kerja, Kerja, Dibayar ! Demikian ucapan spontanitas 
Kepala Biro produksi itu di TPG untuk memotivasi penyadap saat 
melihat greget dan semangat para penyadap setor getah. 

“Saya merasa bangga dan senang melihat semangat bapak-
bapak dan ibu-ibu di sini,” ujarnya. “Ayo  kumpul, saya ingin ngobrol 
bareng dengan Bapak dan Ibu semua, mumpung ketemu di tempat 
ini, “ pintanya. 

Kepala Biro Produksi di TPG Bangmbayang merasa bangga dan 
surpraise sekali. Ini sebagai dukungan moril kepada BKPH Ban-

tarkawung dan rimbawan KPH Pekalongan Barat agar dapat bekerja 
lebih baik lagi sehingga target produksi tahun 2014 bisa tercapai.  

Dwi Witjahjono atau biasa akrab  disapa Pak Yoyok lebih lanjut 
mengatakan bahwa semangat kerja, kerja dan kerja itu kata Pak 
Menteri Dahlan Iskan.

“ Tetapi  menurut saya  Kerja, Kerja, Kerja, Dibayar .... Getah 
lancar Itu moto saya dan pak Administratur. Seumpama penyadap 
mempunyai getah 5 kg saja dan butuh uang hubungi saja pak 
mandor atau pak mantri minta untuk dibayar. Jika jauh dan merasa 
kesulitan membawa getahnya untuk disetorkan ke TPG ? hubungi 
mandor dan mantri untuk diangkut. Perhutani sekarang akan me-
manjakan penyadap. Maksudnya ingin memberi kemudahan ke-
pada penyadap.

“  Mari kita duduk bersama, baiknya seperti apa ?. Buat getah 
“premium” penyadap terima Rp 4.000/kg. Penyadap tidak perlu 
nunggu getahnya penuh jika butuh uang, bisa diludang dan setorkan 
ke Perhutani melalui Mandor atau Mantri, ujarnya lebih lanjut.

Dwi Witjahjono juga berpesan agar keamanan getah, jangan 
sampai penyadap tergoda tawaran orang dengan harga lebih tinggi 
tetapi bisa masuk penjara karena ilegal. 

“ Yang sah ya disetorkan ke Perhutani,” tegasnya.
“Apakah selama ini ada masalah tentang pergetahan?,” 

tanya Kepala Biro Produksi kepada penyadap. Serentak dijawab 
“tidak”. 

“Alhamdulillah selama ini berjalan baik antara LMDH, Perhu-
tani dan warga saling membantu,” jawab ketua LMDH.

Pada kesempatan tersebut Kepala Biro pun bertanya lagi ke-
pada para penyadap siapa yang tahu nama Bapak Adm Sekarang 
?  Salah satu penyadap angkat tangan sambil menyebutkan “Pak 
Anton” sepontan Kepala Biro minta yang bersangkutan maju lalu 
diberi bonus Rp 50 ribu. Pertanyaan berikutnya siapa yang tahu 
nama Asper, KRPH dan Mandor TPG disini ? langsung dijawab 
beberapa penyadap, dan bonus Rp 50 ribu pun diberikan kepada 
mereka yang menjawab. Dan juga memberi bonus Rp 50 ribu ke-
pada penyadap wanita yang setor getah  saat itu. 

Usai dialog bareng dengan penyadap, sesaat sebelum per-
temuan selesai, Kepala Biro pun didaulat oleh penyadap  untuk 
makan bareng bersama-sama mereka. Usai melakukan blusukan 
di TPG-Bangbayang Kepala Biropun melanjutkan kunjungannya 
ke PGT Winduaji. 

Hms Pkb/Tofik.

KPH Pasuruan MoU Datun 
Dengan Kejari Mojokerto

4KPH PASURUAN DIVRE JATIM
 Perum Perhutani KPH Pasuruan Divre Jatim melakukan perjan-

jian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto di ru-
ang Rapat Kejaksaan Negeri Mojokerto (12/5).  Kerjasama tersebut 
dalam upaya antisipasi sekaligus menangani berbagai persoalan 
Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang berada di Perhutani 
khususnya Perum Perhutani KPH Pasuruan .

Penandatanganan dilakukan oleh Admr/KKPH Pasuruan Di-
vre Jatim, Ir Kuntum Suryadari dengan Kepala Kejaksaan Negeri 
Mojokerto, Mursito SH.MH yang disaksikan oleh Kasi Datun Kejari 
Mojokerto, Slamet Hariyadi SH, Wakil Adm /KSKPH Pasuruan, Billy 

Mahardhika B.A SHut, segenap Asper dan KRPH. 
Administratur /KKPH  Pasuruan dalam sambutannya men-

gatakan bahwa kerjsama tersebut diharapkan dapat memberikan 
solusi dalam penyelesaian permasalahan yang berhubungan den-
gan  hukum. Baik dalam bidang Hukum  Perdata dan Tata Usaha 
Negara yang berada di wilayah KPH Mojokerto.

Sebagai awal tindak lanjut perjanjian kerjasama tersebut dalam 
waktu dekat KPH Pasuruan akan mengadakan pendekatan dan pe-
nyuluhan hukum kepada segenap jajaran dengan nara sumber dari 
Kejari Mojokerto.

Perjajian kerjasama tersebut berlaku selama dua tahun, yang 
mana pada dasarnya mengatur tentang bantuan hukum, pertimban-
gan hukum dan tindakan hukum lainnya, apabila KPH Pasuruan 
mendapat sesuatu permasalahan di bidang Hukum Perdata  atau-
pun Tata Usaha Negara.

Namun demikian bila suatu saat terdapat masalah yang berkai-
tan dengan pidana umum maka ia minta agar jangan segan – segan 
KPH Pasuruan untuk segera konsultasi dan koordinasi dengan Ke-
jari Mojokerto.

Hms/Psu Dd

Pentingnya Menjaga 
Kearifan Lokal

4KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
“ Dalam kelola hutan kita harus memperhatikan tiga  hal. Yakni 

kelola produksi, kelola Lingkungan dan kelola sosial. Satu dian-
tara beberapa hal yang masuk kelola sosial adalah memelihara dan 
mempertahankan situs budaya sebagai kearifan lokal masyarakat 
sekitar hutan “. Demikian dikatakan Adm KPH Kebonharjo, Haris Tri-
wahyunita, S.Hut. dalam acara apel pagi di petak 93 RPH Ngepon 
BKPH Sale pada 19 Mei 2014 

Seperti yang pernah dilaksanakan Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) Arum Lestari desa Ngepon kecamatan Jatirogo 
beberapa waktu yang lalu. Bersama Perhutani KPH Kebonharjo 
melaksanakan reklamasi di kawasan hutan bekas lokasi penamban-
gan pasir kwarsa. LMDH Arum Lestari sangat memberikan perhatian 
terhadap kelestarian hutan selain untuk kesejahteraan masyarakat 
juga di dalam kawasan tersebut terdapat situs budaya Dadung Awuk 
yang sampai saat ini masih dilestarikan masyarakat desa Ngepon, 
jelas Haris.

Masih menurut Haris, Dadung Awuk sebagai Nilai Konservasi 
Tinggi-NKT. Perhutani juga menjaga situs Dadung Awuk. Ketika 
Dadung Awuk kita jaga secara otomatis masyarakat setempat juga 

mempunyai kesadaran untuk menjaga keamanan hutan. Inilah pent-
ingnya menjaga dan mempertahankan kearifan lokal. Saling berbagi 
peran senantiasa kita lakukan dalam pengelolaan hutan. Dalam ber-
bagai hal dan kesempatan. Hal ini untuk membangun kebersamaan 
kita dengan masyarakat setempat dalam melestarikan hutan. Alloh 
SWT yang membuat kronologis alam ini, kita yang bertanggung-
jawab memeliharanya. Jadi, menjaga dan mengamankan hutan 
menjadi tanggungjawab bersama.

Sementara, Yudi Susanto, Asper/KBKPH Sale menyampaikan 
bahwa kita sebagai karyawan Perhutani harus mau untuk memulai 
lebih dahulu. 

“ Kalau kita hanya mengajak masyarakat namun tidak melaku-
kannya  maka sudah dapat dipastikan masyarakat tidak akan mengi-
kuti apa yang kita sampaikan. Termasuk dalam hal ini melestarikan 
budaya Dadung Awuk. Perhutani sangat menghormati adanya ke-
arifan local demi terciptanya harmonisasi. Masyarakat melalui lmdh 
kita berikan kesempatan untuk mengelola situs budaya  yang sudah 
menjadi tradisi secara turun temurun tersebut,” tambah Yudi.

Kegiatan apel pagi itu selain diikuti seluruh karyawan KPH Ke-
bonharjo, juga segenap pengurus lmdh Arum Lestari  juga siswa 
SMK Kehutanan Sedan yang kebetulan sedang praktek magang di 
BKPH Sale dan BKPH Tawaran. 

Hms Kbh/Wiyoso

Bantuan Bibit untuk TMMD
4KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM 

Perum Perhutani KPH Mojokerto bersama TNI menyerahkan 
bibit tanaman penghijauan dan ternak untuk warga kurang mampu 
dalam upacara pembukaan TMMD ke-92 di Lapangan Desa Kem-

Kejari  Mojokerto Mursito SH.MH dan Adm/ KKPH Pasuruan Ir. 
Kuntum Suryandari  berjabat tangan usai penandatangan.

Karo Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Witjahjono (tengah berkacamata)  berdialog dengan penyadap di sebuah TPG.
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lagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto (25/5).
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) tahun 2014 ini men-

gambil tema ‘Dengan Program TNI Manunggal Membangun Desa, 
TNI Bersama Polri, Pemda dan Seluruh Komponen Bangsa Lainnya 
Kita Optimalkan Pembangunan Di Pedesaan Guna Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat ‘.

Bertindak sebagai inspektur upacara, Wadan. Kobangdikal 
Brigjen TNI Mar Ivan Ahmad Rizky Titus, SH dan sebagai Danup 
adalah Dan SSK TMMD Lettu Arm Ahya dari Yon Armed 105/Ajusta, 
diikuti lebih 750 orang, diantaranya Danrem 082/Citra Panca Yudha 
Jaya (CPYJ) Kolonel Czi Suparjo; Irdam V/BRW; Kapolres Mo-
jokerto Kota, Wiji Suwartini, SH, SE; Dan Yonif Linud 503, MK Letkol 
Inf Fredy Silalahi; Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha; Wabup 
Mojokerto; Forpimda Kabupaten Mojokerto, dan peserta upacara.

Dalam kesempatan tersebut, Irup membacakan amanat Kepala 
Staf TNI AD (KASAD) yang intinya  agar program TMMD dapat ber-
manfaat bagi masyarakat pedesaan. Yakni dengan sasaran non fisik 
yang bekerjasama dengan stakeholders setempat guna memperbai-
ki perekonomian masyarakat, khususnya desa tertinggal. Program 
yang digelar serentak di seluruh Indonesia itu juga demi keamanan 
Negara serta melestarikan kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Selain penyerahan bibit tanaman penghijauan, hewan ternak 
dan bantuan juga dilakukan paparan oleh Wadan Kobangdikal dan 
peninjauan lokasi TMMD. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Penyerahan SK dan Bantuan PKBL
Bidang Pendidikan

4KPH SARADAN DIVRE JATIM
Bertempat di halaman Waduk Sangiran wilayah RPH Bringin 

BKPH Bringin 22 April 2014 lalu dilakukan penyerahan SK Pejabat 
di lingkungan KPH Saradan. Mereka yang menerima SK itu  mas-
ing-masing Agus Cahyono diangkat menjadi KRPH Rejuno BKPH 
Rejuno, Fauzan diangkat menjadi KRPH Sangiran BKPH Bringin, 
Sumanto diangkat menjadi KRPH Klino BKPH Tulung, Suherianto 
diangkat menjadi KRPH Wilangan Utara BKPH Wilangan Utara, 
Sumanto diangkat menjadi KRPH Sempol BKPH Notopuro, Joni 
diangkat menjadi KRPH Jambi BKPH Wilangan Selatan dan Kasno 
dingkat menjadi Kaur TUTK BKPH Notopuro.  

Sebelum dilaksanakan penyerahan SK KRPH sederajat,  
Adm/KKPH Saradan Divre Jatim, Amas Wijaya, S. Hut bersama 
jajarannya mengadakan patroli bersama dengan motor Trail me-
nyusuri hutan di wilayah BKPH Rejuno, Notopuro, Kaliklampok dan 
diakhiri BKPH Bringin. Hal itu dilakukan untuk menjalin keakraban 
dan kekompakan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan 

bawahan. Disamping itu juga untuk mengetahui dari  dekat  tingkat 
kerawanan hutan dan potensi hutan yang berada di wilayah KPH 
Saradan.

       Pada hari itu juga Amas Wiajaya, S Hut juga menyerahkan 
bantuan Bina Lingkungan Bidang Pendidikan untuk murid-murid 
Sekolah Dasar Negeri Bobol 2 Kecamatan Sekar  Kabupaten 
Bojonegoro  berupa 38 paket dan Sekolah Dasar Negeri 3 
Sumberbening Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi sebanyak 37 
paket yang masing-masing paket berisi buku dan alat-alat sekolah. 

“ Bantuan paket yang berisi buku dan alat-alat sekolah dari Bina 
Lingkungan Bidang Pendidikan dari Perum Perhuitani ini meru-
pakan bentuk kepedulian dari Perhutani untuk membantu murid-
murid Sekolah Dasar yang berada dipinggiran hutan di wilayah KPH 
Saradan. Saya berharap bantuan  ini berguna dan bisa membantu 
murid-murid agar bisa meningkatkan kegiatan belajar sehingga 
anak-anak  bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan nanti. Untuk 
bisa mencapai cita-cita itu dibutuhkan perjuangan, ketekunan 
dan semangat belajar agar semua itu bisa diraih dengan mudah,” 
demikian Amas Wijaya, S.Hut saat memberikan petuah-petuah ke-
pada murid-murid Sekolah Dasar. 

Hal itu disambut gembira dan mendapatkan apresiasi dari Kepala 
Sekolah dan Guru-guru di Sekolah Dasar Negeri Sumberbening 
3 Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi. Mereka berharap agar 

Perhutani bisa peduli terhadap anak-anak Sekolah yang berada di 
pinggiran hutan. Pada umumnya anak-anak Sekolah Dasar sangat 
membutuhkan bantuan itu karena kebanyakan mereka berasal dari 
keluarga yang tidak mampu. Dengan kepedulian Perum Perhutani 
itu bisa sedikit meringankan beban orang tua untuk memenuhi ke-
butuhan buku dan alat-alat sekolah mereka. 

Hms Srd/Warno

Gagalkan Pencurian 
Kayu Di Hutan Lindung
4KPHTUBAN DIVRE JATIM

 Asper/KBKPH Jadi, bersama-sama petugas lapangan dibantu 
Polmob beserta anggota  dan Polsek Grabakan berhasil menggaga-
lkan pencurian kayu jati berdiameter 102 Cm, panjang 410 Cm pada 
28/4 sekitar pukul 22.00 WIB. Aksi tujuh orang dengan mencuri kayu 
jati milik Perhutani menggunakan kendaraan truk Nopol S 8659 B 
di lokasi hutan lindung petak 22c RPH Gesikan BKPH Jadi, Desa 
Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban.

Pada saat di konfirmasi Danru Mu’aji menyampaikan kronologis. 
Senin, 28 April 2014 sekitar pukul 21.00 WIB ia menerima informasi 
dari Edi Suprapto, PLH  KRPH Gesikan BKPH Jadi bahwa telah 

terjadi pencurian kayu jati di hutan lindung petak 22c menggunakan 
truk, langsung dilaksanakan pengintaian. Kawanan ini menaikkan 
kayu jati berdiameter 102 Cm dengan panjang sekitar 410 Cm 
menggunakan hoist crane (sejenis alat angkat barang). Usai diang-
kat, kemudian 5 blandong naik bak truk. Sedangkan 2 lainnya naik 
didalam kabin depan. 

Setelah truk berhasil membawa kayu jati curian keluar hutan, 
saya bersama  krph, mandor polter ,pabin, polsek grabakan, polres 
tuban dan 5 anggota polhutmob yang sebelumnya sudah mengin-
tai terus membuntutinya. Sekitar 2 km dari lokasi pencurian atau 
tepatnya di kawasan Desa Dermawuharjo, kecamatan Grabagan, 
bersama langsung menangkapnya.

Tembakan peringatan petugas membuat kawanan blandong 
melarikan diri. Namun seorang terduga pelaku, Hartono (29), warga 
Desa Gesikan, Kecamatan setempat, yang ketakutan tidak bisa me-
larikan diri. Dia bersembunyi dibelakang kabin truk dan berhasil di-
tangkap, barang bukti kayu curian diamankan Polres Tuban sebagai 
barang bukti. Sedangkan 6 pelaku lain berhasil kabur.

Kasubbag Humas Polres Tuban, AkP Elis Suendayati saat 
dikonfirmasi di Mapolres Tuban, Selasa (29/4/2014) menjelaskan 
bahwa pelaku yang berhasil melarikan masih dilakukan pengejaran. 
Sedangkan 1 terduga pelaku yang tertangkap sudah dimintai ket-
erangan terkait aksinya ini.

Kepada Polisi, Hartono mengaku tidak kenal identitas lengkap 
temanya. “Hanya memberikan nama panggilan saja, seperti ge-
peng, dalbo, warto, orang Kabupaten Bojonegoro, kita kesulitan. 
Pelaku akan diancam Pasal 50 Ayat 3 huruf e UU nomor 41 tahun 
99 tentang pencurian hasil hutan dengan ancaman diatas 5 tahun 
penjara, “ ungkap Elis.

 Hms Tbn/Sueb

Tiga Penjarah Tertangkap
Tiga pelaku penjarahan hutan di petak 70 A RPH Nglonde BKPH 

Kerek KPH Tuban, Desa Wolutengah Kecamatan Kerek berhasil 
diringkus prtugas (15/5).

Pelaku tersebut berinisial SP, 30, dan MY, 21, keduanya warga 
Desa Trantang Kecamatan Kerek dan TM, 28, warga Desa Mar-
gomulyo, Kecamatan Kerek. Sebagai barang bukti, diamankan 21 
batang kayu jati berbagai ukuran volume = 0,907 M3, 2 buah gergaji 
dan 1 buah golok/sabit, di Polsek Kerek,

Kapolsek Kerek, AKP Musa Bahtiar mengatakan, terungkapnya 

penjarahan hutan tersebut bermula dari patroli bersama Asper/
KBKPH Kerek, KRPH dan dua orang petugas lapangan, patroli Per-
hutani di kawasan hutan RPH Nglonde. 

Diterangkan dia, ketika melintasi petak 70A tanaman jati ta-
hun 2006  KU I, petugas memergoki penjarah hutan tengah ber-
aksi menebang pohon. Mengetahui itu, mereka melapor ke Polsek 
Kerek.

 “Begitu mendapat laporan, saya langsung memimpin anggota 
untuk menggerebek,” kata dia. Setiba di tempat kejadian perkara ( 
TKP ) pelaku sudah melarikan diri. 

Musa menegaskan, dari hasil penyelidikan, muncul tiga nama 
warga yang terindikasi kuat menjarah. Mereka pun ditangkap di-
rumahnya. Para tersangka yang kini ditahan di Polsek dijerat pasal 
78(5) Jo 50(3) huruf e UU Nomer 41 tahun 1999 tentang kehuta-
nan. Dakwaannya menebang dan memanen kayu tanpa ijin pejabat 
yang berwenang dengan ancaman hukumannya maksimal 10 ta-
hun penjara dan denda maksimal Rp 10 Miliar. 

Hms Tbn/Suep

Safari Pembinaan
Tingkatkat Produksi Getah
4KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG

Produksi getah KPH Pekalongan Timur sampai periode II April 
2014 baru tercapai 1.549.282 kg yang seharusnya 2.392.790 Kg. 
Diakui dalam perjalananya untuk mencapai target produksi temyata 
tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kendala antara lain sep-
erti datangnya curah hujan tinggi dan  berkurangnya tenaga sadap 
karena beralih ke pekerjaan lain.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi management KPH 
Pekalongan Timur tetap optimis dan bekerja keras secara maksimal 
agar target tercapai sesuai yang ditetapkan.

Untuk itu berbagai upaya dilakukan oleh management, antara 
lain  dengan mengadakan kegiatan safari pembinaan peningkatan 
produksi getah. Seperti kegiatan yang diawali dari petak 16 dan 
19 RPH Pringsurat BKPH Kesesi belum lama ini yakni pembinaan 
pada petugas di lapangan dan para penyadap. Selain pembinaan 
terhadap penyadap seluruh karyawan yang terlibat dalam kegiatan 
itu juga melaksanakan pengerokan dan peludangan getah.

Selanjutnya pada 25-26 April 2014 pembinaan peningkatan 
produksi getah di petak 70 g RPH Watukumpul BKPH Randudong-
kal dengan mendirkan tenda di petak itu untuk bermalam. Dihada-
pan 40 tenaga penyadap Administratur/KKPH Pekalongan Timur 
Akhmad Taufik, SHut MSi memberikan pembinaan dan pengarahan-
nya. Ia berpesan agar para penyadap bisa lebih aktif dan giat dalam 
menyadap sehingga hasilnya bisa optimal demi juga untuk keun-

Petugas dan Truk Nopol S 8659 B. dan barang bukti kayu cu-
rian diamankan Polisi Polres Tuban sebagai barang bukti.

Kapolsek Musa bahtiar memegang golok menunjukkan kepada 
wartawan dan tiga orang pelaku duduk di kursi.

32   BINA |  Edisi  04 Juni 2014 / Th XLI

32   

BINA |  04 Juni 2014 / Th XLI 33

 33



DERAP DAERAH DHARMA WANITA

Promosi dan Mutasi
KPH KEDU UTARA DIVRE JATENG - Adm/KKPH Kedu 

Utara Divre Jateng, Ir Iwan Setiawan Wisnutomo MP 24 Mei 2014 
di di Aula Kantor KPH melantik dua pejabat baru yang melakukan 
serah terima jabatan. Serah terima jabatan Asper BKPH Temang-
gung dari Juni Junaidi, Amd kepada Cahyono yang semula menj-
abat KSS Komsos pada Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sosial 
Divre Jateng. Untuk selanjutnya Juni Junaidi alih tugas sebagai 
Asper BKPH Jambu KPH Gundih.

Selanjutnya serah terima Kaur Hugra juga dilakukan dari Kun-
coro Prihono SH kepada Susilo Martono SH dari Staf Pelaksana. 
Selanjutnya Kuncoro Prihono SH menempati posisi baru sebagai 
KSS pada kantor Divre Jateng. 

Hms Kdu/Paidjo

DONOR DARAH - Karyawan dan karyawati Perum Perhutani 
KPH Telawa 16 Mei 2014 lalu mengadakan kegiatan Bakti Sosial 
(Baksos) donor darah. Sebanyak 20 karyawan menyumbangkan 
darahnya yang ditangani melalui PMI Kabupaten Grobogan.

Rencananya kegiatan Baksos donor Darah tersebut akan di-
lakukan secara rutin di KPH Telawa dan mendapat dukungan penuh 
dari Administratur/KKPH Telawa Divre Jateng, Denny Raffidin, 
S.Hut,MM. 

Hms Tlw/Sulastri.

TK Tunas Rimba Raih Dua Juara
4KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG

Group Drum Band Taman Kanak-kanak (TK)  Tunas Rimba ber-
hasil menyabet dua gelar juara sekaligus dalam ajang Festival Drum 
Band TK dan PAUD  Se-Kabupaten Purworejo yang digelar Sumber 
Adventure Center (SAC)

Gelar juara tersebut sekaligus membuktikan kualitas Drum Band 
dari TK di bawah binaan Perum Perhutani  KPH Kedu Selatan. 
Dalam festival tersebut grup Drum Band TK tersebut meraih Juara I 
dan kategori formasi terbaik.

“Kami sangat bersyukur anak bisa mengukir  prestasi meng-
harumkan nama TK Tunas Rimba. Prestasi ini membuktikan bahwa 
ekstra Drum Band di sekolah TK ini dikelola dengan baik,” kata Ke-
pala TK Tunas Rimba Kusheryanti.

Tak kurang dari 20 grup peserta yang berasal dari berbagai 
sekolah, termasuk sekolah-sekolah favorit yang banyak  diunggul-
kan. Namun berkat persiapan dan latihan rutin yang dilaksanakan, 
gelar juara tersebut bisa diraih.

Menurut Kushaeryanti, dalam dalam festival  tersebut ada 26 
siswa yang diterjunkan. Grup drumbandnya memainkan lagu diser-
tai dengan formasi-formasi spektakuler dari masing-masing pemain. 
Mayoret Davina dan Bilqis yang diterjunkan juga menampilkan aksi 
atraktif.

Administratur/KKPH Kedu Selatan Ir Toni Suratno,MM memberi-
kan apresiasi atas pencapaian prestasi kepada grup drumband TK 
Tunas Rimba.

“Prestasi anak didik TK Tunas Rimba ini menjadi kebanggaan 
seluruh keluarga besar Perum Perhutani KPH Kedu Selatan,” kata-
nya membuktikan bahwa Perum Perhutani juga memiliki kepedulian 
mengembangkan pendidikan anak usia dini untuk mencetak kader-
kader tunas bangsa berkualitas. Hms Kds/Agus

tungan bagi para penyadap sendiri. Dikesempatan itu Administratur 
juga menekankan kepada segenap KRPH dan Mandor sadap agar 
bisa lebih memperhatikan para penyadapnya, menguasai tugas dan 
fungsinya serta memberi contoh yang baik cara mengerjakan peny-
adapan di lapangan.

Sementara itu pada hari yang sama, 25 April 2014, Wakil Adm/
KSKPH Pekalongan Timur, Rahmat Widjaja,B.Sc.F di petak 33 RPH 
Pedagung juga melakukan pembinaan kepada segenap mandor 
Sadap dan penyadap. Dengan belum tercapainya produksi sada-
pan sampai saat ini ia meminta agar semua pihak yang terkait, baik 
KRPH, Mandor Sadap dan LMDH untuk bekerjasama lebih maksi-
mal dalam melakukan penyadapan guna mengejar ketertinggalan 
tersebut.

Ia juga meminta KRPH maupun Mandor Sadap agar juga men-
cari tenaga penyadap baru dan penyadap yang sudah ada untuk ru-
tin melakukan penyadapan dan pembaharuan quare. Pembaharuan 
quare setiap tiga hari tanpa cas atau lima hari sekali dengan meng-
gunakan cas atau etrat dan melakukan peludangan tepat waktu.

Hms Pkt/Tmd-SW

Aparat Gabungan
Tangkap Dua Pencuri Kayu
4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG

Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat Divre jateng beker-
jasama dengan Polres Tegal kembali berhasil meringkus dua pelaku 
pembalakan liar asal Desa Cenggini, Kecamatan Balapulang, Kabu-
paten Tegal. 

Keberhasilan penangkapan tersebut berawal dari penyelidikan 
yang dilakukan oleh petugas keamanan dari KPH Pekalongan Barat 
berkat informasi  masyarakat bahwa di petak 1m RPH Kalibakung 
BKPH Bumijawa sering terjadi kehilangan pohon pinus.

Dari hasil penyelidikan diketahui identitas pelaku bernama 
Zaenudin (38) warga RT02/RW05 dibantu Slamet (36) warga RT02/
RW01yang keduanya berasal dari Desa Cenggini tersebut. Selanjut-
nya dilakukan dikoordinasikan dengan Polres Tegal untuk menyusun 
strategi penangkapan dan penggeledahan. 

Penggeledahan dan penangkapan dilakukan bersama oleh 
petugas gabungan, dari pihak Polres Tegal dipimpin langsung Kasa-
treskrim AKP Yusi Andi Sukmana, SIK dengan unsur buru sergapnya 
(Buser) dan KPH Pekalongan Barat dipimpin Waka Adm/KSKPH 
Haris Setiana, SSI.MSi beserta Polmob, Pabin dan staf keamanan.

Hasil penggeledahan dari rumah tersangka ditemukan barang-
bukti berupa 8 batang kayu pinus ukuran panjang 2 meter berbentuk 

bulat, 2 meter bentuk balok, 2 meter bentuk bulat separuh dan be-
berapa lembar papan kayu pinus, berikut 1 buah kampak dan 1 buah 
mesin benzho. Dari hasil penggeledahan selanjutnya diperoleh kayu 
bukti sebanyak 10 batang pinus berbentuk balok.  

Kedua tersangka Zaenudin dan Slamet kini meringkuk di tah-
anan Polres Tegal untuk menjalani proses pemeriksaan selanjutnya. 
Menurut pengakuan tersangka kayu curian itu akan dijual dalam 
bentuk papan ke luar  Kabupaten Tegal seperti Pemalang dan 
Brebes. Atas kejahatannya itu keduanya bisa dijerat pasal 82 ayat 
1 huruf a UU No. 18/tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pember-
antasan Perusakan Hutan dan  terancam hukuman satu hingga lima 
tahun penjara.

 Administratur/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fadjar, S Hut 
dalam keterangannya mengatakan bahwa, operasi gabungan yang 
dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman 
antara Perum Perhutani dengan Polri, dengan Rencana Operasion-
al yang sudah di tandatangi antara KPH Pekalongan Barat maupun 
Polres Tegal beberapa waktu lalu. 

Hms Pkb/Tofik

MoU dengan Kejari Boyolali
4KPH TELAWA 
DIVRE JATENG - 
Administratur/KKPH 
Telawa Divre Jateng, 
Denny Raffidin, S.Hut 
MM dan Administratur/
KKPH Semarang 
Divre Jateng, Bob 
Priambodo bersama-
sama melakukan pen-
andatangan naskah 
kerjasama dengan 
Kejari Boyolali pada 8 
Mei 2014.

Diharapkan dengan 
adanya kerjasama tersebut bisa tercipta hubungan dan koordinasi 
yang lebih erat dalam penanganan kasus-kasus tindak kejahatan di 
hutan mengingat kegiatan pekerjaan di Perhutani banyak bersing-
gungan dengan hukum pidana maupun perdata. 

Dalam foto Adm/KKPH Telawa Denny Raffidin berjabat tangan 
dengan Kejari Boyolali usai penandatanganan.

Hms Tlw/Lastri

Adm/KKPH Pekalongan Timur Akhmad Taufik, SHut MSi me-
nyaksikan teknik pembaharuan quare dan penyemprotan stimulan.

Petugas dan dua pelaku pencuri dan barang bukti yang berhasil 
diamankan. 

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG - Adm/KKPH Kedu 
Selatan. Ir Toni Suratno melantik dan mengambil sumpah Surya di 

(KRPH Bongas BKPH Ran-
dudongkal KPH Pekalongan 
Timur) sebagai KRPH Ge-
bang BKPH Purworejo KPH 
Kedu Selatan menggantikan 
Agus Joko Purwoko yang alih 
tugas ke KPH Kendal. Supri-
yanto semula Kaur Perenca-
naan sebagai Kaur Produksi 
menggantikan Bambang 
Sunarto yang promosi men-
jadi KSS Standarisasi dan 
Pengujian Wilayah I Seksi 
Pengujian Produksi Divre 
Jateng dan Gunanto ( Staf 

Pelaksana SIG-PDE pada Biro Perencanaan dan Perusahaan) 
promosi menjadi Kaur Perencanaan.  Hms Kds/Agus
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H P KH P K

DIUSIANYA yang sudah tidak muda 
lagi namun semangat jiwa korsa rimbawan 
anggota Himpunan Pensiunan Kehutanan 
(HPK) masih mampu berkontribusi yang 
bermakna bagi masyarakat. Mereka tetap 
masih punya peran dalam pembangunan 
NKRI, khususnya dalam pembangunan 
Sumber Daya Hutan (SDH).

Sesuai dengan tujuan organisasi, seb-
agai sebuah organisasi nirlaba HPK tetap 
konsisten untuk meingkatkan persatuan 
melalui kekeluargaan, kegotongroyongan 
dan penggalangan jiwa korsa rimbaan.

Semangat kebersamaan para anggota 
HPK itu seperti tampak tercermin dalam 
peringatan Hari Ulang Tahun HPK pada 
30 April 2014 lalu di Gedung Rimba Graha 

Semarang Divre Jateng. 
“ Kami tetap mampu membina silatur-

ahmi antara anggota dan segenap elemen 
masyarakat  mampu saling menyemangati, 
sehingga walau anggota HPK yang nota 
bene para pensiunan sudah lanjut usia teta-
pi masih bersemangat dan masih mampu 
berkontribusi dan bermakna bagi masyara-
kat,” kata Ketua HPK Daerah Propinsi Jawa 
Tengah, Takdir Ismoyo dalam sambutannya 
pada peringatan HUT HPK ke-30 itu.

Ditegaskan Takdir, peringatan HUT HPK 
ke-30 selain sebagai ungkapan rasa syu-
kur kehadirat Allah, Tuhan Yang Mahaesa 
karena HPK yang didirikan 30 April 1984 
masih tetap eksis sebagai organisasi kema-
syarakatan di tengah pasang surut gejolak 

politik NKRI. Disamping itu juga untuk tujuan 
evaluasi kegiatan dan peran organisasi 
dalam kemanfaatannya bagi anggota dan 
lingkungannya.  

Peringatan yang mengambil tema ‘ Tri 
Dasa Warsa HPK Membina Silaturahmi dan 
Saling Menyemangati ‘ itu sebelum puncak 
acara peringatan juga didahului dengan 
berbagai kegiatan. Yakni gerakan penana-
man pobon di lingkup RSUD Semarang di 
Ketileng. Sosoalisasi BPJS dan penyakit-pe-
nyakit yang ada kaitannya dan diakibatkan 
Diabetus oleh dr Diana dari RSUD Ketileng. 
Kegiatan itu dihadiri segenap anggota HPK 
dan karyawan Dinas Kehutanan Propinsi 
Jawa Tengah,UPT2 lingkup Kementerian 
Kehutanan di Semarang dan karyawan Pe-
rum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 
dan Perhutani KPH Semarang. 

Selain itu juga melakukan tabur bunga 
di Taman Makam Rimbawan (TMR) serta 
pepberian tanda penghargaan bagi ang-
gota-anggota yang berprestasi di bidang 
organisasi dan pembinaan Jiwa Korsa 
Rimbawan serta pembinaan di bidang sosial 
kemasyarakatan, sosial budaya dan pemeli-
haraan lingkungan hidup.

Peringatan HUT HPK ke-30 yang diikuti 
segenap anggota HPK Daerah Jawa Tengah 
juga dihadiri undangan dari Dinas Kehutan-
an Propinsi Jateng, segenap unsur pimpinan 
dari Kepala Divisi, Kepala Biro, GM, Admin-
istratur, Dharma Wanita Divisi regional Jawa 
Tengah itu berlangsung meriah.

Kepala Divisi Regional Jawa Tengah 
dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan 
Kepala Biro Keuangan Divre Jateng, Drs 
Yulistyo Ananta Soejoso menyatakan mem-
beri apresiasi baik dengan terselenggaranya 
peringatan HUT HPK ke-30 itu. Ia berharap 
diusianya yang ke-30 organisasi HPK akan 
tetap eksis dan berkembang.

“ Kami akan selalu mendukung dalam 
perjalanannya,” tegas Kadivre Jateng Ir SR 
Slamet Wibowo MM dalam sambutan tertu-
lisnya tersebut. S.Widhi

30 Tahun, HPK Tetap Eksis
Mampu Berperan Di Masyarakat

Ketua HPK Daerah Propinsi Jawa Tengah, Takdir Ismoyo memotong tumpeng nasi 
kuning hari jadi HPK ke-30.

Para anngota HPK yang berprestasi di bidang organisasi foto bersama Ketua HPK dan Karo Keuangan Divre Jateng.

Suparwo,SH, Ketua 
Umum Paguyuban Pensi-
unan Pegawai Perhutani 
(4P) yang bermarkas di Yo-
gyakarta, merasa prihatin 
terhadap nasib para anggot-
anya yang berjumlah lebih 
dari 13.000 orang. Pasalnya, 
dari mereka masih ada yang 
menerima pensiun hanya 
Rp. 80.000 per bulan. 

“Saya  saja yang terakhir 
menjabat Adm KPH Pedan-
gan hanya Rp 290.000 per 
bulan, sama  bakul pecel 
saja kalah,” katanya.

Lelaki yang kini bermu-
kim di Indramayu mengaku 
merasa sangat prihatin 
terhadap teman-teman Per-

hutani yang ter-”PHK”. Untuk itulah  4P berdiri yang dideklarasikan 
pada 28 Oktober 2013 di Purworejo

Menurutnya, 4P dibentuk, selain sebagai Forum Silaturahmi 
antar para pensiunan Perhutuani seluruh tingkatan, juga sebagai 
wadah untuk menampung, memperjuangkan dan menyalurkan as-
pirasi para pensiun. Diantaranya, manfaat Pensiunan, yang selama 
ini belum terpenuhi oleh Perhutani, sesuai UU 13/2013 Psl I /36, 
yaitu setiap karyawan ter”PHK” mendapat pesangon dan manfaat 
Pensiun. “Tapi tolong anda jangan keliru, menafsirkan PHK di sini. 
Jadi setiap pemutusan hubungan kerja, bisa karena pensiun, bisa 
karena habis kontrak kerja, mengundurkan diri, atau dipaksa men-
gundurkan diri,” papar Suwarno SH. 

Untuk itulah 4P akan terus melakukan upaya memperjuangkan 
nasib penisunan tadi, karena sudah ada bukti di BUMN lain, sudah 

ada hasilnya, meskipun harus melalui putusan Pengadilan. Suwarno 
dalam memberikan keterangan kepada BINA juga didampingi Wakil 
ketua 4P Jawa Tengah, Widayat  TN. Ternyata perjuangan 4P 
mendapat respon positif dari pihak Direksi Perhutani, meskipun baru 
tahap dialog dan diskusi, mengingat usia 4P, belum ada 1 tahun

Diakui selama ini,pihak Perhutani sudah memberikan hak-hak 
mereka, tapi terbatas pada mereka yang pensiun tahun 2012-2014 
sedang mereka yang pensiun sebelum tahun tersebut dimulai 2003, 
belum tersentuh

Sementara itu, guna mengkonsolidasikan secara intensif 4P, 20 
Mei 2014 lalu telah dilantik dan dikukuhkan Pengurus Cabang 4P 
Kedu Selatan  di Aula BKPH Karanganyar oleh Wakil Ketua 4P Jawa 
Tengah Widayat TN. Adapun Pengurus yang dikukuhkan adalah 
Ketua  (Sujatmoko), Sekretaris (Maudin), Bendahara (Puryanto) dan 
para wakil dan koordinator-koordinator wilayah, meliputi Purworejo, 
Wonosobo, kebumen dan Banjarnegara.  M.Sudjangi

Ketum 4P Prihatin Nasib Pensiunan Perhutani

Semangat dan Jiwa Korsa Rimbawan
KPH MADURA DIVRE JATIM -  Pertemuan rutin HPK Perum 

Perhutani KPH Madura 6 Mei 2014 di Gedung Tectona lalu terasa 
sangat istimewa karena dihadiri oleh Administratur/KKPH Madura 
Dudi Kurniadi beserta Istri dan KTU Hadi Suprapto. 

“Kami sangat berterima kasih pada kesempatan ini Bapak Ad-
ministratur dan Ibu serta Pak KTU bisa menghadiri undangan kami 
semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kami mohon arahan-
nya untuk kebaikan organisasi kami ke depan" sambut Ketua HPK 

Cabang Madura Kusmawarno 
Semantara dalam balasan sambutannya Dudi juga menyatakan 

sangat bersyukur dan berterima kasih dengan diundang pada per-
temuan HPK tersebut. Ia juga mohon do’a restu  agar dalam mem-
bangun KPH Madura bisa lebih baik. 

" Membangun apa yang sudah dirintis oleh bapak-bapak dan 
ibu-ibu HPK sebagai amalan dari tugas dan amanah yang diberikan 
Allah Swt pada kita semua, Amin,” ujar Dudi.

Dudi juga menyatakan kebanggaanya dengan semangat dan 
jiwa korsa rimbawan para sesepuh HPK tersebut. 

Hms Mdr/ Masrur A

Suparwo,SH, Ketua Umum 4P
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Funbike Peduli Hutan
4KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM.

Dalam rangka HUT Bhayangkara ke-68 tahun 2014 dan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia 31 Mei 2014 ,  Adm/KKPH Probolinggo 

R Ratmanto 
T r i m a h o n o 
ketua  tim KPH 
Probo l inggo 
Funbike Club 
b e r s a m a 
Bayangka ra 
Sepeda Club 
(BSC) yang 
di ketuai oleh 
K a p o l r e s t a 
Probo l inggo 
m e l a k u k a n 
touring sepeda 
club dan pena-
naman pohon  

di kawasan hutan wilayah kerja RPH Lumbang BKPH Probolinggo.
Ini untuk kali kedua Perum Perhutani KPH Probolinggo menga-

dakan funbike dan penanaman pohon di kawasan hutan  bersama 
Kapolresta kota Probolinggo. Kali ini touring sepeda dan penanaman 
pohon dilaksanakan di kawasan hutan petak 4 b  wilayah kerja RPH 
Lumbang BKPH Probolinggo.  Dalam acara ini rombongan Bayang-
kara Sepeda Club (BSC) juga mengikut sertakan segenap Kapolsek 
dan jajaran  diwilayah pangkuan kerja Polresta kota Probolinggo. 
Dari KPH sendiri selain KPH Probolinggo funbike juga diikuti oleh  
segenap Asper dan jajaran sewilayah SKPH Probolinggo.

Dengan tergabungnya Bayangkara Sepeda Club (BSC) dan 
jajaran  Kapolsek sewilayah Polresta kota Probolinggo beserta ang-
gota, menunjukkan kepedulian lingkungan dari instansi luar akan 
pentingnya suksesnya  tanaman hutan  untuk masa depan. Dalam 
sambutannya Kapolresta kota Probolinggo siap untuk membantu 
mensukseskan keberhasilan tanaman hutan dan ikut eksisten dalam 
menjaga keutuhan kelestarian hutan yang ada.  

Selesai kegiatan  penanaman pohon  touring sepeda gunung 
dimulai dengan lintasan naik & turun jurang, menyeberangi sungai 
dan melintasi pematang-pematang sawah sekitar hutan, dengan rute 
sejauh ± 6 km di kawasan hutan RPH Lumbang BKPH Probolinggo 
dengan dipimpin oleh R.Ratmanto Trimahono,S.Hut.MM dan Kapol-
resta Probolinggo. Hms Pbo/wiwit 

SAKA WANABAKTIH P K

Tetap Semangat Berikan 
Sumbangan Pikiran

4KPH KEBONHARJAO DIVRE JATENG
 Peringatan hari ulang tahun HPK KPH Kebonharjo diadakan di 

Kantor Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sale pada 
17 Mei 2014 dengan 150 undangan. Terdiri dari Muspika Sale, Ke-
pala Dinas Kecamatan Sale, Pengurus HPK Propinsi, Kepala Desa 
dan BPD Sale serta berbagai undangan lainnya. 

Dalam kesempatan itu, Ketua HPK KPH Kebonharjo, Sumani, 
mengatakan, sampai saat ini HPK Kebonharjo masih tetap eksis 
dalam membangun komunikasi dengan pihak manapun. Baik inter-
nal sesama   rimbawan maupun eksternal seperti mitra kerja dan 
masyarakat maupun pemerintahan. 

“ Intinya, dengan konsisi bagaimanapun HPK  selalu berusaha 
agar dapat berperan dalam kegiatan pembangunan utamanya 
bidang kehutanan. Minimal kita dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada rimbawan yang masih aktif. Itupun seandainya 
diperlukan,” katanya.

Sementara, mewakili Adm KPH Kebonharjo, Kepala Tata Usaha 
(KTU) Kebonharjo, Drs. Joko Budiarto, menyatakan bahwa kita 
semua akan seperti HPK, yakni pensiun dari pekerjaan. 

“ Namun, satu hal tidak boleh kita lupakan bahwa semua rim-
bawan baik yang masih aktif ataupun purna tugas bahkan calon rim-

bawan pun seperti anak didik kita di sekolah Taman Kanak-Kanak 
Tunas Rimba tidak boleh putus hubungan. Kita akan selalu bersa-
ma. Terutama dalam mengemban tugas menjaga dan melestarikan 
hutan negara,” katanya.

Kita, lanjutnya, senantiasa akan meningkatkan semangat jiwa 
korsa rimbawan demi tegaknya perusahaan. Rimbawan purna tugas 
merupakan senior kita. Untuk itu kita dapat mengambil suri tauladan 
yang baik darinya. Belum tentu kita yang masih aktif ini kelak bisa 
seperti HPK saat ini. Dan, untuk mempertahankan komitmen ini kita 
hendaknya meningkatkan komunikasi dan kebersamaan dalam se-
gala hal,  tambah KTU yang dikenal  akrab dengan semua karyawan 
ini.

Hms Kbh/Wiyoso-Dam

Kunjungan PWK dan Rimbawan Senior 
KPH MADURA DIVRE JATIM - Tanggal 14 Mei 2014 merupakan 

hari istimewa bagi KPH Madura, karena berkesempatan dikunjungi 
Perwita Kencana dan Rimbawan Senior Perhutani Divreg Jawa 
Barat, setelah berkunjung dibeberapa KPH di Jawa Timur, kunjun-
gan KPH terakhir adalah KPH Madura. Rombongan terdiri sekitar 
60 orang disambut Adm/KKPH Madura Divre Jatim, Dudi Kurniadi 

di obyek wisata kuliner Sinjay Bangkalan.Nampak mendampingi 
kunjungan Perwita Kencana Rimbawan Senior itu Karo, Sekretaris 
Divisi Regional Jawa Timur Yahya Amin beserta Kepala Biro SDM & 
Umum dan juga Kasi beserta jajarannya. Hms Mdr/Hartono Bentengi

Generasi Muda 
Lewat Pramuka 

4KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE 
JATENG

Pelantikan anggota baru Saka Wana-
bakti KPH Pekalongan Barat Angkatan XXV 
beberapa waktu lalu, dilaksanakan dikaki 
Gunung Selamet.Ttepatnya di tengah hutan 
pinus petak 21a RPH Dukuh Tengah BKPH 
Bumijawa. Pelantikan diikuti 39 anggota 
baru 21 putra dan 19 putri, 20 Dewan Saka 
dan didampingi dua Pamong Saka, Kak 
Sugiyono dan Kak Sekhu.

Administartur Pekalongan Barat selaku 
Mabisaka melalui  Kaur Humas, Tofik yang 
mewakili Pinsaka untuk melantik anggota 
baru, mengatakan pelantikan anggota baru 
Saka Wanabakti Angkatan ke XXV tahun 

2014, diharapkan dapat membentuk jiwa-
jiwa yang cinta lingkungan, cinta tanah air, 
memiliki kesadaran bela negara dan men-
jadi generasi penerus bangsa dalam rangka 
menjaga keutuhan NKRI.

Semua tahu bahwa sekarang era  glo-
balisasi dengan kemajuan iptek, banyak 
hambatan dan kendala yang dihadapai 
oleh generasi muda terutamanya di wilayah 
perkotaan. Ini tentunya berkaitan degan 
adanya pergaulan bebas, penyalahgunaan 
narkoba, dan tawuran antar remaja. Jika 
generasi muda tidak membentengi diri untuk 
berperilaku dan bersikap positif melalui keg-
iatan yang positif akan menghambat masa 
depan generasi muda itu sendiri. Pramuka 
adalah sarana yang tepat.  ujarnya.

 Usai pelantikan dilanjutkan pemberian 
materi kesakaan seperti Krida Reksawana, 
Binawana Tatawana, Gunawana yang 
di sampaikan para instruktur dari Perhu-
tani. Dilanjutkan dengan materi jelajah wana 
dengan tujuan untuk mengenalkan kepada 
anggota baru, tentang materi yang sudah 
diberikan dan aplikasinya dilapangan, sekal-
igus untuk membentuk kepribadian generasi 

muda yang berbudi dan cinta lingkungan. 
Hms Pkb/Tofik.

SELAMA dua hari, 3-4 Mei 2014 seban-
yak 35 peserta Pramuka Penegak  mengiku-
ti kegiatan Perkemahan Pelantikan Anggota 
Baru Satuan Karya Wanabakti Kwarcab 11 
15 Grobogan di BP Wana Wisata Sendang 
Coyo. Para peserta tersebut berasal dari 
beberapa pangkalan Gugus Depan SLTA 
di Kwaran Purwodadi, Geyer, Wirosari dan 
Kradenan yang selama ini aktif mengikuti 
kegiatan latihan rutin Saka Wanabakti yang 
dibina Perhutani KPH Gundih, KPH Purwo-

dadi dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kab. Grobogan. 

Perkemahan dibuka oleh Ketua III Pimpi-
nan Saka  Wanabakti Kwarcab 11 15 Grobo-
gan, Kak Eko Teguh Prasetyo, S.Hut. (Wakil 
Adm/ KSKPH Kradenan Perum Perhutani 
KPH Gundih). Dihadapan para peserta, De-
wan Saka dan Pamong Saka Wanabakti. 
Disampaikan Eko bahwa sebagai generasi 
muda, hendaknya anggota Pramuka Saka 
Wanabakti bisa menjadi pelopor pelestarian 

hutan dan lingkungan.  
Ditambahkan Eko bahwa hutan harus 

dikelola secara seimbang baik dari sisi ling-
kungan, produksi maupun sosial sehingga 
kelestarian hutan dapat terjaga.  Hal ini 
harus diketahui oleh anggota Pramuka 
Saka Wanabakti. Karena Pramuka Saka 
Wanabakti merupakan bagian dari generasi 
muda Indonesia yang menjadi agen pem-
bangunan. 

Sebelum dikukuhkan menjadi anggota, 
peserta diberi pembekalan mengenai ke-
hutanan umum, fungsi hutan, pemeliharaan 
hutan, perlindungan hutan serta materi 
perisalahan hutan (inventarisasi hutan).  
Pada kegiatan Giri Wana Rally (GWR), para 
peserta menjelajah hutan di wilayah RPH 
Coyo BKPH Panunggalan KPH Gundih di 
mana dalam setiap pos peserta mendapat-
kan materi tentang Krida Tata Wana, Guna 
Wana, Reksa Wana, dan Bina Wana serta 
Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang ada 
di Saka Wanabakti. 

Dengan mengikuti GWR mereka juga 
dapat mengetahui kondisi hutan dan pent-
ingnya akan manfaat hutan secara lang-
sung. Di samping itu dengan sistem sangga 
(beregu) diharapkan nilai-nilai kesatuan dan 
nasionalisme selalu melekat dalam kepriba-
diannya, serta fisik jasmani terlatih dengan 
baik. 

Setelah melalui berbagai proses  uji 
mental dan watak kepribadian, serta ke-
cakapan pemahaman tentang Satuan Karya 
Wanabakti, mereka dilantik menjadi anggota 
Saka Wanabakti oleh Ketua I Pimpinan 
Saka Wanabakti Kwarcab 11 15 Grobogan 
Ir. CP Hery Purnomo, MM. *

SKWB Grobogan Lantik 35 Anggota Baru

Pembekalan mengenai kehutanan umum, fungsi hutan, pemeliharaan hutan, perlindun-
gan hutan dan materi perisalahan hutan.

Pengukuhan anggota baru Saka Wana-
bakti angkatan XXV.
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SAKA WANABAKTI

4KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Sebanyak 46 anggota Pramuka Saka 

Wanabakti Randublatung melakukan prak-
tek lapangan pengukuran dan pengenalan 
sortimen serta mutu kayu jati yang diakukan 
di Tempat Penimbunan Kayu ( TPK ) Ran-
dublatung I .

Praktek lapangan tersebut merupakan 
rangkaian pelajaran yang ada didalam 
Kepramukaan Saka Wanabakti. Ada empat  
materi pokok yang diajarkan dalam Saka 
wanabakti yang disebut Krida, yaitu Krida 
Tata Wana, Guna wana , Bina Wana  dan 
Reksa wana dimana masing-masing Krida 
tersebut saling terkait sesuai dengan jenis 
pekerjaan yang ada pada Perum Perhutani.

“ Praktek lapangan Pengenalan pen-
gukuran dan sortimen serta mutu kayu ini 
merupakan salah satu agenda yang disusun 
dalam proses belajar mengajar di bidang 
kepramukaan saka Wana Bakti pangkalan 
Kusus Randublatung. Hal ini bertujuan un-
tuk mengenalkan anggota Pramuka bahwa 
di Perhutani selain ada kegiatan 
penanaman juga ada kegiatan 
produksi kayu yang dihasil-
kan dari kawasan hutan 
produksi, sehingga 
mereka mengerti 
bahwa yang di 
produksi oleh 
Perhutani KPH 
Randublatung 
tersebut ber-
asal dari petak 
yang telah 
direncanakan 
untuk ditebang 
pohon jatinya,” 
kata Kepala 
TPK Randubla-
tung Katno saat 
memberikan materi 
kepada para anggota 
Pramuka tersebut.

  Karena, lanjutnya, 
pada setiap potongan 
kayu jati atau log tersebut 
tertera identitas kayu mulai 
dari petak mana, kemudian dari bagian 
Kesatuan emangkuan Hutan ( BKPH ) dan 
ukuran kayu semua jelas.

Dikatakan lebih lanjut bahwa proses 
identifikasi kayu tersebut selain dilakukan 
dari hutan, setelah sampai di TPK dilakukan 
lagi verifikasi ukuran oleh petugas dengan 
cara ditera dengan palu ukur ( Slagh Ham-
mer ). Tera ini diperlukan karena pada ujun 
log yang ada tercetak ukuran kayu secara 
permanen dan tidak akan hilang.

Perlakuan lain adalah dengan melaku-
kan peneraan mutu kayu sesuai dengan 

si fisik 
yang ada den-

gan cara melakukan pengujian kayu oleh 
petugas uji kayu Perhutani.

“ Petugas uji kayu di sini bertugas men-
guji fisik kayu untuk ditentukan mutunya. 
Pengujian kayu ini bertujuan untuk menen-
tukan harga kayu di pasaran sehingga pem-
beli bisa langsung mengetahui mutu kayu 
dan harga sesuai dengan kebutuhan pasar 
yang ada,” jelasnya lebih lanjut. 

Kayu jati yang dihasilkan oleh Perhutani 
KPH Randublatung ini setelah mengalami 
proses pengujian dan pengukuran ulang. 
Juga sudah membayar pajak Provisi Sum-

ber daya Hutan ( PSDH ) yang 
telah dibayar sebelum kayu dite-
bang yang ditandai sudah lunas 
pembayaran pajak tersebut den-
gan adanya garis hijau melint-
ang pada setiap bontos batang 
kayu yang ada di TPK. 

“ Ini merupakan salah satu 
kewajiban Perhutani kepada 

negara berupa pembayaran pa-
jak tersebut,” jelas Katno kepada 

adik-adik Pramuka Saka Wana 
bakti Randublatung.

Sementara itu menurut salah 
satu pamong Saka Wanabakti yang 

mendampingi Praktek lapangan tersebut 
mengatakan bahwa kedepan proses belajar 
mengajar pada  anggota Saka Wanabakti 
selain diberikan materi dalam bentuk Tepri 
di kelas juga dilakukan praktek lapangan se-
hingga ada kesamaan materi yang didapat 
di kelas dengan kondisi riil dilapangan. Dan 
tidak menutup kemungkinan materi yang 
diberikan oleh instruktur tersebut bisa di luar 
materi pokok. Misalnya tentang pelajaran 
pengenalan jurnalis, fotografi dan lingkun-
gan. Hal ini disesuikan dengan kebutuhan 
dan perkembangan ilmu yang ada di Per-
hutani sehingga kedepan wawasan ang-
gota Saka Wanabakti Randublatung bisa 
bertambah. 

Hms Rdb/Andan S   

SWB Randublatung Praktek
Pengukuran dan Pengenalan Sortimen Kayu

di Perhutani selain ada kegiatan 
penanaman juga ada kegiatan 
produksi kayu yang dihasil-
kan dari kawasan hutan 
produksi, sehingga 
mereka mengerti 
bahwa yang di 
produksi oleh 

tung Katno saat 
memberikan materi 
kepada para anggota 
Pramuka tersebut.

  Karena, lanjutnya, 
pada setiap potongan 
kayu jati atau log tersebut 

kondi-
si fisik 

ber daya Hutan ( PSDH ) yang 

adik-adik Pramuka Saka Wana 
bakti Randublatung.

Sementara itu menurut salah 
satu pamong Saka Wanabakti yang 

mendampingi Praktek lapangan tersebut 
mengatakan bahwa kedepan proses belajar 
mengajar pada  anggota Saka Wanabakti 

Kepala TPK Randublatung 
Katno saat memberikan arahannya 
(atas) dan adik-adik Saka Wana-
bakti praktek mengukur kayu.
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