
LAPORAN UTAMALAPORAN UTAMA

Sebagai pebisnis Perhutani 
sekarang tidak saja hanya mem-
produksi gondorukem dan ter-
pentin, tetapi juga memproduksi 
berbagai produk dari turunan 
produk tersebut yang harganya 
juga jauh lebih menjanjikan. 
Untuk itu tak heran kalau Perum 
Perhutani mulai menggenjot 
produksi getah pinusnya. 

Dan untuk merampingkan bi-
rokrasi, untuk pengelolaan getah 
pinus itu pun sekarang ditangani 
oleh divisi tersendiri, yakni Divisi 
Gondorukem, Terpentin, Derivat 
dan Kayu Putih agar lebih fokus 
bisa menangani produksi getah 
pinus tersebut.

“ Sekarang selain bergan-
tung kepada hutan kita juga akan 
tergantung kepada industri yang 
kita bangun. Industri akan baik 
kalau bahan bakunya juga baik,” 
kata Direktur Utama Perum Per-
hutani, Bambang Sukmananto 
pada Pembinaan Getah Pinus 
di petak 49 i RPH Kebanglangit 
BKPH Bandar KPH Pekalongan 
Timur (18/6).

Pembangunan pabrik deriva-
tif gondorukem di kota Pema-
lang Jawa Tengah yang konon 
terbesar di Asia Tenggara itu 
ditegaskan yang akan menjadi 
masa depan Perhutani yang 
memberikan added value yang 
sangat cepat. Untuk itu dalam 
pembinaannya tersebut Dirut 
meminta agar segenap KPH 
yang mengelola hutan pinus 
bisa menggenjot produksi getah 
pinusnya, bagaimana pun cara-
nya, seperti dengan menciptakan 
inovasi-inovasi baru agar produk-
tivitas getah naik.

“ Industri itu harus kita beri 
‘makan’ dengan bahan baku. 
Karena kalau tidak ada bahan 
baku ya collapse,” pinta Dirut 
kepada segenap Administratur 
Divre Jatenf bersama segenap 
jajarannya dalam pembinaan 
tersebut.

Dikatakan Dirut pabrik de-
rivatif gondorukem tersebut 
sampai saat baru bisa mengolah 
17 ton dari kebutuhan yang se-
harusnya sudah bisa mengolah 

24,5 ton sesuai kapasitas pasang. Sehingga 
hal tersebut memaksa untuk mendapatkan 
bahan baku dari luar daerah seperti Aceh 
dan Sulawesi.

Industri pengolah derivatif gondorukem 
dan terpentin itu dikatakan Dirut bukan saja 
menjadi kebanggaan Perhutani tetapi juga 
menjadi kebanggaan Republik Indonesia. 
Karena hanya satu-satunya industri yang 
mengolah getah di Asia Tenggara yang 
begitu besar.  Makanya mulai tahun ini di-
reksi serius membenahi getah dan industri. 
Karena industri rencana ke depan Perhutani 
agar mendapatkan added value  yang tinggi. 
Sehingga getah menjadi sangat penting. 

“ Kita harus ada usaha agar ada lompa-
tan hasil yang lebih baik. Kita semua harus 
back to basic, kembali ke hutan melakukan 
yang terbaik untuk hutan yang kita kelola,” 
tegas Dirut lebih lanjut meski hasilnya baru 
akan bisa dinikmati 5 atau 10 tahunmen-
datang.

Hal tersebut menurutnya tak masalah, 
karena lebih baik berbuat sekarang dari 
pada tidak sama sekali. Dan ia yakin jajaran-
nya di lapangan bisa melakukan itu dengan 
lebih baik. Berbagai inovasi dan kiat-kiat 
yang diterapkan jajarannya di lapangan pun 
ia apresiasi dengan baik. Seperti cara men-
goptimalkan sadapan getah pinus yang di-
presentasikan oleh salah satu KPH di acara 

pembinaan itu. Inovasi menciptakan getah 
bersih atau penerapan sangsi tegas, reward 
and punisment pada jajaran di lapangan.

Untuk itu Dirut pun meminta dengan 
usaha-usaha yang ditempuh itu agar dilak-
sanakan secara konsisten dan menegas-
kan kembali agar semua pejabat turun ke 
lapangan sembari secara pelan-pelan me-
menuhi fasilitas berbagai keperluan yang 
dibutuhkan penyadap.

 “ Tidak apa-apa kita memberikan itu tidak 
masalah karena itu sebagian dari kepeduali-
an kita tadi. Kalau kita ikhlas saya kira para 
penyadap juga ikhlas untuk Perhutani. Saya 
kira itu saja intinya,” katanya dan mementa 
agar Administratur yang mempunyai tang-
gungjawab untuk keberhasilan menyadap 
di daerahnya itu tidak perlu takut-takut me-
ngajukan anggaran selama itu jelas. 

“ Gak usah takutlah asal Anda berbuat 
benar. Yang saya minta hanya kerja dengan 
baik karena nanti rejeki akan datang dengan 
sendirinya. Pasti itu, entah kapan,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu dan turut 
memberikan sambutan/arahan Direktur 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Ir Heru 
Siswanto MBA, Kadivre Jateng, Ir SR 
Slamet Wibowo, Kepala Biro Pengendalian 
Kinerja Wilayah Jawa Tengah, Ir Subroto 
Widyatmoko dan Kepala Biro Produksi Divre 
Jateng, Ir Dwi Witjahjono MBA. S. Widhi

Menurunnya potensi produksi kayu, tetesan  ge-
tah pinus akan menjadi darah segar Perum Perhu-
tani. Produksi getah pinus di Perhutani sekarang 
ini menjadi produk prioritas yang menjadi pusat 
perhatian direksi. Apalagi dengan tingginya per-
mintaan produk gondorukem dan terpenting di 
pasar internasional ini jelas menjadi daya tarik 
sendiri bagi Perhutani.  

Petugas Di Lapangan 
Lebih Diperhatikan

Dalam kesempatan pembinaan 
tersebut Dirut juga menyinggung ma-
salah tenaga kerja yang ada di lapangan 
dan yang ada di kantoran. Dalam sebuah 
diskusi, ia mengusulkan agar para peja-
bat yang ada di lapangan dengan pejabat 
yang ada di kantor dibedakan, yang di la-
pangan harus ada nilai lebihnya.

“ Saya kira yang di lapangan nanti 
yang lebih diperhatikan. Karena yang 
menghasilkan memang lapangan. Mung-
kin sama-sama III c yang di lapangan 
dengan yang di kantor beda nanti. Ini 
akan kita pikirkan bertahap,” kata Dirut 
yang mendapat applaus riuh dari peserta 
pembinaan itu.

Disamping itu untuk memberikan 
semangat di daerah, Dirut bersama 
jajarannya juga berjanji akan mengevalu-
asi harga getah untuk bisa memberikan 
harga yang lebih baik untuk merangsang 
penyadap. Kecilnya harga getah selama 
ini memang dikeluhkan daerah.

S.Widhi

Menggenjot 
' Primadona '
Getah Pinus

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik S Hut MSi saat mempre-
sentasikan inovasi untuk menggenjot produksi sadapannya.

Kepala Biro Produksi Divre Jateng Ir Dwi Witjahjono menunjukkan 
kepada Dirut salah satu alat inovasi untuk mendapatkan getah bersih 
karya KPH Kedu Selatan. 
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Perhutani dan Pertamina EP Tandatangani
Kesepakatan Penggunaan Kawasan Hutan
JAKARTA
Direktur Utama Perum Perhutani, Bam-

bang Sukmananto dan Presiden Direktur PT 
Pertamina EP, Adriansyah menandatangani 
Kesepakatan Bersama  tentang “Penggu-
naan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Min-
yak dan Gas Bumi” di wilayah hutan Perum 
Perhutani di Kantor Pusat Perum Perhutani 
Jakarta (4/7).

Kesepakatan bersama Perum Perhutani 
dan PT Pertamina EP itu antara lain, meli-
puti dukungan percepatan proses perizinan 
penggunaan kawasan hutan terkait dengan 
kegiatan eksplorasi/eksploitasi di daerah ka-
wasan hutan, yang akan digunakan oleh PT 
Pertamina EP untuk kegiatan minyak dan 
gas bumi serta fasilitas pendukungnya.

Bambang Sukmananto dalam sambu-
tannya menyatakan bahwa Perum Perhutani 
adalah Perusahaan Negara yang ditugas-
kan oleh negara untuk dapat mengoptimal-
kan pemanfaatan sumberdaya alam. Perum 
Perhutani tidak memiliki kewenangan publik, 
maka  sesuai peraturan Kementerian Kehu-
tanan bahwa kawasan hutan negara  bisa 
dimanfaatkan melalui kerjasama. PT. Per-
tamina EP diharapkan dapat mengelola dan 
memanfaatkan sumberdaya alam berupa 
minyak dan gas bumi dan Perum Perhutani 
dapat menjaga sumberdaya alamnya. Yakni 
kawasan hutannya agar  tidak berpengaruh 
terhadap dampak kegiatan ekplorasi terse-
but. Selain itu baik bagi Perum Perhutani 
maupun PT. Pertamina EP mendapat ke-
mudahan dalam menjalankan bisnis pe-

rusahaan, sumberdaya alam terjaga serta 
yang paling utama adalah adanya kepastian 

hukum.
Sementara itu Presiden Direktur PT. 

Pertamina EP, Adriansyah menyampaikan 
bahwa Kesepakatan Bersama tersebut di-
laksanakan secara sinergi dan harus saling 
menguntungkan. Secara nasional produksi 
minyak setiap tahun turun, ini menyebabkan 
perlunya program-program ekplorasi untuk 
mendapatkan cadangan-cadangan minyak 
baru. 

Nantinya lokasi-lokasi yang ada di ka-
wasan hutan Perum Perhutani akan dijadi-
kan simpanan dari cadangan sebelumnya 
yang telah diproduksi oleh PT. Pertamina 
EP. PT.Pertamina EP dalam melakukan 
programnya berupaya tumbuh bukan saja 
bersama masyarakat sekitarnya tetapi 
dengan alam. Selama ini PT. Pertamina EP 
mempunyai kebijakan dan komitmen untuk 
melakukan penanaman rutin pada lokasi-
lokasi yang digunakan dan sekaligus telah 
ikut melakukan konservsi satwa diantaranya 
konservasi satwa burung Maleo di Sulawesi, 
Orang utan di Kalimantan dan Sumatera 
serta baru-baru ini konservasi Rusa Jawa 
yang berkerjasama dengan Perhutani KPH 
Parengan Divre Jatim di  Bojonegoro. 

SW/perumperthutani.com

JAKARTA
 Deputi Bidang Usaha Industri Agro 

dan Industri Strategis Kementerian 
BUMN, Muhammad  Zamkani, menye-
rahkan Surat Keputusan Menteri Negara 
BUMN Nomor : SK-139/MBU/2014 tang-
gal 26 Juni 2014 tentang Pemberhentian 
dan Pengangkatan Anggota Dewan Pen-
gawas Perum Perhutani kepada Wawan 
Siswantono dan Widjonarko di Ruang 
Rapat Kementerian BUMN Lantai 12A 
Jakarta.

Surat Keputusan Menteri Negara 
BUMN tersebut menyatakan bahwa Wid-
jonarko diangkat sebagai anggota Dewan 

Pengawas Perum Perhutani mengganti-
kan Ediwan Prabowo yang diberhentikan 
dengan hormat dari jabatannya sebagai 
Dewan Pengawas Perum Perhutani 
berkaitan tugas sebagai Komisaris Utama 
PT. Dahana. Sedangkan Wawan Siswan-
tono diangkat untuk mengisi kekosongan 
anggota Dewan Pengawas Perum Perhu-
tani yang ada.

Hadir pada acara tersebut Direktur 
SDM dan Umum Perum Perhutani, Teguh 
Hadi Siswanto dan Direktur Komersial 
Non Kayu Perum Perhutani, Mohamad 
Soebagja. 

SW/perumperthutani.com

Kementrian BUMN Ganti
Anggota Dewas Perhutani

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto dan Presiden Direktur PT Per-
tamina EP, Adriansyah jabat tangan usai penandatanganan.

KPH MALANG DIVRE JATIM
Sementara itu di Petak 85 C RPH Karan-

gan BKPH Singosari KPH Malang 23 Juni  
lalu Direktur Utama Perum Perhutani, Bam-
bang Sukmananto juga memberikan pembi-
naan serupa. Kegiatan Pembinaan Sadapan 
Getah Pinus yang bertujuan untuk mencari 
solusi permasalahan produktifitas sadapan 
dan sekaligus managemen lapangan yang 
harus di kawal untuk bisa menghasilkan 
produksi getah yang bagus.

Turut mendampingi acara pembinaan 
tersebu Ir. Heru Siswanto, Direktur PSDH, 
Ir. Yulianto, Asisten Direktur Kelolah SDH, 
Dr.Ir. Iman Sandjojo,Mba (Kepala Divre Ja-
tim-kini purna tugas digantikan Agus Setya 
Prastawa-red), Ir. Lukman Imam Safii,MM. ( 
Kepala Divisi Industri Non Kayu, Ir.R.Satrio 
Joyoadikusumo, Kepala Biro Produksi, 
Ir. Arif Herlambang,MM, Administratur/
KKPH Malang Divre Jatim  dan seluruh 
Admnistratur/KKPH wilayah Divisi Regional 
Jawa Timur.

Asisten Direktur Kelola SDH, Ir.Yulianto 
pada kesempatan itu menerangkan cara 
yang efisien untuk mendapatkan produksi 
getah pinus. Dikatakan bahwa pendapatan 
getah pinus agar bisa mencukupi target, 
harus memperhatikan beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi tidak tercapainya 
target. 

“ Diantaranya yang harus diperhatikan 
adalah pohon pinus harus dipastikan semua 
sudah disadap, potensi penyadap, sarpra 

yang cukup, teknik sadapan harus sesuai 
SOP dan yang terpenting uang hasil sada-
pan sampai ke penyadap,” katanya.

Sementara Direktur PSDH, Ir. Heru 
Siswanto  menjelaskan langkah-langkah 
yang harus dilakukan adalah Back to Basic 
pretasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. 
Keempat prinsip tersebut yang harus dimiliki 
petugas penyadap.

Selain itu, permasalahan managemen 
penyadapan harus diperhatikan seperti pen-
curian getah pinus, stimulansi, penggunaan 
kurang benar dan tepat, kurangnya mandor 
sadap dan Asper/KBKPH harus rutin mengi-
ventarisir produktivitas sadapan getah serta 

Petugas Harus Aktif Ke Lapangan mengadakan evaluasi kerja.
 Adapun akhir dari pembinaan tersebut 

berbagai permasalah di lapangan terurai 
sebagai berikut : Efisiensi waktu dan 
tenaga antara lain tugas penyadap 
hanya menyadap dan hasil getah di-
ambil oleh orang lain yang bertugas 
khusus untuk mengambil hasil getah, 
Kejelasan informasi keuangan, Per-
lakuan yang baik terhadap penyadap, 
Harga penerimaan getah dibedakan 
berdasarkan kesulitan/medan lokasi 
sadapan, Insentif bagi mandor sadap 
yang berprestasi dan Perlu adanya tim 
khusus yang mengawasi sadapan.

Sedang untuk dapat mendapatkan 
getah yang bagus harus memperha-
tikan regenerasi pohon pinus yang 
sudah tidak produktif dengan peren-
canaan yang tepat guna menghasilkan 
getah premium. Petugas harus aktif ke 
lapangan untuk memantau produktivi-
tas getah. 

Hal – hal yang perlu dilakukan KPH 
untuk meningkatkan hasil getah harus sering 
mengecek sarpra, inventarisasi, pember-
dayaan pegawai yang ahli di bidang getah, 
penggunaan mesin sadap yang efisien tepat 
guna dan perlu adanya training center untuk 
penggunaan mesin sadap getah. 

Dan sebagai kesimpulanya  bahwa 
Administratur selaku pemangku wilayah ha-
rus mempunyai strategi  untuk peningkatan 
produktifitas getah dan konsisten terhadap 
variebelnya dan adanya prosedur yang jelas 
dan transparan dalam pengiriman sarpra 
dan keuangan sampai ke mandor sadap. 

Hms Mlg/Feri.

 Dirut bersama Kadivre Jatim saat meninjau 
sadapan getah pinus. 

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Produksi sadapan getah pinus KPH 

Surakarta saat ini menduduki rangking per-
tama di seluruh Divre Jateng. Sampai medio 
Juni lalu dari target yang ditetapkan 1.500 
ton sudah tercapai lebih dari 600 ton atau 
sekitar 38 %. 

Keberhasilan itu seperti dijelaskan 
Adm/KKPH Surakarta, Ir Setiawan ( kini 
Amd KPH Banyumas Barat-red)) tak lepas 
dari tiga kunci yang menjadi tips berhasilnya 
penyadapan, yakni adanya hubungan baik 
dengan penyadap, tarif harga yang pantas 
dan tersediana sarana dan prasaran baik.

 “ Kalau kita semakin intens mengetahui 
need (kebutuhan – red) mereka sehingga 
akan timbul trust, mereka akan percaya 
sama kita sehingga terbangan hubunga 
relasi yang positip,” katanya.

Karena, lanjutnya substansinya mere-
ka tinggal di sekitar hutan dan beriteraksi 
dengan hutan tinggi. Dengan lebih memper-
hatikan mereka, maka mereka akan lebih 
pro untuk melakukan aktivitas kehutanan 
dibanding tanaman pertanian yang selama 
ini menjadi kompetitor kita.

Dalam memberikan tarif pun di-
katakan Setiawan juga harus transparan, 
mengupaya kan semua kegiatan baik yang 
menyangkut jarak pikul, iname (tarif setoran 
getah) dengan memasang tarif-tarif biaya 
TPG-TPG di hutan.  

“ Sehingga mereka tahu secara terbuka 
bahwa mereka akan memperoleh nilai yang 
telah mereka kerjakan secara jelas tidak ada 
kesan ditutup-tutupi,” jelasnya. 

Dan yang tak kalah penting adalah 
dalam menyiapkan sarana dan prasarana 
sadap termasuk kebutuhan untuk menyadap 
di musim hujan perlu disediakan. Dan KPH 
Surakarta untuk semua yang menyangkut 
sarana dan prasarana sudah diselesaikan 
sejak Mei lalu untuk menghadapi puncak-
puncak produksi getah yang tinggi sampai 
pada bulan Agustus. 

“ Ya harapan KPH Surakarta meski belum 
mencapai NPS namun sudah ranking satu di 
Jawa Tengah namun secara umum dengan 
persiapan yang lebih bagus itu kita harap-
kan bisa melampaui target yang ditetapkan,” 
tegas Setiawan dimana untuk produksi 
sdapan KPH Surakarta ditarget 1.500 ton. 

KPH Surakarta Ranking Satu Sampai 
m e d i o 
J u n i 
lalu di-
katakan 
s u d a h 
tercapai 
38 % 
a t a u 
h a m p i r 
600 ton.

T o h 
b e g i t u , 
Setiwan 
bersama 
jajaran-
nya optimis sampai akhir tahun nanti mini-
mal bisa mencapai terget yang ditetapkan 
tersebut. 

Mengantisipasi kendala klasik penyada-
pan ia katakan sebenarnya memang ada 
dipenyadapnya. Karena getah akan tetap 
keluar setiap hari, makana dengan sarana 
dan prasarana serta adanya harga getah 
yang baik tersebut ia para penyadap juga 
akan dengan senang hati melakukan peny-
adapan setiap waktu.

“ Intinya kita harus tetap membangun 
kepercayaan dengan masyarakat,” pungkas 
Setiawan.  S.Widhi

Adm/KKPH Surakarta,
Ir Setiawan.
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KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) Rawasakti Desa Gambuhan, Ke-
camatan Pulosari Kabupaten Pemalang 
mendapat kunjungan anggota dewan pen-
gawas Perum Perhutani, Upik Rosalina 
Wasrin (7/6). Kunjungan diterima di lokasi 
sadapan pinus petak 24 d wilayah Resort 
Pemangkuan Hutan/RPH Diwung, Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan/BKPH Moga.

Dalam lawatan kerjanya di Divisi Re-
gional Jawa Tengah beberapa itu, Upik 
Rosalina W di dampingi Sekretaris Dewas, 
Siti Fauziyah dan anggota Komite Audit Mar-
selli Wulandari. Sementara dari Divre Jawa 
Tengah tampak Kepala Biro Produksi Dwi 
Witjahjono dan Kepala Biro Sumber Daya 
Hutan Yusuf Kristiyanto. 

Setibanya di KPH Pekalongan Barat 
pada, Upik Rosalina Wasrin disambut oleh 
Administratur/KKPH, A.Fadjar Agung, Waka 
Adm/KSKPH Haris Setiana, Kasi PSDH 
Bagas Avianto, KSS PHBM Marsono, Asper/
KBKPH Moga Suyatman, KRPH Diwung 
Anwar Efendi, Kaur Humas Tofik dan Danru 
Polmob beserta anggotanya. 

Sebelumnya Upik melakukan kunjun-
gan di KPH Pemalang, kali ini di KPH Pe-
kalongan Barat menyempatkan diri melihat 
lokasi pemanfaatan lahan di bawah tegakan 
(PLDT) Nanas dipetak 36 RPH Moga BKPH 
Moga pangkuan LMDH Depok Jaya Desa 
Beluk, Kecamatan Belik Kabupaten Pema-
lang.

Upik di tengah-tengah hamparan tana-
man nanas menyatakan terkesan dengan 
usaha produksi nanas LMDH. 

“ Dengan budidaya semacam ini saya 
yakin LMDH bisa meningkatkan pendapatan 
dan kesejahteraan bagi anggotanya. Keg-
iatan positif seperti ini sebaiknya agar bisa 
ditularkan kepada LMDH lain,” pesan Upik.

Kemudian rombongan Dewas meninjau 
lokasi sadapan petak 24 d RPH Diwung 
BKPH Moga. Di terima oleh pengurus dan 
anggota LMDH Rawa Sakti dari Ketua 
LMDH Daryono, Sekretaris Subandi, Ben-
dahara Abdul Aziz, mandor TPG Hartoyo 
Tomir dan mandor PHBM Ali Imron, dan 
Ketua Gerakan Pemuda Pemerhati Alam/
Garputala Wawan.

Momentum kunjungan salah satu ang-
gota Dewas di sadapan pinus petak 24 d 
pun dimanfaatkan LMDH maupun Mandor 
untuk menyampaikan informasi dan hara-
pannya melalui pembicaraan langsung. 
Juga momentum ini dianggap sebagai ben-
tuk dukungan moril bagi Mandor dan LMDH 
untuk bisa meningkatkan produksi getah 
agar bisa mencapai target yang ditetapkan.

 “ Baru kali ini saya melihat langsung 
sadapan pinus. Mengapa pohon ini banyak 
quarenya ? Kenapa bisa seperti ini ?” tanya 
Upik.

Menanggapi itu Adm KPH Pekalongan 
Barat, A.Fadjar Agung menjelaskan bahwa  
pohon pinus yang sudah masak tebang 
(MT) tanaman tahun 1967, sehingga dapat 
maksimal produksinya dengan diperbanyak 
quare sadapannya.

“ Ini juga termasuk upaya kami untuk 
meningkatkan produksi,” jelas Anton 

Lalu apa kontribusi LMDH selama ini 
pada Perhutani ?

“ Pertama, di bidang keamanan, selama 
ini kami bisa mengatasi, saya membuat 
jadwal patroli untuk anggota LMDH. Secara 
bergilir sesuai jadwal melakukan perondaan 
bersama petugas Perhutani. dan sudah 
berjalan sampai sekarang. Kedua, untuk 
mendorong penyadap untuk selalu aktif 
menyadap dengan cara kami mendatangi 
penyadap yang kurang aktif. Serta kami  
membantu kegiatan perhutani seperti tana-
man, pemeliharaan, tebangan dan kegitan 
insidentil yang bersifat mendadak. 

Dalam kesempatan itu Upik juga menan-
yakan kendala-kendala yang dihadapi para 
Mandor dalam menjalankan tugasnya.

Menjawab hal tersebut dijawab oleh 
Imron, Mandor Polter bahwa permasala-
han yang dialami mandor saat ini adalah 
merangkapnya tugas yang dijalani.  

“ Misalnya saya saat ini sebagai Mandor 
Polter merangkap Mandor Sadap,  Mandor 
Tanam, Mandor Tebang dan juga Mandor 

PHBM. Sehingga tidak 
dapat menjalankan tugas 
secara baik. Sebagai con-
toh sekarang produksi ge-
tah lagi gencar-gencarnya 
digenjot produksinya, 
saya sebagai Mandor Pol-
ter juga ngurusi produksi 
getah, sementara RTT 
tanaman sudah mulai 
berjalan saya pun harus 
membatu di tanaman, se-
mentara sedang menger-
jakan kegiatan tanaman, 
ada informasi dari LMDH 
ada perencekan di petak 
lain. Akhirnya kami pun 
juga harus mengamankan 

perencekan tersebut. Jadi merangkapnya 
pekerjaan mandor menyebabkan pekerjaan 
tidak dapat dikerjakan secara maksimal, 
tidak bisa fokus ke satu pekerjaan,” jelas 
Imron.

Mendengan jawaban Imron yang begitu 
kompleknya tanggungjawan yang diemban-
nya  Upik mencoba memberi saran agar 
bisa bekerja secara maksimal.

“ Saya umpamakan Pak Mandor “Tomir” 
sebagai seorang “menteri” bukan manteri. 

Tidak Bisa Fokus Karena Rangkap Tugas

" Banyaknya tugas yang dirangkap seorang 
Mandor menjadikan pekerjaannya tidak dapat fokus. 
Mandor Polter merangkap Mandor Sadap,  Mandor 
Tanam, Mandor Tebang dan juga Mandor PHBM ser-
ta juga harus mengurusi produksi getah. Sementara 
RTT tanaman mulai berjalan juga harus membatu di 
tanaman. Belum lagi melayani LMDH.

Akibatnya pekerjaan tidak dapat dikerjakan se-
cara maksimal, tidak bisa fokus ke satu pekerjaan "

MENTERI Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Dahlan Iskan terus berupaya mer-
ampingkan perusahaan pelat merah. Dari 
141 perusahaan saat ini, jumlahnya akan 
dikurangi agar kineija lebih efisien.

“Masih harus dikurangi lagi, idealnya 
80-an. Bisa 81 bisa 82. Caranya, terutama 
dengan meleburkan BUMN sejenis. Melalui 
pembentukan holding seperti di pupuk dan 
semen jumlah perusahaan pelat merah saat 
ini secara de facto tinggal 121 unit,” kata 
Dahlan.

Untuk mempercepat keinginannya 
itu, dia bersama jajaran pejabat eselon I 
Kementerian BUMN menyambangi Kantor 
Menteri Koordinator Perekonomian Chairul 
Tanjung dan kata Dahlan Menko Pereko-
nomian itu merestui agenda perampingan 
tersebut.

“Pak Menko bilang begitu. Bagus tida-
knya bukan banyaknya BUMN, tapi kuali-
tasnya dan juga diminta jalan terus program 
kita seperti PT Sang Hyang Sri (SHS) dan 
PT Pertani dikonsolidasi ke pupuk Indonesia 
jalan saja,” ungkapnya.

Dahlan mengakui, ada beberapa evalu-
asi pembentukan holding sebelum disetujui 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY). Namun, yang berperan sebagai in-
duk tetap sesuai rencana lama yakni BUMN 

perkebunan dipegang PTPN 
III dan BUMN kehutanan di 
pegang Perum Perhutani.

“Bentuknya nggak akan 
diubah karena nanti malah 
mulai dari awal lagi. Cham-
pion itu PTPN III yang jadi 
holding-nya. Demikian juga 
hollding kehutanan Perhu-
tani serta Inhutani 1-5. Itu juga 
akan diproses,” jelasnya.

Dahlan menjelaskan, kon-
sep holding sebetulnya telah 
beijalan cukup lama namun 
terkendala regulasi.

Dengan skema holding 
tersebut, BUMN akan menjadi 
lebih kuat secara permodalan 
bahkan bisa memiliki kinerja 
cemerlang seperti yang ter-
jadi pada holding semen dan 
pupuk.

Sementara menurut 
Chairul Tanjung melihat, 
sektor strategis yang harus 
segera dikaji penggabungan-
nya adalah BUMN bidang 
pangan. Ini termasuk pula 
perusahaan pelat merah yang 
biasa memproduksi benih. Dia 
mengaku kerap mendapat 
keluhan petani, bahwa BUMN 
benih seperti PT Sang Hyang 
Sri tidak becus menyalurkan 

kebutuhan mereka.
“Itu sebaiknya tugasnya diambil alih pe-

rusahaan pupuk holding. Makanya perusa-
haan pangan di bidang bibit ini seperti SHS 
dan perusahaan pangan lain digabung ke 
holding pupuk sehingga punya kemampuan 
dan kualitas,” kata Chairul Tanjung

Segera Dibentuk
“ Pembentukan Holding BUMN perkebu-

nan dan kehutanan tak lama lagi terbentuk. 
Dalam dua bulan ke depan, Peraturan 
Pemerintah pembentukan Holding bisa ter-
bit,” ujar Chairul Tanjung yang akrab disapa 
CT itu usai rapat koordinasi program priori-
tas Kementerian BUMN (12/6).

CT menjelaskan, di bidang perkebu-
nan, pembentukan Holding akan dilakukan 
pada sejumlah PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN). Sedangkan Holding BUMN di bi-
dang kehutanan, dilakukan pada Perum 
Perhutani dan Inhutani.

Saat ini ada 14 PTPN dengan hasil 
produksi bermacam-macam. Mulai dari ke-
lapa sawit, teh, karet, kakao, kopi, hingga 
teh. Rencana penggabungan seluruh PTPN 
ini sudah dijalankan sejak lama Tapi, hingga 
kini belum terwujud.

Menurut CT, pembentukan Holding akan 
membuat kinerja BUMN perkebunan dan 

kehutanan menjadi lebih efektif dan efisien. 
Hal itu, kata dia, bercermin pada baiknya 
kinerja BUMN di bidang pupuk yang telah 
tergabung dalam sebuah Holding. 

“Begitu pula Holding BUMN di sektor se-
men. Kinerja Semen Gresik jadi luar biasa,” 
tegas CT.

Selain membentuk Holding BUMN 
perkebunan dan kehutanan, pemerintah 
juga berencana melakukan penggabungan 
BUMN di sektor ketahanan pangan. PT 
Sang Hyang Seri (SHS) yang kinerjanya 
kurang moncer bakal digabungkan dengan 
PT Pupuk Indonesia. SHS dan perusahaan 
pangan lainnya akan dikonsolidasikan ma-
suk ke Holding pupuk.

Menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan 
PT Sang Hyang Seri tidak punya kemam-
puan menyerap benih produksi masyarakat. 

“ Nah, melalui penggabungan, diharap-
kan perusahaan ini akan lebih mudah mem-
beli benih unggul,” timpalnya dimana lang-
kah itu harus segera dilaksanakan menyusul 
kesuksesan Holding PT Pupuk Indonesia. 

“Kami harap Holding ini bisa terbentuk 
segera. Kita ingin bisa sukses seperti hold-
ing semen dan pupuk,” imbuh Dahlan usai 
rapat di kantor Kemenko Perekonomian 
tersebut.

Namun menurut Pengamat BUMN, 
Said Didu rencana penggabungan BUMN 
tersebut justru mempertanyakan alasan 
pemerintah menggabung SHS dan PT Pu-
puk Indonesia.  Menurutnya, bisnis inti dari 
kedua BUMN itu sangat berbeda.

 “Yang satu memproduksi bibit, yang 
lainnya produksi pupuk,” ujarnya.

Seharusnya, penggabungan SHS dilaku-
kan dengan PT Pertani yang juga bergerak 
di benih. Said meragukan kesiapan pemer-
intah menerapkan kebijakan strategis dalam 
mengakhiri masa pemerintahan. “Meng-
hilangkan status BUMN juga perlu dibahas 
bersama DPR,” kata Said.

Rencana holding sebenarnya sudah 
menjadi target Kementerian BUMN sejak 
2008. Balikan, bagian dari program re-
strukturisasi dan rightsizing tersebut sudah 
diperkuat dengan Instruksi Presiden No 5 
Tahun 2008. Namun program itu menemui 
banyak kendala sehingga hanya sukses 
menelurkan dua holding BUMN semen dan 
pupuk, sedangkan holding sektor perke-
bunan, kehutanan, konstruksi, hingga per-
bankan belum terealisasi.

Rencananya holding BUMN perkebunan 
menggabungkan seluruh Pr Perkebunan 
Nusantara (PTPN) dengan PTPNIII sebagai 
holding-nya. PTPNIII dipilih karena kinerjan-
ya paling bagus sehingga diharapkan bisa 
diikuti PTPN lainnya. Sementara itu, BUMN 
kehutanan akan menggabungkan Perhutani 
dan Inhutani 1-5. 

                    S.Widhi

Holding BUMN Segera Terbentuk

Meneg BUMN Dahlan Iskan. 

Upik Rosalinia Wasrin saat blusukan di hutan pinus KPH Pekalongan Barat.

6   BINA |  Edisi  05 Juli 2014 / Th XLI

6   

BINA |  05 Juli 2014 / Th XLI 7

 7



SEPUTAR KPHLINGKUNGAN

Menteri memiliki dirjen, dirjennya 
adalah “Ketua LMDH”. Sebagai dirjen 
pasti memiliki staf ahli/bawahan dan 
seterusnya. Nah sebagai menteri 
harus bisa mendelegasikan peker-
jaan kepada dirjennya, dirjenpun bisa 
membagi tugas pekerjaan lain kepada  
anggota dibawahnya dan seterusnya. 
Tugas menteri selanjutnya ceking/
pengawasan.  Kaya di kepolisian ada 
siskamling, itu bisa ditiru,” Ujar Upik.

Sementara menanggapi per-
maaalahan LMDH yang Upik lontar-
kan, Daryono Ketua LMDH Rawasakti 
menuturkan setidaknya ada tiga ken-
dala yang dihadapi LMDH. Pertama, 
penyadapnya banyak yang  me-
ninggalkan sadapan tanpa permisi, 
karena tegakan pinusnya sudah ja-
rang-jarang roboh kena angin. Akibat 
tegakan jarang ini penyadap akhirnya 
tidak mau menyadap lagi dengan 
alasan tidak sesuai penghasilan-
nya, Kedua,  kondisi sampai dengan 
hari ini masih sering hujan walaupun 
tidak setiap hari. Dan Ketiga adalah 
sarana dan prasarana sudah lama 
tidak diterima oleh penyadap, sep-
erti sepatu karet, jas hujan, pakaian 
sadapan/kaos. 

Menanggapi hal tersebut Upik 
meminta agar LMDH sebagai mitra 
Perhutani harus bisa bekerjasama 

dan saling membantu untuk berupaya 
melakukan perbaikan.

“ Agar penyadap dapat terima 
perlengkapan, mari coba dihitung 
kebutuhan kita, ada korelasi antar 
kebutuhan penyadap dan Perhutani, 
sebagai contoh LMDH kepingin di-
berikan sepatu, mantel, kaos dan 
lainnya maka LMDH juga harus bisa 
meningkatkan produksi getahnya dan 
juga mutunya. Jika produksi menin-
gkat dengan kualitas baik kemudian  
kita jual, dari keuntungannya bisa kita 
belikan apa yang menjadi kebutuhan 
penyadap. Jadi ada korelasinya kan? 
Nah ini bagian Kepala Biro Produksi  
yang menghitungnya,” ujar Upik 

Kesimpulannya adalah, agar 
harga getah naik, caranya harus 
membuat getah bersih atau premium. 
Untuk mendapatkan getah bersih 
atau premium diperlukan upaya, 
perbaikan terus menerus, dan saling 
bekerjasama. 

“ Jadi diperlukan pengertian, 
pemahaman, kerjasama dan saling 
kepedulian. Insya Allah permintaan 
dan harapan LMDH akan saya sam-
paikan ke direksi,” jelas Upik yang  
usai  melakukan kunjungan di petak 
24d  rombongan melanjutkan kunjun-
gannya ke Wana Wisata Guci. 

Hms Pkb/Tofik.

KPH BANYUWANGI DIVRE JATIM
Sebanyak 70 tukik (anak penyu) dilepas 

di Pantai Boom, Banyuwangi yang dipimpin 
Kepala Divisi Regional (Divre) Perhutani 

Jawa Timur, Imam Sanjoyo ( kini purna tu-
gas digantikan Agus Setya Prastawa-red) 
yang didampingi segenap Administratur 
Divre Jatim (26/6). Puluhan tukik tersebut 
murni berasal dari penetasan semi alami 
di pantai boom yang ditangani Banyuwangi 
Sea Turtle Foundation (yayasan penyu 
Banyuwangi).

Hadir pula Direktur Jawa Pos, Radar 
Banyuwangi Samsudin Adlawi, Lurah Kam-
pung Mandar, para relawan yayasan penyu, 
komunitas adventur Perhutani dan warga 
pengunjung pantai boom. Usai peleasan 
tukik jenis lekang (penyu abu-abu) tersebut, 
Perum Perhutani Divre Jatim langsung men-
gadopsi ratusan butir telur penyu kepada 
Yayasan Penyu Banyuwangi. Donasi awal 
dari Perum Perhutani Divre Jatim senilai 
Rp 3 juta.

“ Secara pribadi, saya tambah Rp 2 
juta,” ujar Kadivre Perhutani Jatim, Imam 
Sanjoyo. 

Tak lama kemudian, Imam secara se-
pontan mengjak beberapa Administratur 
peduli pelesatarian satwa langka tersebut. 
Dalam acara tersebut, tampak hadir Adm 
KPH Perhutani Banyuwangi Selatan, Adm 
KPH Banyuwangi Barat, Adm KPH Banyu-

Kadivre Jatim Pimpin Lepas Tukik

Agus Setya Prastawa
Kadivre Baru Jatim

DIVISI REGIONAL JATIM
Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto meng-

hadiri serah terima jabatan Kepala Divisi Regional Jawa Timur, dari 
Iman Sandjojo yang memasuki masa purna tugas kepada Agus 
Setya Prastawa, di ruang Tectona, Graha Perhutani Divisi Regional 
Jawa Timur, 30 Juni 2014.

Agus Setya Prastawa sebelumnya adalah Kepala Satuan Pen-
gawasan Internal Perum Perhutani.

Dalam sambutannya, Bambang Sukmananto kembali 
menekankan pentingnya implementasi dalam memaknai kejujuran 
dan nilai peduli serta peningkatan kedisiplinan karyawan mulai dari 
tingkat kantor pusat sampai di unit kerja terbawah di daerah. 

“ Tugas kita ke depan semakin berat, tetapi tugas ini sesungguh-
nya harus dijalani dengan membiasakan secara benar, bukan mem-
benarkan yang sudah biasa seperti selama ini yang kita kerjakan”, 
kata Bambang Sukmananto.

Usai serah terima jabatan Kadivre, dilanjutkan dengan buka 
puasa bersama, sholat Mahjrib dan tarawih. Pada kesempatan itu 
acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa 
Timur; Gatot Soebektiono juga diserahan santunan untuk anak 
yatim piatu. 

Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmanantodalam 
kesempatan tersebut hadir didampingi Direktur SDM dan Umum; 
Teguh Hadi Siswanto, Direktur Pengembangan Sumberdaya Hutan; 
Heru Siswanto, Direktur Komersial Kayu; Mustoha Iskandar, Direk-
tur Non Kayu; Mohamad Soebagja, Sekretaris Perusahaan; Hari 
Priyanto, Kepala Divisi Industri Kayu; Adi Pradana, segenap Kepala 
Biro Divre Jatim, serta segenap Administratur dan Kepala Seksi 
wilayah Divisi Regional Jawa Timur. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang Sukmananto me-
nyaksikan acara penandatanganan serah terima Kadivre jatim.

wangi Utara, Adm KPH Probolingo, Adm KPH Malang, Adm KPH 
Bondowoso dan Adm KPH Kediri. “ ada yang mau nambah lagi?, 
“ tantang Imam Sanjoyo.

Secara spontan, beberapa Administratur KPH Perhutani 
tersebut ikut mendonasikan dana untuk peletarian penyu di pan-
tai timur Banyuwangi itu sehingga terkumpul Rp 10,5 juta.

Imam Sanjoyo mengatakan, penyu di Banyuwangi sangat 
potensial untuk dilestarikan.karena itu melestarikan penyu bukan 
hanya tugas pihak tertentu. Pelestarian satwa langka itu meru-
pakan tugas semua pihak. 

“ Masyarakat juga berkewajiban ikut menjaga,” ujarnya.
Sementara itu Pembina BSTF, Wiyanto Hadi Tanojo men-

gucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu pelepas liaran tukik di pantai Boom itu. Dengan begitu 
harapan untuk melestrikan penyu yang terancam punah itu bisa 
tercapai.

Terkait dengan bantuan tersebut, Wiyanto mengaku akan 
menggunakan untuk mengadopsi telur serta biaya perawatan 
tukik yang sudah menetas. Sebab seletah menetas, tukik yang 
belum dilepas itu membutuhkan biaya perawatan yang tidak 
sedikit.

“ Sekarang ini ada sekitar 200 ekor yang baru saja menetas. 
Karena harus menunggu saat yang tepat untuk pelepasan, tentu 
akan kita rawat dulu,”jelas Wiyanto.

Usai acara pelepas liaran tukik, Kadivre Jatim berseta ko-
munitas adventure dan rombongan menuju wana wisata Rowo 
Bayu. Sesampai di lokasi wana wisata Rowo Bayu Songgon 
masuk KPH Banyuwangi Barat Kadivre Jatim memimpin kegiatan 
lintas alam bersama komunitas adventure lingkup Perhutani Di-
vre Jatim. 

“ Lintas alam ini kita maksudkan untuk menambah kecintaan 
akan hutan kita agar selalu dijaga dan dilestarikan,” ujar Imam 
Sanjoyo sebelum memulai acara lintas alam tersebut  dengan 
start di wisata Rowo Bayu dan finish di wisata Pulomerah KPH 

Sosialisasi
Pensertifikatan Tanah

DIVRE JAWA TIMUR 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur bersama 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur 
gelar Sosialisasi Pensertifikatan Tanah DK, di Hotel Se-
lecta Batu, Malang, (26/6).

Inisiasi tersebut merupakan “jemput Bola” akan di-
laksanakannya kerjasama MoU antara Perum Perhutani 
dengan BPN RI. Kegiatan diikuti oleh para Kepala Sub 
Seksi Sarpra dan Opset, Kepala Urusan Humas, Hukum 
dan Agraria se-Divre Jatim, tak kurang 75 orang hadir.

Bertindak sebagai nara sumber pada acara tersebut 
Kepala Pendaftaran Peralihan Pembebanan Hak dan 
PPAT Kantor Wilayah BPN Provinsi Jatim, Dr. Yagus 
Suyadi, SH, M.Si, Notaris Hermin Yuniastuti, SH dan Kasi 
Pengadaan Kantor Pusat, Gunawan Marga.

Kegiatan yang digagas Kepala Biro SDM, Umum 
dan Sarpra; Joko Tri Ciptono ini dilaksanakan selama 
dua hari dengan materi Peraturan Pemerintah RI terkait 
Pensertifikatan Tanah, Peraturan-peraturan BPN RI, Tata 
Cara Pendaftaran Tanah dan lain-lain. Hal tersebut untuk 
membekali petugas lapangan dalam hal ini sarpra dan hu-
gra yang berkaitan langsung dalam proses pensertifikatan 
tanah DK. 

“Sehingga akan mempermudah dan menyeragam-
kan implementasi proses pensertifikatan tanah DK baik 
secara material maupun finansial,” ujar Joko Triciptono 
dalam kesempatan itu. 

Dalam paparannya, Dr Yagus Suyadi 
dari BPN Jatim mengatakan; Undang-
Undang Pokok Agraria selain menjamin 
hak-hak warga Negara atas tanah, juga 
menyatakan bahwa tanah berfungsi sosial. 
Hal ini membawa konsekuensi bahwa pe-
megang hak atas tanah tidaklah dibenarkan 
menggunakan atau tidak menggunakan ta-
nah sekehendak hatinya, akan tetapi harus 
juga memperhatikan kepentingan masyara-
kat sekitarnya dan kepentingan umum. 

Pasal 3 PP 24/1997 yaitu memberikan 
kepastian hukum atas hak-hak atas tanah 
meliputi Kepastian hukum atas obyek atas 
atas tanahnya yaitu letak, batas dan luas, 
Kepastian hukum atas subyek haknya yaitu 
siapa yang menjadi pemiliknya ( perorangan 
dan badan hukum ),Kepastian hukum atas 
jenis hak atas tanahnya ( hak milik, HGU, 
HGB ). 

“ Pada prinsipnya BPN berkomitmen dan 
selalu mensuport pengamanan asset-aset 

milik Negara dan dalam hal ini termasuk 
asset BUMN Perum Perhutani,” tegas Dr 
Yagus.

Dalam kesempatan sosialisasi, selain 
membicarakan kemajuan proses penserti-
fikatan, juga dilaksanakan diskusi hangat 
tentang permasalahan dan solusi penserti-
fikatan tanah. Kegiatan ditutup oleh Kasi 
Pengadaan Divre Jatim, Chriswanto Ajie, 
mewakili Karo Umum, SDM dan Sarpra. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Kadivre Jatim, ImamSanjoyo (kini purna tugas digantikan Agus Setya Prastawa-red)  
memimpin ramai-ramai melepas tukik ke pantai.
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KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Dua penjaga teresan RPH Ciawitali, 

BKPH Linggapada, KPH Balapulang Slamet 
(37 tahun) dan Nursidik (35 tahun), Senin 
30/6 jadi sasaran kelompok yang diduga 
hendak mencuri kayu di tengah kegelapan 
malam. Kejadian bermula saat 
dua orang petugas Mandor Polter 
BKPH Linggapada piket teresan. 
Sekitar pukul 02.00 kedua petugas 
patroli di sekitar hutan di pertigaan 
Dukuh Krajan, Desa dukuh Tengah 
Kecamatan Margasari Kab Tegal di 
eks Rumdin RPH Kalilumping.

Saat duduk keduanya di 
datangi tiga orang yang salah sa-
tunya dikenal bernamana Daying 
alias Rayis alamat desa Kalilump-
ing Kecamatan Margasari. Pelaku 
pencuri kayu yang sudah pernah 
ditangkap dan diproses di Polres 
Brebes. Daying membentak kedua 
petugas Perhutani itu dan meny-
uruh paksa agar mereka pulang 
meninggalkan lokasi tersebut. 

Terjadi perselisihan hingga Daying memukul 
Salamet berkali kali menggunakan kayu 
sepanjang 90 cm. Salamet pun melakukan 
perlawanan, namun terlalu bertubi-tubinya 
serangan Daying mengakibatkan luka sobek 
kepala bagian kiri sepanjang 5 cm dan luka 

Dua Mandor Dianiaya Saat Bertugas

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
 Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasha 

dalam konsep pengembangan pariwisata di 
daerahnya menjajagi kerjasama dengan Pe-
rum Perhutani.

Direktur Utama Perum Perhutani, Bam-
bang Sukmananto menyambut dengan 
antusias rencana kerjasama dengan Pemer-
intah Kabupaten Mojokerto. Beberapa des-
tinasi wisata andalan Kabupaten Mojokerto 
memang terletak di wilayah hutan yang 
merupakan domain Perum Perhutani dan 
Kementrian Kehutanan.

Antusias Dirut tersebut terjawab dari 
kunjungan kerjanya di Wana Wisata Air Pa-
nas Padusan, Pacet, Mojokerto (23/6)

“ Ke depan, dengan kerjasama yang 
baik sejak awal dan saling bersinergi untuk 
mengembangkan wisata, akan terasa lebih 
enak.”, ungkap Bambang Sukmananto. 

“ Sangat jarang bicara dengan bupati 
yang ngerti bisnis dan mau merubah dengan 
drastis potensi wisata menjadi berman-
faat bagi ekonomi rakyat dan berprinsip 
wawasan lingkungan”, tambah Bambang 
sambil menikmati keindahan wisata pacet 
dari ketinggian.

Kabupaten Mojokerto memiliki sejumlah 
potensi alam yang bisa menjadi tujuan wisa-
ta menarik. Sayangnya, sejauh ini potensi itu 
belum sempat digali serius oleh pemerintah 
daerah setempat.

Tahun ini, Pemkab Mojokerto melangkah 
untuk mewujudkan impian memindahkan 
keramaian ke atas gunung. Sebuah obyek 
wisata alam lengkap dengan berbagai fasili-

Gadeng Bupati Kembangkan Ekowisata

FGD Pergurauan Tinggi
Dengan Peternak 

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Upaya  untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

desa hutan  semakin lama semakin terbuka dengan adanya sistim Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ). Karena dalam sistim tersebut semua 
stake holder bisa masuk melebur dalam memanfaatkan potensi sumber daya 
hutan, baik yang berada dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan.

Hal tersebut tersirat dalam  acara Focus Group Discusion ( FGD ) yang 
dilakukan Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Negeri Diponegoro 
( UNDIP ) Semarang yang melakukan tatap muka dengan masyarakat   Desa 
Hutan Desa Ngliron. 

“ FGD ini bertujuan untuk mencari masukan tentang potensi peternakan 
yang ada di desa sekitar hutan,” kata Daud Samsu Dewa, Staf Pengajar dari 
fakultas Peternakan dan Pertanian UNDIP membuka percakapan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa permasalahan yang dialami oleh Masyarakat 
Desa Hutan di bidang peternakan rata-rata mempunyai tipologi yang sama. 
Yakni masyarakat lebih suka menggembala ternaknya di dalam kawasan hu-
tan, namun disisi lain pihak Perhutani juga mempunyai permasalahan dengan 
adanya penggembalaan ternak khususnya pada tanaman muda.  

“ Beranjak dari permasalahan tersebut kita coba untuk mencari solusi 
terbaik sehingga bisa ditemukan cara yang tepat bagi kedua belah pihak,” 
jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga dijelaskan bahwa pada prinsipnya keber-
hasilan dalam beternak sapi dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu breeding 

tas. 
Wisata alam berupa kawasan pegunun-

gan dan sumber air panas di Kecamatan 
Pacet hingga kini memang masih menjadi 
andalan wisata Kabupaten Mojokerto dan 
Perhutani. Berada di lereng Gunung We-

lirang, wisata ini sempat mati suri setelah 
terjadi bencana alam banjir bandang dan 
tanah longsor yang menewaskan puluhan 
orang tahun 2002 silam. Wisata air panas 
Padusan lambat merangkak keluar dari 
keterpurukan, meski saat ini wisata itu mu-
lai bangkit adanya rehabilitasi infrastruktur. 
Terlebih mulai bertambahnya wahana wisata 
baru di lokasi itu.

Dalam obrolan santainya bersama Di-
rektur Utama didampingi Direktur Non Kayu, 
Mohamad Soebagja dan Kadivre Jatim, 
Iman Sandjojo, Bupati Mojokerto Mustofa 
Kamal Pasa yang menjadi penggagas ide 
ini, mengaku telah menyiapkan dana pulu-
han miliar tahun ini untuk melangkah awal 
dengan perbaikan infrastruktur jalan raya 
sebagai akses utama.

“ Sudah kita anggarkan Rp 20 miliar 
untuk membuka jalan baru di atas Gunung 
Welirang. Anggaran ini untuk membangun 
jalan beton sepanjang 6 kilo meter dengan 
lebar 8 meter. Ditambah lagi trotoar selebar 
2 meter,” ungkap Mustofa. Jalan beton yang 
melingkari Gunung Welirang inilah yang 
akan menjadi penapak awal untuk sejumlah 
infrastruktur pendukung wisata lainnya.

Seperti water boom, food court, wahana 
bermain, penginapan, mall, dan sejumlah 
sarana hiburan lainnya. 

“Apa yang menjadi andalan wisata 
di Batu, Surabaya, Bandung, Bogor, kita 
ambil dan pindahkan di atas gunung. Itu 
semangatnya,” papar Mustofa. Ia yakin, 
konsep wisata lengkap di atas gunung itu 

PENGUMUMAN
1. Sehubungan biaya produksi penerbitan Majalah BINA sejak bulan Desember 2013 
terjadi kenaikan yang cukup signifikan meliputi kenaikan ongkos cetak, ongkos spara-
si, biaya pengiriman dan lain-lain, maka sangat berat Majalah BINA untuk bertahan 
dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Dalam kurun 6 (enam) tahun kami 
bertahan untuk tidak menaikkan harga tersebut. Namun sejak terjadinya kenaikan 
bia ya produksi tersebut sangat berat untuk dipertahankan karena tidak dapat menu-
tup biaya produksi penerbitan Majalah BINA yang tiap bulan kami keluarkan.

2. Sehubungan hal tersebut diatas, maka dengan berat hati dan sangat terpaksa 
terhitung  mulai tanggal 1 Agustus 2014 harga langganan Majalah BINA kami naikkan 
dari Rp 10.000,- menjadi Rp 15.000,- ( lima belas ribu rupiah) per Majalah / bulan.

3. Kami percaya dengan perubahan kenaikan harga langganan tersebut diatas ti-
dak akan mengurangi kepercayaan masyarakat pelanggan/pembaca Majalah BINA 
khususnya dan tetap menjadikan Majalah BINA sebagai media komunikasi antar 
Rimbawan, Pemerintah dan Masyarakat.

4. Dengan perubahan kenaikan harga tersebut kami juga senantiasa untuk bisa 
melakukan pelaya nan yang lebih baik kepada segenap pembaca. Penerbitan BINA 
kembali kami sajikan full colour.

5. Demikian pengemuman tersebut kami sampaikan untuk menjadikan maklum.

     Semarang, 20 Juni 2014
                 Majalah BINA
      Pemimpin Perusahaan

         ( Dra. Yeni Fitrias )

akan menjadi magnet bagi wisatawan lokal 
maupun mancanegara. Terlebih, ia di dalam 
rencana itu juga muncul salah satu fasilitas 
yang belum banyak dimiliki kawasan wisata 
alam lainnya di daerah lain. 

“Kita juga akan pakai kereta listrik untuk 
naik gunung biar tidak polusi udara,” tam-
bahnya.

Kata Bupati Bojonegoro, di atas (gu-
nung) juga akan dibangun persinggahan 
yang bisa melihat Surabaya dari ketinggian 
sekitar 1000 meter di atas permukaan lain. 
Tahap awal proyek multiyears ini, Pemkab 
Mojokerto tak hanya mengeluarkan pundi-
pundi APBD Rp 20 miliar saja untuk mem-
bangun jalan beton di atas gunung. Sebagai 
sarana penunjang menuju lokasi wisata ini, 
anggaran Rp 170 miliar juga sudah disiap-
kan. 

“Anggaran sebesar itu untuk memban-
gun infrastruktur jalan di Kecamatan Trawas, 
Pacet, ring road Mojosari dan Kecamatan 
Jetis, itu sebagai akses masuk menuju pusat 
wisata,” ungkapnya.

Hadir dalam dialog gayeng tersebut;  
Kadiv Bisnis Wisata dan Agribisnis; Hindro 
Priatno bersama jajaran Administratur Mo-
jokerto, Widhi Tjahjanto dan Administratur 
Pasuruan, Kuntum Suryandari. 

Jalan beton akan dibangun selebar hing-
ga 10 meter. Sehingga transportasi menuju 
pusat wisata menjadi lebih representatif. 
Saat ini, akses jalan yang mendekati Keca-
matan Pacet juga diperlebar. Salah satunya 
di titik Kecamatan Gondang dan Jalan Raya 
Mojosari-Pacet. Targetnya, dari semua jalur 
menuju Kecamatan Pacet, akan dibangun 
fasilitas jalan yang memadai untuk wisa-
tawan.  Hms Mjkt/Eko Eswe

memar tangan ketika menahan tangkisan.
Tak puas dengan pukulan ke Salamet Daying dibantu 

dua orang mengejar Nursidik mandor yang satunya. Se-
rangan pun sama dilakukan bersama tiga orang, beruntung  
Nursidik pakai helm walaupun helm hancur tapi Nursidik 
dan Slamet bisa lari menuju Pedukuhan terdekat.

Dua petugas pun minta pertolongan di desa terdekat. 
Tapi anehnya mereka berdua justru diteriaki maling oleh 
Daying Cs, padahal Salamet dan Nursidik pakai pakaian 
dinas lengkap. Berhasil meninggalkan lokasi Salamet dan 
Nursidik lari ke Puskesmas Margasari untuk mendapat-
kan pertolongan. Saat di Puskesmas dia menghubungi 
Aspernya, Widhi Hartadi. Setelah medapatkan perawatan 
Widhi minta visum et rapertum guna melaporkan kejadian 
ke Polsek Margasari.

Kapolsek Margasari, AKP Sugeng Subagyo, SH lang-
sung menerima laporan untuk memeriksa sebagai dasar 
penangkapan pelaku utamanya. Adm/KKPH Balapulang 
Divre Jateng, Isnin Soiban  saat dikonfirmasi di kantor 
BKPH Linggapada saat menemui korban mendukung 
bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi denga Polres 
Tegal.

“ Jangan sampai kejadian ini terjadi berulang kali. Jika 
dibiarkan kasihan petugas di lapangan. Akan kami pantau 
perkembangan penangkapan pelakunya. Kita perkuat 
patroli di hutan bila perlu bantuan Polsek maupun Koramil 
kita sudah MoU, bersinergilah dan petugas dilindungi un-
dang-undang dalam bertugas,” jelas Isnin. 

Hms Blp/Djuli.K

Dirut Perhutani Bambang Sukmanto bertukar pikiran dengan Bupati Mojokerto Mustofa 
Kamal Pasha 

Dua korban petugas Mandor, Slamet dan Nursidik 
saat dimintai keterangan.
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SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Tanaman dengan berbagai jenis, an-

tara lain Accasia mangium akan ditanam di 
BKPH Parung Panjang, BKPH Jonggol dan 
BKPH Jasinga. Dalam rencana tanaman itu 
tingkat keberhasilan  100 % dinilai sampai 
tahun ke – 3.

 “ Kita sudah mengumpulkan Man-
dor Tanam, bahwa mereka sepakat tingkat 
keberhasilan tanaman 100 % dinilai sampai 
tahun ke-3,” kata Imam Widodo, S.Hut  Wakil 
Adm/KSKPH Bogor di Cibinong (24/6).

Dia menjelaskan, tahun pertama meru-
pakan penanaman, tahun kedua merupakan 
pemeliharaan dan tahun ketiga baru dilihat 
keberhasilan tanaman.

Dijelaskan dalam crash progam tersebut, 
juga melibatkan SPH I Bogor, Sentul Eco 
Edu Tourisme Forest. Tujuannya  adalah 
untuk mempercepat penutupan kawasan 
hutan di KPH Bogor.

Selain crash progam, KPH Bogor telah 
mencapai produksi getah lampui NPS. Se-
hingga KPH Bogor menjadi rangking I dalam 
pencapaian produksi getah di lingkungan 
KPH Drive Jawa Barat dan Banten. Untuk 
lingkup KPH Bogor, BKPH Jonggol men-
duduki rangking pertama dalam produksi 
getah, yaitu mencapai 80 %. 

“ Sehingga  Juli 2014, produksi getah 
tercapai sesuai target yang ditetapkan 
dalam RKAP 2014,” jelas Imam Widodo.

Keberhasilan produksi getah, lanjut 
Widodo, tidak terlepas dari upaya pimpinan 

di KPH Bogor  
memberi mo-
tivasi kepada 
tenaga peny-
adap di lapan-
gan. Bahkan, di 
salah satu RPH 
di lingkup BKPH 
Jonggol diang-
kat Wakil Man-
tri yang bertugas 
khusus untuk 
mengawal pen-
capain produksi 
getah.

Imam Wido-
do juga mengin-
formasikan bah-
wa sebanyak 17  
pegawai di ling-
kungan KPH Bo-
gor lulus seleksi 
untuk diangkat sebagai pegawai penuh. 
Test yang diselenggarakan secara serantak 
di seluruh wilayah kerja Perum Perhutani, 
untuk KPH Bogor diikuti 87 peserta. 

“ Sebenarnya yang diusulkan lebih dari 
itu, namun ada beberapa yang mengundur-
kan diri, ada juga, seorang mandor, dicoret 
karena melanggar disiplin pegawai antara 
lain terlibat kegiatan illegal loging. Sehingga 
ditarik ke kantor KPH, “ ungkapnya. 

“Sanksi atau hukuman  ini sebagai shock 
teraphy bagi yang bersangkutan maupun 

bagi  karyawan lain,” tegasnya.
Namun,   Waka KPH Bogor itu menyay-

angkan dari 17 karyawan  yang lolos test itu 
tidak satupun dari tenaga penyadap. Oleh 
karena itu, KPH Bogor membuat surat kepa-
da Direksi Perhutani agar tenaga penyadap 
yang telah punya prestasi dan dedikasi itu 
dapat perhatian khusus. 

“ Pak Heru Siswanto, Direktur Produksi 
merespon usulan itu untuk ditindaklanjuti,” 
ungkap Imam Widodo. 

MU 

Penanaman Crash Progamme 2014

Waka Adm/KSKPH Bogor Imam Widodo, S.Hut

KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
Berlarut – larutnya masalah tenurial di 

Perhutani, khususnya di KPH Purwakarta, 
karena persoalan masa lampau yang belum 
tuntas. Misalnya, masalah tukar – menukar 
yang tidak dibarengi dengan pengukuhan 
kawasan pengganti. Pada akhirnya, per-
soalan itu terus timbul di kemudian hari dan 
menjadi beban KPH.

 “Masyarakat terus demo menuntut hak 
di kantor KPH,” kata  Waka KPH Purwakarta 
bagian Barat H. Cecep Mahpudin.S.Hut.MM 
di kantor KPH Purwakarta, kamis (26/6). 
“Dan, ketika dibawa ke ranah hukum, Per-
hutani kalah.”

Salah satu proses tukar – menukar yang 
belum tuntas adalah blok Cintayan. Dari luas 
lahan di KPH Purwakarta 394 hektar, 88,5 
hektar diklaim oleh Emad bin Uci sebagai 
lahan miliknya berdasarkan peta Top Dam 
yang dimilikinya. Dalam peta  tersebut,  blok 
Cantayan yang diklaim keluarga Emad bin 

Tukar Menukar Belum Tuntas Jadi Beban KPH

Waka Adm/KSKPH Purwakarta bagian 
Barat  H Cecep Mahpudin, S.Hut, MM

Uci  masuk  provinsi   West Jawa, bukan 
West Java. 

Tahun 1998, Emad bin Uci menggugat  
Perhutani  ke PN Purwakarta. Gugatan per-
data   dikabulkan  dengan menghukum Per-
hutani  untuk  membayar ganti  rugi sebesar 
Rp 8,8 milyar. Proses hukum selanjutnya,   
Perhutani  mengajukan banding ke pen-
gadilan tinggi dan kasasi. Pengadilan Tinggi 
membatalkan putusan PN Purwakarta, 
demikian pula dalam kasasi MA nomor 1108 
K/ Pdt/2006 tanggal 15 November 2007  
menguatkan keputusan pengadilan tinggi. 
Namun, pihak penggugat mengajukan PK. 
Berdasarkan putusan PK MA nomor 737.PK/
Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012  mengab-
ulkan warga Cantayan dan membatalkan 
kasasi Perhutani. 

“Padahal dari bukti – bukti yang disodor-
kan penggugat lemah,” tegasnya. “ Kita ka-
lah negoisasi. Selain itu, dalam komunikasi 
sosial yang kita lakukan harus ada materi 
penyadaran hukum,” ujarnya.  Proses ini 
terus berjalan. Kementerian Kehutanan se-
dang melakukan perlawanan. 

MU 

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Akhir Juni kemarin segenap karyawan 

Perhutani BKPH Tawaran KPH Kebonharjo 
yang dipimpin langung Asper/KBKPH Ta-

Baksos Pengurukan Jalan
Asper BKPH Tawaran bersama Danramil Kenduruan dalam bhakti sosial pengurukan 

jalan berlubang.

yaitu ketersediaan bibit yang 
baik, kemudian feeding 
berupa pemberian pakan 
ternak yang cukup sesuai 
dengan kebutuhan nutrisi 
hewan ternak, serta man-
agemen yang baik dalam 
mengeloa hewan ternak.

Pada kesempatan 
yang sama Administratur 
Perhutani KPH Randub-
latung yang diwakili oleh 
wakil administratur Wilayah 
Randublatung  Utara, Sub-
owo menyambut baik upaya 
tersebut , karena dengan 
penguasaan ilmu beternak 
sapi tersebut tentunya jika 
dilakukan dengan kemauan 
yang tinggi dipastikan akan 
memperoleh hasil yang 
maksimal.

 Terkait dengan rencana 
lahan yang akan digunakan 
untuk menanam hijauan makanan ternak ( 
HMT ) pihaknya menyediakan lahan dalam 
kawasan hutan di sekitar Desa gliron.

“ Jika masyarakat serius dalam beru-
saha dan ingin melakukan penanaman HMT 
Perhutani tidak keberatan untuk menyedikan 
lahan untuk tanaman tersebut. Karena lahan 

hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat 
desa Ngliron untuk kegiatan penanaman 
palawija pun Perhutani juga mengijinkan. 
Yang penting masyarakat bisa menjaga 
kelangsungan tanaman pokok dan jangan 
melakukan tindakan gangguan keamanan 
hutan,” jelas Subowo.  

Hms Rdb/Andan

waran, Dian Eka Pratama,  bersama TNI 
Koramil Kenduruan mengadakan kegiatan 
pengurukan jalan berlubang yang meng-
hubungkan Jatirogo menuju Jepon-Blora. 
Jalan berlubang yang menghubungkan 
propinsi Jatim dan Jateng tersebut berba-
tasan dengan hutan petak 108 RPH Gato 
BKPH Tawaran.

“ Jalan berlubang itu milik Pemda Tuban. 
Sudah agak lama rusaknya, sementara lalu 
lalang pengendara kendaraan bermotor 
ramai sekali, ini sangat membahayakan, 
apalagi berada dalam kawasan hutan kita,”  
katakan Dian Eka Pratama.

Bahkan, linjut Dian beberapa waktu yang 
lalu di jalan berlubang sekitar 0,5 m itu per-
nah terjadi kecelakaan sampai meninggal 
dunia. 

“ Ini sangat memprihatinkan kita ber-
sama,” tambah Dian.

Sebagai bentuk kepekaan dan kepedu-
lian sosial, maka bersama Koramil Kend-
uruan secara serempak mengadakan bhakti 
sosial menguruk jalan berlubang tersebut 
dengan pasir pedel sekitar 12 M3 (2 rit 
truk). 

Dengan segala keterbatasan dikatakan 
Dian pihaknya selalu berupaya untuk ikut 
merasakan apa yang menjadi keinginan 
masyarakat, termasuk kenyamanan peng-
guna jalan yang kebetulan berdampingan 
dengan hutan. 

“ Hal tersebut sebagai bentuk perwuju-
dan dari kelola sosial dalam menerapkan 
prinsip pengelolaan hutan lestari,” jelas 
asper berkacamata itu.

Sementara, menurut Danramil Kend-
uruan, Kapten Warsito, ia bersama anggota 
menyatakan rasa sangat senang dan me-
nyambut baik ajakan Perhutani dalam ber-
partisipasi meringankan beban masyarakat 
utamanya mengenai akses akomodasi.  

“ Ini sangat penting bagi kebaikan ber-
sama. Dengan peralatan seadanya, kami 
senantiasa siap untuk bhakti masyarakat 
dengan bergotong-royong sehingga jalan 
yang kita lewati setiap hari menjadi nya-
man dan aman. Sebab, jalan yang sudah 
berlubang ini jika dibiarkan akan lebih parah 
rusaknya dan merugikan kita semua,” Kat-
anya.

Masih menurut Warsito, dengan sikap 
sering peduli terhadap lingkungan, hal ini 
akan meningkatkan keharmonisan dalam 
komunikasi dengan masyarakat. 

“ Demi kepentingan nusa dan bangsa ka-
panpun Perhutani membutuhkan,  kami dan 
semua anggota siap untuk mendapinginya,” 
tegas koramil yang murah senyum itu. 

Kegiatan pengurukan jalan diikuti lebih 
dari 50 orang, terdiri dari karyawan BKPH 
Tawaran dan Polhutmob KPH Kebonharjo, 
jajaran Koramil Kenduruan dan beberapa 
tokoh masyarakat desa Jlodro kecamatan 
Jatirogo Kabupaten Tuban termasuk warga 
desa Bancang Kecamatan sale. 

Hms Kbh/Wiyoso-Damin
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
Untuk mengindentifikasi ancaman terha-

dap gangguan keamanan hutan, Perhutani 
Drive Jawa Barat dan Banten membagi  dua 
zonasi, yaitu  zonasi green (hijau)  dan zona-
si  red (merah). Zonasi green masih dipilah 
lagi menjadi  agak rawan, cukup rawan, dan 

rawan. Untuk  zonasi red merupakan kondisi 
kawasan hutan yang sangat rawan.

Demikian diungkapkan Ahmad Nasir  
KSS  Komsos  dan Dadan Sukma  Staf 
Komsos  Drive Jawa Barat dan Banten  
usai pembekalan komunikasi sosial di KPH 
Purwakarta, kamis (26/6). Semua kategori 

KERJA KERAS : Adm/KKP Purwakarta, Ir Mulyadi, MM  menegaskan dalam bulan Ramadhan 
dan menjelang Lebaran  seluruh jajaran KPH Purwakarta untuk tetap kerja giat, termasuk dalam mencegah 
ancaman gangguan kawasan hutan. Hal itu disampaikan ketika menutup Sosialisasi Komsos KPH Purwakarta 
yang diikuti para mandor dan RPH lingkup KPH Purwakarta (26/6). Tampak Adm/KKPH Purwakarta didam-
pingi Waka KPH Purwakarta bagian Barat dan jajaran KPH Purwakarta dalam kegiatan tersebut. MU

Mandor Polter dan KRPH Perlu 
Dilatih Teknik Komunikasi

tersebut kemudian 
dibuat item – item per-
tanyaan dengan skor 
tertentu. Untuk agak 
rawan jumlah skor 
100, cukup rawan 101 
– 120, cukup rawan 
120 – 149, dan sangat  
rawan 150 – 200.

Pengindentifika-
sian akan memudah 
Perhutani Drive 
Jawa Barat dan 
Banten dalam meny-
elesaiakan  masalah  
gangguan keamanan 
hutan. Sebagai misal, 
untuk kategori rawan 
dapat dilihat dari 
dua sisi.  Pertama, 
gangguan potensi  
tinggi, namun gang-
guan  keamanan dan 
sosial rendah; dua 
sebaliknya,  gang-
guan potensi rendah, 
namun gangguan  
keamanan dan sosial 

tinggi. Untuk kategori rawan, gangguan po-
tensi, keamanan, dan sosial sangat tinggi. 
“Posisi Drive Jawa Barat dan Banten  rawan, 
“ jelasnya.

Untuk mengatasi, tambah Dadan Sukma, 
dibuat  rencana tindak lanjut atau RTL dalam 
per semester.  Pembuatan RTL melibatkan 
antara lain melibatkan asper setempat untuk 
6 bulan ke depan. Implementasinya dalam 
bentuk patrol simpatik; penyuluhan PHBM 
(termasuk keamanan)a; pendekatan kepada 
tokoh masyarakat; penyadaran hukum, baru 
terbatas, pencuri dan mantan pencuri; ko-
laborasi dengan PHBM, atau dalam posisi 
aksion; serta mediasi dan negoisasi untuk 
konflik – konflik sosial.

“Yang terakhir ini sangat sulit. Karena 
belum punya tenaga ahli,” jelasnya. “Imple-
mentasi yang terakhir untuk   strata C yaitu  
kawasan hutan diakui sebagai hak milik, 
namun belum ada dokumen yang mendu-
kungnya.”

 Implementasi untuk menyelesaikan 
masalah gangguan kawasan hutan  banyak 
kendala di lapangan. Antara lain, tenaga 
lapangan,  seperti mandor dan mantri,  be-
lum pernah dibekali teknik berkomunikasi. 
Alasannya klasik. Belum ada anggaran. Se-
hingga ketika berkomunikasi dengan kepala 
desa tidak tepat sasaran.

“Ke depan, mandor Polter dan KRPH 
dilatih teknik berkomunikasi, agar mereka 
mampu  mengungkapkan permasalah den-
gan pihak ekternal secara lugas dan mudah 
dicerna dan difahami,” tegasnya. 

Dadan Sukma pun menambahkan, dari  
6 pendekatan tersebut kemudiaan dibreak-
dwon menjadi 19 elemen yang terdiri dari 
keamanan 7, potensi 5, dan sosial 7. 

“ Dalam elemen keamanan  ada 
pendekatan hukum,” jelasnya.  MU Ahmad Nasir, Dadan Sukma, dan Suryana

KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
Jajaran keamanan  KPH Kuningan ber-

sama petugas lapangan  berhasil  gagalkan 
dua tindak pidana pencurian kayu  yang 
terjadi di kawasan hutan KPH Kuningan. 
Dua  kejadian itu  berlangsung  22 Mei  dan 
28 Mei  2014.

“Ini salah satu bentuk tri sukses KPH 
Kuningan dalam bidang keamanan,” jelas 
Waka KPH Kuningan Erwin Lukmandiar, 
S.Hut  yang didampingi Danru PolhutMob 
KPH Kuningan  Utom Priatna dan Pabin 
KPH Kuningan  di kantor KPH Kuningan 
(18/6).

Kejadian pada 22 Mei 2014, diawali 
oleh informasi masyarakat  tentang indikasi 

terjadi illegal logging. Informasi itu kemu-
dian ditindaklanjuti dengan patrol bersama 
Polhut KPH Kuningan dengan petugas 
lapangan. Petugas memergoki pengendara 
sepeda motor dengan membawa kayu jati 
sebanyak 3 potong. 

“Begitu melihat ada patroli, pelaku lang-
sung kabur dan meninggalkan sepeda motor 
bersama kayunya,” terang Utom Priatna. 

Tempat kejadian perkara  di desa Ton-
jong Kecamatan PaselemanKabupaten 
Cirebon itu, kemudian oleh petugas lapan-
gan, Jamhuri, melaporkan  ke Polsek Waled 
dengan  nomor  STPL/68/V/2014/Polsek  
tanggal 24 Mei 2014. “Pelaku masih dalam 
penyilidikan. Kayu ditengari berasal dari 

salah satu RPH lingkup BKPH Ciledug. 
Kerugian ditaksir Rp 1.304.000.

Kejadian berikutnya, 28 Mei 2014, 
hampir mirip dengan kajadian 22 Mei 2014. 
Sekitar pukul 01.30 WIB,  sepeda motor 
Honda Fit S, warna hitam, Nopol E 2456 YP  
membawa 14 batang kayu persegi tanpa 
SKSHH yang melintas di Dukuhbadag Kec 
Cibingbin Kab Kuningan.  Pada saat itu, jaja-
ran Polhut KPH Kuningan bersama petugas 
lapangan melakukan operasi rutin. Pas  me-
lihat sepeda motor dengan membawa kayu 
langsung dihentikan.

“ Karena pengendara sepeda motor, Tri-
sandiana alias Andi (25 tahun),  tidak dapat 
menunjukkan dokumen SKSHH, maka dia  
diserahkan ke Polsek Cibingbin. Kemudian 
dibuat LP dengan nomor polisi : STP/55/V/
2014/Polsek ,” jelas Utom Priatna. Pemuda  
yang beralamat  Dusun I RT 03/RW 01 
desa Bantarpanjang Kec Cibingbin  Kab 
Kuningan sedang diproses lebih lanjut oleh 
aparat kepolisian.Akibat kejadian tersebut, 
KPH Kuningan mengalami kerugian Rp 5. 
425.000.

Erwin Lukmandiar mengatakan, untuk 
keamanan KPH Kuningan sampai sekarang 
mengalami penurunan baik dilihat dari sisi 
kajadian maupun kerugian. Ada penurunan 
50 % dibandingkan  tahun yang lalu.  

“ Kerawanan illegal loging berkaitan 
dengan perbatasan tenurial dengan Drive 
Regional Jawa Tengah, yaitu  KPH Balapu-
lang,” jelasnya.

Maka itu mengatasinya, lanjut Waka 
KPH Kuningan, MoU antara KPH Kuningan 
dan KPH Balapulang itu harus diefektifkan 
lagi.  

“Koordinasi bidang keamanan antar dua  
KPH tersebut, terutama untuk mencegah 
pencurian kayu dari kawasan  hutan,  harus 
ditingkatkan,” tandas Erwin Lukmandiar.  

MU

Jajaran Keamanan Amankan Kayu Curian

Waka Adm/KSKPH Kuningan didampingan Danru Polhutmob KPH Kuningan dan Pabin 
KPH Kuningan.

DALAM produksi  dari hasil hutan, 
banyak faktror yang mempengaruhi. Selain 
masalah sumber daya manusia (tenaga), 
musim yang tidak menentu, juga masalah 
teknologi yang digunakan. Faktor teknis 
ini yang terkadang luput dari pertimbangan 
manajemen BOD Perhutani.

KPH Kuningan  melakukan berbagai 
produksi ditengah musim yang tidak me-
nentu. Produksi  itu berupa  kayu baik   jati 
mupun rimba, hasil hutan bukan kayu atau 
HHBK, dan  daun kayu putih  sebagaimana 
yang ditargetkan dalam RKAP    2014.

Produksi  kayu jati,  dari target 2.104 m3, 
sampai Mei  sudah tercapai 1.376 m3  (62 
%).  Berarti sudah diatas NPS. Kemudian, 
target rimba sebanyak 5.046 m3, sudah ter-
capai 2.694 m3 (52 %). 

“Secara keseluruhan target produksi 
kayu sebanyak 7.150 m3,  sudah tercapai 
4.070 % atau 56 %,” jelas Kasi PSDH KPH 
Kuningan Mumu Misbahul Munir.

Akhir  juli untuk tebangan jati diperki-
rakan sudah selesai. Akan tetapi, untuk 
produksi kayu rimba, khususnya pinus, 
tergantung pada pihak  ke-3 (permintaan 
pembeli).

Untuk produksi  daun kayu putih,  dari  
930 ton, sampai Mei 2014 sudah tercapai 
115 ton atau 12 %.  Pencapaian yang masih 
rendah ini, melecut seluruh  jajaran KPH 
Kuningan untuk bekerja lebih keras dan  op-
timis sampai akhir tahun ini   target pungutan 
kayu putih tercapai.

Dia berkilah, pada bulan  Februari 
– Maret, pabrik  kayu putih sedang dalam 

Produksi Kayu Capai NPS, Lainnya Menyusul

Kasi PSDH KPH Kuningan H Mumu Mis-
bahul Munir, BsCf.
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Innaa lillahi Wainnaa ilaihi Roji’un
Segenap Karyawan dan Karyawati KPH Majalengka

Mengucapkan

Turut berduka cita yang sedalam - dalamnya atas wafatnya :

Hj. YENI MULYANI 
( Usia 49 Tahun )

( Istri  Bpk H.Ir. Jejen, MM /Administratur / KKPH Majalengka )

Pada  hari Sabtu,  28 Juni 2014 Pukul 22.00 WIB. Semoga Almarhumah 
diterima amal ibadahnya dan diampuni segala Kekhilafannya  serta dilipatgandakan 

semua amal kebaikan almarhumah oleh Allah SWT. Aamiin
Almarhumah meninggalkan satu orang putra dan dua orang putri  : 

   1. INDRA PRATAMA
   2. INDRI AGUSTINI
   3. NURUL FITRI SILVANI     
     

Semoga keluarga yang ditinggalkannya diberikan keiklasan, ketabahan dan 
kesabaran lahir batin

AGUS KUSWARA, SE
Kepala Tata Usaha KPH Majalengka

Atas Nama Karyawan/Karyawati KPH Majalengka

Ujicoba Penggunaan PTO
KPH BANTEN DIVRE JANTEN
Dalam upaya pencapaian target produksi kayu yang ada di 

Perum Perhutani KPH Banten, berbagai upaya telah dilakukan agar 
kayu dapat keluar dari hutan, sehingga dapat dipasarkan sesuai 
dengan kebutuhan pasar yang ada. Mengingat lokasi atau petak 
tebangan yang ada di KPH Banten cukup jauh dan kontur lapangan 
yang lumayan agak terjal, maka  proses untuk mengeluarkan kayu 
dari hutan cukup berat dan sulit.

 Untuk mengatasi  masalah angkutan tersebut, KPH Banten 
melakukan uji  coba alat  power take off (PTO)   di  tebangan petak 
13 RPH Sobang BKPH Sobang (18/5). Kegiatan ini dipimpin lang-
sung Administratur/KKPH Banten, Waka Adm/KSKPH Banten Barat, 
Asper/KBKPH Sobang, KRPH Sobang  dan Mandor Tebang RPH 
Sobang. 

Uji coba  power take off dilakukan pada dua batang kayu jati 
dengan panjang   kayu sekitar 15 meter dan jarak sarad sekitar 50 
meter. 

Tujuan penggunaan PTO   untuk dapat mengeluarkan kayu dari 
lokasi-lokasi yang cukup terjal yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga 
manusia, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan agar tetap 
lestari. 

Adm/KKPH Banten,  Cucu Suparman, S.Hut  berharap PTO  
dapat memperlancar kegiatan produksi kayu yang ada di KPH 
Banten. 

“Sehingga target produksi kayu yang telah ditetapkan oleh peru-
sahaan dapat tercapai sesuai tata waktu yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan,” katanya, berharap. 

Hms Btn/Hppi- Yaya

KEBERHASILKAN membuat perse-
maian stek pucuk JPP di KPH Kuningan 
mengilhami pembuatan persemaian  tana-
man kayu putih stek pucuk. Stek pucuk ini 
sudah diuji coba untuk tahun tanaman 2013  
seluas 45 hektar di BKPH Ciledug.

“Pertumbuhannya  cukup bagus,” un-
gkap Kasi PSDH KPH Kuningan H Mumu  
Misbahul Munir, BScF  di kantor KPH Kunin-
gan, rabu (18/6). Setelah dipungut daunnya, 
kemudian diuji coba rendemennya 0,75 %. 
“Ini berarti bagus, padahal yang lokal cuma 
0,63 %. Ada perbedaan 12 %,”  jelasnya.

Inovasi  pengembangan bibit den-
gan metode  kayu putih stek pucuk  tidak 
terlepas dari para peneliti di Pusat Peneli-
tian dan Pengembangan Hutan Perhutani di 
Cepu. Berkat merekalah persemaian  JPP 
stek pucuk  maupun   kayu putih stek pucuk  
dikembangkan. “Bibit  kayu putih stek pucuk  
dari Puslitbanghut Perhutani di Cepu,” kata 
Mumu Misbahul Munir. Untuk Perhutani 
Drive Jawa Barat dan Banten  baru dikem-
bangkan di KPH Kuningan. “SOP persemai-
annya hampir sama dengan SOP  JPP stek 
pucuk,” terang Kasi PSDH KPH Kuningan.

Mumu Misbahul Munir mengungkap-
kan ketika Pak Faiz  meninjau tanaman 
kayu putih stek pucuk  terkesan dengan 
perkembangan pertumbuhannya. “Potensi 
ini harus dikembangkan,” kata Kasi PSDH 
KPH Kuningan menirukan pesan Pak Faiz.  
Sesuai RJP KPH Kuningan,  tanaman kayu 
putih stek pucuk  akan dkembangkan  sel-
uas 3 000 hektar  tersebar di BKPH Ciledug, 
BKPH Waled, dan BKPH Cibingbin.

Dalam kaitan kebon persemaian JPP 

stek pucuk  di KPH Kuningan, Mumu Mis-
bahul Munir mengatakan  pertumbuhannya 
cukup bagus karena  imun dari penyakit.   
Pada tahun 2014, persemaian kebon stek 
pucuk JPP KPH Kuningan  sebanyak  1. 
624. 231 plances. Target  sebanyak itu 
sudah tercapai 90 % dan bibit jadi 69 %.  
“Bibit sebanyak itu ditanamam pada  musim 
tanam 2014  untuk KPH Kuningan dan KPH 
lainya baik itu tanaman rutin maupun crash 
progam,” ungkapnya.

Sebagai misal, JPP stek pucuk  dialo-
kasi ke KPH Kuningan sebanyak   316. 
611 plances (rutin)  dan 217.420 plances 
(crash program), KPH Sukabumi sebanyak 
289.387 plances (rutin) dan 100.899 plances  
(crash program), KPH Garut 38.546 plances 
(rutin) dan 78.085 plances  (crash progam), 
KPH Tasikmalaya 82.000 plances  ( rutin) 
dan 275.432 plances (crash progam), dan 
KPH Majalengka  165.851 plances (crash 
progam). MU

Kembangkan Persemaian Stek Pucuk Kayu Putih

perbaikan sehingga untuk sementara tidak 
memungut daun kayu putih. Baru bulan 
April kegiatan memungut bahan baku untuk 
pembuatan minyak kayu putih mulai  berja-
lan efektif.  

“Selain itu, terjadi pemisahan kewenan-
gan pada level managemen. Drive produksi 
dan Divre Komersial. 

“KPH  sebatas  pemasok,” dalih Mumu 

Misbahul Munir.
Untuk  usaha wisata dari target Rp 75 

juta, baru tercapai  Rp 22 juta. Lokasi – lako-
si wisata yang dikelola KPH Kuningan belum 
diserahkan ke  Drive Wisata. Untuk HHBK 
jenis padi sampai sekarang  KPH Kuningan 
sudah memperoleh pendapatan sebesar Rp 
68.700.000. 

MU 

Salah satu potensi   agroforestry  di 
KPH Kuningan adalah  budi daya tanaman 
porang. Ke depannya, tanaman ini akan 
dijadikan ikon Kuningan dan usaha produk-
stif   bersama LMDH.  Karekteristik wilayah 
cukup bagus  sehingga tanaman porang 
dapat dikembangkan di kawasan hutan yang 
dikelola KPH Kuningan.

Menurut KSS PHBM KPH Kuningan 

Yunus pada tahun 2013  dikembangkan 
tanaman di BKPH Cibingbin  seluas 3 hektar 
dengan 15 ribu pohon. “Ditanam Desember 
2013 lalu,” ungkapnya di kantor KPH Kun-
ingan, rabu  (18/6).Bibit porang berasal dari 
KPH Majalengka yang telah mengembang-
kan budi daya tanaman porang.

Dalam pengembangan budi daya tana-
man porang, Pemkab Kuningan melalui 

Kucuran APBD  2014
Untuk Budidaya Porang

Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah 
memperoleh dukungan biaya dari APBD 
2014/ 2015.Selain itu, juga ada pengemban-
gan kapolaga untuk KPH Kuningan bagian 
selatan.”Biaya bibit diambil dari APBD terse-
but,” kata Yunus.”Ini merupakan sinergitas 
KPH Kuningan dengan Pemkab Kuningan.”

APBD 2014 sebesar Rp 150 juta itu 
merupakan biaya stimulan antara lain untuk 
pembinaan dan pelatihan LMDH, penyedi-
aan sarana – prasarana, dan  penanaman 
bibit dan pupuk. 

“Untuk pemeliharaan selayak nya dilaku-
kan LMDH,”  kilah Yunus.

Tahun 2014, beberapa LMDH yang akan 
terlibat dalam pengembangan tanaman 
porang yiatu LMDH Puncak Manik desa 
Cimulya Kecamatan Cimahi Kuningan ma-
suk  bersinggungan dengan kawasan hutan  
BKPH Ciledug  KPH Kuningan.

Kemudian LMDH Wanakerta desa Sa-
kerta Timur Kec Darma  masuk dalam RPH 
Heurkuning BKPH Garawangi.

“ Untuk tahun 2015, KPH Kuningan akan 
mempersiapkan LMDH betul – betul siap 
dan berkomitmen kuat untuk pengemban-
gan  budi daya tanaman porang,” tegas KSS 
PHBM KPH Kuningan.

Dalam pengembangan porang ada 
tantangan yang harus cepat diatasi, lanjut 
Yunus, harus cepat diatasi terutama soal 
dukungan internal KPH Kuningan. Kemu-
dian, LMDH harus kerja ekstra keras agar 
memperoleh hasil yang maksimal. Karena 
itu pembinaan dilakukan secara intensif  
agar  budi daya porang dapat tercapai seba-
gaimana yang diharapkan. 

“Harapannya sinergitas semua pihak 
dapat berjalan baik. Ke depannya, tidak 
menutup kemungkinan  dapat menggaet 
insvestor,” kata KSS PHBM Kuningan, ber-
harap. 

MU 

 KSS PHBM KPH Kuningan bersama 
salah satu staf..

Lokasi persemaian stek pucuk tanaman kayu putik.
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Pimpinan dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur Divre Jateng

 mengucapkan :

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1435 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Pekalongan Timur
Akhmad Taufik, S.Hut Msi 

DIVRE JATENG - Sebagai tradisi tahunan di bu-
lan Ramadhan Direksi Perum Perhutani usai meng-
gelar buka bersama di Divisi Regional Jatim, kali ini 
giliran Divisi Regional Jateng. 

“ Ini memang sudah menjadi kebiasaan Perhu-
tani yang tujuannya untuk mengakrabkan suasana 
dengan jajaran di daerah. Kita perlu setahun sekali 
kita sambil ngobrol sekaligus kita memberikan pem-
binaan-pembinaan kepada masalah organisasi,” 
kata Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang 
Sukmananto kepada pers di sela acara buka bersa-
ma dengan jajaran karyawan Divisi Regional Jateng 
di gedung Rimba Graha (10/7).

Dirut Perhutani Bambang Sukmananto dalam 
Safarai Ramadhan tersebut juga disertai Direktur 
SDM  dan Umum, Teguh Hadi Siswanto, Direktur 
Pengelolaan Sumberdaya Hutan, Heru Siswanto 
dan seorang pejabat Dewan Pengawan Perhutani 
Wawan Siswantono.

Meski dalam kaitan suasana puasa Ramadhan 
pembinaan yang dilakukan petinggi Perhutani itu 
lebih kepada masalah-masalah intern perusahaan 
terkait suasana politik yang sedang berkembang 
saat ini. Karena dikatakan Bambang, mayoritas 
karyawan Perhutani yang berada di daerah pasti 
rawan juga terhadap kegitan politik itu. Makanya 
ia memutuskan bahwa di Perhutani tidak boleh ada 
kegiatan politik yang mengatasnamakan institusi.

 “ Ini penting tidak seperti dibanding lima tahun 
yang lalu yang ikut-ikutan ramai. Tapi kalau itu se-
cara pribadi-pribadi yang terserah karena itu hak. 
Tapi kalau institusi saya larang,” lanjutnya sehingga 
hal ini tidak menimbulkan pertentangan-pertentan-
gan di internalnya Perhutani.

Selain itu, lanjut Bambang pentingnya pembi-
naan dalam menghadapi tantangan perusahaan 
pada lima tahun ke depan terkait dengan peruba-
han-perubahan besar yang telah dilakukan manaje-
men. Salah satu yang ditekankan adalah yang 
menyangkut dengan kepentingan sosial.

“ Sentuhan-sentuan sosial kita di lapangan be-
gitu besar maka pimpinan di daerah harus bisa men-
gayomi karyawannya di daerah dengan baik,” jelas 
Dirut seraya menegaskan agar penerapan nilai-nilai 
perusahaan ‘Jujur dan Peduli ’ terus didengungkan. 

Pengertian ‘Jujur dan Peduli ‘ sendiri di-
katakan Bambang ada banyak terjemahannya. 
Seperti peduli karyawan, peduli tanaman, peduli 
perusahaan ataupun peduli sosial yang terus di-
tanam pada setiap pembinaan karyawan. 

“ Karena sentuhan sosial kita bergitu besar di 
lapangan makanya Perhutani harus memberikan 
akses yang lebih banyak kepada masyarakat un-
tuk memanfaatkan lahan Perhutani melalui pro-
gram PHBM,” kata Bambang sehingga masalah 
komunikasi juga menjadi penting bagi segenap 
jajaran di lapangan. 

“ Komunikasi harus selalu ditingkatkan di 
semua level. Maka sebagai pejabat Perhutani 
harus sering berkomunikasi baik kepada bawa-
han dan masyarakat sekitar agar citra Perhutani 
tidak seperti dulu lagi. Karena kalau Perhutani 
tidak mau mengubah kita akan repot, sedang pe-
rubahan itu terjadi begitu cepat,” tegas Bambang 
yang sangat tidak suka pimpinan yang hanya 
mengandalkan anak buah.

Maka sebagai pejabat harus mempu berubah 
dengan meningkatkan kemampuan, meningkat-
kan komunikasi dan lain-lain agar lebih percaya 
diri dalam menghadapi berbagai masalah yang 
muncul.

Menyinggung kinerja jajarannya di daerah  
sejauh dia menyatakan secara umum baik tapi 
belum puas. 

“ Seperti target produksi getah pinus kita 
sampai semester pertama sudah cukup baik tapi 
saya belum puas,” kata Dirut. Namun ia makh-
fum juga belum tercapainya target lantaran juga 
disebabkan banyak faktor. 

“ Ya memang situasi dan kondisi saat ini 
seper ti masalah iklim kurang bersahabat atau 
juga karena situasi perekonomian dunia juga 
kurang bagus yang menyebabkan harga ber-
bagai produk turut jatuh seperti produk gon-
dorukem kita,” urai Bambang.

Dicantohkan Bambang, untuk produksi sada-
pan getah pinus di Divisi Regional Jateng misal-
nya yang tahun ini tidak sebagus tahun lalu. Dari 
target 2000 ton sampai memasuki bulan ketujuh 
baru tercapai 45 %. Tidak dipungkiri Bambang 
hal tersebut juga lantaran sulitnya mencari tena-
ga penyadap saat ini dan kurang bersahabatnya 
cuaca. Faktor lain juga karena pohon-pohon 
yang disadap rata-ratu juga sudah tua umurnya 
sehingga kadar getahnya juga sedikit.

“ Tapi sekarang sudah merangkak naik meski 
tidak sebaik dibandingkan tahun lalu,” tegasnya.

Untuk menyikapi tanaman pinus diatas, 
menjadi salah satu kebijakan besarnya adalah 
menanam pinus sebesar-besarnya. Penana-
man sudah dilakukan diseluruh wilayah dan 
diharapkan dalam 8 – 25 tahun tanaman pinus 
tersebut sudah bisa menghasilkan produktivitas 
yang tinggi.

Pada kesempatan tersebut Divisi Regional 
juga memberikan bingkisan dan bantuan ke 
pada anak-anak Yatim Piatu dar Yayasan Darus-
salam Baitul Ma'mur, Panti Asuan Darussalam 
Semarang. S.W 

Pentingnya Komunikasi 

Suasana pembinaan karyawan di Rimba Graha.
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Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Kesatuan Pemangkuan Hutan Banyumas Barat

Mengucapkan :

Selamat Idul Fitri
1 Syawal 1435 H

Minal aidin wal faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

Adm/KKPH Banyumas Barat
Ir. M Erwin MM

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1435 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Mantingan Divre Jateng

 mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Mantingan
Ir. Teguh Jati Waluyo

Mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Mohon Maaf Lahir dan Batin

Administratur/KKPH Pekalongan Barat
Anton Fadjar Agung Susetyo, S Hut

Selamat Hari Raya 
Idul Fitri 1435 H

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat Divre Jateng

DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR 
Ramadhan Istimewa, Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Timur berbagi kebahagiaan dengan 
memberikan santunan kepada anak yatim di ling-
kungan kerjanya, Senin, 30/6.

Direktur Utama Perum Perhutani, Bambang 
Sukmananto berkesempatan memberikan santu-
nan didampingi Kepala Divisi Regional Jawa Timur; 
Agus Setya Prastawa dan Iman Sandjojo Kadivre 
Jatim yang digantikannya, mengatakan; pemberian 
santunan ini merupakan bagian dari program corpo-
rate social responsibility (CSR) yang bertujuan un-
tuk membangun kebersamaan antara perusahaan 
dengan masyarakat sekitar dan pengejawantahan 
dari tata nilai; Peduli Perusahaan, Peduli Karyawan, 
Peduli Tanaman dan Peduli Sosial (4P).

Sekdivre Jawa Timur; Yahya Amin sebagai 
penggagas acara mengatakan; kehadiran anak-
anak yatim memberikan kesan yang sangat men-
dalam. 

“Berada didekat anak yatim menyadarkan kita 
akan ketabahan dan memotivasi kita untuk menja-
dikan perusahaan ini lebih maju”

“Hal ini menjadikan contoh bahwa dalam situasi 
apapun, kita tidak boleh menyerah, kita harus kuat 
dan tetap berpikiran positif, sehingga kami sangat 
senang dibulan yang penuh berkah ini kami dapat 
bertemu kembali dan berbagi dengan anak yatim 
piatu,” imbuhnya.

Seorang anak yatim bernama Indah yang 

berkesempatan berjabat tangan dengan Dirut 
mengaku senang dengan adanya perhatian dari 
Perhutani tersebut. Semoga memberikan motivasi 
bagi perusahaan lain untuk melaksanakan kegiatan 
berbagi seperti ini. 

“Saya mengucapkan terima kasih atas perha-
tian Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
kepada anak-anak yatim. Semoga apa yang di-
lakukan oleh perusahaan ini menjadi contoh bagi 
perusahaan lain,” harapnya.

Pada kegiatan ini Direktur Utama Perum Perhu-
tani; Bambang Sukmananto ditemani Direktur SDM 
& Umum; Teguh Hadi Siswanto, Direktur Pengem-
bangan Sumberdaya Hutan; Heru Siswanto, Direk-
tur Komersial Kayu; Mustoha Iskandar, Direktur 
Non Kayu; Mohamad Soebagja, Sekretaris Perusa-
haan; Hari Priyanto, Kepala Divisi Industri Kayu; Adi 
Pradana, segenap Kepala Biro Divre Jatim, serta 
segenap Administratur dan Kepala Seksi wilayah 
Divisi Regional Jawa Timur beserta ibu.

Selain kegiatan menyantuni anak yatim, buka 
puasa bersama, sholat tarawih dan tausiyah, dalam 
kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan 
hadiah lomba Fotografi dan puisi berkait lingkungan 
hidup tingkat Divre Jatim.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan pemberian 
kenang-kenangan dan tali asih kepada Bapak Iman 
Sandjojo yang memasuki masa purna tugas. 

Hms Mjk/Eko Eswe

Ramadhan Penuh Berkah,
Divre Jatim Santuni Anak Yatim

Dirut Perum Perhutani, Bambang Sukmananto memberikan santunan kepada anak-anak yatim. 

Selamat Hari Raya 
Idul Fitri
1 Syawal 1435 Hijriah

Minal aidin wal faidzin

Pimpinan dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Surakarta Divre Jateng

 mengucapkan :

Taqobqllahu minna wa minkun taqobal ya karim
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

IDUL Fitri memiliki arti kembali kepada ke-
sucian, atau kembali ke asal kejadian. Idul Fitri 
diambil dari bahasa Arab, yaitu fithrah, berarti 
suci. Kelahiran seorang manusia, dalam kaca 
Islam, tidak dibebani dosa apapun. Kelahiran 
seorang anak, masih dalam pandangan Islam, 
diibaratkan secarik kertas putih. Kelak, orang 
tuanya lah yang akan mengarahkan kertas putih 
itu membentuk dirinya. Dan dalam kenyataannya, 
perjalanan hidup manusia senantiasa tidak bisa 
luput dari dosa. Karena itu, perlu upaya mengem-
balikan kembali pada kondisi sebagaimana asal-
nya. Itulah makna Idul Fitri. 

Dosa yang paling sering dilakukan manusia 
adalah kesalahan terhadap sesamanya. Seorang 
manusia dapat memiliki rasa permusuhan, perti-
kaian, dan saling menyakiti. Idul Fitri merupakan 
momen penting untuk saling memaafkan, baik 
secara individu maupun kelompok. 

Budaya saling memaafkan ini lebih pop-
uler disebut halal-bihalal. Fenomena ini adalah 
fenomena yang terjadi di Tanah Air, dan telah 
menjadi tradisi di negara-negara rumpun Melayu. 
Ini adalah refleksi ajaran Islam yang menekankan 
sikap persaudaraan, persatuan, dan saling mem-
beri kasih sayang. 

Dalam pengertian yang lebih luas, halal-bi-
halal adalah acara maaf-memaafkan pada hari 
Lebaran. Keberadaan Lebaran adalah suatu 
pesta kemenangan umat Islam yang selama bu-
lan Ramadhan telah berhasil melawan berbagai 
nafsu hewani. Dalam konteks sempit, pesta ke-
menangan Lebaran ini diperuntukkan bagi umat 
Islam yang telah berpuasa, dan mereka yang 
dengan dilandasi iman. 

Menurut Dr. Quraish Shihab, halal-bihalal 
merupakan kata majemuk dari dua kata bahasa 
Arab halala yang diapit dengan satu kata pen-
ghubung ba (dibaca : bi) (Shihab, 1992: 317). 
Meskipun kata ini berasal dari bahasa Arab, 
namun masyarakat Arab sendiri tidak akan me-
mahami arti halal-bihalal yang merupakan hasil 
kreativitas bangsa Melayu. Halal-bihalal, tidak 
lain, adalah hasil pribumisasi ajaran Islam di 
tengah masyarakat Asia Tenggara. Halal-bihalal 
merupakan tradisi khas dan unik bangsa ini. 

Kata halal memiliki dua makna. Pertama, 
memiliki arti ‘diperkenankan’. Dalam pengertian 
pertama ini, kata halal adalah lawan dari kata 
haram. Kedua, berarti baik. Dalam pengertian 
kedua, kata halal terkait dengan status kelayakan 
sebuah makanan. Dalam pengertian terakhir 
selalu dikaitkan dengan kata thayyib (baik). Akan 
tetapi, tidak semua yang halal selalu berarti baik. 
Ambil contoh, misalnya talak (Arab: Thalaq; arti: 
cerai), seperti ditegaskan Rasulullah SAW: Talak 
adalah halal, namun sangat dibenci (berarti tidak 
baik). Jadi, dalam hal ini, ukuran halal yang patut 
dijadikan pedoman, selain makna diperkenan-
kan, adalah yang baik dan yang menyenangkan. 
Sebagai sebuah tradisi khas masyarakat Melayu, 

apakah halal-bihalal memiliki landasan teologis 
? Dalam Al Qur’an, (Ali ‘Imron: 134-135) diper-
intahkan, bagi seorang Muslim yang bertakwa 
bila melakukan kesalahan, paling tidak harus 
menyadari perbuatannya lalu memohon ampun 
atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak men-
gulanginya lagi, mampu menahan amarah dan 
memaafkan dan berbuat kebajikan terhadap orang 
lain. 

Dari ayat ini, selain berisi ajakan untuk saling 
maaf-memaafkan, halal-bihalal juga dapat diarti-
kan sebagai hubungan antar manusia untuk saling 
berinteraksi melalui aktivitas yang tidak dilarang 
serta mengandung sesuatu yang baik dan me-
nyenangkan. Atau bisa dikatakan, bahwa setiap 
orang dituntut untuk tidak melakukan sesuatu 
apa pun kecuali yang baik dan menyenangkan. 
Lebih luas lagi, berhalal-bihalal, semestinya tidak 
semata-mata dengan memaafkan yang biasanya 
hanya melalui lisan atau kartu ucapan selamat, 
tetapi harus diikuti perbuatan yang baik dan meny-
enangkan bagi orang lain. 

Dan perintah untuk saling memaafkan dan 
berbuat baik kepada orang lain seharusnya tidak 
semata-mata dilakukan saat Lebaran. Akan tetapi, 
harus berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. 
Halal-bihalal yang merupakan tradisi khas rumpun 
bangsa tersebut merefleksikan bahwa Islam di 
negara-negara tersebut sejak awal adalah agama 
toleran, yang mengedepankan pendekatan hidup 
rukun dengan semua agama. Perbedaan agama 
bukanlah tanda untuk saling memusuhi dan men-
curigai, tetapi hanyalah sebagai sarana untuk sal-
ing berlomba-lomba dalam kebajikan. 

Ini sesuai dengan Firman Allah, : “ Dan bagi 
tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia 
menghadap kepadanya. Maka berlomba-lom-
balah kamu (dalam) berbuat kebaikan”. (Q.S. 2:
148). Titik tekan ayat di atas adalah pada berbuat 
kebaikan dan perilaku berorientasi nilai. Perilaku 
semacam ini akan mentransformasi dunia menjadi 
sebuah surga. Firman Allah (SWT), : “ Bukanlah 
menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat 
itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari ke-
mudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang yang meminta-minta ; dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan 
zakat ; dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, benar (imannya) ; dan mereka 
itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. 2:177) 

Berangkat dari makna halal-bihalal diatas, 
pesan universal Islam untuk selalu berbuat baik, 
memaafkan orang lain dan saling berbagi kasih 
sayang hendaknya tetap menjadi warna ma-
syarakat Muslim Indonesia dan di negara-negara 
rumpun Melayu lainnya sebagai Islam rahmatan lil 
‘alamiin. SW/pesantrenvirtual

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1435 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan Divre Jateng

 mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Kedu Selatan
Ir. Toni Suratno, MM

SEGENAP PIMPINAN DAN JAJARAN MANAJEMEN
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN KUNINGAN

PERUM PERHUTANI DIVRE JANTEN

Selamat Idul Fitri 1435 H
Mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Mohon Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Kuningang
Ir. Aries Indra Supartha, Msi

Adm dan Seluruh Karyawan
Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo

Divisi Regional Jawa Tengah
Mengucapkan :

Selamat
Idul Fitri 1435 H

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Kebonharjo
Harris Triwahyunita, S Hut

22   BINA |  Edisi  05 Juli 2014 / Th XLI

22   

BINA |  05 Juli 2014 / Th XLI 23

 23



BINA DESA WANAB  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

Sharing 2013 Rp 1 M 
Lebih Diserahkan

 
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
KPH Banyumas Barat 13 Juni 2014 menyerahkan sharing 

produksi getah pinus dan kayu 2013 sebesar Rp1.031.976.849, ter-
diri dari sharing produksi getah pinus Rp 779.068.814 dan  sharing 
produksi kayu Rp 262.907.849 yang diserahkan kepada 89 LMDH 
dari 124 LMDH di KPH Banyumas Barat.

Rencana dan realisasi Produksi getah Pinus dan Kayu KPH 
Banyumas Barat 2013 getah pinus terealisasi 12,732.43. kg atau 
84 % dari rencana sebesar 15.152.000 kg. Sedang produksi kayu  
dari rencana 21.552.070 M3 realisasi 20.531.990 M3 dari tebangan 
penjarangan.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Erwin,MM. dalam sam-
butannya menyampaikan kepada seluruh Pengurus LMDH agar 
terus berupaya meningkatkan produksi getah pinus karena produksi 
yang tinggi juga berpengaruh pada perolehan uang sharing. Dis-
amping  meningkatkan produksi getah Erwin juga mengingatkan 
dan meminta LMDH membantu kesuksesan program-program 
kemitraan. sampai dengan 2013 KPH Banyumas Barat dikatakan 
Erwin telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 1.665.625.000 
kepada masyarakat sekitar desa hutan.  Dana tersebut digulirkan 
untuk membantu modal usaha produktif dan kepada 25 LMDH yang 
tidak menerima sharing.

Seperti LMDH yang memiliki pangkuan hutan atau kelas hutan 
mangrove masih banyak potensi-potensi yang bisa digali untuk dik-
erjasamakan, seperti kerjasama pengelolaan Minyak Kayu Putih, 
Kerjasama Tambak dan Pertanian Padi.

Pada kesempatan itu KSS Binling KPH Banyumas Barat, Rasto 
juga menegaskan agar LMDH bekerjasama dengan baik dalam 
memberdayakan hutan melalui usaha produktif di luar dan didalam 
kawasan hutan.  

Sp. Hms Bmsb/ Mj Ada-SW

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Erwin,MM menyerah-
kan sharing hasil getah.

Sharing Rp 586, 3 Juta 
untuk LMDH Kab. Tegal 
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Bertempat di lapangan obyek wisata Waduk Cacaban Kabu-

paten Tegal KPH Balapulang menyerahkan dana sharing kayu dan 
non sebesar Rp 586,3 juta untuk LMDH Kabupaten Tegal. Secara 
simbolis, dana sharing diserahkan oleh Kepala Biro Produksi Divisi 
Regional Jawa Tengah, Dwi Wicahyono kepada Bupati Tegal Enthus 
Susmono yang kemudian diserahkan kepada perwakilan LMDH.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Kabupaten Tegal, Ir 
Khofifah MM dalam sambutannya mengatakan bahwa dana bagi 
hasil tersebut dari tiga KPH yakni Balapulang, KPH Pekalongan 
Barat dan KPH Pemalang. Sharing di serahkan kepada 57 LMDH di 
wilayah Kabupaten Tegal.

“ Jumlah sebesar Rp 586.281.041terdiri dari KPH Balapulang 
Rp 396.914.944 untuk 15 LMDH, KPH Pemalang Rp 113.746.097 
untuk 13 LMD, dan KPH Pekalongan Barat Rp 75.620.000 untuk 29 
LMDH,” kata Khofifah.

Guna mengoptimalkan Pengalolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM), lanjut Khofifah saat ini telah dibentuk Forkom PHBM yang 
diketuai oleh Asisten II Setda, Ir. Toto Subandrio.

Sementara itu Kepala Biro Produksi Perhutani Divisi Perhutani  
Regional Jawa Tengah, Ir Dwi Wicahyono mengemukakan.bahwa di 
Jateng terdapat 1.194 LMDH. Selama 12 tahun terakhir dana bagi 
hasil yang telah diserahkan kepada LMDH telah mencapai Rp 126,6 
Milyar. Itu belum profisi Sumberdaya Alam PSDA yang masuk ke 

Rekening ke masing masing Pemkab maupun Pemkot di wilayah 
Jateng.

Sedang Bupati Tegal Enthus Susmono dalam kesemptan itu me-
minta agar dana yang telah diterima digunakan  seperlunya, semoga 
bermanfaat untuk kemajuan di Desanya masing masing yang bertu-
juan untuk kegiatan ekonomi produktif berkembang terus.

Dalang kondang yang masih aktif juga meminta agar masyara-
kat Desa hutan untuk menjaga kelestarian hutan.

“ Jika ada yang merusak hutan, laporkan langsung kepada Bu-
pati, karena selain mendapatkan sharing, masyarakat juga gratis 
menghirup oksigen segar dari kawasan hutan, menikmati tanah 
tumpangsari di bawah tegakan, pinjaman lunak PKBL dan berbagai 
program sosial dari Perhutani lainnya,” ujar Enthus.

Selain penyerahan sharing, juga digelar pengukuhan petani Kap-
ulaga Wana Sebayu Lestari, penyerahan sertifikat SVLK (Sertivikasi 
Verifikasi Legalitas Kayu) kepada Asosiasi Petani Hutan Rakyat Alas 
Sebayu Lestari, dan bantuan alat tanam padi dari peemerintah pusat 
kepada beberapa kelompok petani di Kabupaten Tegal.

Hadir pada kesempatan itu Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban 
S.Hut, MM, Adm KPH Pekalongan Barat, Anton Fajar Agung Sulis-
tiyo, MM dan Adm KPH Pemalang Rukman Supriyatna S. Hut, Mus-
pida, SKPD terkait dan Lurah wilayah hutan 3 KPH.

Rp 810.3 juta untuk Kab. Brebes
Sementara itu dalam kesempatan terpisah bertempat di Balai 

Desa Songgom Lor Brebes juga diserahkan dana sharing tebangan 
kayu dan sadapan pinus sebesar Rp 810.310.639 dari KPH Pe-

Kepala Biro Produksi Divre Jateng, Dwi Wicahyono (kiri) 
menyerahkan simbolis kepada Bupati Tegal Enthus Susmono, untuk 
diberikan kepada perwakilan LMDH.

Bantuan alat tanam kepada petani di wilayah Kabupaten Tegal.

kalongan Barat dan KPH Balapu-
lang. Penyerahan kepada Bupati 
Brebes yang diwakili oleh Asda 
Ir Muhamad Iqbal dan Kadishut 
Brebes, Eko Andalasmukti untuk 
selanjutnya diserahkan kepada 
LMDH.

Dikatakan Administratur KPH 
Balapulang, Isnin Soiban S.Hut, 
MM bahwa sharing tersebut 
merupakan hasil produksi tahun 
2013 yang diserahkan 2014 
dari KPH Balapulang sebesar 
Rp 392.537.799 dan KPH Pe-
kalongan Barat Rp 417.772.840. 
Isnin berharap kedepan ma-
syarakat Desa Songgom bisa 
mendapatkan bagih asil yang 
lebih besar lagi, asal ikut men-
jaga keamanan dan kelestarian 
hutan.

“ Gunakan semaksimal 
mungkin dana sharing bisa 
dimanfaatkan melalui Koprasi 
LMDH agar tumbuh mandiri, 
bila perlu bantuan edukasi, bisa 
minta bantuan Dinas Kehutanan 

untuk teknis di lapangan,” pintanya.
Asisten Dua Kabupaten Brebes , Ir. Muhamad Iqbal pun me-

nyatakan sangat berterima kasih kepada Perhutani yang sudah me-
nyalurkan dana bagi hasil dari kawasan hutan. Harapannya kedepan 
terus bekerjasama dengan Pemkab agar program baik di teruskan 
untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes. 

Hms Blp/Juli.K

PROMOSI - MUTASI
KPH BANTEN DIVRE JANTEN – Adm/KKPHBanten,  Cucu 

Suparman, S.Hut melantik  segenap pejabat Asper BKPH lingkup 
Perum Perhutani KPH Banten  di kantor KPH Banten (22/5).

Adapun pejabat Asper  yang dilantik Agus Suhendar, Asper/
KBKPH Serang mutasi menjadi Asper/KBKPH Malingping, Acep 
Tarmina, Asper/KBKPH Malingping mutasi menjadi Asper/KBKPH 
Cijulang KPH Ciamis dan  Edwin Hafidz, Asper/KBKPH Ciranjang 

Utara mutasi men-
jadi Asper/KBKPH 
Serang KPH 
Banten. 

Administratur/
KKPH Banten 
Cucu Suparman 
S.Hut dalam men-
gatakan, rotasi  
atau mutasi pe-
jabat  merupakan 
kebutuhan se-
buah organisasi 
dalam upaya  pe-
nyegaran  untuk 

meningkatkan  kinerja. 
“Dengan adanya kerjasama dari semua jajaran KPH Banten, 

mudah-mudahan bisa memperkokoh kekuatan dalam bekerja 
sehingga seberat apapun beban pekerjaan apabila dilakukan se-
cara bersama-sama dan bergotong royong akan menjadi ringan,” 
tambahnya, berharap. 

Hms Btn/hpepi 
Adm KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat bersama pe-

nerima sharing.
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SVLK KPH Banyumas 
Barat Sesuai Standar
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATIM
Penilikan standarisasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di 

KPH Banyumas Barat oleh PT Equality Indonesia yang ber-
langsung selama lima hari beberapa waktu lalu berjalan dengan 
lancar.  Tim audit sebanyak tiga orang yand diketuai Hari Seno 
Aji S.Hut.   Penilikan melakukan audit yang terbagi menjadi tiga 
kelompok yaitu kelompok     bidang Perencanaan, kelompok 
bidang Produksi dan kelompok bidang kelola lingkungan dan 
sosial.

Sebelum malekukan audit tim diterima oleh Administratur/
KKPH Banyumas Barat, Ir Erwin,MM.  Dalam kesempatan 
itu Erwin juga memaparkan sekilas wilayah dan potensi KPH 
Banyumas Barat yang dipimpinnya. 

Sementara itu Hari Seno Aji selaku ketua tim auditor dalam 
keterangannya menyatakan bahwa KPH Banyumas Barat 
merupakan salah satu sampling dari 51 KPH penghasil getah 
pinus. Kegiatan audit yang dilakukan adalah untuk  melihat 
kembali bidang-bidang perencanaan, produksi dan kelola ling-
kungan dan sosial secara berulang dalam satu  tahun. Adapun 
sasaran yang ingin dicapai yaitu untuk menilai efektifitas serta 
konsistensi terhadap pemegang hak pengelola hutan yaitu 
Perum Perhutani KPH Banyumas Barat Divre Jateng.

Selama empat hari tim melakukan audit di lapangan pada 
tebangan A2 Pinus di BKPH Majenang RPH Majenang petak 6  
dan BKPH Sidareja RPH Sidareja petak 8.  Usai dari lapangan 
rombongan melanjutkan pencocokan data di TPK Cimanggu 
selama dua hari berturut-turut.

Hasil audit tidak ditemukan masalah, semua sesuai dengan 
data yang ada dan pemasaran juga sesuai dengan prosedur 
atau petunjuk kerja yang ada.

 “ Pelaksanaan pengelolaan hutan di KPH Banyumas Barat 
sudah sesuai prosedur kerja semua sudah memenuhi standari-
sasi pekerjaan hanya ada satu catatan yaitu pada penandaan 
pada hasil hutan kayu pinus kurang jelas karena kayu-kayu 
tersebut mengeluarkan getah sehingga menyulitkan penan-
daan,” katanya.

 Sp-Hms Byb/Mj_ Ada.

DERAP DAERAH DERAP DAERAH

Tanam Mangrove
Bersama TNI dan Polri 

KPH MADURA DIVRE JATIM
Pada medio Juni 2014 sebanyak 2.000 pohon mangrove ditan-

capkan di petak 64 RPH Pamekasan BKPH Madura Timur pesisir 
Dusun Trokem Desa Majungan Kecamatan Pademawu Pamekasan. 
Kegiatan itu merupakan bagian dari agenda penghijauan yang di-
lakukan jajaran Perhutani KPH Madura bersama Kantor Badan 
Koordinasi Wilayah (Bakorwil)  Pamekasan Jawa Timur yang juga 
melibatkan TNI dan Polri serta sejumlah instansi terkait. Mulai 
dari Dinas Kehutanan, BKSDA, BP DAS, Anggota Pramuka, pen-
cinta alam, siswa-siswi dan pejabat lainnya juga dilibatkan. Bahkan 
warga setempat juga ikut serta membantu penanaman pohon yang 

dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk penghijauan dan 
penangkis ombak.

Kabid Pembangunan Ekonomi dan perkembangan Bakorwil  IV 
Pamekasan, Moh Ali Mulyono mengatakan, penanaman mangrove 
tidak hanya demi kelestarian alam saja. Melainkan juga menjadi wa-
dah pembudidayaan kepiting bagi masyarakat. Atau berkembangan 
biaknya biota laut 

“ Jadi saat warga kesulitan, produksi garam bisa beralih kebudi-
daya kepiting yang nilai ekonominya lebih tinggi,” katanya.  

Sementara Administratur/KKPH Madura Divre Jatim, Dudi Kur-
niadi dalam penjelasannya bahwa program penanaman mangrove 
merupakan program nasional pemerintah. Sebab wilayah tersebut 
menjadi salah satu wilayah hutan lindung yang tergolong rusak. 
Sehingga perlu dilakukan penghijauan. 

“ Salah satunya ya dengan penanaman pohon mangrove. Itu 
dilakukan untuk mengembalikan kondisi alam seperti semula, se-
hingga hutan negara bisa diselamatkan dan bermanfaat bagi ma-
syarakat,” jelasnya.

Kegiatan penyelamatan lingkungan pantai yang juga mendapat 
perhatian dari Komandan Kodim (Dandim) 0826 Pamekasan Letkol 
Arm Mawardi menyatakan dengan tegas mendukung penghijauan 
yang dilakukan Perhutani KPH Madura. Sebab menurutnya, peng-
hijauan sangat bermanfaat bagi alam dan warga yang ada diseki-
tarnya.

“ Kami ikut menyukseskan demi kelestarian alam, karena sangat 
penting menjaga perlindungan pinggir laut. Kami kirim banyak per-
sonel untuk mendukung kegiatan ini,” ujarnya.

Hms Mdr- Hartono

Masak Perdana DKP
GUNA mencukupi target produksi DKP (daun kayu putih) KPH 

Madura berupaya sekuat tenaga untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan sebanyak 417 ton daun. Pada kegiatan awal tahun 2014 
yang baru dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan pada awal 
Juni 2014 pemasakan pertama daun kayu putih di PMK Terak, desa 
Larangan Slampar dan PMK Manding Kec. Manding.

Kegiatan masak perdana tahun 2014 tersebut juga dihadiri 
Administratur, Wakil Adm, Kasi PSDH, KSS PHBM dan tokoh ma-
syarakat setempat. 

Dalam arahannya Administratur/KKPH madurua, Dudi Kurniadi 
menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat dan  kepa-
da segenap ulama dan tokoh masyarakat yang telah bekerja sama 
dalam menjaga keamanan hutan disekitanya sehingga kondusif. Se-
hingga kegiatan pangkas daun dan penyulingan minyak kayu putih 
dapat berjalan lancar.

Dikatakan Dudi masalah pemetik daun kayu putih sampai saat 
ini masih menjadi kendala lantaran masyarakat mayoritas adalah 
petani tembakau. Sehingga pada saatnya panen terbakau kegiatan 
pangkas daun kayu putih menjadi terkendala. 

Hartono Hms Mdr

Lintas Wana Kadivre Jatim
KPH BLITAR DIVRE JATIM
Guna mengetahui kondisi hutan dan pengenalan wilayah teri-

torial lebih mendalam, Kepala Divisi Regional Jawa Timur, Ir Iman 
Sanjoyo MBA  melakukan Tour Adventure. Kegiatan dimulai dari 
wilayah hutan KPH Kediri BKPH Pare RPH Pandantoyo. Puluhan 
kendaraan bermotor jenis  trail mulai memasuki kawasan hutan 
mahoni  perbatasan  wilayah KPH Kediri dengan PT. Perkebunan 
Gambar sekaligus berakhirnya  adventure  di KPH Kediri.

Dalam rombongan selain Kadivre Jatim, diikuti juga oleh Kepala 
Biro Perlindungan SDH, Adm KPH Kediri, Adm KPH Malang, Adm 
KPH Blitar, Adm KPH Nganjuk, KSPH III Jombang. 

Setelah cukup beristirahat Kadivre dan rombongan melanjutkan 

Administratur dan Ketua LMDH Sumber Barokah menanam 
mangrove.

Kompak peduli tanam demi kelestarian lingkungan.

perjalanan menuju wilayah KPH Blitar ke Wana Wisata Penangkaran 
Rusa  RPH Sumberingin, BKPH Rejotangan, KPH Blitar. Wana Wi-
sata Penangkaran Rusa merupakan salah satu obyek wisata yang  
ada di KPH Blitar. 

Menjelang sore Kadivre  dan rombongan melanjutkan perjala-
nan ke obyek terakhir yang ada di KPH Blitar yaitu kawasan padang 
golf di wilayah RPH Kalipare, BKPH Sumberpucung yang pada era 
90-an menjadi maskot KPH Blitar, namun saat ini keberadaannya 
terbengkalai. Kedatangan Kadivre di Kalipare diharapkan dapat 
menghidupkan kembali Wahana Wisata olahraga yang sedang tidur 
itu. Hamparan rumput dan bangunan yang tersisa menjadi saksi dari 
padang golf Karangkates di masa lalu. 

Di tempat itu rombongan disambut segenap jajaran BKPH Sum-
berpucung dengan memberikan surprise kepada Kadivre Jatim itu 
yang merayakan ulang tahunnya ke-56.

Dalam kesemptan itu dalam pesannya Kadivre agar senantiasa 
menjaga kebersamaan, kejujuran dan keuletan sebagai kunci pokok 
kesuksesan demi kejayaan Perum Perhutani di masa yang akan 
datang. 

Hms Bltr/Putuwitastra

Olah Raga Bersama
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM - Administratur/KKPH 

Bojonegoro Divre Jawa Timur, Anggar Widiyatmoko, S.Hut jalin ker-
jasama dengan Kapolres Bojonegoro, AKBP Ady Wibowo, SIK. SH. 
M.Si, Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Infantri Parwito dan Kajari 
Bojonegoro, Tugas Utoto lewat kegiatan olahraga tennis bersama.

Di jelaskan oleh Anggar bahwa hubungan kerjasama Perhutani 
Bojonegoro dengan Instansi penegak hukum dan Forum Pimpinan 
Daerah (Forpinda) di Kabupaten Bojonegoro selama ini berjalan 
dengan baik dan sangat harmonis.

“ Kebersamaan kita berjalan baik yang semua bertujuan untuk 
menciptakan Bojonegoro yang aman, damai, tentram dan sejahtera 
yang semua itu juga akan berdampak terhadap kondisi diwilayah 
Perhutani KPH Bojonegoro,” katanya. 

Hms Bjr/Rafik-SW

Mencocokan data dilapangan pada tebangan Pinus petak 
6 RPH Majenang.

Lintas Wana Kadivre Jatim.
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Widiyatmoko dalam kesempatan itu memberikan bantuan bibit Jati 
secara simbolis kepada Kepala SMUN 3 Bojonegoro, bantuan bibit 
ini bertujuan untuk mengajak semua masyarakat Bojonegoro agar 
mendukung dan ikut berpartisipasi dalam menghijaukan hutan Bo-
jonegoro. Karena Kabupaten Bojonegoro dikenal dengan kwalitas 
kayu jatinya, serta mendukung apa yang diharapkan oleh Bupati 
Bojonegoro, Kang Yoto yaitu Bojonegoro sebagai lumbung pangan 
dan energi Nasional.

“ Dengan gemar membaca kita menuju Bojonegoro sebagai 
lumbung pangan dan energi. Dengan menjadi anak cerdas pasti 
cinta hutan karena hutan adalah sebagai penyangga kehidupan,” 
kata Anggar.

Adapun lomba yang digelar yakni lomba mewarnai, mengambar, 
mengarang dengan mengunakan bahasa Indonesia, mengarang 
dengan dengan mengunakan bahasa Inggris dan fashion show 
busana khas Batik Jonegoroan. Lomba diikuti oleh pelajar tingkat 
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat 
Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sewilayah Kabupaten 
Bojonegoro.

Hms Bjr/Rafik.

Inginkan Berdirinya 
SMK Kehutanan 

KEBUMEN
Keinginan tersebut disampaikan K. Drs. A. Khambali, Ketua 

Tanfidziyah Majelis 
Wakil Cabang Nahd-
latul Ulama (MWC NU) 
Kecamatan Sempor, 
Kebumen, Saat mem-
berikan sambutan, 
pada Konferensi MWC 
NU Sempor, yang di-
laksanakan medio Juni 
2014 di Aula MI Jatin-
egara.

Menurutnya, saat 
ini masalah kehutanan, 
sebagai penjaga ling-
kungan ekologi, meng-
hadapi masalah pelik. 
Disisi lain, Kecamatan 
Sempor, memiliki po-

tensi Sumber Daya Hutan dan Alam, yang sangat besar. 9 Desa 
dari 13 Desa yang ada, berada dan merupakan daerah hulu sungai 
Jatinegara dengan klasifikasi hutan pinus

Kemudian di sebelah utara yang masuk wilayah Kabupaten 
Banjarnegara, juga daerah hulu. Demikian pula Barat Sempor, yang 
berada di Kecamatan Rowokele, yaitu, Giyanti, Wagerpandan,dan 
Wonoharjo, merupakan hulu Sungai Ijo. Sedangkan Selatan Sem-
por, terdiri dari Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah. Selain 
merupakan kawasan kars, juga merupakan kawasan hutan, dengan 
klasifikasi hutan jati.

Sehingga, melihat keadaan hutan dan potensi yang ada serta 
terbatasnya SDM pengelola Hutan, Ketua MWC NU periode 2009-
2014 dan terpilih kembali sebagai Ketua Tanfidziyah 2014-2019 itu 
memandang  perlu dan berpeluang adanya sekolah kejuruan yang 
berbasis kehutanan dan konservasi. 

K. Drs. A. Khambali  yang juga Ketua PaguyubanLMDH Gom-
bong Utara berharap hal itu juga perlu mendapat perhatian serius. 
Masalah kemiskinan, infra struktur, pendidikan, kesehatan dan tidak 
kalah pentingnya menyangkut akidah. Untuk itu, kepada segenap 
pengurus NU mendatang benar-benar berjuang mempertahankan 
akidah Ahlussunah Wal Jamaah, yang benar-benar telah teruji mam-
pu mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Konferensi Majelis Cabang NU Kecamatan Sempor yang 
dipimpin Moh. Sudjangi, Wakil Pengurus Cabang NU Kebumen 
dan Muhdir, S.Pd.I., Sekretaris, menetapkan KH. Syamsul Anam, 
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Barokah Somagede sebagai Rois 
Syuria, didampingi Budi Santoso sebagai Katib sedangkan Syamsul 
Hajali, S.Pd.I sebagai Sekretaris, Sambudi dan H, Joko Purnomo 
sebagai Bendahara. Sedangkan selengkapnya akan disusun kemu-
dian oleh Tim Formatur yang terdiri dari 9 Personil. Sementara itu, 
Rois Syuriyah sebelumnya KH. Yusuf, menempat jajaran Mustasyar 
mendampingi KH. A. Affandi, yang kondisi kesehatanya kurang baik, 
karena usia. 

Msdj

Petugas Amankan 
Kayu Ilegal

KPH NGANJUK DIVRE JATIM
 Patroli gabungan yang dilakukan oleh Polhutmob, Pabin 

KPH Nganjuk bersama Polhuter BKPH sudah merupakan keg-
iatan rutin. Pada saat kegiatan patroli gabungan diwilayah Ba-
gian Hutan Tritik  petugas mendapat informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat kayu jati berupa glondongan tanpa memiliki 

DERAP DAERAHDERAP DAERAH

Upik Ikut Pruning  JPP
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Upik Rosalina Wasrin, anggota Dewan Pengawas (Dewas) yang 

juga mantar Dirut Perum Perhutani meninjau lapangan di wilayah 
KPH Balapulang (7/6).  Saat singgah di petak 125 RPH Kalisalak 
BKPH Margasari tanaman JPP SP tahun 2009 kagum dengan per-
tumbuhannya yang sangat cepat dan tinggi. Area seluas 21,7 ha 
rencana tebangan A jumlah pohon 2.110 target produksi 2683,8523 
M3.

“Inventarisir kayu-kayu yag pecah banting, mari kita evaluasi 
apakah teresan JPP SP layak tebang pada termin 1 atau termin 2,” 
kata Upik.

Upik melihat juga lokasi petak 126 RPH Kalisalak BKPH Mar-
gasari untuk memantau kegiatan pruning JPP SP 2009. 

“ Di lokasi ini lebih bagus, ada yang melebihi target 30%,” kata 
upik.

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban pun mengutarakan 
bagaimana bisa menciptakan mesin pruning. Dengan alat manual 
satu tenaga kerja hanya mendapatkan hasi 200 pohon, mungkin 
dengan alat mesin pruning kelak bisa mencapat 300 hingga 500 
pohon per orang imbuh Isnin.

Kunjungan dilanjutkan di lokasi lain dengan tanaman jenis 
yang sama, tetapi di lokasi ini tanaman tersebut pernah terserang 
hama uret. Yaitu ulat tanah yang memakan akar tanaman yang 
mengakibatkan kering daun hingga mematikan tanaman. Isnin 
mencoba dengan cara memberi cairan tembakau dicampur kapur 
dan garam. Campuran tersebut disemprot menggunakan dryer sem-
protan petani di sekitar akar. Juga membuat selokan agar air tidak 
menggenangi tanaman. Untuk sulaman Isnin menggunakan JPP SP 
supaya pertumbuhannya berimbang ketinggian maupun diameter 
tanamannya. 

Hms Blp/Juli.K

‘Tancap Gas’ Kejar Capai 
Pendapatan Kayu

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Direktur Komersial Kayu Perum Perhutani, Mustoha Iskandar  

memimpin rapat evaluasi percepatan pencapaian pendapatan Pe-
rum Perhutani Tahun 2014 dari sektor Kayu Divisi Regional Jawa 
Timur di kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto 
(9/6).

Rapat evaluasi ini merupakan upaya “tancap gas” dari per-
cepatan pencapaian pendapatan sektor komersial kayu disamp-
ing sebagai motivasi pencapaian pendapatan untuk menopang 
perusahaan. Untuk itulah skenario pencapaian target pendapatan 
selalu dimatangkan. Direktorat Komersial Kayu selalu berupaya 
menggenjot target penjualan dan memetakan industri pengguna 
kayu Perhutani. 

“Termasuk yang belum lama ini kita launching yaitu penjualan 
online  yang disertai perubahan-perubahan pendukung diantaranya 
Perubahan mekanisme Tata Usaha Hasil Hutan (TUHH), berkaitan 
dengan kelola persediaan hasil hutan Tempat Penimbunan Kayu 
(TPK), Perubahan administrasi kelola persediaan hasil hutan TPK 
dan percepatan pelayanan demi kepuasan pelanggan”, papar Mus-
toha Iskandar. 

Termasuk, lanjut Mustoha, sebentar lagi penerapan Barcode 
System dalam penjualan kayu. 

“Ke depan, penjualan komoditi kayu perhutani bukan sekedar 
capaian secara kuantita dan menarik pendapatan sebesar-be-
sarnya, tetapi suatu “Brand Image” dan bisa kompetitif di pasaran,” 
harap Mustoha.

Dalam rapat evaluasi tersebut yang diikuti Kadivre Jawa Timur, 
Iman Sandjojo, Kadiv Komersial Kayu, Andi Purwadi,  GM Komersial 
Kayu Jawa Timur, Ahmad Ibrahim, Kepala Biro Produksi Divre Jatim, 
Satriyo Joyoadikusumo, Karo Pengembangan Pasar Kayu, Sriyono, 
segenap Karo pada Direktorat Komersial Kayu, Administratur Mo-
jokerto, Widhi Tjahjanto, Administratur Jombang, Nganjuk, Manajer 
Komersial Kayu Mojokerto, Bojonegoro, Kediri hadir diantara 50 
peserta dan undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, juga digelar diskusi serius pemeca-
han masalah sebagai solusi dan embrio kebijakan-kebijakan strat-
egis Direktorat Komersial Kayu Perum Perhutani dalam pencapaian 
target tahun 2014. Hms Mjkt/Eko Eswe

Anak Cerdas
Pasti Cinta Hutan

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Rangkaian acara digelar dalam rangka memperingati Hari Buku 

Nasional 2014 kerjasama antara Kepala Dinas Perpustakaan Kabu-
paten Bojonegoro, Perhutani KPH Bojonegoro, SMUN 3 Bojonegoro 
dan Bank Jatim Bojonegoro disambut positif dan antusias para pela-
jar dan masyarakat Bojonegoro (2/6).

Administratur/KKPH Bojonegoro Divre Jawa Timur, Anggar 

Rapat evaluasi percepatan produksi kayu.

 K. Drs. A. Khambali, Ketua Tanfidzi-
yah Majelis  (MWC NU) Kec.Sempor.

Tumpukan kayu gelondong yang berhasil diamankan oleh 
petugas.

28   BINA |  Edisi  05 Juli 2014 / Th XLI

28   

BINA |  05 Juli 2014 / Th XLI 29

 29



DERAP DAERAHDERAP DAERAH
surat-surat keterangan sahnya hasil hutan di Dusun Mbelimb-
ing, Desa Mbanjarejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten 
Nganjuk.

Dengan adanya laporan tersebut anggota Polhutmob dan 
Pabin KPH. Nganjuk langsung melaporkan dan berkoordinasi 
ke Reskrim Polres Nganjuk untuk dilakukan penggrebekan  se-
bagaimana dilaporkan masyarakat. Alhasil ditemukannya  tum-
pukan kayu jati berbentuk glondongan dan pesagi tanpa pemilik 
serta surat keterangan sah hasil hutan sebanyak 17 batang = 
1,776300 M3.

Menurut informasi kayu gelondong dan dalam pengolahan 
menjadi bentuk pesagen milik kerabat Kepala Desa Banjar 
Anyar, Samsul yang sampai saat ini masih dalam pencarian. 

“ Diduga saat petugas datang dan melakukan penggere-
bekan sudah bocor,”  kata Wartono, Wadanru Polhutmob, 
dalam pekarangan tersebut belum lama ini. Sudah tidak ada 
orang di tempat jasa penggergaji keliling yang disewa juga 
melarikan diri. 

“ Sehingga kayu tersebut tidak ada pemiliknya, selanjutnya 
kami masih melakukan penyelidikan dan Barang Bukti diangkut 
serta diamankan di Mapolres Nganjuk untuk proses hukum 
lebih lanjut ,” lanjut Wartono.

Hms Ngjk/Gus.

Tectona Car Wash
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
 Tectona Car Wash memiliki dua hidrolis dan  tiga orang tenaga 

cuci serta 1 orang tenaga kasir.  Tenaga tersebut digaji dengan cara 
bagi hasil yakni untuk Perhutani 60 % dan tenaga 40 %. Tempat 
tersebut  dilengkapi dengan fasilitas ruang tunggu ber-AC dan tem-
pat karaoke sehingga konsumen bisa menunggu dengan nyaman. 

Dalam upaya peningkatan penghasilan selain usaha tersebut di 
atas, KPH Purwodadi juga mengoptimalisasikan aset yang lain dan 
sampai saat ini sudah berjalan diantaranya  Penginapan City Viev 
yang berada di BKPH Jatipohon, Rumah Dinas yang tidak terpakai 
disewakan untuk umum dan lahan yang berada di luar kawasan 
hutan disewakan  dijadikan kios /warung.

     Wakil Administratur/KSKPH Purwodadi, Ronny Merdyanto 
S.Hut selaku Ketua Tim Pengembangan Usaha mengatakan den-
gan didirikannya cucian mobil dan motor ini adalah bentuk pengem-
bangan usaha untuk menambah penghasilan di luar usaha pokok. 
Tectona Car Wash merupakan investasi dari Divre Jawa Tengah, 
usaha cucian mobil yang berada di Purwodadi selalu penuh banyak 
yang antri .

Hms Pwd/Agus.Sp-SW

 

100 Karyawan Ikut 
Trabas Sabawana

KPH PURWODADI DIVRE JATENG
Hari libur akhir bulan lalu Perum Perhutani KPH Purwodadi 

adakan kegiatan trabas, sekaligus patroli wilayah yang dipandu 
langsung oleh Administratur/ KKPH Purwodadi Prihono Mardi.S.Hut 
bersama jajaran pejabatnya. 

Dijelaskan Prihono Mardi.S.Hut kegiatan tersebut sengaja dige-
lar agar semua karyawan, baik karyawan di kantor maupun yang 
wilayah bisa memahami dan bisa mengenal wilayah hutan.

“ Sehingga semua bisa menghayati bagaimana rasanya kalau 
kita berada didalam hutan,” katanya.

Namun demikian antusias peserta trabas yang berasal dari kan-
tor maupun yang berada di lapangan juga berharap agar kegiatan 
tidak berhenti sampai disitu saja. Karena dengan kegiatan seperti ini 
pula, berarti sudah membantu keakraban diantara sejawat kerja dan 
memupuk rasa persaudaran dan sekaligus kegiatan patrol hutan.

Kegiatan trabas yang diikuti sebanyak 100 peserta karyawan 
kantor dan daerah BKPH. Banyak peserta yang berjatuhan namun 
tidak pernah putus asa menyelesaiakan etape kegiatan trabas. Sep-
erti Kepala Urusan Umum Siswanto yang mengikuti kegiatan terse-
but sangat terkesan dengan medan dan rintangan yang dilaluinya 
walaupun tiga kali jatuh melewati rintangan.

Di pos terakhir tim trabas KPH Purwodadi disambut LMDH Batur 
Wana Makmur untuk singgah di Wana Wisata air terjun Widuri yang 
menjadi pangkuan LMDH tersebut.

Dikatakan Ketua LMDH Batur Wanamakmur, Sakidin bahwa ia 
berencana untuk mengembangkan wana wisata tersebut lebih un-
tuk menarik kunjungan wisatawan lebih banyak. 

Hms Pwd/Agus Sp

DONOR DARAH - AKSI sosial kemanu-
siaan donor darah sudah menjadi kegiatan rutin dilakukan Perum 
Perhutani KPH Purwodadi. Bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI) Kabu-
paten Grobogan beberapa 
waktu yang lalu telah 
mengadakan donor darah 
yang diikuti 15 peserta 
karyawan/karyawti dan istri 
pejabat .                              

Administratur/KKPH 
Purwodadi, Prihono Mardi 
S.Hut menyarankan agar 
kita bisa membantu orang 

– orang yang sangat membutuhkan diantaranya berupa donor da-
rah tersebut. 

“ Disamping dengan donor darah kita juga mendapatkan hasil 
tentang kesehatan, dan kita juga mengetahui bahwa kita terinfeksi 
penyakit atau tidak,” katanya.

Dari Pengakuan Agus Suprijanto ( Staf Humas / Komunikasi 
Perusahaan ) salah satu karyawan Perum Perhutani KPH Purwo-
dadi yang kebetulan juga sudah mengikuti kegiatan donor darah 
sebanyak 87 kali, dia juga bisa merasakan manfaat kesehatan. 
Adapun piagam yang pernah diraih dalam kegiatan kemanusiaan 
donor darah ini, piagam penghargaan ke-25 kali donor darah dan 
mendapatkan PIN perunggu, juga mendapatkan penghargaan dari 
Gubernur Jateng berupa piagam penghargaan dan PIN perak dalam 
rangka donor darah ke-50 kali.

Hms Pwd/Agus Sp

Audit VLK, Semua 
Penuhi Syarat

KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Pemalang baru saja kedatangan Tim Au-

ditor VLK PT Equality Indonesia. Untuk kali kedua KPH Pemalang 
menjadi salah satu KPH yang di audit verifikasi legalitas kayu. Tim 
Auditor yang dipimpinan oleh Amin Much Akim telah melaksanakan 
audit di KPH Pemalang selama kurang lebih sepekan.

Opening VLK KPH Pemalang secara resmi dibuka oleh 
Administratur/KKPH Pemalang, Rukman Supriatna, S.Hut. Jajaran 
KPH Pemalang terutama segenap Person In Charge (PIC) dan 
pendamping sudah jauh-jauh hari melakukan persiapan dari doku-
men-dokumen, standar operasioanal prosedur (SOP) dan persiapan 
lapangan.

Sementara itu Lead Auditor PT Equality Indonesia, Amin Much 
Akim menyampaikan bahwa PT Equality Indonesia yang ditunjuk 
oleh Pemerintah untuk menjadi auditor VLK di Indonesia. Dijelaskan 
oleh Amin, untuk mengawali audit VLK di KPH Pemalang dengan 
melakukan konsultasi publik pada berbagai elemen masyarakat, 
organisasi masyarakat, LMDH, LSM dan stake holder lainnya.

Sebenarnya KPH Pemalang menuju babak baru dalam penge-
lolaan hutan walaupun selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip 
tata kelola hutan secara lestari.

Pelaksanaan verifikasi legalitas kayu di KPH Pemalang men-
gacu pada Permenhut No. P.38/Menhut- II/2009.

Berbagai persiapan oleh jajaran KPH Pemalang sudah dilaku-
kan,  baik kelengkapan dokumen di Kantor KPH Pemalang maupun 
pelaksanaan di BKPH meliputi bidang prasyarat, produksi, ekologi, 
lingkungan dan sosial.

Tahun 2013 KPH Pemalang telah meraih sertifikat PHPL dengan 
predikat Baik dan sertifikat VLK dengan predikat Lulus.

Untuk tahun 2014 jajaran KPH Pemalang tetap berkomitmen 
untuk memperoleh sertifikat PHPL-VLK. 

“ Ini untuk kepentingan Perum Perhutani pada umumnya dan 
KPH Pemalang pada khususnya. PHPL bersifat mandatory sehing-
ga hukumnya wajib” ujar Rukman Supriatna..

Untuk itu Rukman Supriatna, S.Hut tidak henti-hentinya se-
lalu memberikan semangat kepada jajarannya dan tim pendamping 
yang secara langsung dipimpin oleh Endang Juneadi, BSc.F, Wakil 
Adm/KSKPH dan Rana Gumelar, S.Hut, Kasi PSDH.

Endang Junaedi, BSc.F yang sekaligus ketua Pokja PHL KPH 
Pemalang menyampaikan bahwa selama sepekan Tim Auditor VLK 
PT Equality telah melakukan konsultasi publik. Diantaranya selama 
empat hari beturut-turut Tim Auditor melakukan pencocokan fakta di 
lapangan, melakukan wawancara dengan semua elemen, termasuk 
LMDH dan stake holder lainnya. Sebelumnya selama kurang lebih 
dua hari Tim Auditor telah meneliti  seluruh dokumen baik itu SOP, 
perencanaan, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. 

Tim kelapangan diantaranya ke wilayah BKPH Kedungjati dan 

BKPH Cipero, ujarnya.  Tidak hanya itu, Endang menambahkan,  
Tim Auditor VLK PT Equality juga memeriksa ke lokasi tebangan 
petak 4i RPH Lobongkok BKPH Cipero untuk meninjau apakah 
dalam pelaksanaan tebangan di KPH Pemalang telah memenuhi 
sistem dan prosedur  penebangan yang sah dengan kriteria peme-
gang izin memiliki  rencana penebangan pada areal tebangan yang 
disahkan oleh pejabat yang berwenang dan adanya rencana kerja 
yang sah.

Metoda yang dipakai oleh Tim Auditor dalam pemeriksaan te-
bangan adalah memeriksa keabsahan dokumen RKUPHHK/RPKH/
RTT/flow chart beserta lampirannya. Ditegaskan Enjang menyang-
kut hal tersebut KPH Pemalang semua memenuhi kreteria. 

Tim Auditor juga meninjau ke TPK Paduraksa dan TPK Slarang 
untuk melakukan pembuktian (lacak balak)  kayu tersebut berasal.

“ Berkat kekompakan dan kerja keras semua jajaran terkait, 
semua indikator dinyatakan oleh auditor telah PHPL bersifat man-
datory sehingga hukumnya wajib. Semua aspek telah memenuhi 
persyaratan baik pemenuhan aspek lingkungan, sosial, ekologi dan 
produksi,” jelasnya.

Hms Pml/Dodi S

Tahlil Bersama
Di Hutan Petak 53 A
KPH JATIROGO DIVRE JAWA TIMUR
Tak lama  dari bulan April hingga sekarang di tahun 2014 ini 

Komunitas Laskar Cinta Damai atau dikenal masyarakat dengan 
singkatan LCD. Rata-rata mereka berasal dari Desa Lajor dan Kidul, 
Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dan belum lama ini bers-
ama Perum Perhutani KPH Jatirogo Divre Jawa Timur mengadakan 
acara melaksanakan Tahlil Bersama di Pos Keamanan Hutan 16, 
petak 53 A, RPH Banjarwaru. 

Agenda yang bertemakan pelestarian hutan itu, Asper/KBKPH 
Bahoro, Teguh Yuli Anggoro, S Hut dan KRPH Banjarwaru, Achmad 
Saiful mengundang Wakil Adm/KSKPH Jatirogo, Dedi Sopiandi, 
BScF untuk mewakili Administratur mengukuti acara tersebut.

Kegiatan dilaksanakan dengan penuh hikmat supaya dalam 
melaksanakan tugas diberi keselamatan dan perlindungan oleh Al-
lah SWT dengan misi cinta damai dalam melindungi kawasan hutan 
yang kondisi sebelumnya amburadul. Mengingat tak jauh dari lokasi 
itu adalah pernah terjadi penjarahan besar-besaran saat diserbu 
Parto Sukiran Cs. 

Agenda ini menurut Dedi Sopiandi, BScF saat ditemui adalah 
bersifat pengenalan kepada tokoh masyarakat dan steak holder 
lainnya tentang fungsi hutan bagi kehidupan masyarakat sekitar di 
masa akan datang. 

Tim Auditor sedang melakukan konsultasi publik di BKPH Ke-
dungjati.

Pose sejenak di air terjun Widuri.
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Tidak ketinggalan Kepala Desa, Kumpul Achmad Iksan 

beserta perangkatnya juga hadir dalam agenda Tahlil ber-
sama malam itu.

Disaat pengarahannya, Teguh Yuli Anggoro, S. Hut 
sempat meminta pemuda -pemuda sekitar hutan harus 
mencitai lingkungan dan tidak merusak apa-apa yang ada 
di hutan, serta harus ikut punya rasa memiliki hutan demi 
anak cucu nantinya. 

Selesai acara tersebut Wakil Adm, Asper, KRPH terse-
but bersama sama petugas wilayah itu melanjutkan dengan 
singgah dan bersilahturahmi di rumah Kepala Desa Kum-
pulrejo. Dalam pembicaraan itu mereka mengatakan dan 
meminta ke Kepala Desa itu agar Perangkat Desa tersebut 
harus ikut serta dalam menjaga hutan dan ikut melestari-
kanya dalam wilayah pangkuan desanya. 

Selain itu, Asper meminta juga akan mengadakan pem-
bimbingan kepada pelaku pencari kayu bakar agar supaya 
tidak mengambil pohon dengan cara menebang langsung 
baik pada pohon jati maupun rimba, melainkan mengambil 
dari batang yang kecil-kecil saja. 

Saat ditemui BINA Asper ini mengatakan bentuk sos-
ialisasinya BKPH Bahoro yang diterapkan adalah soal pe-
nyadaran hukum ke masyarakat terkait pengambilan kayu 
rencek diwilayahnya.

“Perhutani memperbolehkan membawa rencek den-
gan diameter 2/4 Cm panjang 100 Cm, tidak boleh ada 
penebangan, apabila terjad pelanggaran sanggup diproses 
secara hukum. Dan itu sedang kita terapkan ke mereka 
sekarang ini,” kata Teguh. 

Dikesempatan itu juga untuk pelaksanaan rencana te-
bangan B tahun 2014 pada petak 65 B dan dilaksanakan 
tanggal 27-04-2014, Asper dan KRPH Banjarwaru juga 
bersosialisasi dengan masalah tenaga tebangan dan peng-
garap dipetak itu. 

Kebetulan saat itu mereka sebagian juga hadir di rumah 
Kepala Desa itu. Melaui Kepala Desa tersebut terjadi kes-
epakatan bersama agar di saat pulang tenaga tebangan 
tersebut tidak membawa kayu. 

Kegiatan lain Asper bersama KRPH-KRPH BKPH 
Bahoro lainnya mengadakan bersilaturrohmi bersama ke 
masyarakat Dukuh Bahoro dengan Melaksanakan Tahlil 
Akbar sedekah bumi setiap tahun setelah panen labuhan di 
Punden Mbah guling yang dihadiri Perangkat Desa Banjar-
woro dan para Kiyai setempat.  

Slamet Riyadi

Tahlil bersama di Pos Kamhut 16, tampak Asper Ba-
horo kanannya Wakil Adm berbaju putih. 

Polhutmob Gagalkan 
Pencurian Kayu

KPH MAJALENGKA DIVRE JANTEN
Polhutmob KPH Majalengka, 

bersama petugas lapangan berha-
sil menggagalkan pencurian kayu 
Sonokeling sebanyak 7 batang de-
ngan Volume 1,740 M3. Kejadian 
pada sekitar awal April lalu dan 
penangkapan pada pukul 04.00 WIB 
di jalan Desa Girinata Kecamatan 
Dukupuntang Kabupaten Cirebon. 
Aksi pencurian dengan menggu-
nakan  kendaraan jenis truk Nopol 
D 8065 BJ. 

Dari hasil pemeriksaan kenda-
raan tersebut membawa kayu jenis 
sonokeling hasil penebangan tanpa 
ijin dari kawasan hutan petak 25 c 
RPH Kepuh BKPH Ciwaringin KPH 
Majalengka (Hutan Pangkuan Desa 

Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon) yang dilakukan oleh 
Kurinah bin Karnawi (38 tahun) yang beralamat Blok Pagar Gunung Desa 
Cipanas Kecamatan Dukuh Puntang Kabupaten Cirebon.

Tersangka, barang bukti  dan alat angkut diserahkan ke Pihak Kepolisian 
Polres Cirebon untuk proses lebih lanjut.

Sementara itu Wakil Adm/KSKPH Majalengka, Dicky Kurnia, S.Hut se-
laku Korkam saat dikonfirmasi  tentang tindak lanjut penanganan perkara 
tersebut menjelaskan bahwa berkat kerjasama yang baik antara Perhutani 
KPH Majalengka, Polres Cirebon dan Kejaksaan Kabupaten Cirebon, pelaku 
telah diproses sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah di sidangkan di 
PN Kabupaten Cirebon.

Hms Mjlk/

Kesamaptaan Polhut Mob
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Pembekalan dan pembentukan jiwa yang bersih serta fisik yang kuat 

sangat dibutuhkan bagi  Polisi Hutan Mobil dalam rangka menjaga keles-
tarian dan keutuhan hutan negara. Mengamankan hutan merupakan tang-
gung jawab yang sangat berat yang harus di pikul oleh seorang petugas  
keamanan hutan. Untuk itu pada 13 Juni 2014  lalu di halaman Kantor KPH 

Wakil Adm/KSKPH Majalengka, 
Dicky Kurnia, S.Hut.

Petugas dengan truk dan kayu hasil tangkapannya yang berhasil dia-
mankan.

Probolinggo pemantapan dan kesemaptaan bagi jajaran Polhut Mo-
bil KPH Probolinggo.

Selain membentuk fisik yang kuat kesemaptaan ini juga ber-
tujuan membangun kepribadian yang kuat, berwawasan, cekatan, 
disiplin, serta berani bertindak tegas demi keamanan dan kelestar-
ian hutan. Kegiatan dipimpin oleh  AKP Rahmat Basuki Pabin Polhut 
Mobil KPH Probolinggo, pelatihan kesemaptaan kepada 30 personil 
Pasukan Pendukung Polhut Mobil KPH Probolinggo yang  dibentuk 
awal 2014 sesuai surat keputusan Adm/KKPH Probolinggo No.374/
Kpts/Pbo/II/2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pasukan Pendu-
kung Polhut Mobil KPH Probolinggo. 

Selain memberikan pemantapan pengertian terhadap undang-
Undang No.41tahun 1999 tentang Kehutanan,   beliau mengatakan 
agar kita bekerja secara profesional sesuai dengan bidangnya mas-
ing-masing. 

Hms Pbo/Wiwit

24 Jam Antisipasi
Keamanan Hutan

KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
 Menjelang datangnya bulan Ramadhan situasi hutan di KPH 

Probolinggo mengalami gangguan  yang cukup signifikan karena 
di beberapa BKPH wilayah KPH Probolinggo tegakan di kawasan 
hutan sering diserobot oleh kawanan pencuri.

Meningkatnya suhu pencurian kayu alasan klasiknya karena 
tuntutan kebutuhan ekonomi. Apalagi pada bulan puasa Ramadhan 
angka itu semakin meningkat. Sudah menjadi kebiasaan kawanan 
penjarah untuk menyatroni hutan pada musim-musim itu.

Guna menekan pencurian kayu yang terjadi hampir setiap hari 
terjadi pencurian kayu maka petugas keamanan hutan merapatkan 
barisannya. 

“ Dalam 24 jam kita sudah antisipasi petugas untuk siaga patroli 
di pos masing-masing dengan Handy Talkie (HT) untuk selalu aktif,” 
ungkap R. Ratmanto Trimahono,S.Hut.MM, Administratur Perum 
Perhutani KPH Probolinggo. 

“ Dengan Patroli Simpatik, kita merapat dan berkolaborasi baik 
kepada tokoh masyarakat, kepolisian akan selalu dilakukan oleh ja-
jaran Polhutmob dan Polhut daerah,’ tambah Pabin Polhutmob KPH 
Probolinggo, AKP Rahmat Basuki yang baru saja menggantikan 
AKP Subairi. 

Terbukti dengan tindakan di atas dalam setengah bulan berhasil 
menangkap tiga tindak kriminalitas pencurian kayu dan non kayu 
(Kopal) di beberapa BKPH. Hasil yang dicapai oleh tim keamanan 
yang dipimpin oleh AKP Rahmat Basuki , Pabin Polhutmob dan 
Agustinus S. Danru Polhutmob, pada 9 Juni 2014 di petak 8i wilayah 
RPH Kabuaran BKPH Kabuaran berhasil menangkap  73 batang 
kayu Kukun sejumlah 1.02 M3, satu unit sepeda motor Nopol. L2357 
GS, satu unit chainsaw dan HP Nokia sebagai barang bukti seka-
ligus tersangka Nursidi 35 tahun warga Selo Banteng Kecamatan 
Banyuglugur Kab. Situbondo. Barang bukti dan tersangka langsung 
di serahkan ke Polsek setempat untuk ditindak lebih lanjut. 

Pada 12 Juni 2014 patroli di wilayah RPH Krucil BKPH Bermi 
juga berhasil menangkap usaha penggelapan kopal. Dalam hal ini 
barang bukti yang berhasil di amankan berupa tiga karung kopal dan 
satu unit sepeda motor.

Selanjutnya pada 17 Juni 2014 pada patroli yang dilakukan di 
BKPH Klakah, berkat komunikasi yang baik antara petugas dan ma-
syarakat di dapat informasi, bahwa di petak 19 f wilayah kerja RPH 
Ranupakis BKPH Klakah sedang terjadi penebangan kayu jati.

Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut satuan tim 
keamanan Polhutmob dan Wargono Asper BKPH Klakah beserta 
anggota langsung menuju lokasi sasaran. Dalam hal ini berhasil di 
tangkap 2 tersangka pencurian kayu, 17 batang kayu jati 0.85 M3, 
satu unit sepeda motor dengan Nopol. W 4578 HQ,  satu unit chain-
saw, satu unit mobil Pick Up Nopol. N 8779 YB dengan tersangka  
bernama Jamil 26 tahun dari Desa Papringan Kecamatan Klakah 
Kabupaten Lumajang,  Moh. Sukur dari Desa Tegal Randu Keca-
matan Klakah Kabupaten Lumajang. Barang bukti dan tersangka 
langsung diserahkan dan di amankan ke Polsek Klakah untuk ditin-
dak lebih lanjut. 

Dari kejadian itu Perhutani mengalami kerugian sekitar Rp 5 juta 
lebih. Hms Pbo/Wiwit-SW

Agustinus S, Danru Polhut Mobil KPH Probolinggo memimpin 
kesemaptaan. 

Petugas dengan hasil tangkapannya.

Petugas dengan hasil tangkapan getah kopal.
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Kebun Pangkas 
Randublatung
Paling Unggul

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Keunggulan dan mutu kebun pangkas  tanaman jati ( 

Tectona grandis ) milik KPH Randublatung telah diakui oleh 
pihak eksternal. Hal tersebut dengan telah di terbitkanya 
sertifikat dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Jawa dan 
Madura dalam hal kualitas stek pucuk tanaman jati  yang 
dihasilkan dari kebun pangkas  yang dikelolanya.

Sertifikat pen-
gakuan  yang diterbit-
kan oleh Balai Benih 
Tanaman Kehuta-
nan Sumedang Jawa 
Barat  pada Direk-
torat Jenderal Bina 
Pengelolaan Hutan  
dan Perhutanan 
Sosial Departemen 
Kehutanan dengan 
Nomor Sertifikat  
ST.531/BPTH.JM/
S.SB-7/2014, terse-
but berlaku hingga 
tanggal 10 April 2019 
untuk kebun pangkas 
milik Perhutani KPH 
Randublatung yang 
berlokasi di Resort 
Pemangkuan Hutan 
( RPH ) Menden, 
Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan 
( BKPH )  Beran.

 Administratur Perhutani KPH Randublatung Herdian 
Suhartono mengatakan bahwa dengan perolehan sertifikat 
tersebut produk yang dihasilkan berupa pucuk tanaman jati 
( Tectona Grandis ) telah memenuhi standart Nasional yang 
ditetapkan oleh Pihak yang berwenang. Namun sebelum 
terbitnya sertifikat tersebut jauh hari produk yang dihasilkan 
berupa stek pucuk tanaman jati dari persemaian KPH Ran-
dublatung tersebut sudah menunjukan pertumbuhan yang 
baik dikawasan hutan.

“ Hal ini menunjukkan bahwa kualitas bibit yang di-
hasilkan memang terbukti yang terbaik. Tapi dengan telah 
diperolehnya sertifikat ini tentunya selain bisa memacu kin-
erja para petugas lapangan khususnya dan jajaran Perhu-
tani KPH Randublatung untuk lebih giat dan bersemangat 
dalam melakukan tugasnya sehari-hari, “ katanya.  

Data teknis persemaian kapuan menurut Kasi Penge-
lolaan Sumber daya hutan dan Lingkungan, Rani Maharto   
secara  administrasi Pemerintahan  masuk wilayah Desa 
Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, secara geo-
grafis  terletak di garis lintang 07 derajat 11’22,1” LS , garis 
Bujur 111 derajat 33’ 43,5” BT tinggi dari Permukaan laut 49 
DPAL dengan nomor sumber benih 33.16.168 seluas 0,5 
Ha, asal benih dari clone PHT I dan PHT II yang diproduksi 
oleh Pusat penelitian dan pengembangan Cepu Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 

Hms Rdb/Andan

Adm/KKPH Randublatung 
Herdian Suhartono.

1.400 PP Perhutani Lolos 
Seleksi Pegawai

DIREKSI Perum Perhutani meloloskan 1.400 pekerja pelaksana untuk 
menjadi pegawai Perhutani dari 7.286 peserta yang mengikuti seleksi tes 
tertulis tingkat Direksi yang seleksinya dilaksanakan di 77 tempat tes dari 
seluruh  satuan Unit Kerja. Senin.

Tes tertulis tingkat Direksi  dilaksanakan secara serentak pada 18 Juni 
2014 lalu dimana semua Direksi, semua Asisten Direktur ikut melakukan pen-
gawasan dan pendampingan untuk memastikan bahwa pelaksanaan seleksi 
tes tertulis ini transparan sesuai  prinsip GCG.

Direktur SDM dan Umum Perum Perhutani, Teguh Hadi Siswanto dalam 
arahannya pada rapat pemeriksaan hasil seleksi tes tertulis pekerja pelak-
sana menjadi pegawai di Perhutani Regensi-Pondok Indah – Jakarta jumat 
lalu menyatakan bahwa seleksi tes tertulis tingkat Direksi ini baru kali pertama 
dilaksanakan, sehingga mungkin ada beberapa kekurangan-kekurangan. 
Pelaksanaan tes ini  diproses secara transparan yang disaksikan oleh kedua 
serikat karyawan (Sekar dan SP2P) dan tidak ada titipan dari manapun dan 
dari siapapun.

“ Dalam pengelolaan  SDM  yang terpenting  harus bisa  mendorong 
dan menyiapkan kader-kader terbaik dan dimulai dari sistem rekuitment dan  
pelatihan-pelatihan secara transparan,” lanjutnya.

Sementara itu Asisten Direktur SDM dan Organisasi sekaligus seb-
agai Ketua Tim Seleksi Tes Tertulis, Iing Moch. Ichsan dalam arahannya 
menyatakan bahwa Peningkatan status  kali ini sebagai wujud komitmen 
Direksi Perhutani untuk mangangkat Pekerja Pelaksana menjadi Pegawai 
Perhutani.

 Dalam Perjanjian Kerjasama (PKB) antara Direksi Perum Perhutani den-
gan Serikat Karyawan minimal peningkatan status sebanyak 1.600 orang, 
tetapi Direksi mempunyai komitmen lagi menjadi 3.000 orang pada tahun 
2014, dimana 1.600 orang sudah  dilaksanakan melalui jalur reguler pada 
April 2014 lalu, sisanya sebanyak 1400 orang  yang saat ini dilaksanakan 
melalui jalur kompetensi.

Karena seleksi tes tertulis ini ingin menjaring sesuai kompetensi, maka 
sistem kuotanya didasarkan per bidang kompetensi.  Bisa jadi nanti pekerja 
pelaksana  yang lolos seleksi  numpuk di satu unit kerja dan beberapa unit 
kerja mungkin hanya sedikit bahkan tidak ada yang lolos, itu menunjukan 
kompetensi yang dimiliki SDM pada unit kerja tersebut.

Jumlah Pekerja pelaksana Perum Perhutani saat ini sebanyak 7.548 
orang, yang mengikuti tes tertulis tingkat Direksi sebanyak 7.286, sisanya ti-
dak mengikuti tes dengan berbagai alasan, diantaranya merasa tidak mampu 
/ tidak mau ikut, sedang manjalani proses hukuman indisipliner, lulus Pendidi-
kan Menengah Kehutanan (PMK), mengikuti pendidikan PMK dan Sakit. 

SW

KPH PASURUAN DIVRE 
JATIM - Rekruitmen peningka-
tan status melalui jalur tes di-
laksanakan secara serentak di 
Perhutani pada 18 Juni 2014. 
KPH Pasuruan sebanyak 96 
peserta baik dari bidang Tata 
Usaha maupun Mandor dila-
pangan mengikuti tes.

Realita dalam pelaksnaan 
tes memang ada beberapa 
peserta merasa kesulitan 
mengerjakan, seperti yang 

dialami salah satu  mandor yang sudah tua, Wahib (50 tahun). Ia merasa 
mengaku kesulitan mengerjakan.

 “ Aku bingung piye carane ngurek – urek nang kertas jawaban iki mumet 
rasane, “ katanya yang disampaikan dalam bahasa Jawa yang maksud-
nya ia tidak bisa bagaimana caranya mengarsir di kertas jawaban, pusing 
rasanya..

Namun demikian pada dasarnya pelaksanaan berjalan lancar, dari 96 

peserta yang hasilnyan bisa dilihat websitenya Perum Perhutani 
pada 23 Juni 2014 KPH Pasuruan yang berhasil lolos  hanya 11 
orang. Pelaksanaan tes dengan Ketua Panitia Administratur KPH 
Malang, Ir. Arif Herlambang MM dengan dibantu jajaran tim kepega-
waian juga dihadiri Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bis-
nis, Ir Tedjo Rumekso.  Hms Psu/Totok H

KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN - Dari sebanyak 57 kary-
awan  KPH Kuningan yang mengikuti uji  kenaikan status karyawan 
penuh, sebanyak 10 karyawan dinyatakan lulus. 

M e n u r u t 
pengakuan Eus 
Haryati,  cu-
kup sulit, teru-
tama psikotes. 
“ A w a l n y a 
mudah, lama 
– lama pertan-
yaan psiko test 
sulit,” ucap staf 
TU salah BKPH 
di lingkup KPH 
Kuningan yang 
sudah bekerja 
Perhutani se-
lama 14 tahun. Namun, sarjana hukum lulusan dari salah satu uni-
versitas di Cirebon itu optimis diterima. Walaupun ada pertanyaan 
yang terkadang tidak nyambung dengan bidang pekerjaan selama 
ini seperti masalah   pergudangan dan driver (sopir).

Lain lagi  pengakuan Dedi (41 tahun), yang sudah berkerja di 
Perhutani selama 17 tahun jalan itu. Ia sekarang bertugas di bidang 
tanaman di RPH Gunung Sari BKPH Ciledug. Dedi tidak mengalami 
kesulitan menjawab pertanyaan bidang tanaman. Namun, setelah 
memasuki wilayah kebijakan Direksi Perhutani, psikotes  dan per-
aturan perundang–undangan mengalami kesulitan. 

“Agak rumit memilih jawabannya,” katanya.
Juga yang dialami oleh Asep Herdi Haerudin, yang bekerja seb-

agai Polter selama 6 tahun. Sebelumnya ditugaskan sebagai PTM. 
Hal yang sama juga dialami oleh Iwan Juanda,  yang  bertugas 
sebagai  PTM  14 tahun berjalan. Mereka mengaku psikotes sangat 
sulit. Demikian pula pertanyaan – pertanyaan lain, selain bidang 
pekerjaaan yang selama ini menjadi tanggung jawab mereka.  MU

KPH MOJOKETO DIVRE JATIM – Sedikitnya 70 Pekerja 
Pelaksana (PP) Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Mojokerto mengikuti tes tertulis peningkatan status menjadi 

pegawai Perhu-
tani. Bertindak 
sebagai penga-
was tes di KPH 
Mojokerto adalah 
Dudi Kurniadi 
(Admin i s t ra tu r 
Madura), Rudi 
Juniantoro  (Kasi 
Keamanan Divre 
Jatim) dan selaku 
Panitia Pelak-
sana adalah Agus 
Sulthoni, Hendra 
Lesmana, Atin 
Rukyatin, Moh 

Ajib, Ismawati serta dari Serikat Karyawan, Suyasman dan SP2P, 
Bima Andrayuwana.

 Hms Mjk/Eko Eswe

KPH BLORA DIVRE JATENG - Seleksi peningkatan status pe-
kerja pelaksana menjadi pegawai tahun 2014 melalui jalur kompen-
tensi yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Blora dilaksanakan 

pada 11 Juni 2014 dan dilanjutkan tes tertulis 18 Juni 2014. Tes diikuti 
100 peserta pekerja pelaksana. 

Ketua Tim Peningkatan Status, Pandoyo S Hut (Wakil Admin-
istratur / KSKPH Blora) dengan mengikuti tes peluang untuk lolos 
ada yang sekaligus membantu peluang berikutnya yang jalur reguler 
pada 2015.

“ Artinya daftar tunggu yang sesuai rangking tidak lama,” katanya 
dalam pengarahannya bersama Tim Pendamping Nur Budi Cahyo S 
Hut, Kasi Produksi Divre Jateng. 

Hms Blr/Teguh

Uji Coba Alat Sadap 
Chaintech

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Asisten Direktur Pengendalian dan Peningkatan Kinerja 

Perum Perhutani, Dodit Artanto didampingi Dr Henry Purnomo, 
S.Hut, Adm KPH Cianjur, Kasi PSDH dan  KSS Perencanaan 
melakukan uji coba penyadapan metode quaris atau  quare garis  
dengan menggunakan alat mekanis Chaintech atau Chainsaw 
Technology  di salah satu RPH BKPH Cibarengkok  KPH Cianjur 
(17/6). 

 Chainsaw Technology merupakan  alat sadap getah pinus 
yang terbuat dari mesin chain shaw mini bar yang dimodifikasi 
dengan alat pembatas kedalaman dan pipa peniup gas buang. 
Alat sadap ini dimodifikasi  Empar Suparta (KSS  Perencanaan) 
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DERAP DAERAHDERAP DAERAH

Adm KPH Banyumas Barat Divre Jateng  
Ir Erwin MM saat memberi sambutan.

Aris Suryana, KSS Teknik KPH Indra-
mayu.

dan  Sulaeman, mandor sadap BKPH Cibarengkok. Terobosan 
ini tidak lepas dari arahan-arahan dan dorongan  dari pimpinan 
KPH Cianjur, khususnya Adm KPH Cianjur, Henry Purnomo. 

“Kreasi dan inovasi sangat dibutuhkan demi usaha menca-
pai target produksi getah sesuai yang diharapkan. Mengingat 
kendala susahnya mencari tenaga kerja (penyadap),” tegasnya  
dalam pengarahan pada  berbagai kesempatan.

Alat sadap ini sangat sederhana. Tidak membutuhkan ban-
yak perubahan. Akan tetapi  dari segi hasil banyak kelebihannya 
yaitu perbandingan produksinya 1 : 3  dari alat sadap manual 
atau kadukul. Lebar  bekas luka sayatan /quaris tidak lebih dari 
1 cm  dan tinggi quare awal 10 cm. Begitu juga kebersihan 
getah sangat terjamin mengingat alat ini tidak menghasilkan 
banyak limbah karena tertiup oleh pipa gas buang sehingga 
bisa menekan reduksi.

Yang lebih menakjubkan, metode dan alat ini dapat digu-
nakan untuk memproduksi tegakan pinus  usia muda (KU II 6 
- 10 Tahun). Yakni dapat  menghasilkan produksi getah  tanpa 
merusak kondisi tegakan. Dengan demikian pasca penyadapan 
tegakan masih tetap memiliki nilai kayu yang tinggi.

 “Metode  dan alat  tersebut bisa meningkatkan produksi ge-
tah pinus khususnya di KPH Cianjur, “ kata  Adm/KKPH Cianjur   
Henry Purnomo. 

Hms Cjr/AsepTh-MU

Optimalisasi Aset untuk 
Dongkrak Penghasilan
KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Untuk mengoptimalkan pendapatan perusahaan, KPH Indrama-

yu menggali dari berbagai potensi. Salah satunya  optimalisasi aset 
yang sekarang kurang 
dimanfaatkan secara 
maksimal. Apabila 
aset-aset tersebut dike-
lola secara profesional, 
akan memperoleh 
penghasilan cukup be-
sar dan bahkan  dapat 
melampui pendapatan 
khususnya KPH Indra-
mayu dan Perhutani 
pada umumnya.

 M e n u r u t 
KSS Teknik  KPH In-
dramayu, Aris Suryana,  
ada beberapa aset 
yang tersebar di berb-
agai lokasi yang  dapat 
didayagunakan. Aset-
aset itu antara lain eks 

kantor lama KPH Indramayu di Jl. Wahidin Sudirohusodo Cirebon. 
Lahan seluas 1, 8 hektar itu dapat dimanfaatkan untuk apartemen 
atau sarana komersial lain.

 Selanjutnya, tambah Aris Suryana, eks TPK Heurgeulis se-
luas kurang lebih 5 hektar. Lokasi ini cukup strategis untuk pengem-
bangan bisnis seperti pasar dan pertokoan. Kemudian, eks TPK di 
Widasari Kabupaten Indramayu  dengan luas  kurang lebih 0,4800 
m. Lokasi ini dapat digunakan untuk SPBU atau pasar.

 Selain itu, masih ada lokasi lain yaitu  tanah emplesemen 
Cikamurang (Cikawung). Lokasi ini sangat strategis karena  dilewati 
jalur tol Cikampek (Kerawang) – Palimanan (Cirebon). 

“ Lokasi ini cocok untuk rest area, terutama di  Km 160,   karena 
memiliki view sangat indah, dekat sungai Cipunay,” ungkapnya.

 Untuk pengembangan aset-aset  di atas  dapat berkerja 
sama dengan pihak ketiga atau investor. 

“ Dengan kerja sama ini akan memperoleh penghasilan yang di-
perkirakan mampu melebihi pendapatan KPH Indramayu dari kayu 
maupun non kayu, bahkan Perhutani. Tinggal manajemen Perhutani 
mau atau tidak. Tapi, sudah direncanakan, “ jelas Aris Suryana. 

MU

PRIMKOKAR
Aset Primkokar

KPH Banyumas Barat 
Rp 4,4 Miliar

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Primkopkar Perum Perhutani KPH Banyumas Barat menga-

dakan Rapat Anggauta Tahunan (RAT)  tahun buku 2013.  Rapat 
d iselenggarakan 
digedung ser-
baguna kantor KPH 
Banyumas Barat 10 
Mei 2014 lalu dan 
diikuti 180 peserta 
anggota koperasi.

Ketua Koperasi, 
Sulistyoadi dalam 
sambutannya men-
gatakan bahwa pe-
nyelenggaraan RAT  
mundur dari biasan-
ya karena dirinya 
selama Maret - April 
mendapat tugas 
belajar mengikuti 
KP II di Pusdikbang 
Madiun. 

“ Namun ini ti-
dak bisa dikatakan 
telat karena ber-
dasarkan UU No 

17 tahum 2012 tentang perkopersaian yaitu penyelenggaraan RAT 
sekurang-kurangnya lima bulan setelah tutup buku,” katanya.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir.Erwin MM selaku Pem-
bina Primkokar  dalam sambutan menyampaikan agar koperasi 
jangan diselingkuhi. 

“ Artinya kalau kita membutuhkan pinjaman dana atau talangan 
jangan kemana-mana, jangan pinjam ke bank yang lain karena kita 
sudah punya koperasi. Melalui koperasi kita akan mendapatkan  
beberapa manfaat yaitu mendapatkan SHU, Meningkatkan Modal 
Usaha dan Meningkatkan Simpanan,” katanya.

 Untuk itu Erwin berharap agar koperasi yang sudah memenuhi 
tiga sehat yaitu sehat Modal, Sehat Usaha dan Sehat Organisasi 
agar bisa mengembangkan usaha lain. Seperti misalnya usaha 
angkutan getah pinus, angkutan kayu, angkutan bibit dan lain lain 
sehingga dapat menambah keuntungan koperasi. 

“ Koperasi kita menjadi anggota koperasi Perhutani Pusat atau 
Direksi di Jakarta,”jelas Erwin.

Primkopkar KPH Banyumas Barat beranggotakan 556 peserta 
dan mempunyai modal usaha sampai 2014 sebesar Rp 4,4 M den-
gan keuntungan pada  2013 sebesar Rp 87.232.250.

Untuk program kerja tahun 2014 telah disepakati meningkatkan 
simpanan wajib anggota sebesar Rp 42 000 sehingga diharapkan 

Pelantikan Dewan Saka
KPH MADURA DIVRE JATIM - Bertempat di halaman kan-

tor KPH Maduara selama dua hari, 24 - 25 Juni lalu berlangsung 
Persami yang diikuti sekitar 35 anggota Saka Wanabakti. Sejumlah 
materi diberikan kepada peserta baru yang meliputi pembangunan 
jiwa korsa Rimbawan dan jiwa kepemimpinan selain materi pokok 
kesakaan. Yakni materi kesakaan seperti Krida Binawana, Krida 
Guna Wana dan Krida Tata Wana. 

Pada acara penutupan yang dilakukan pelantikan Dewan Saka 
acara juga dihadiri Ketua Saka Wanabakti Kwartir Cabang Pame-
kasan, Kak Ir Moh Darham MM selaku Kepala Bidang Perijinan dari 
Dinas kehutan dan Perkebunan Pamekasan. Dalam sambutannya 
ia  menyampaikan rasa terima kasih kepada semua anggota, De-
wan, Pembina dan juga semua pihak yang  telah memajukan Saka 
Wanabakti.

“Perlu diketahui pula bahwa Saka Wanabakti yang kita cintai ini 
adalah satu-satunya yang berada di pulau Madura yaitu hanya di 
Pamekasan,” katanya. Hms Mdr/Hartono

SAKA WANABAKTI

Dana PKBL untuk 
Kembangkan Koperasi

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Dana PKBL 2014 untuk KPH Surakarta sebesar Rp 138 juta 

dikatakan Adm/KKPH Surakarta, Ir Setiawan (kini-Adm KPH 
Banyumas Barat) selaku pembina koperasi KPH Surakarta akan 
dialokasikan untuk pengembangan koperasi.

“ Kalau turun nanti saya rencanakan sekitar Rp 100 juta kita 
masukkan ke koperasi kantor KPH Surakarta dan sisanya kita 
distribusikan ke koperasi-koperasi di daerah dan untuk usaha 
pengembangan bati,k,” katanya dalam sambutannya pada RAT 
Primkokar KPH Surakarta  (20/6). 

Alasan pemanfaatan dana PKBL tersebut dikatakan 
Setiawan karena pengalaman membuktikan kalau didistribusikan 
ke masyarakat luar kembalinya susah. Sehingga lebih baik 
dikembangkan untuk menambah modal  kegiatan-kegiatan usaha 
produktif koperasi sendiri agar kesejahteraan anggota lebih baik.

Ia menyebutkan dana PKBL KPH Surakarta yang disalurkan di 
masyarakat sampai saat ini yang macet masih ada sekitar Rp 600 
juta lebih. Dan itu ditegaskan Setiawan tidak bisa dihapuskan tetap 
menjadi tanggungjawab yang melekat bagi KPH Surakarta.

“ Tapi kita sudah membuat re-sceduling dan setiap tahun 20 
persen harus kembali,” tegasnya.

Dengan re-sceduling tata waktu itu ia berharap pada saatnya 
pinjaman bergulir teresebut bisa kembali semua.

" Kecuali yang benar-benar macet yang nantinya akan dibuatkan 
berita acara dengan berbagai pihak," jelasnya lebih lanjut.

RAT yang juga dihadiri segenap pejabat dari jajaran instansi 
terkait di kota Surakarta seperti Dinas Koperasi dan UKM, 
Dekopinda, Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP RI) 
serta segenap pengawas dan anggota itu, Setiawan meminta agar 
terus dilakukan evaluasi secara ringkas. Hal tersebut menurutnya 
sangat penting agar di dalam kepengurusan ke depannya semakin 
baik, terutama dalam memberikan pelayanan bagi anggotanya. 

Sementara itu dalam laporan pertanggunjawabannya Ketua 
Primkokar KPH Surakarta, Sutopo Wahyu Nugroho SH mengatakan 
bahwa sisa hasil usaha (SHU) 2013 mengalami peningkatan cukup 
besar dibanding tahun sebelumnya. SHU 2013 tercatat sebesar Rp 
50,7 juta lebih dibandingkan SHU 2012 yang hanya sebesar Rp 33,8 

juta.
Dikatakan Sutopo, sisa hasil usaha tersebut dibagikan secara 

fisik dan dapat diambil secara bergilir dari bulan Juni- Juli 3014.
“ Di samping SHU setiap anggota juga memperoleh jasa 

simpanan sukarela sebesar 5 persen per tahun dari saldo terkecil 
tiap bulan dan jasa simpanan wajib tahun 2012 sebesar 5 persen,” 
jelas Sutopo dimana untuk 2013 dibagi SHU simpanan yang terdiri  
dari jasa simpanan, jasa pinjam, jasa simpan sukarela dan jasa 
simpanan wajib tahun lalu total sebesar Rp 46.386.89.

Diinformasikan bahwa adanya Gerakan Menabung program 
PKP RI Kota Surakarta sampai akhir 2013 lalu juga sudah terkumpul 
saldo sebesar Rp 20.742.900. 

Primkokar KPH Surakarta beranggotakan 272 peserta sampai 
dengan saat ini modal usaha sebesar Rp 1 miliar lebih.

Menutup RAT tersebut juga dilakukan pengundundian berbagai 
macam door prize. S.Widhi.

pelayanan pinjaman anggauta dapat meningkat semula Rp 25 juta 
per anggauta dapat menjadi Rp 35 juta per anggauta dan program-
program lainnya.

RAT juga dihadiri Kepala Deperindakop Kabupaten Banyumas 
dan Ka Dekopin Kabupaten Banyumas.  Sp Hms Bmsb/ Mj_Ada

Adm/KKPH Surakarta, Ir Setiawan selaku pembina koperasi 
KPH Surakarta saat memberikan sambutannya.
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Wujudkan Mimpi Anak 
Sejak Usia Dini 

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Keberhasilan meraih cita-cita adalah suatu kebanggaan bagi se-

tiap manusia yang memerlukan usaha yang serius dan tekun untuk 
mewujudkannya. Tidak ada yang tidak mungkin untuk meraih cita-
cita mulia meski setinggi langit. 

Pagi itu, 20 Juni 2014 KPH Pekalongan mendapat kinjungan 
rombongan istimewa anak-anak. Ya hari itu Perhutani KPH Pe-
kalongan Barat mendapat kunjungan anak-anak TK-PAUD Pelangi 
Ujungrusi Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal dalam rangka 
memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Dengan memperingati 
hari lingkungan hidup, bisa dijadikan momentum awal untuk memo-
tivasi anak meraih sukses sejak usia belia 

Sekitar 50 murid  TK PAUD Pelangi dengan didampingi enam 
guru pengasuhnya diterima oleh Kaur Humas Tofik, KSS PHBM 
Marsono, Kaur Tanaman Sasmito dan Staf Hugra Sugiyono. Rom-
bongan muris TK PAUD itu sengaja berkunjung ke kantor Perhutani 

KPH Pekalongan Barat karena ingin mengetahui secara langsung  
kantor Perhutani yang konon menurut mereka mengurusi hutan. 

Kanirun,SPd Kepala Sekolah TK PAUD Pelangi yang diwakili Ibu 
Guru Damayanti menuturkan maksud kedatangan ke kantor Perhu-
tani ini adalah dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup.

“ Kami ingin merayakannya dengan mengajak anak didik ini 
dengan berkunjung ke Perhutani, dengan maksud ingin memperke-
nalkan kepada anak-anak diusia mereka mengenal lingkungan den-
gan aneka ragam tumbuhan, cara menanam dan cara memelihara 
lingkungan alam sekitarnya,” katanya.

Administratur KPH Pekalongan Barat, A Fadjar Agung Susetyo 
melalui Kaur Humas, Tofik DP dalam kesempatan tersebut menyam-
paikan terimakasihnya atas kunjungan rombongan anak  TK PAUD 
Pelangi  tersebut. Diharapkan, mudah-mudahan melalui kegiatan 
seperti itu, Perhutani bisa membantu apa yang menjadi harapan 
murid-murid  TK PAUD Pelangi. Juga bisa menambah pengalaman 
mereka sebagai spirit dalam menggapai cita-cita anak. 

Selanjutnya anak-anak TK diajak keliling di sekitar halaman 
kantor Perhutani untuk mengenal tentang berbagai macam jenis 
tanaman atau pepohonan yang ada. Juga diajarkan kepada anak-
anak tentang cara menanam tanaman hutan, cara merawatnya yang 
dipandu oleh Kaur Tanaman Sasmito  dibantu staf Wasikin dan Puji 
D Waluyo. 

Hms Pkb/Tofik.

Wisuda Anak Didik
TK Tunas Rimba Lengkong

KPH JOMBANG DIVRE JATIM 
Pentas seni akhir tahun ajaran dan pelepasan siswa-siswi ke-

lompok B TK Tunas Rimba Lengkong yang telah dilaksanakan 21 
Juni 2014 lalu di Jl. Mawar No.20 Kecamatan Lengkong Kabupaten 
Nganjuk. Mengawali acara dilaksanakan prosesi wisuda/pelepasan 
siswa Paud Tunas Rimba Lengkong sejumlah 36 siswa dan dari ke-
lompok bermain sejumlah 9 siswa.

Hadir pada kesempatan itu Dinas KUPTD Pendidikan TK, SD, 
Ketua Komite dan PLB Kecamatan Lengkong serta para wali murid.

Dikatakan Kepala Sekolah TK Tunas Rimba Endang 
Sriwinarti,SPd banyak prestasi yang telah diraih TK Tunas Rimba 
Lengkong yang didirikan 1972 itu. Diantaranya sebagai TK Per-
contohan ditingkat propinsi menyandang peringkat 1, Lomba UKS 
Juara Harapan II ditingkat I Tahun 2007, Lomba Gugus Juara II 

DHARMA WANITATUNAS RIMBA

Kunjungan PWK Jateng
KPH PURWODADI  DIVRE JATENG - Perwita Wana 

Kencana (PWK) Jawa Tengah bekerjasama dengan Dharma 
Wanita Perhutani Divisi Regional Jateng dengan Perwita Wana 
Kencana Cabang Pati, Telawa dan Purwodadi belum lama ini 
bertandang  ke Perhutani KPH Purwodadi. Rombongan disam-
but langsung oleh Ketua YTRP Perhutani KPH Purwodadi, Ny 
Kisnainesyuni Prihono Mardi.

Rombongan yang dipimpin langsung Ketua Perwita Wana 
Kencana Jateng Ny SR Slamet Wibowo itu dalam pengarahan-
nya meminta kepada pengurus YTRP yang berada di wilayah 
Jawa Tengah untuk bisa segera bergabung dengan paguyuban 
Perwita Wana Kencana Divisi Regional Jawa Tengah, dan un-
tuk segera melaporkan kegiatan di wilayah masing – masing 
unit kerjanya. 

Hms Pwd/Agus SW

Tahun 2009 ditingkat Kabupaten Nganjuk, Lomba Gugus Juara I 
Tahun 2012 ditingkat Kabupaten Nganjuk dan pada Tahun 2014 
sebagai Juara I Lomba Menyanyi ditingkat Kecamatan dan Juara 
Harapan II Drum Band di Waterpark Kertosono dalam rangka Hari 
Anak Nasional.

TK Tunas Rimba dibawah pembinaan Yayasan Tunas Rimba 
Perhutani  (YTRP) yang sekarang diketuai oleh Ny Erwin M Denny 
Ermansyah telah memberikan banyak cara pembelajaran anak. 
Antara lain dengan pendidikan dan pengawasan melalui belajar 
sambil bermain ( learning by playing ) yang aman, tepat dan 
terprogram. 

Fasilitas Gedung milik sendiri, Permainan di luar dan di 
dalam kelas, Konseling orang tua dan murid, Group Drum 
Band murid TK Lokasi sekolah dan bermain yang luas, strate-
gis dan aman, UKS, Pengajaran dengan sistim centra, Taman 
baca dengan beraneka ragam buku cerita anak, Bangunan 
yang memadai dengan ruang belajar yang cukup luas.

 Dengan adanya program pendidikan TK Tunas Rimba 
untuk memberikan bekal, latihan yang terus menerus dan 
mengembangkan kemampuan dasar anak melalui peng-
gabungan aktivitas agar anak didik mampu menerima trans-
formasi baik kemajuan teknologi maupun pengetahuan umum 
dan agama.

Sejak awal Juni 2014 juga telah dibuka pendaftaran baru 
bagi anak usia 3 - 4 tahun dan usia 5 - 6 tahun yang disiapkan 
untuk mamasuki Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Sistem 
pembelajaran secara khusus mengoptimalkan kreatifitas dan 
mensosialkan bentuk Pendidikan Sosial, Aspek Bahasa, 
Respon, Emosi maupun kemandirian (Self Survive) melalui 
keterampilan sederhana.

Hms Jbg/Djoko HP-SW

Kaur Humas KPH Pekalongan Barat, Tofik menyambut kunjun-
gan anak-anak PAUD.

Foto bersama anak-anak PAUD.
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KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Bagi Purwanto, Mandor Tanam RPH 

Tangen BKPH Tangen KPH Surakarta 
bekerja yang baik adalah bekerja menurut 
SOP-nya Perhutani. Artinya tata waktu 
sesuai dengan NPS-nya. Yaitu dari awal 
bulan  SPK melakukan pengecekan, dari 
pengecekan dibuat rintisan-rintisan jalan 
pemeriksaan dan pendataan ke pesanggem 
untuk membuat perjanjian kontrak sampai 
penanaman selesai.

Bekerja di lahan-lahan bermasalah 
seper ti di wilayahnya memang bukan pe-
kerjaan yang entheng. Konon sebelum ma-
suknya tanaman JPP SP pada 2009 RPH 
Tangen dan wilayah-wilayah lain di BKPH 
Tangen tanaman tebu sangat mendomi-
nasi lahan hutan Perhutani. Saking liarnya 
tanaman tebu di lahan Perhutani tersebut 
ia menjulukinya wilayah Tangen sebagai ‘ 
Bandung lautan tebu.’ 

 “ Konon dulu itu mulainya dari petak 17 
d dimana dulu ada kerjasama antara PG 
Mojo dengan Dinas Perkebunan sebagai la-
han ujicoba seluas sekitar 3 ha dengan luas 
baku 6,4 ha untuk penanaman tebu yang si-
fatnya hanya pinjam lahan,” katanya kepada 
BINA di kantor Asper BKPH Tangen.

Dari petak 17 d itu Purwanto kemudian 
ceritakan ia tak tahu persih bagaimana bisa 
merebak ke petak-petak lain. Adanya perjan-

jian masyarakat tidak lagi mematuhi 
aturan main sehingga tanaman tebu 
menjadi masalah besar di sejumlah 
besar wilayah BKPH Tangen. 

“ Tapi alhamdulillah sejak dibe-
baskan atau dilakukan penutupan 
tanaman tebu kawasan tersebut, 
khususnya di RPH saya kini tana-
man JPP SP tumbuh sumbur dan 
sekarang sudah masuk KU II,” lanjut 
Purwanto yang bertanggungjawab 
atas lahan seluas 3,90 ha lebih.

JPP SP masuk RPH Tangen ia 
katakan baru mulai 2009 yang ia 
tangani di petak 1 c seluas 12. 5 ha, 
terus 2010 petak 1 a seluas 19,5 ha 
dan petak 3 c seluas 1,6 ha. Untuk 
tanaman 2011 meliputi petak 1 d seluas 
10,4 ha dan petak 1 b seluas 5,5 ha. Tahun 
2012 petak 1 c seluas 4 ha dan petak 3 c 
19,1 ha.

Saya menggunakan ketua Pokja pe-
sanggem untuk mengerjakan tugas-tugas 
tersebut. Jadi setiap ada bukaan lahan saya 
berdayakan ketua-ketua Pokja pada setiap 
empat hektarnya.

Lahan seluas itu dikatakan Purwanto 
semua adalah bekas lahan tanaman tebu. 

Memang tidak mudah awalnya, namun 
bersama stakeholder melakukan pendeka-
tan dengan arif ke masyarakat akhirnya 

masyarakat mengerti dan mau 
menyadari kekeliruannya. Yang 
penting masyarakat tetap bisa 
mengerjakan lahan Perhu-
tani tersebut, masyarakat tetap 
mendapatkan hasil yang pent-
ing barokah dan tidak melang-
gar aturan lagi.

Pertumbuhan JPP SP send-
iri dikatakan Purwanto setiap 
ada penilaian di semua petak 
nilainya rata-rata di atas 95 
persen, berhasil semua.

Meski disisi lain keberhasi-
lan tanaman JPP baik pertum-
buhannya, namun di masyara-
kat dimana dikatakan Purwanto 
masyarakatnya masih haus 
lahan garapan. Tidak seband-
ing ketersediaan lahan dengan 
jumlah masyarakat sehigga ia 
memutuskan untuk membagi 
wengkon secara merata bagi 
masyarakat.

“ Saya melakukan undian 
untuk penggarapan lahan agar 
tidak ada kecemburuan. Jadi 
kelompok mana yang mendapat 
lahan kurang produktif agar ti-
dak dipermasalahkan. Tapi saya 
terus memeberikan semangat 
untuk bekerjasama dengan 

Perhutani, karena banyak peluang yang 
dikerjakan, diantaranya bagaimana cara 
membuat tanaman dan lain-lain,” katanya

Namun mengingat kondisi masyarakat 
disana maka untuk mengeliminir kerawanan 
di BKPH Tangen ditanam tanaman JPP daur 
pendek dimana dalam 10 tahun sudah bisa 
dipanen. Di wengkon-wenkon LMDH terse-
but umumnya ditanaman jagung yang hasil 
panennya cukup bagus dan sepenuhnya 
milik penggarap.

“ Kita tidak mengambil untung sama 
sekali yang penting masyarakat ikut men-
jaga tanaman agar berhasil sampai masa 
daur,” kata Mandor Tanam yang masih 
menyandang predikat Pekerja Pelaksana 
(PP) ini.

“ Alhamdulillah status saya masih PP 
tapi tanggungjawab pekerjaan saya pa ling 
banyak. Saya di samping sebagai Mandor 
Tanam juga merangkap sebagai Mandor  
Pemeliharaan, Tebangan, pendampingan 
LMDH dan juga ngurusi tanaman kayu 
putih,” ujarnya. Namun tetap bersemangat 
meski setiap bulannya hanya bisa memberi-
kan gajinya untuk istrinya sebesar Rp 2,7 
juta. Itu kalau tidak kena potongan.

Namun demikian ia tetap menyatakan 
rasa syukur dan berterima kasih dan bangga 
kepada Perhutani yang telah memberikan 
kepercayaan untuk mengemban tugas yang 
dibebankannya. Soal gaji, katanya minta 
agar bisanya manajemen menyesuaikan 
dengan UMR kota dimana ia tinggal, kota 
Sragen yang rata-rata sudah Rp 3 juta ke-
atas. Karena dengan gaji yang sebesar itu 
yang diterima setiap bulannya untuk ukuran 
saat ini juga masih kecil. 

“ Apalagi kalau musim-musim orang 
punya hajat yang seolah tidak ada putusnya 
dari hajatan satu dengan lainnya. Dan itu 
kami tidak bisa menghindar dari masyara-
kat,” pungkas Purwanto penyabet Juara II 
Tanam tingkat Divre Jateng yang mempu-
nyai tanggungjawab untuk istri dan kedua 
anaknya. 

S.Widhi

PROFIL

Purwanto, Meski Banyak Merangkap
Bidang Pekerjaan Bisa Bekerja Baik

Purwanto, Mandor Tanam RPH Tangen.

Purwanto, diantara tanaman JPP stek pucuk.
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