
LAPORAN UTAMA LAPORAN UTAMA

Tarung Peradaban
Di Bukit Kendeng

Rabu, 3 September 
2014 di hotel Pati Jawa 
Tengah terjadi drama 
spektakuler. Bangunan 
peninggalan era kolonial 
yang berdiri sejak 1926 
di pusat pemerintahan 
kabupaten Pati, provinsi 
Jawa Tengah itu, kali ini 
menjadi saksi sejarah 
pertarungan antar orang 
yang saling beda visi 
peradaban. Ialah antar 
mereka yang berencana 
membangun pabrik se-
men versus mereka 
yang tetap gigih untuk 
total menolaknya. Inilah 
pertarungan antar pera-
daban di era republik.

Kelompok yang merencanakan mem-
bangun pabrik semen sejak tahun 2006 
masih mengincar dan terus bergerilya untuk 
meraih potensi material pebukitan kapur di 
kawasan pegunungan Kendeng Utara, yang 
menghampar di wilayah Kecamatan Tam-
bakromo, Kecamatan Kayen dan wilayah 
Kecamatan Sukolilo di daerah kabupaten 
Pati.

Acara bertajuk “Sidang Komisi Amdal 
Rencana Pembangunan Pabrik Semen” di 
hotel tua itu, terasa benar sebagai bagian 
dari upaya meyakinkan banyak pihak ihwal 
kebenaran rencana pengoperasian pabrik 
semen, dengan strategi argumentatif yang 
menghadirkan kalangan akademisi dari per-
guruan tinggi ternama yang didaulat selaku 
pakar analisis mengenai dampak lingkungan 
hidup (AMDAL).

Namun demikian, patut dicurigai bahwa 
acara itu merupakan bagian dari strategi 
gerilya untuk mendapatkan legitimasi ilmiah 
bagi pihak pemerintahan selaku pemegang 
kekuasaan formal, sehingga bila selanjutnya 
menerbitkan keputusan menerima pabrik 
semen dan kelak berdampak rusaknya ling-
kungan maka ia tidak dapat dipersalahkan.

Adanya strategi gerilya semacam itu, 
antara lain dapat disimpulkan dari agenda 
setting acara “sidang komisi AMDAL” itu, 
yang terkesan tebang pilih para pesertanya. 

Yakni, hanya mengundang mereka yang 
akan setuju alias mau menerima rencana 
pabrik semen itu yang diijinkan masuk ke 
ruang sidang di aula rapat hotel dan di hala-
man hotelnya disiapkan tenda dan puluhan 
kursi yang disediakan khusus untuk kelom-
pok warga masyarakat yang mau pabrik 
semen, lengkap dengan paparan spanduk 
yang menyatakan dukungan.

Selebihnya, dan inilah yang bersifat 
spektakuler itu, pagar hotel dilapisi barikade 
dengan penjagaan ketat pleton aparat Polri 
dan TNI seolah mengantisipasi kemungki-
nan adanya serbuan massa. Dan, memang 
benar, di saat yang bersamaan dengan ber-
langsungnya sidang “gelap” itu, di jalanan 
di luar pagar hotel Pati, ribuan massa yang 
datang bertruk-truk, ramai berdemonstrasi. 
Menyuarakan penolakannya.

Bupati Pati saat membuka acara persi-
dangan itu, antara lain berucap bahwa ren-
cana pembangunan pabrik semen adalah 
bagi kemajuan ekonomi di daerahnya. 

“Jadi, saya minta agar warga kami 
jangan asal menolak dengan ngomong 
pokoke tidak setuju. Sidang ini bermaksud 
mendengar masukan pendapat dari yang 
hadir disini,” begitu antara lain dikatakan-
nya.

Dalam paparan hasil kajian AMDAL 
setebal ratusan halaman buku itu, antara 

lain dikemukakan bahwa terdapat 67 persen 
masyarakat yang menolak, mereka yang 
menolak berlatar pencaharian petani. Se-
dangkan mereka yang menerima hanya 20 
persen saja dengan latar belakang peng-
hidupan sebagai pedagang. Selebihnya, 13 
persen warga setempat tidak mengemuka-
kan pendapat.

Namun demikian, pihak penyaji AMDAL 
tetap berusaha meyakinkan peserta sidang,  
bahwasanya dengan adanya pabrik semen 
kelak, maka dalam 50 tahun ke depan se-
lama beroperasinya pabrik, warga sekitar 
dapat ikut menikmati peningkatan pendapa-
tan ekonomi. 

“Soal upaya pelestarian sumber air 
serta kelestarian beragam flora dan fauna 
di sekitarnya sudah ada kesepakatan de-
ngan pihak perusahaan pabrik semen untuk 
senantiasa menjaganya,” demikian argumen 
penyaji AMDAL itu.

Kepada BINA di deretan kursi yang 
tersedia di halaman hotel itu, salah seorang 
warga mengungkapkan dukungannya. 

“Daripada selama ini kegiatan penam-
bangan gamping dilakukan secara perora-
ngan dan hanya melibatkan para tengkulak 
saja, saya kira akan lebih baik bila dikelola 
oleh perusahaan semen,” cetusnya.

Akan tetapi, suasana di jalanan di luar 
pagar hotel menyatakan kebalikannya. 
Ribuan demonstran dalam guyuran cuaca 
siang nan panas terik itu dengan gagah 
berani terus bersikeras menyuarakan pe-
nolakannya. Silih berganti mereka berdiri 
di atas bak truk sembari memegang corong 
pengeras suara.

“Pabrik semen itu duitnya berapa. Kami 
lebih kaya daripada pabrik semen. Apakah 

pabrik dapat membangun gunung dengan 
uang yang dimilikinya ? Kami tidak butuh 
pabrik semen. Kami sudah sejahtera de-
ngan kehidupan ini,” ungkap mereka silih 
berganti, diselang-seling dengan atraksi 
kesenian lokal dengan iringan tetabuhan 
tradisionalnya.

Suasana kian memanas ketika menda-
dak Gunretno, tokoh penggiat pelestarian 
pegunungan kapur (karst) Kendeng itu, 
naik “podium” dan bicara dengan corong 

pengeras suara. 
“Saya putuskan untuk keluar ruangan 

setelah sejak tadi ikut hadir dalam sidang, 
karena saya tidak diperbolehkan bicara di 
sana. Mungkin saja mereka tahu kalau saya 
termasuk yang menolak keras pembangu-
nan pabrik semen,” demikian katanya.

Di jalanan itu, salah satu peserta demon-
strasi berujar kepada penulis, ihwal kemung-
kinan sikap masyarakatnya, bila kemudian 
keputusan pemerintah adalah mengijinkan 

FOTO-FOTO : S.WIDHI

Perwakilan-perwakilan dari masyarakat silih berganti melakukan orasi penolakan pem-
bangunan pabrik semen dikawasan karst Kendeng Utara.
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maan yang terus didengungkan dan fokus 
pada pekerjaan tanpa ada kepentingan apa 
pun selain kepentingan untuk menjadikan 
KPH Telawa menjadi lebih baik. Seperti di 
bidang tanaman, bagaimana harus fokus 
membuat bibit dengan aturan yang benar, 
karena bibit yang dihasilkan baik maka itu 
yang menjadi awal keberhasilan tanaman.

“ Keberhasilan tanamaman ya berasal 
dari kualitas bibit yang baik yang kita per-
siapkan,” tegas Denny dimana untuk 2014 
ini KPH Telawa merencanakan persemaian 
sebesar 3.759.832 plances. Lebih sedikit 
dibandingkan dua tahun sebelumnya yang 
rata-rata sebanyak 4.951.363 plances se-
tiap tahunnya. Persiapan tersebut dikatakan 
harus dipersiapkan betul-betul matang untuk 
menghasilkan kalitas bibit yang unggul. 

Dengan penghargaan-penghargaan 
yang diperoleh KPH Telawa sekarang ini ha-
rus menjadi kebanggaan semua karyawan. 
Karena itu merupakan hasil kerja semua, 
hasil kerja bersama. Karena tanpa ada 
kerjasama yang baik hal itu menurut Denny 
mustahil bisa dicapai KPH Telawa seperti 
sekarang ini. Semua tidak ada yang tidak 
berperan dalam dalam mendukung melaku-
kan perubahan-perubahan di KPH Telawa. 
Mendukung yang tidak sekedar diucapan 
tetapi mendukung dengan hasil yang nyata. 
Dan atas kinerja jajarannya yang bisa 
bekerja dengan karya terbaik manajemen 
pun tidak menutup mata. Reward dan peng-
hargaan diberikan kepada mereka sebagai 
motivasi untuk bekerja dengan lebih baik 
lagi dan menjadi perangsang yang lain.

Menata KPH Telawa dalam waktu daua 
tahun memang bukan pekerjaan yang 
ringan. Walaupun disadari belum semua bi-
dang dicapai dengan sempurna, tapi kinerja 
yang telah dicapai sudah menjadi awal un-
tuk KPH Telawa mentap kedepan lebih baik 
di masa-masa berikutnya. 

Menyinggung pekerjaan di bidang te-
bangan dikatakan Denny KPH Telawa juga 
berhasil mengawal angka kehila ngan (lost) 
kayu di lapangan. Tebangan 2014 sudah 
selesai, 1000 M3 lebih semua berhasil dia-
mankan. Angka tersebut kalau dihitung dari  

target RKAP KPH Telawa sudah terlampaui.
“ Kalau hitungan RKAP sebenarnya KPH 

telawa sudah plus, target kita Rp 10 miliar 
sedang pendapatan yang kita hasilkan su-
dah Rp12 miliar lebih,” jelas Denny namun 
karena adanya otorisasi-otorisasi program 
atau crash programme lainnya yang biaya-
nya juga terus bertambah angka tersebut 
bisa saja berkurang.

Untuk itu 2014 ini ia berharap tera-
khir dalam menambah pengeluaran untuk 
program rutinitas tanaman. 2014 program 
tanaman hanya dari bekas tebangan A dan 
B yang jumlahnya tidak banyak.

“ Jadi kedepan keberhasilan  yang kita 
banggakan di KPH Telawa bukan karena 
bangga berhasil menangkap pencuri tetapi 
lebih bagaimana cara mengendalikan ja-
ngan sampai terjadi pencurian,” jelas Denny 

dimana memasuki tahun ketiga memimpin 
KPH Telawa untuk menambah pendapatan 
perusahan mulai melakukan penantaan un-
tuk bidang non kayu. 

Salah satunya adalah pengembangan 
tanaman kayu putih dan serai wangi. Kedua 
komoditas tersebut akan menjadi investasi 
yang menjanjikan untuk masa depan KPH 
Telawa.

Luas tanaman kayu putih di KPH Telawa 
709,9 hektar. Kedua komoditas penghasil 
minyak-minyakan itu ditanam berdampin-
gan, tanaman serai wangi ditanam dian-
tara tanaman kayu putih.  Penjajagan untuk 
bekerjasama de ngan pihak terkait,  mulai di-
lakukan untuk pengelolaan komoditas terse-
but yang diharapkan akan bisa diperoleh 
bantuan-bantuan yang diperlukan. 

S.Widhi

KEHUTANANKEHUTANAN

SDM yang Baik, Kebersamaan dan Fokus
Kunci Keberhasilan  Pekerjaan

pabrik semen beroperasi. 
“Kami akan halangi sekeras mungkin 

dan bila perlu sampai berperang fisik de-
ngan aparat perusahaan semen itu. Akan 
kami pagari jalanan masuk kawasan 
pabrik dan akan kami rusak peralatan-
nya,” begitu tekadnya. 

Dia juga bilang, warga Pati di peran-
tauan, yang desa-desanya termasuk ka-
wasan rencana pabrik semen, akan men-
girimkan uang iuran guna membeli lahan 
kawasan yang diincar pabrik semen itu. 

“Yang kami perlukan saat ini adalah 
dukungan usaha pelestarian lingkungan, 
kegi atan reboisasi kawasan hutan. Bukan 
pabrik semen yang justru akan merusak 
gunung kami,” ujarnya.

Tarung Peradaban 
Kawasan pegunungan Ken deng 

Utara di daerah eks Karesidenan Pati, 
yang material batuan kapurnya sedang 
diincar untuk dibuat semen itu, sesung-
guhnya merupakan lapak alias tempat 
berlangsungnya peradaban tradisional 
yang selaras lingkungan. 

Warga “Sedulur Sikep” salah satu sub 
kultur orang Jawa yang berdiam di dae-
rah pedalaman Pati itu sudah bergenerasi 
selama ratusan tahun hidup dengan pola 
tradisi budaya yang menyelaraskan diri 
dengan lingkungan alamnya.

Kehadiran pabrik semen, selaku mata 
rantai utama peradaban beton, yang kini 
makin diminati banyak masyarakat neg-
eri ini, tentu saja akan dapat menggerus 

Konflik kepentingan antara 
warga pedalaman di daerah 
Pati melawan rencana pabrik 
semen itu, sesungguhnya 
merupakan pertarungan antar 
peradaban. Serupa benar den-
gan riwayat perlawanan Pan-
geran Diponegoro terhadap 
perusahaan dagang di Hindia 
Belanda (VOC) tempo doeloe, 
sewaktu memulai pembangu-
nan rel kereta api.

dalam waktu singkat (50 tahun beroperasi) 
seluruh tatanan adat istiadat, budaya dan 
tradisi kehidupan masyarakat yang berdiam 
di pegunungan kapur.

Penghancuran gunung kapur berarti juga 
menghancurkan semua tanaman yang sela-
ma ini dapat tumbuh di atasnya serta dapat 
memusnahkan seluruh potensi sumber air di 
dalamnya. Dengan demikian seluruh tradisi 
budaya manusia yang bertumpu pada pola 
kehidupan agraris yang bermodalkan keles-
tarian alam di sana akan serta merta punah 
karenanya.

Konflik kepentingan antara warga 
pedalaman di daerah Pati melawan rencana 
pabrik semen itu, sesungguhnya merupakan 
pertarungan antar peradaban. Serupa benar 
dengan riwayat perlawanan Pangeran Dipo-

negoro terhadap perusahaan dagang di Hin-
dia Belanda (VOC) tempo doeloe, sewaktu 
memulai pembangunan rel kereta api.

Dalam hal ini, Pangeran Diponegoro 
selaku pemuka kepentingan tradisi budaya 
masyarakatnya yang akrab lingkungan, me-
lihat adanya gelagat buruk yang berpotensi 
merusak kelestarian alam lingkungan dan 
peradaban manusia penghuninya. Bah-
wasanya keberadaan jalur-jalur kereta api 
yang dirancang merentang panjang, men-
jangkau ke segenap pelosok tanah pedala-
man pulau Jawa, kelak dapat bersalah guna 
menjadi akses yang dapat mempermudah 
kegiatan ekonomi manusia moderen yang 
cenderung menghancurkan alam.

Namun demikian, bahkan pemerintah 
Hindia Belanda pun akhirnya mau me-

nyadari kekeliruannya. Salah satu buktinya, 
di kawasan gunung kapur Kendeng Utara 
di Pati telah ditetapkannya sebagai ka-
wasan hutan. Termasuk di antaranya seluas 
2.025 hektar di wilayah Perhutani Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Pati.

Ya, kawasan yang sedang diincar untuk 
dibuat pabrik semen itu diantaranya terma-
suk kawasan hutan peninggalan era Hin-
dia Belanda yang kini secara administrasi 
pemerintahan berada di daerah Kecamatan 
Sukolilo, Kecamatan Tambakromo dan Ke-
camatan Kayen.

Akankah era pemerintahan kini bersikap 
lebih buruk daripada jaman pemerintahan 
Hindia Belanda ? Wallahu alam bisawab. 

Sugayo Jawama.    

KPH TELAWA DIVRE JATENG
Memimpin Perum Perhutani KPH Tel-

awa bukan pekerjaan yang mudah. Salah 
satu wilayah kerja Perhutani Divisi Regional 
Jateng ini selain tempatnya terpecil dan 
sa ngat jarang muncul ke permukaan. SDM-
nya rata-rata bekerja hanya pada rutinitas 
biasa, kurang atau bahkan tidak produktif.

Adalah Denny Raffidin S Hut MM, pe-
jabat yang dipercaya untuk menggawangi 
KPH Telawa sejak dua tahun lalu makfum 
dan menyadari hal itu. Namun kenyataan 
itu tampaknya justru menggelitik pikirannya. 
Sejak awal datang di Telawa ia terus terang 
mengaku prihatin dengan keberadaan KPH 
Telawa. Justru dari situ ia meras termoti-

vasi dan muncul niatan untuk merubah KPH 
Telawa menjadi KPH yang lebih baik dari 
segala bidang. Karena ia melihat bahwa 
KPH Telawa itu sebenarnya luar biasa kalau 
ditata dengan baik.

“ Sebenarnya SDM teman-teman di 
KPH Telawa ini handal, SDM yang bisa 
untuk terus meningkatkan pekerjaannya 
dan paham serta mampu untuk berprestasi,” 
ujar Denny Raffidin kepada BINA di ruang 
kerjanya (20/8).

SDM menurut Raffidin yang pertama 
harus dimenej. Karena dari pengamatan-
nya saat itu banyak jajarannya yang belum 
memahami bahwa bekerja atau melakukan 
tugas-tugas itu bagaimana. Mereka tahu-

nya berkerja hanya rutinitas yang biasa. 
Kesalahan atau melanggar aturan menjadi 
hal biasa karena mereka membiasakan, pa-
dahal itu salah. Bidang apapun kalau aturan 
tidak dipahami menurutnya akan percuma 
saja. Karena sebenarnya aturan dibuat itu 
sudah benar, tapi kadang kadang tidak di-
laksanakan dengan baik.

“ Jadi kita ingatkan, kita saling sharing 
bagaimana caranya supaya pengelolaan 
ini tidak keluar dari aturan-aturan yang 
ada. Dan yang paling penting semuanya 
itu muaranya ya kepada basic pekerjaan, 
yaitu bagaimana persemaian harus benar, 
tanaman harus benar. Semua bidang harus 
benar dulu baru melangkah ke inovasi-ino-
vasi lain. Kalau belum benar rutinitasnya, ya 
bagaimana untuk melangkah ke yang lain-
lain,” katanya.

Hasil sekarang memag luar biasa, KPH 
Telawa pun menjadi bahan perbincangan. 
KPH yang keberadaannya terpencil dan 
jarang muncul ke permukaan ini tidak saja 
diperbincangkan di tingkat regional bahkan 
sampai ditingkat nasional. 

Dalam bidang tanaman KPH Telawa 
selain terbaik di tingkat Rayon III dan tingkat 
Divisi Regional Jateng, di tingkat nasional 
KPH Telawa juga berhasil mengharumkan 
wilayahnya yang tercatat sebagai Terbaik 
III Kategori Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Perum Perhutani dalam Lomba Wana 
Lestari Tingkat Nasional 2014. Penghar-
gaan dari Kementrian BUMN diterimakan 
oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada puncak Peringatan HUT RI Ke-69 di 
Istana Negara 17 Aguatus 2014 lalu

Semua itu, tegas Denny berkat kebersa-Lokasi persemaian di BKPH Guwo.

Administratur/KKPH Telawa Divre Jateng, Denny Raffidin S Hut MM.
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KEHUTANANLAPORAN KHUSUS 

MENJELAJAH alam dengan meng-
gunakan sepeda motor memang meny-
enangkan. Seper ti dilakukan komunitas 
Trail gabungan Perhutani KPH Banyumas 

Barat dan KPH Banyumas Timur ini. Bermo-
tor Trail-ria menembus medan jelajah yang 
spesifik  di kawasan hutan de ngan berba-
gai kesulitannya yang cukup mengundang 

andrenalin. 
Yang pasti ada kepuasan tersendiri 

menjelajah alam dengan sepeda motor. 
Karena bisa menjadi sarana rekreasi guna 
melepas kepenatan dari rutinitas pekerjaan 
di kantor. Menikmati sensasi mengendalikan 
‘kuda besi’ di berbagai lintasan tak hanya 
memberikan tantangan tersendiri tetapi juga 
menghibur di sepanjang perjalanan dengan 
panorama alam hutan dan pegunungan 
yang indah.

Raungan memekakan telinga pecah 
menggema dari puluhan knalpot sepeda 
motor trail usai dilepas keberangkatannya 
oleh Adm/KKPH Banyumas Barat Ir Se-
tiawan dari halaman kantor. Dengan dikawal 
voorijder dari Satlantas Polres Banyumas, 
rombongan 'kuda besi' pun bergerak ber-
iringan melintasi jalanan kota dan kawasan 
hutan yang ditetapkan jadi rute perjalanan. 

Komunitas Trail Perum Perhutani touring 
menejelah hutan atau lazim disebut Trabas 
Saba Wana bukan hanya sekedar fun tour-

ing, nge-trail mengumbar kesenangan me-
nyalurkan hobby tapi dalam setiap kegiatan 
ada misi-misi khusus di dalamnya, baik yang 
teknis pekerjaan atau pun misi sosial.

“ Ya yang utama kita bersilaturahmi 
dengan teman-teman berkaitan dengan pe-
kerjaan di lapangan, menyambangi mereka 
yang bekerja di pelosok-pelosok yang sulit 
kita jangkau kita sambangi dengan sepeda 
motor trail. Baik teman-teman yang ada 
persemaian, tanaman ataupun yang ada di 
sadapan,” tanggapan Ir Arief Hidayat, Sek-
retaris Divisi Regional Jateng kepada BINA 
yang turut ambil bagian dalam Adventure 
Trail ketika diminta tanggapannya (5/9).

Tampak juga ambil bagian pada Trail 
Adventure gabungan itu, Kepala Biro Pen-
gelolaan SDH dan Kepala Biro Produksi 
Divisi Regional Jateng, Ir Dwi Witjahjono 
dan Ir Yusuf Kristianto serta Kasi Produksi 
Non Kayu Divre Jateng, Luckyarto, B ScF. 
Tak ketinggalan Adm/KKPH Banyumas 
Timur, Wawan Triwibowo, S.Hut, MP, Kepala 
Seksi PSDH, Kusmanto, S.Hut dan Wakil 
Adm/KSKPH Banyumas Barat, Kamaludin 
Latief, B ScF. 

Komunitas Trail sendiri yang hampir 
semua KPH telah memiliki nama klub 
masing-masing sengaja dibentuk untuk 
membangun kebersamaan. Kegiatan yang 
dilakukan pun dinilai sangat positif untuk 
membangun jiwa korsa rimbawan.

Sekitar 50-an peserta Trail Adventure 
turut ambil bagian. Pada pos-pos tertentu 
rombongan singgah sejenak untuk meninjau 
dan memberi motivasi di lapangan. 

Pada kesempatan Adventure Trail 
gabungan itu juga menyambangi Posko 

Siaga Penanggulangan Bencana Gunung 
Slamet yang disambut oleh Tim SAR Pur-
balingga Tagana, Organiasi Pemuda Arem-
ba dan peangkat desa Dusun Bambangan 
Desa Kutabawa. 

Dusun Bambangan merupakan Base 
Camp pendakian Gunung Slamet. Di tempat 
itu Perum Perhutani menyerahkan sumban-
gan logistik makanan kering dan masker 
yang penyerahannya dilakukan oleh Adm 

KPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo, 
S.Hut, MP yang dikemas dalam kegiatan 
'Aksi Siaga Peduli Gunung Slamet".

Kepada segenap relawan di Pos 
Bambangan itu Wawan atas nama Perhu-
tani juga mengucapkan terima kasih dan 
perhargaan setinggi-tingginya atas peran 
masyarakat Dusun Bambangan dalam turut 
menjaga kelestarian hutan dan lingkungan 
di kawasan Gunung Slamet. S.Widhi.

Rombongan Trail Adventure mengular meraung di jalanan kota Banyumas.

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo menyerahkan bantuan logistik dan 
masker kepada relawan Siaga Gunung Slamet di Pos Dusun Bambangan. 

Sekretaris Divre, Karo Pengelolaan SDH dan Karo Produksi Divisi Regional Jateng, Ir Arief Hi-
dayat, Ir Dwi Witjahjono dan Ir Yusuf Kristianto di dampingi Adm KPH Banyumas Timur saat singgah 
untuk mengecek persemaian pinus di lingkungan kantor Asperan Baturaden.

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM 
– Administratur/KKPH Bojonegoro Divisi 
Regional Jawa Timur Ir. Erwin, MM persiap-
kan satuan petugas pemadam kebakaran 
untuk tanggulangi kebakaran hutan (29/8).

Selain itu juga membentuk posko pen-
gendalian kebakaran di 13 wilayah BKPH 
dan satu posko yang berada di ruang 
Polhutmob KPH Bojonegoro menerima 
laporan kejadian kebakaran dari posko 13 
BKPH melaluai pesawat HT maupun HP.

Menghadapi kemarau saat ini Erwin 
berharap  petugas lapangan untuk lebih 
intensif patroli agar saat terjadi kebakaran 
hutan segera dapat diketahui dan memad-
amkan titik api dengan cara manual. Selain 
itu Administratur KKPH Bojonegoro juga 
menghimbau semua jajaran Perhutani  KPH 
Bojonegoro ada kerjasama yang baik antara 
masyarakat, LMDH dan pihak terkait dalam 
penanganan kebakaran. 

Administratur juga menyampaikan 
kepada petugas lapangan harus  proaktif 
mensosialisasikan kepada masyarakat 
tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan 
serta melakukan penindakan terhadap para 
pelaku pembakar hutan dan lahan Perhutani 
. Apel siaga & Simulasi Kebakaran hutan 
diikuti oleh segenap Polhutmob, mandor 
polhutter, KRPH, KBKPH dipimpin langsung 
oleh Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir. 
Erwin, MM didampingi Waka Adm KSKPH 
Bjn Tengah Mulyana. Shut. selaku korkam 
dan Waka Adm Bjn Timur Sofiudin, Shut. 
lebih kurang 120 personil. Setelah apel 

siaga yang dilaksanakan di lapangan Wana 
Tirta Dander dilanjutkan simulasi pema-
daman kebakaran hutan di petak 8 RPH 
Dander BKPH Dander.

Alat pemadam yang dipergunakan untuk 
simulasi diantaranya modif alat semprotan 
air yang di angkut mobil patroli Polhutmob, 
bambu, serta ranting basah untuk pemada-
man serasah yang terbakar. Selain meng-
gunakan alat seadanya juga dengan teknik 
membuat ilaran untuk memutus penyebaran 
api. 

Dalam hal ini KPH Bojonegoro juga 
menjalin kerjasama dalam penanganan 
kebakaran dengan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (Pemadam Kebakaran) 
untuk membantu pemadaman kebakaran 
hutan di Wilayah KPH Bojonegoro.

tentang bahaya kebakaran hutan dan la-
han serta melakukan penindakan terhadap 
para pelaku pembakar hutan. 

Hms Bjr/Markum.

Bojonegoro Antisipasi Kebakaran Hutan
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KPH BLORA DIVRE JATENG
Suara letusan senapan dan aksi sal-

ing baku tembak terjadi di Markas Yonif 
410/Alugoro Blora, Senin 25 Agustus 2014 
lalu Markas tersebut sempat dikuasai teroris 
beberapa saat, hingga akhirnya anggota TNI 
AD berhasil menguasai kembali dan melum-
puhkan para teroris tersebut. 

Aksi para teroris sempat menjadikan 
Wakil Adm/KSKPH Blora Pandoyo seb-
agai sandera. Komplotan teroris kemudian 
membawa Pandoyo ke miniatur rumah yang 
berada di tengah lapangan. Tidak hanya itu, 
para teroris juga menyiksa dan menembak 
warga. Namun tak lama berselang, pasukan 
anti teror TNI AD datang menyelamatkan 
para sandera dan warga. Namun para tero-
ris memberikan perlawanan dan terjadilah 
aksi baku tembak.

Dalam pertempuran tersebut, pasukan 
TNI AD berhasil melumpuhkan para kelom-
pok teroris dan menyelamatkan sandera 
utama yakni wakil Adm KPH Perhutani Blora 
Pandoyo dari penyandaan para pengacau. 

Begitulah kejadian yang berlangsung 
di lapangan Markas Yonif 410/ Alugoro 
tersebut, hanyalah sebuah simulasi yang di-
lakukan oleh pasukan anti teroris bentukan 
TNI AD dalam rangka serah terima jabatan 
(Sertijab) Komandan Alugoro 410. Aksi 
pertunjukkan yang menawan tersebut ber-
hasil memukau para tamu undangan, yang 
menghadiri acara sertijab pucuk pimpinan di 
markas TNI AD tersebut. 

Dalam acara sertijab tersebut, pejabat 
lama Komandan Yonif 410/ Alugoro Blora 
yakni Letkol Inf Hari Santoso digantikan oleh 
Mayor Inf Denny Marantika. Mayor Denny 
sebelumnya bertugas di Korem menjabat 
Kasi Log Korem 073. Sedangkan Letkol Inf 
Hari Santoso akan berpindah tugas sebagai 
Komandan Secaba Rindam 4 Diponegoro 
Magelang. “Perganitan posisi kepemimpi-
nan juga perlu dilakukan untuk pembinaan 
karir perwira di jajaran TNI AD, “ujar Danrem 
073 Makutarama Kolonel Kav Bueng. W.

Terkait simulasi pembebasan sandera 
yang ditampilkan saat acara sertijab itu, 
kata Bueng, guna menunjukkan kesiapan 
jajarannya dalam menumpas aksi terorisme 
di Indonesia. Selain itu menunjukkan kesiap-
siagaan dalam menjaga keutuhan NKRI.

Tidak hanya itu, Bueng juga berterima 
kasih kepada segenap pihak yang selama 
ini telah membangun hubungan baik kepada 
jajaran TNI AD Yonif 410/ Alugoro Blora. 

“Tentu selama ini juga masih banyak 
kekurangan dari kami, untuk itu kami me-
minta maaf atas segala kekurangan kami, 
“ imbuhnya.

Wakil Adm/KSKPH Blora pada saat itu 
sempat nervous dan keringat dingin karena 
kejadian tersebut tiba-tiba dan tanpa pem-
beritahuan pada saat akan dilaksanakan 

Wakil Adm KPH Blora Disandera Teroris !
KPH JOMBANG DIVRE JATIM 
Penggeledahan di Dusun Jomblang, 

Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong 
Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh 
Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Jom-
bang Divre Jatimn dan Jajaran Kepolisi 
dari Polsek Lengkong dan Polsek Ngluyu,  
dalam kegiatan operasi gabungan berhasil 
mengamankan barang bukti kayu jati hasil 
kejahatan. Sebanyak 6 batang kayu jati den-
gan kubikasi 0,731 m3  diamankan di TPK 
Kertosono.

Operasi gabungan tersebut dilaksanakan 
berkat  adanya informasi intelijen KPH Jom-
bang yang kemudian atas perintah Wakil 
Adm/KSKPH Jombang Barat, Eka Cahyadi 
selaku Korkam ditindaklanjuti oleh Danru 
Polhut Mobil Supono. 

Sabtu, 16 Agustus 2014 pukul 12.00.WIB 
petugas gabungan langsung menuju ke 
tempat kejadian perkara. Di tempat tersebut 
didapati kayu-kayu hasil curian yang disem-
bunyikan  di tepi sungai di Dusun Jombalang 
Desa Ngepung Kec. Lengkong.  Petugas 
gabungan yang terdiri dari 6 Anggota Pol-
hutmob, Pabin Perhutani  AKP Sudarminto, 
4 jajaran Reskrim Polsek Lengkong, 6 jaja-
ran Polsek Ngluyu, 8 jajaran Polhut BKPH 
Munung, 8 jajaran Polhut BKPH Krondong 
berhasil mengamankan kayu gelondongan 
sebanyak 6 btg = 0,731 m3 yang tidak dik-
etahui pemiliknya.  Kayu jati gelondongan 

Petugas Gabungan Amankan Kayu Tak Bertuan

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Belum ini Kepala Biro Perlindungan 

SDH dan Kelola Sosial Divisi Regional Jawa 
Barat dan Banten, Taofik Hidayat menyatu-
kan pasukan di lapangan antara KPH Kunin-
gan dan KPH Balapulang. Taofik mengajak 
jajaran di lapangan agar saling komunikasi.

“ Tidak ada istilah  hutanku aman, 
silahkan masuk saja ke hutan tetangga,” 
katanya. Pertemuan dua KPH bertempat di 
Pos Leuwiasem KPH Kuningan yang juga 
dihadiri Adm/KKPH Balapulang Divisi Re-
gional Jateng, Isnin Soiban. 

“ Hilangkan frame egois, petugas di 
perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah adalah 
Korps Rimbawan yang satu jiwa, satu 
rumah, satu tujuan, yaitu mengamankan 
aset negara berupa hutan dan isinya yang 
juga mensejahterakan masyarakat sekitar 
hutan,” tegas Taofik lebih lanjut.

Semnatara itu Adm/KKPH Balapulang, 
Isnin Soiban dalam sambutannya mengajak 
Asper, KRPH dan Mandor di dua KPH per-
batasan untuk saling tukar menukar nomor 

HP.
“ Saat ini musim kemarau, tingkatkan 

tersebut diduga di ambil dari petak 58 RPH 
Sumbermiri BKPH Krondong yang kemu-

dian diamankan di TPK Kertosono. 
Hms Jbg/Sugiono

latihan anti teror. Namun ia berpikir hal itu 
adalah sebuah simulasi karena kejadian 
tersebut di tempat yang aman yaitu di ten-
gah Bataliyon Satuan Tempur dan disitu 

banyak pejabat sipil maupun militer.

Kis/Hms/Blr.

Patroli Gabungan Dua KPH
Di Wilayah Perbatasan

patroli bersama terutama cegah 
kebakaran hutan, informasi ma-
hal harganya, sebelum terjadi 
kebakaran cegah sedini mung-
kin, sapa siapa saja yang ber-
temu di hutan, ajak komunikasi 
bila perlu arahkan supaya jan-
gan menimbulkan api di dalam 

hutan,” pinta Isnin.
Wakil Adm/KSKPH KPH 

Kuningan Divisi Regional Jabar 
dan Baten, Erwin Lukmandar 
mengapresiasi kepada petugas 
RPH Cibendung, BKPH Ban-
jarharjo Barat, KPH Balapulang 
yang telah menginformasikan 

petugas BKPH Cile-
dug KPH Kuningan.

 “  Belum lama 
petugas kami 
menangkap pelaku 
pencuri kayu di 
wilayah BKPH Cile-
dug KPH Kuningan 
berkat informasi 
dari petugas RPH 
Cibendung, BKPH 
Banjarharjo Barat 
KPH Balapulang. 
Alhasil petugas bisa 
menangkap dan 
mengamankan ter-
sangka beserta ba-
rang buktinya, kerja 
bareng ini terus kita 
tingkatkan kekom-
pakannya,” imbuh 
Erwin. 

Hms Bpl.Djuli.K

Tim Buser Amankan 
15 Btg Kayu Curian

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
 Pasukan Buser Perum Perhutani KPH Mantingan dibantu 

Polmob berhasil mengamankan kayu curian sebanyak 15 batang 
dan satu unit mobil pick up Nopol. B 9876 HU yang membawa hasil 
curian.

Mobil tersebut berhasil dihadang berkat adanya informasi dari 
masyarakat. Awal mulanya ketika tim Buser yang beranggotakan 
Wakil Adm/KSKPH Mantingan, Risqon Waka Intel Kodim, Edi dan 
Ibnu Budi langsung tancap gas untuk memburu mobil pick up. 

Ketika memasuki daerah  Krikilan  mobil bergerak perlahan dan 
menepi untuk mengintai di balik semak. Ketika ada pick up dengan 
ciri ciri sesuai yang diinformasikan mereka bergegas untuk naik 
membuntuti dari jauh. Tampaknya sopir pick up tahu bahwa mobil-
nya dibuntuti. Mengetahui ada petugas sopir pick up tancap gas. 
Maka kejar- kejaran pun akhirnya terjadi. Memasuki pertigaan desa 
Pelemsari mobil masuk kampung. dengan kecepatan tinggi. Tim 
minta bantuan Polmob untuk dapat membantu penyergapan.

Memasuki jalan desa kendaraan tidak bisa kencang. Sopir pick 
up berharap setelah masuk desa ia akan dibantu oleh masyarakat. 
Tetapi yyang terjadi mobil justru tak bisa dikendalikan dan mena-
brak sebuah sepeda motor di depan warung kopi hingga akhirnya 
terperosok di parit. Sopir beserta pengawal langsung melarikan diri 
di tengah gelapnya malam.

Tanpa perlawanan tim Buser yang dibantu Polmob berhasil 
mengevakuasi kendaraan untuk dibawa ke kantor KPH Mantingan. 

Wakil Adm/KSKPH Blora dijadikan sandera dalam sebuah simulasi drama penyander-
aan oleh teroris.

Kayu-kayu tak bertuan yang ditemukan petugas diamankan.

8   BINA |  Edisi  07 September 2014 / Th XLI

8   

BINA |  07 September 2014 / Th XLI 9

 9



SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

Barang bukti yang berhasil disita kayu 15 
batang panjang 2 m diameter 22.  Kerugian 
kisaran Rp 10 jutaan. 

Atas kejadian itu Risqon juga langsung 
melaporkan kejadian tersebut ke Polres 
Rembang. Selanjutnya Dia akan melakukan 
penyelidikan secara internal dulu berkaitan 
dengan penangkapan barang bukti kayu 
dan mobil pik up. Hal ini untuk mengetahui 
apa ada indikasi keterlibatan orang dalam 

atau tidak. Dan juga” tambah” Risqon 
bahwa kayu-kayu tersebut dapat ditemukan 
tungggaknya.”

Ia menduga kayu kayu itu berasal dari 
BKPH Sudo atau Ngiri mengingat kejadian 
barang bukti paling dekat dengan 2 BKPH 
tersebut. Ujarnya.

Hms Mtg/Sigit K

KPH JATIOROGO DIVRE JATIM
Mempersiapkan pasukan gerak cepat 

untuk menanggulangi permasalahan ke-
amananhutan di setiap bagian wilayah RPH 
di KPH Jatirogo saat ini sedang dilakukan 
semua personil BKPH masing-masing.

Baru-baru ini BKPH Nguluhan sudah 
merespon dan sekarang sedang digalak-

Pasukan Gerak 
Cepat Paspamhut

kan oleh pasukan yang dinamakan ‘BUSER’ 
atau masyarakat umum lebih mengenalnya 
istilah disebuttim Buru Sergap. 

Tim Buser BKPH Nguluhan ini telah 
dibentuk atas perintah dari suratAdminitratur/
KKPH No. 486/Kpts/Jtr/II/2014 tanggal 23 

Agustus 2014. 
Didik Burhanudin, BScF, Asper BKPH 

ini selaku penanggungjawab menyebutkan 
pasukan ini adalah PASPAMHUT (Pasukan 
Pengamanan Hutan). 

“Bila PASPAMPRES yang dikawal 

adalah Presiden dan wakilnya. Namun 
PASPAMHUT yang dikemit (jaga), di-keloni 
(tiduri) dan disayang adalah hutan. Dari 
yang hutan yang masih muda hingga tua,” 
seloroh Didik saat memperkenalkan pasu-
kannya kepada BINA (04/09’14).

Pasukan ini kata Didik beranggotakan 
5 personil dan dikomando oleh Suryanto, 
mandor dariRPH Gandu (pangkat 2-1). 
Beranggotakan 4 personil Suryanto, Asper 
ini berharap mereka mampu mengemban 
tugas sesuai visi dan misi Paspamhut ini.

“Misi yang harus mereka lalukan adalah 
mampu mengamankan segala gangguan 
kemananan di tiap-tiap RPH. Tidak hanya 
kemampuan fisik saja yang diandalkan. 
Namun kecerdasan dan kecerdikan dalam 
menyelesaikan masalah pada situasi terce-
pit sekalipun,” katanya.

Pasukan ini diharapkan oleh 
AchmadBasuki, S.Hut, MM, selaku pucuk 
pimpinan keamanan hutan KPH Jatirogo 
dan WakilAdm, Dedi Sopiandi, BScF adalah 
mereka mampu mengatasi segala persoalan 
kemanan hutannya yang mempunyai kelua-
san 2.916,10 Ha.

Kata Didik, pasukannya ini diapr-

KPH BLITAR DIVRE JATIM
Guna meningkatkan mutu getah (penu-

runan kadar air dan kotoran).  Perhutani 
KPH Blitar berupaya meningkatkan mutu 
getah yaitu dengan menciptakan alat sar-
ing getah sederhana dan murah.  “ALSAG-
ETAR” (Alat Saring Getah Blitar) begitu 
sebutan alat sa ring getah hasil inovasi dan 
kreatifitas jajaran RPH Ampelgading, BKPH 
Wlingi. 

Pada 27 Agustus lalu Adm/KKPH Pa-
suruan, Ir. Kuntum Suryandari dan jajaran-
nya berkunjung di TP Getah RPH Ampel-
gading BKPH Wlingi untuk melihat secara 
langsung dan mencoba alat tersebut. 

Sebagai tuan rumah Administratur/
KKPH Blitar Ir Haris Suseno MM, Kasi 
PSDH dan Asper Wlingi  siap untuk berbagi 
ilmu tentang temuan alat penyaringan getah 
yang dibuat oleh rekan-rekan mandor RPH 
Ampelgading.

Pada kesempatan itu Adm/KKPH Blitar 
menyampaikan bahwa dengan alat saring 
sederhana tersebut dapat menghasilkan 
mutu getah jenis premium, dan berharap  
target produksi getah tahun 2014 dapat ter-
penuhi. Alat saring getah yang diberi nama 
ALSAGETAR tersebut mampu mengu rangi 
kadar air dan kotoran yang terkandung 
dalam getah pinus sehingga mutu getah 

menjadi lebih baik.  Alat tersebut dapat me-
nyaring 3 drum getah sekaligus dalam waktu 
10 s/d 15 menit sehingga cukup efektif dan 
efisien. 

Pembuatan dan cara kerja alat saring 
getah ini cukup sederhana  dan mudah 
yaitu :

1. Menyiapkan 2 drum bekas yang su-
dah dibelah menjadi 2 bagian.

2. Menyambung 2 drum secara berjajar  
sehingga terbentuk dua sambungan drum.

3. Drum yang telah disambung dipasang 
pada ketinggian yang berbeda dengan ke-
miringan 30 s/d 40°. 

4. Pada bagian ujung drum yang telah 
disambung dipasang pipa untuk jalan keluar 
getah

5. Pada masing-masing bak (ada 2 bak), 
bak satu (bagian hulu) dipasang saringan 
getah ukuran 1cm,  bak dua (bagian hilir) 
dipasang saringan 0,5 cm yang langsung 
masuk ke penampungan (Drum)

6. Dalam waktu satu hari  getah yang 
berada di dalam drum penampungan yang 
sudah disaring akan muncul kotoran di per-
mukaan  dan kemudian dilakukan penyarin-
gan dengan saringan ukuran 0,25 cm.

7. Hasil penyaringan pada paint 5 ke-
mudian ditutup kembali dengan rapat dan 
siap dikirim ke PGT sebagai getah mutu 
Premium.

Pada kesempatan tersebut Asper BKPH 
Wlingi Rudi Hartono, menyampaikan bahwa 
meski sudah dapat digunakan secara efektif 
namun alat saring sederhana ini masih jauh 
dari sempurna dan perlu penyempurnaan 
lagi.  Hms Bltr/Putu W.

Alsagetar, Inovasi Alat Saring Getah KPH Blitar 

Adm/KKPH Blitar, Ir Haris Suseno MM dan jajaran KPH Pasuruan saat berkunjung di 
TP Getah.KPH JATIROGO DIVRE JATIM

Sumber daya hutan yang dimiliki KPH 
Jatirogo sampai saat ini masih sangat 
berpotensi untuk menambah pendapatan 
perusahaan. Terutama hutannya di wilayah 
bagian selatan. Dua wilayah hutan teritorial 
BKPH Bangilan dan Bate terhitung sangat 
berpotensi. Meski 4 BKPH yaitu ; Bahoro, 
Ngulahan, Sekaran dan Bancar masih 
cukup berpotensi juga. Namun ke-empat 
wilayah tersebut sampai berita ini diturunkan 
masih tercatat sebagai daerah yang perlu di-
awasi lebih ketat oleh mananegement KPH 
dibanding dengan dua wilayah tersebut. 

Melihat kondisi semacam ini, kantor 

management KPH melalui pucuk pimpi-
nan Adminitratur/ KKPHJatirogo, Achmad 
Basuki menjawab dengan tegas saat dikon-
firmasi BINA belum lama ini mengatakan 
bahwa dia telah mengeluarkan surat perin-
tah Adm/KKPH Jatirogo No. 486/Kpts/Jtr/II/
2014 tentang penunjukkan Tim Buru Sergap 
(BUSER) KPH Jatirogo.

Saat dikonfirmasi BINA terkait tim ini, 
Achmad Basuki memaparkan bila fungsi 
dan tanggung jawab tim ini selain bergerak 
mengamankan wilayah hutan se KPH 
Jatirogo juga mempunyai tugas membantu 
tim keamanan mobil KPH atau yang sering 
lazim disebut Polhutmob atau PCK.

Seminggu Dibentuk Langsung Tok Cer
Menurut Asper BKPH Ngulahan saat 

dikonfirmasi terpisah, Didik Burhannudin, 
BScF mengatakan bahwa pembekalan 
pasukan ini pihak KPH secepatnya akan 
mengadakan pelatihan pendidikan kes-
emaptaan, pendidikan tehnik penyelidikan 
dan lain lain.

Wakil Adm KPH Jatirogo, Dedi Sopiandi, 
BScF ketika di temui BINA menjelaskan 
selain KPH membentuk pasukan buser, se-
dangkan untuk meningkatkan kewaspadaan 
dan untuk semakin efektif pihak daerah juga 
telah diberi tugas membentuk tim buser 
juga.

 “Tentunya dikomando atau pak Asper 
yang bertanggung jawab,” paparnya.

Meski baru saja dibentuk pada tang-
gal 23 Agustus 2014, Komandan Regu 
Polhutmob KPH Jatirogo, Budianto, mem-
banggakan 2 tim buser baru ini telah mem-
buktikaan kepiawaiannya bersama-sama tim 
Polhutmob berhasil menginapkan dua orang 
pelaku kejahatan pencurian kayu haram di 
Hotelnya Mapolsek Bangilan pada tanggal 
31 Agustus 2014 kemarin.

“Kedua orang tersebut saat ini sudah 
dalam proses pemberangkatan ke Mapolres 
Tuban dan secepatnya dimejahijaukan ke 
Pengadilan Negeri Tuban,” ungkap Dedi. 

SR
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KPH TELAWA DIVRE JATENG
Tanaman kayu putih dan serai wangi ke 

depan akan menjadi produk unggulan KPH 
Telawa setelah kayu. Dua komoditas yang 
ditanam secara berdampingan pada lahan 
tanaman kayu putih seluas 709,9 hektar 
menjadi investasi yang sangat menguntukan 
KPH Telawa di masa mendatang. Inovasi-
inovasi di bidang tanaman kayu putih pun 
juga terus dilakuan. Seperti pembuatan stek 
pucuk tanaman kayu putih untuk mencukupi 
kebutuhan bibit.

“ Mau tidak mau pengelolaan kayu putih 
harus tersistem. Karena kalau kita berharap 
dari biji sulit dan kalau pun ada harganya 
sangat mahal maka kita lakukan pembuatan 
stek pucuk,” kata Kasi PSDH KPH Telawa, 
Anthonie A Tandayu S Hut kepada BINA 
disela acara halal bi halal karyawan/wati 
KPH Telawa (20/8).

Dikatakan, tanaman kayu putih dan serai 
wangi telah mendapat perhatian khusus un-
tuk meningkatkan pendapatan KPH Telawa. 
Bahkan kata Anthonie selain menggandeng 
LMDH pihaknya juga telah mengambil lang-
kah-langkah strategis bekerjasama dengan 
pihak-pihak ekternal untuk menjadikan dua 
komoditas tersebut dalam integrated farm-
ing, pertanian terpadu dengan melibatkan 
instansi terkait, baik instansi kehutanan 
sendiri, pertanian atupun perindustrian.

“ Ini nantinya akan sejalan dengan 
program pertanian terpadu dari Kadivre 
Jateng,” tegas Anthonie.

Adanya kerjasama dengan dengan be-
berapa pihak tersebut diharapkan juga akan 
bisa memperoleh bantuan-bantuan yang 
diperlukan, khususnya untuk pembangunan 
ketel-ketel pengolahan di LMDH yang akan 
dilibatkan dalam pengelolaan komoditas 
non kayu tersebut sehingga kedepannya 
juga akan meningkatkan perekonomian ma-
syarakat setempat.

Alat suling yang ada di LMDH skalanya 
saat ini masih sangat kecil. Produk penyu-
lingan daun minyak kayu putih sementara 

SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

KPH Indramayu berkonsentrasi untuk 
persiapan penanaman setelah kegiatan 
tebangan atau produksi kayu beres. Target 
produksi jati  KPH Indramayu 2014 seban-
yak 3836 m3, realisasi sampai Juni 2014 
tercapai 4263 m5 atau 111 %.  Namun, ma-
sih ada sisa sekitar 30 – 40 m3. Walaupun 
sudah terangkut di tempat penampungan, 
tetapi administrasi belum selesai. 

“Masih di KBM sekitar 19 m3,” jelas Mu-
hamad Suparjo di sela – sela peringat HUT 
RI ke-69 yang diselenggarakan KPH di pan-
tai Tirta Maya, Indramayu, sabtu (16/8).  Un-
tuk produksi rimba  baik itu mahoni, mindi, 
maupun  accasia mangium sebanyak  837 
m3. “Sampai sekarang sudah tercapai 1166 
m3 atau 139 %,” ungkapnya. “Jadi realisasi  
produksi kayu jati dan rimba sebesar 116 %.   
Baik itu berupa kualitas maupun kwantitas.”

Untuk itulah, bidang produksi kayu  KPH 

Indramayu mendapat apresiasi dari Perhu-
tani Divreg Jawa Barat dan Banten. “Seka-
rang,  konsentrasi untuk persiapan tana-
man,” tandas Kasi PSDH KPH Indramayu.

Menurut Muhamad Suparjo, target tana-
man KPH Indramayu 2014  seluas  1552, 
43 hektar, termasuk crash progam seluas 
366,22 hektar.  Baik itu berupa tanaman 
JPP stek pucuk, maupun tanaman kayu pu-
tih, payau, dan rimba lain.  Kemudian untuk 
BKPH Plosokerep  ada rencana tanam kayu 
putih seluas 606,92 hektar baik itu tanaman  
pembangunan maupun crash program.

Untuk mensukseskan  target tanaman 
seluas itu, KPH sudah melakukan  berbagai 
persiapan.  Antara lain membuat   perse-
maian  baik JPP stek pucuk maupun kayu 
putih dan  persermaian tanaman lainnya. 
KPH Indramayu mentarget bibit sebanyak 
3.310.072 plances. Terdiri JPP stek pucuk 

Produksi Beres,  KPH Indramayu  Persiapan Tanam

Kasi PSDH KPH Indramayu Muhamad 
Suparjo, S.Hut

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Untuk mengatasi  masalah di KPH 

Indramayu perlu   konsolidasi internal dan 
eksternal. Hai ini  untuk mengatasi gang-
guan keamanan di KPH Indramayu. Walau-
pun sudah ada penanganan, tetapi hasilnya 
belum signifikan. Salah satu  kendalanya 
adalah keterbatasan sumber daya manusia.  
Maka  sumber daya manusia menjadi fak-
tor penentu untuk mengelola hutan di KPH 
Indramayu.

“Strategi lainnya kita merangkul LMDH,” 
kata Adm Indramayu Agus Yulianto, S.Hut di 
sela – sela peringatan HUT RI ke-69 yang 

diselenggarakan kantor  KPH Indramayu di 
pantai Tirta Maya, sabtu (16/8).  Konsolidasi 
eksternal  lainnya yaitu  komunikasi dengan  
berbagai pihak, baik   yang  sudah berkerja 
sama dengan KPH Indramayu maupun den-
gan pihak yang masih resisten   terhadap 
KPH Indramayu. “Koordinasi kita bangun, 
Kemudian berkomunikasi dengan pihak 
– pihak yang berlawanan,” jelasnya. 

 Agus Yulianto  menambahkan,  bentuk 
komunikasi itu antara lain  berdialog dengan  
serikat tani indramayu (STI), yaitu dengan 
mengundang  korwil – korwil-nya   ke KPH.  
Apabila  ada kejadian di lapangan melalui 
ketua korwil mereka KPH Indramayu  dapat 
masuk. “Intinya, kita bangun komunikasi 
dengan mereka,” jelas Adm Indramayu.

Selain itu, Adm Indramayu menyoroti 
soal keteladanan. Keteladanan menjadi ba-
gian yang penting untuk menumbuhkan rasa 
saling trust (percaya).  Dikatakan, manaje-
men KPH Indramayu tidak ada wibawa  
kalau kita sendiri tidak memberi contoh.  
Komitmen  petugas lapangan harus dipe-
gang. Orang yang akan melakukan perbua-
tan illegal logging akan mencari titik kelema-
han kita.  “Untuk monitoring, kita  coba sabtu 
– minggu, melakukan inspeksi mendadak di 
lapangan,” tandas  Agus Yulianto.

Dia juga menekankan kepada setiap 
karyawan Perhutani KPH Indramayu un-
tuk fokus pada tangguung jawab. Sebagai 
misal, Polhut bertanggung jawab terhadap 
wilayah masing – masing seperti Babinsa. 
Kalau ada kejadian tahu modus dan paham  
terhadap  daerah – daerah rawan  gangguan 
keamanan hutan. “Kita tetap mengawal. 
LMDH  dan tokoh masyarakat sebagai spio-
nase untuk wilayah yang rawan tenurial,” 
jelas Adm  Indramayu. “Hasilnya, seperti 

tangkapan pelaku illegal logging  pada akhir 
Juli lalu  dan awal Agustus ,”  kata Agus Yu-
lianto memberi contoh kongkret.

Berkaitan masalah tanaman, lanjutnya, 
KPH Indramayu   membutuhkan  konsen-
trasi cukup tinggi. Ini berkaitan dengan 
target  tanaman 2014 di atas 1 000 hektar. 
“Kita harus memastikan lahan yang akan 
kita tanami harus clear dan clean,” tegas 
Agus Yulianto.

 Untuk produksi kayu,  dari target 
kurang lebih 5000 m3 baik jenis jati mau-
pun rimba, sekarang sudah tercapai di atas 
100 %. Namun, kendalanya belum tertib 
administrasi. Oleh karena itu, manajemen 
KPH memberi pembinaan  kepada petugas 
lapangan untuk memastikan tertib  adminis-
trasi.

Sebaliknya produksi daun  kayu  putih  
dengan target 11.850 ton, sampai sekarang 
masih 50 % di bawah NPS. Menurut Adm 
Indramayu potensi tanaman kayu putih  di 
lapangan tidak banyak mendukung. Dari 
analisa usaha target 1,6 ton/ hektar/ tahun. 
Per pohon menghasilkan daun  kayu putih 
sebesar 1,2 kg/ tahun. “Idealnya,  per pohon 
menghasilkan daun kayu putih 10 kg/ tahun, 
sehingga  dalam satu tahun  menghasilkan 
15 ton/ hektar,”  terang Agus Yulianto..

Ditambah lagi,  ungkapnya,  masih ada 
tantangan dari para penggarap sawah yaitu 
berupa budaya  tanaman padi. Sehingga se-
lama ini belum  bisa melakukan   budi daya 
tanaman kayu putih  cukup ideal. Sebagai 
solusi, ke depan  akan dikembangkan   tana-
man model plong – plongan versi manage-
ment regim, antara tanaman  kayu putih dan 
sawah. 

MU 

Kita Bangun Komunikasi  dengan  Semua Pihak

Adm/KKPH Indramayu Agus Yulianto, 
S.Hut

esiasikan dengan lambang bintang 8 pen-
juru mata angin dan mengandung maksud 
pergerakan pasukannya mampu menga-
rungi secara menyeluruh kesemua wilayah 
teritorial BKPH Ngulahan.

Disamping bermaksud menggambarkan 
itu, pasukannya ini juga diidamkan mampu 
bergerak secepat seperti gambar halilintar.

Selain tugas tersebut saat ini persoalan 
yang dirasakan oleh Didik bersama staf-
nya cukup berat dimusim-musim kemarau 
atau persiapan lapangan pertanian bagi 
masyarakat setempat adalah rawannya 
bribrikan tanaman.

“Semua plank larangan aktivitas di hu-
tan sudah kita pasang. Setiap petak yang 
ada tanda-tanda masyarakat membibrik 
segera kita antisipasi dan kita laporkan 
kepimpinan.

SR

Kayu Putih dan Serai Wangi Investasi KPH Telawa
ini hanya dimiliki LMDH Wonomulyo Desa 
Wonoharjo Kecamatan Kemusu. Kapasitas-
nya masih kecil dan hanya memiliki empat 
ketel penyulingan.

Dari data KPH, produksi daun minyak 
kayu putih dalam dua tahun terakhir (2012 -
2013) rata-rata produksinya 1.500 ton setiap 
tahunnya yang penyulinganya dilaksanakan 
di PMKP Krai KPH Gundih dan sebagian 
oleh LMDH Wonomulyo.

Sedang kemajuan Petik Daun Kayu Pu-
tih pada medio 2014 yang dipasok dari tiga 
BKPH, Karangwinong, Krobokan dan Gem-
olong terealisasi 264.062 kg. Sementara un-
tuk rencana produksi daun kayu putih 2014-
2016 masing - masing untuk 2014 sebesar 
1.011.086 kg, 607.406 kg pada 2015 dan 
607.406 kg pada 2016.

Menyinggung kemajuan-kemajuan KPH 
Telawa yang telah dicapai selama ini An-
thonie menilainya sebagai suatu yang luar 
biasa telah dilakukan KPH Telawa. KPH Tela-
wa yang selama ini dikatakan tak pernah 
muncul kepermukaan, namun kebaradaan 
KPH Telawa saat ini patut diperhitungkan. 
Dalam bidang tanaman KPH Telawa tidak 

saja terbaik di wilayah Rayon III tetapi juga 
terbaik se-Divisi regional Jateng. Bahkan 
di kancah nasional KPH Telawa mampu 
mencetak prestasi yang luar biasa meski 
hanya diperingkat tiga sebagai Terbaik III 
Kategori Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Perum perhutani dalam Lomba Wana 
Lestari Tingkat Nasional 2014. 

Tapi itu prestasi luar biasa bagi KPH 
Telawa karena KPH-KPH yang telah PHL 
yang sudah tersistem mampu digeser.

“ Ya karena kita sudah masuk ke ranah 
juara, maka kita nanti juga harus siap kalau 
tiba-tiba KPH Telawa akan dinaikkan untuk 
standarisasi PHL. Maka kita harus siap mu-
lai sekarang. Diperintah atau tidak diperintah 
kita harus sudah siap,” pungkasnya. 

S.Widhi.

Kasi PSDH KPH Telawa, Anthonie A 
Tandayu S Hut.

Tanaman kayu putih.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH
1.480.984 plances,  kayu putih 
1.110.664 plances, dan sisanya 
terdiri dari  bibit accasia mangium, 
jabon, mahoni,  bakau, dan lainnya.

Menurut Kasi PSDH KPH Indra-
mayu, pusat persemaian JPP stek 
pucuk di RPH Bantar Waru BKPH 
Sanca, kemudian persemaian kayu 
putih berpusat di RPH Kroya BKPH 
Plosokerep. “Menurut penilaian 
Puslitbang Cepu, persemaian JPP 
stek pucuk terbaik untuk Divreg 
Jawa Barat dan Banten,” jelasnya.

Persemaian stek pucuk selain 
untuk memenuhi kebutuhan KPH 
Indramayu sendiri, juga untuk me-
menuhi kebutuhan KPH lain seperti 
KPH Sumedang, KPH Ciamis, KPH 
Cianjur. Di samping itu, juga untuk 
penyulam   tanaman karet sebagai 
tanaman tepi.  Rencana tanaman 
JPP stek pucuk KPH Indramayu 
seluas 198,84 hektar  dengan bibit 
sebanyak 208.410 plances yang 
akan ditanam di BKPH Jatimung-
gul, BKPH Haurgeulis, dan Sanca. 
“Ini merupakan lahan eks tebangan 
dan rehabilitasi tanah kosong. Dan,  
sekaligus mengembalikan KP jati,” 
jelas Muhamad Suparjo.

Persiapan lain adalah  pengem-
bangan tanaman kayu putih dengan 
pola plong – plongan atau manaje-
men regim di asperan Plosokerep.  
Untuk itu, KPH Indramayu sedang 
bernegoisasi dengan penggarap 
(masyarakat Plosokerep). Sebagai 
uji coba dan sekaligus sebagai 
demplot  akan dikembangkan se-
luas 5 hektar.    Demplot ini akan 
memanfaatkan benih  kayu putih 
unggul dengan produksi daunnya  2 
kali lipat atau lebih  dan  rendemen  
3 kali lipat.

Dengan pola jalur  akan men-
jadi 10 – 20 % dari keluasan yang 
ada. “Tujuannya untuk keberhasilan 
tanaman dan mengakomodir perta-
nian masyarakat. Selain itu, untuk 
selesaikan masalah tenurial secara 
bertahap,” jelas Kasi PSDH KPH 
Indramayu. 

Sementara  itu,  tambah Muha-
mad Suparjo, di payau juga sedang 
dilakukan sedikit perubahan pola 
tanam.  Yang pada mulanya jarak  
tanam 5 x 5 meter dengan pola 
empang parit akan dirubah menjadi 
tanaman jalur dengan melihat kon-
disi yang ada. 

“Sekarang dalam proses nego-
isasi dengan penggarap, “ kata Mu-
hamad Suparjo.  Dengan pola jalur 
double track, di pinggir tanggulnya, 
diharapkan akan berhasil  baik 
dari sisi penggarap maupun aspek 
ekologisnya. “Menyeimbangkan an-
tara ekologi dan sosial,” tegas Kasi 
PSDH Indramayu.  MU 

PERSOALAN tenurial di KPH Indramayu 
akan diselesaikan secara bertahap.dan dikem-
balikan ke standar operasional prosedur atau 
SOP. Dalam strategi  pelaksanaannya  yang 
dirubah, menurut situasi dan kondisi yang ada. 
Dengan cara ini, kedaultan lahan KPH Indrama-
yu terjaga dan darei aspek sosial ekonomi akan 
didapat, walaupun belum banyak.

Demikian penjelasan Waka KPH Indramayu 
Ir H Moch Syarief, BScF,  kepada BINA sebe-
lum kegiatan peringatan HUT RI ke-69 yang 
diselenggarakan kantor KPH Indramayu  di 
pantai Tirta Maya Indramayu, sabtu (16/8). Tu-
rut mendampingi Kaur Humas KPH Indramayu 
Sabar. “Masalah tenurial kita kembalikan ke 
prosedur dan diselesaikan secara bertahap,” 
jelasnya.

Dia memberi contoh perjanjian kerja sama 
atau PKS.  PKS ada dua jenis yaitu PKS yang 
berkaitan dengan tanaman palawija di luar 
tanaman kehutanan dan kerja sama keamanan 
tegakan atau tanaman pokok.  “Selain tanaman 
palawija, tanaman pokok  itu menjadi tujuan 
utama (dalam PKS),” tegas Moch Syarief.

Oleh karena itu, lanjutnya,  PKS itu wajib 
dikawal dengan dibentuk tim dan bertanggung 
jawab  petak per petak. Mulai dari kepala uru-
san, KSS, Kasi, Waka sampai Adm.  Mereka 
punya petak  binaan. “Ini yang akan menjadi 
keberlangsungan  PKS,” tandas Waka KPH 
Indramayu.

Moch Syarief  mengklaim strategi yang diter-
apkan telah berhasil mencapai  50 %, bahkan 
tidak menutup kemungkinan mencapai 80 %, 
terutama di BKPH Jatimunggul. Bukti keber-
hasilan itu, pertama  ada pengkuan masyarakat 
desa hutan terhadap kawasan hutan negara 
yang dikelola Perhutani. Kedua, kemudian  
diteken kerja sama dengan LMDH dalam keg-
iatan PHBM, dan ketiga  dibuat tim kerja yang 

melibatkan multi fihak termasuk  desa setempat, 
ada  pembinaan petak per petak yang menjadi 
tanggung jawab dari  kepala urusan sampai 
administratur. “Sebagaimana saya sebutkan di 
atas tadi,” ucap Moch Syarief.

“Yang tak kalah penting dalam tim kerja itu 
adalah  ada kegiatan yang dapat menghasilkan 
pendapatan yang dilegalkan agar semua proses 
itu berjalan sesuai  yang diharapkan,” ujarnya. 
Dengan cara ini, diharapkan proses penyele-
saian tenurial akan selesai, selanjutnya  kerja 
sama pengelolaan hutan melalui PHBM akan 
dibangun. “ini berkaitan dengan eksistensi lahan 
dan tegakan di KPH Indramayu,” tegas Waka 
KPH  Indramayu Moch Syarief.  MU 

Kita Kembalikan ke Prosedur

 Waka Adm/KSKPH Indramayu Ir H Moch 
Syarif, BScF.

WALAUPUN dalam kondisi menjalankan 
puasa ramadhan, seluruh  jajaran petugas 
keamanan KPH Indramayu tetap waspada. 
Mereka  tetap melaksanakan kegiatan siaga 
gukamhut dalam rangka mengantisipasi 
gangguan keamanan  menjelang lebaran 
yang dinilai  sangat rawan. Ancaman 
gumkanhut intensitas biasanya lebih tinggi 
dibandingkan dengan hari - hari biasanya.

Dugaan itu  benar.  Jajaran petugas 
keamanan dengan dibawah komando Danru 
Polhutmob  Ayi Mohamad Ridwan dan 
dibawah arahan Waka KPH Indramayu  Ir H. 
Moch Syarief, BScF dengan supervisi Adm 
Indramayu Agus  Julianto, S.Hut berhasil  
menangkap beberapa pelaku yang diduga 
melakukan  tindak pidana dalam bidang 
kehutanan atau illegal logging

 Jajaran Polhutmob dibantu dengan 
petugas lapangan berhasil menangkap  
Enco Dasa bin Sutria  (68 tahun)  warga  
dusun Pande  desa Cibuluh Kec Ujung 
Jaya Kab Sumedang  dan   Asep Suryana  
alias Asep Kumis bin A Mahrup   (61 thn)  
penduduk  Gunung Wangi   Kec Arga pura 
Majalengka. Mereka ditangkap  tanggal  23 
Juli 2014 sekitar  jam  00. 30 WIB pada jalur 
Subang – Cikamurang  masuk  wilayah ad-
ministrative  desa Sanca Kecamatan Gan-
tar Indramayu (23/7/2014).  Barang bukti  
berupa  1 unit Mobil Toyota Kijang No Pol E 
1711 BJ dan kayu  jati persegian  sebanyak 
31 batang   dengan volume 0,300 m3.

Selanjutnya,  Jum’at (1/8),  sekitar pukul 
22. 00 WIB   di petak 20b  RPH Bantar Waru 
BKPH Sanca, jajaran Polhutmob KPH Cian-
jur berhasil   berhasil menggagalkan pencu-
rian  sebanyak 11 batang kayu jati  dengan 

Petugas Tangkap Pelaku Illegal Logging

SEBAGAi  kawasan hutan  yang memiliki  
persoalan sosial  cukup komplek,  KPH Indra-
mayu senantiasa melakukan  komunikasi sosial 
kepada masyarakat sekitar hutan. Tujuannya 
selain untuk menyelesaikan masalah sosial, 
juga agar target  pendapatan perusahaan terca-
pai. Salah satu target perusahaan itu dari bidang 
hasil hutan bukan kayu atau HHBK.

Menurut  KSS PHBM KPH  Indramayu 
Ali Nurdin, BScF, pihaknya sudah melakukan 
penataan organisasi   berbagai kelompok tani 
yang bergabung dengan LMDH. Salah satunya  
membuat akte notaris untuk LMDH di Bantar 
Waru BKPH Sanca. Sebagai ketua LMDH 
adalah Subana, mantan guru. Selain itu juga 
menyusun 2 perjanjian kerja sama atau PKS  
hak pangkuan desa untuk kelurahan Bantar 
Waru dan  Mekar Waru. Dua PKS ini  dibuat  
akibat pemekaran desa  pasa awal tahun 2013. 
Luas HPD 1392, 21 hektar.  PKS – PKS  lainya 
sudah tercapai, sudah dilaksanakan PRA seper-

ti  BKPH Plosokerep  Kec Teresi dan Kec Kroya 
Kab Indramayu.

Dia  menjelaskan dalam kerja sama dengan 
LMDH melalui  kerangka program PHBM  dimu-
lai kegiatan  pembinaan hutan, perlindungan 
hutan, dan kelola sosial. “Untuk kerja sama lebih 
lanjut  seperti  pengembangan usaha dan pen-
ingkatan produktifitas  baik itu untuk  meningkat-
kan kualitas  maupun  kwantitas hasil panen,” 
jelas Ali Nurdin.

KSS PHBM mencontohkan  untuk pengem-
bangan  di kayu putih ada tanaman padi, kemu-
dian di payau ada empang parit dengan ikan 
jenis bandeng dan juga garam. Dari berbagai 
kegiatan itu, Perhutani  Divreg Jawa Barat 
dan Banten mentargetkan sebesar Rp 185 juta 
(2014), tahun sebelumnya targetnya sebesar R 
165 juta.. “Sampai saat ini sudah tercapai Rp 21 
juta,”  kata Ali Nurdin.

Untuk mencapai target tersebut, terang Ali 
Nurdin,  mulai April lalu pihaknya  melakukan 

Menata Ulang Kelompok Tani 

 KSS PHBM KPH Indramayu Ali Nurdin.

penataan ulang dan membuat komitmen 
dengan kelompok – kelompok tani pelestari 
hutan. Seperti di payau telah dibentuk ke-
lompok tani untuk memudahkan koordinasi  
wilayah antara HPD setempat dengan resort 
pangkuan hutan atau RPH. “Kami tata ulang 
dan  membuat komitmen bersama  untuk 
mencapai target Rp 185 juta. Ini  sesuai  
rencana operasional Agustus – Desember 
2014,” jelasnya.  MU 

Bibit Jati untuk KKN Mahasiswa 
 
Adm Indramayu Agus Yulianto, S.Hut 

didampingi KSS PHBM KPH Indramayu Ali 
Nurdin, BScF menyerahkan bibit jati 100 
plances  kepada  mahasiswa Universitas 
Wirolodra  yang sedang KKN di di desa 
Pangkundangan Kec Indramayu Kab In-
dramayu.  Bantuan merupakan  tahap awal 
penyerahan dari 500  bibit tanaman  yang 

dijanjikan KPH Indramayu sampai akhir De-
sember 2014.

“Tahap pertama, bibit jati sebanyak 100 
plances,” kata KSS PHBM KPH Indramayu 
Ali Nurdin, BScF kepada BINA di kantor KPH 
Indramayu.  Tahap kedua, jenis mahoni se-
banyak 200 plances, dan tahap ketiga, jenis 
MPTS sebanyak 200  plances.

Bibit-bibit tersebut akan ditanam sebagai 
turus jalan disepanjang desa, pekarangan 
rumah dan masjid. MU 

volume 0,513 m3.  Kayu 
tersebut   diangkut 
dengan 5 buah sepeda 
motor. Barang bukti  
berhasil di amankan.  
Tetapi  semua tersangka  
melarikan diri. Pelaku 
pencurian kayu diduga   
berasal dari desa Me-
kar Waru Kecamatan 
Gantar Blok Cicadas 
atau Kebon Bendara  
Kabupaten Indramayu.  
Barang bukti  5 sepeda 
motor  diamankan di 
Polsek Gantar dan 
barang bukti berupa 11 
batang kayu jati dititip-
kan di TPK Sanca,

P e n a n a g k a p a n  
berikutnya  di petak 23 
RPH Jatimunggul Se-
latan BKPH Jatimung-
gul. Yaitu pencuri kayu  
sebanyak 5 pohon dengan kerugian negara 
sebesar Rp.5.060.000,-. Penangkapan itu 
bermula Polmob dan Polter BKPH Jati 
Munggul dan BKPH Ploso Kerep melakukan 
operasi gabungan di petak 24 RPH Cikamu-
rang  pada 2 Agustus 2014. 

Pelakunya dua orang. Hendrik,  Warga 
Desa Suka Selamet Kecamatan Kroya Ka-
bupaten Indramayu itu berhasil ditangkap. 
Sedangkan satu orang pelaku lainya lolos  
melarikan diri.  Petugas gabungan pun 
dapat  mengamankan barang bukti berupa  

2 buah motor merek Honda  Vario dan  
Revo.  Hendrik dan  barang bukti   2 buah 
sepeda motor  diserahkan  kepolisian sektor 
Terisi  untuk diproses hukum.

Berbagai operasi keamanan hutan 
menunjuk komitmen jajaran keamanan KPH 
Indramayu  dengan disertai rasa tanggung 
jawab dan jiwa  korsaselalu siap  melak-
sanakan tugas mulai dengan kejayaan 
bangsa, negara, dan tanah air, juga kejay-
aan perusahaan, yaitu Perhutani. 

Hms Idr/Sabar-MU 
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KPH PEKALONGAN BARAT
Guna memberikan dorongan semangat 

kepada penyadap agar bisa bisa meny-
adap dan melakukan pembaharuan bidang 
sadap secara rutin, Kepala Biro Keuangan 
Perhutani Divisi regional Jateng, Yulis Setyo 
Ananta, Akt. Msi melakukan tatap langsung 
dengan para penyadap KPH Pekalongan 
Barat. Sebanyak 30 orang penyadap dari 
LMDH Liwung Kencana RPH Guci BKPH 
Bumijawa mendengar penjelasan langsung 
dari Karo Keuangan tersebut yang berlang-
sung di petak 50 b tanaman pinus 1989.

Dikatakan Yulis dalam arahannya bahwa 
kunci keberhasilan sadapan adalah rutinnya 
melakukan pembaharuan quare sesuai 
aturan yang ditetapkan.

“ Jika tidak secara rutin dilakukan 

pembaharuan akan merugikan penyadap 
dan Perhutani. Apabila kegiatan sadapan 
bisa dilakukan rutin oleh bapak-bapak pe-
nyadap, maka akan diperoleh keuntungan 
misalnya  “getah bersih dengan getah bersih  
harga pun akan tinggi, dengan harga tinggi 
pendapatan bapak-bapak penyadap pasti 
akan meningkat,” katanya.

Mendampingi kunjungan Karo Keuangan 
tesebut Administratur/KKPH Pekalongan 
Barat A. Fadjar Agung Susetyo,S.Hut bers-
ma Kepala Seksi PSDH Bagas Avianto,S.Hut 
dan Kaur Humas Tofik Purwa.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat 
A. Fadjar Agung Susetyo dalam permbican-
gan dengan para penyadap tampaknya juga 
merasa prihatin dengan kondisi sadapat 
di RPH Guci tersebut. Lantaran tidak lan-

32 Tahun Menyadap,
Generasi Muda Enggan

Gantikan Profesi Orang Tua

carnya sadapan sebagaimana dikatakan 
para penyadap karena faktor cuaca. Di Guci 
umumnya cuaca dingin yang menyebabkan 
getah yang keluar sedikit. Demikian seperti 
dikatakan para penyadap disana, meski itu 
bukan alasan yang tepat.

Meski sudah menggunakan stimulan 
umumnya para penyadap disana lantaran 
rata-rata usianya juga sduah tua.

“ Yang jelas kam para penyadap usianya 
sudah tua. Rata-rata sudah berumur 57 
tahun keatas. Bahkan ada diantara kami 
yang sudah berusia 70 tahun tetapi masih 
menyadap,” kata Slamet (57) salah satu dari 
penyadap memberikan keteangan.

Ditegaskan Slamet kalau dulu waktu 
masih muda mampu melakukan pembaha-
rauan kowakan 300 sampai 400 pohon sek-
arang paling banyak hanya mampu sekitar 
100 pohon. Itu pun dikerjakan sendiri karena 
tak ada anak-anaknya yang mau membantu 
dan memilih menunggui penginapan di Guci 
atau mencari pekerjaaan di ibukota.

Asper/KBKPH Bumijawa, Slamet Rio 
Kusworo pun membenarkan apa yang dis-
ampaikan penyadap. 

Menurut pemantauan dan pengecekan 
kami beserta KRPH Guci di lokasi sadapan 
secara riil dilapangan, penyadap memang 
sudah melakukan kegiatan sadapan seba-
tas kemampuannya. Stimulan CAS ataupun 
Etrat sudah penyadap pergunakan satu hari 
kemudian setelah pembaruan. 

“ Persoalannya memang hanya tidak 
secara rutin melakukan pembaharuan 
sadapan pinusnya. Hal ini disebabkan ke-
mampuan mereka banyak berkurang karena 
faktor usia,” jelas Slamet Rio Kusworo me-
nambahkan dimana para penyadap tersebut 
umumnya lama menyadap sudah 32 tahun.

 Upaya kami, lanjut Rio, KRPH dan para 
mandor sadap selalu berusaha memotivasi 
mereka dengan memberikan kemudahan 
fasilitas sarana prasarana sadapan, ang-
kutan getah dengan menyediakan sepeda 
motor untuk mobilisasi angkutan setoran 
getah dari hutan ke TPG. Selain itu untuk 
bisa memenuhi target ia juga  mendatang-
kan penyadap dari luar daerah.

Mendengar apa yang disampaikan Asper 
Bumijawa dan melihat kondisi seperti itu, 
Administratur Anton Fajar Agung dan Karo 
Keuangan Yulis Setyo, Kepala Seksi PSDH 
KPH Pekalongan Barat Bagas Avianto men-
gajak penyadap untuk me-refresh kembali 
cara-cara melakukan sadapan pinus yang 
benar. Yakni melalui praktek langsung 
bagaimana teknik/cara membaharui quare.   
Pemakaian pacok ukuran lebar 4 cm, cara 
menggunakan etrat atau cas yang tepat, 
selalu menaikan tempurung. 

“ Tebal luka pembaruan maksimum  1 
cm - 1,5 cm dan dalamnya luka pembaruan 
maksimum 1,5 cm – 2 cm serta harus dilaku-
kan secara terus menerus,” pungkas Anton 
sebelum kemudian mengantar Karo Keuan-
gan tersebut ke TPG Kalisaleh di petak 24d 
RPH Diwung BKPH Moga untuk melihat 
kondisi TPG di sana.  Hms Pkb/Tofik

KPH Tuban DIVRE JATIM
Wakil Adm/KSKPH Tuban Barat, Muchli-

sin Sabarna bersama Danru Polmob, Ang-
gota Polmob, Asper Kerek, Kaur Tanaman, 
Sp Tanaman, Mandor Polter serta per-
wakilan LMDH, pada 14 Agustus 2014 me-
mimpin operasi pada lokasi galian C (Batu 
Kumbung) di petak 63 RPH Simbatan.

Tambang galian Batu Kumbung di petak 
63 yang pada tahun 2013 sudah dilakukan 
penutupan oleh KPH Tuban atas informasi 
dari anggota LMDH para penggali batu kum-
bung mulai lagi melakukan aktifitas penam-
bangan. 

“ Dengan adanya informasi tersebut 
kami langsung mengadakan operasi, ternya-
ta benar di lokasi sudah ada bekas galian 

Dari kiri Wakil Adm KPH Tuban, Danru, 
Kaur Tan dan Asper BKPH Kerek.

KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Awal konflik tenurial tahun 2010 seluas 

24.024,68 hektar. Sejak itu, KPH Bogor 
melakukan berbagai upaya untuk selesaikan 
konfllik tenurial. Sampai sekarang sudah ter-
tangani seluas kurang lebih 4.191,71 hektar.  
Jadi, tinggal 19.804,52 hektar yang terdiri 
dari strata A,B, C, dan D baik itu berupa 
SPPT  maupun bersertifikat. Untuk itu,  KPH 
Bogor akan melakukan upaya pembatalan 
sertifikat dan penertiban SPPT di dalam 
kawan hutan.

“Dari  sisa konflik tenurial itu, KPH Bogor 
akan melakukan upaya untuk membatal kan 
sertifikat dalam kawasan hutan dan penert-
iban  SPPT,” tegas Adm/KKPH Bogor Asep 
Dedi Mulyadi, S.Hut, MM kepada BINA di 

kantor KPH Bogor, Cibinong, kamis (28/8).
“Luas konflik tenurial 19.804,52 hektar 

terus dilakukan validasi  agar datanya lebih 
fix.”

Dikatakan sebanyak 63 bidang yang 
disertifikatkan seluas 90 hektar yang terse-
bar di BKPH Ujung Krawang, BKPH Parung 
Panjang, dan BKPH Jonggol. Sebagai tahap 
awal, KPH Bogor  sedang berupaya mem-
batalkan 8 sertifikat dengan luas 12,7 hektar 
di BKPH Parung Panjang dan BKPH Ujung 
Krawang.

Berkaitan dengan upaya pembatalan 
sertifikat, sudah dilakukan peninjauan kelo-
kasi bersama – sama kejaksaan negeri Cibi-
nong, BPN, Kapolres Bogor, Tripika, tokoh 
masyarakat, kepala desa, Tim Divreg Jawa 
Barat dan Banten, dan SPH Bogor  petak 29 
a RPH Cipamingkis BKPH Bogor. Pada lah-
an sudah terbit sertifkat hak milik  No.14 dan 
15 tanggal 10 Juli 2001  atas nama Hardiat-
man Setiady, luas masing – masing 11.302 
m2 dan 9.003 m2. Selanjutnya, dengan atas 
nama yang sama dengan dengan sertifikat 
hak milik No 31 tanggal 21 November 2006 
dengan luas 11.673 m2  

Hasil peninjauan lahan hutan yang ma-
suk desa Sirnajaya Kec. Sukamakmur Kab 
Bogor  itu ternyata kepala desa tidak merasa 
menandatangni isi warkah sehingga ada 
indikasi sertifikat palsu dan harus ditinjau 
ulang kembali.

Di luar itu, ungkap Asep Dedi Mulyadi, 
ratusan SPPT  dalam kawasan hutan akan 
ditertibkan. Karena terjadi double pem-
bayaran. 

“KPH Bogor bayar pajak, masyara-
kat  pun bayar pajak,” tegasnya. “Selain 

itu,SPPT dianggap sebagai bukti kepemi-
likan lahan padahal tidak.”

Dalam penertiban SPPT tersebut, KPH 
Bogor akan berkerjasama dengan Pemkab 
Bogor dan Pemkab Bekasi. Pemkab setem-
pat diharapkan mencabut penerbitan SPPT  
yang dimiliki masyarakat dalam kawasan 
hutan. 

“Karena menyangkut kedaulatan dan 
eksistensi lahan negara yang dikelola Per-
hutani KPH Bogor,” tegas Adm Bogor.

“Pemkab menyambut baik, bahkan 
mengucurkan APBD untuk menyelesaikan 
masalah ini.”

Upaya lain untuk mengembalikan ke-
daulatan dan eksistensi hutan, tambahnya, 
KPH Bogor melakukan menertibkan lahan 
konflik tenurial yang belum pernah disentuh 
baik itu sudah bersertifikat maupun yang 
masih berupa SPPT.  

“Ada 27 titik. Kemudian, kita pasang 
plang. Ada 1 orang yang komplaian. Kita 
minta agar diselesaikan di pengadilan,” tan-
das Asep Dedi Mulyadi.

Adm Bogor menegaskan dengan adanya 
penertiban ini, orang – orang yang bermain 
– main dalam kawasan hutan mulai berfikir 
ulang. Karena sekarang mulai dilakukan 
penertiban. Perkembangan lain yang cukup 
menggembirakan adalah Pemda tidak lepas 
koordinasi dengan KPH Bogor. Terbukti, 
ketika pemda akan memberi ijin lokasi un-
tuk pengembangan usaha konfimasi ke 
Perhutani. 

“Untuk memastikan kawasan hutan atau 
tidak…,” jelas Asep Dedi Mulyadi. 

MU

Upaya Batalkan Sertifikat Dalam Kawasan Hutan

Adm/KKPH Bogor Asep Dedi Mulyadi, 
S.Hut, MM.

baru dan beberapa hasil gergajian berupa 
batu pesagi,” kata Wakil Adm/KSKPH Tuban 
Barat, Muchlisin Sabarna. 

Pada saat kami sampai dilokasi petak 63 
RPH Simbatan, lanjut Muchlisin para peng-
gali batu kumbung semburat melarikan diri 
meninggalkan hasil gergajian berupa batu 
pesagi serta alat gergaji dan tatah yang 
digunakan untuk melakukan aktifitas.

Dari hasil operasi sebagai barang bukti, 
diamankan berupa 45 gergaji dan 16 linggis 
di Kantor KPH Tuban.  Sedangkan barang 

bukti berupa batu pesagi dihancurkan meng-
gunakan alat seadanya seperti linggis dan 
pentung kayu.

Wakil Adm/KSKPH Tuban Barat, Muchli-
sin Sabarna mengatakan atas kejadian itu 
selanjutnya akan dilakukan pengawalan 
secara intensif serta pemasangan plang 
larangan bila masih ada yang melakukan 
aktifitas penambangan, ditangkap dan 
ditindak melalui jalur hukum sesuai dengan 
Undang-Undang yang berlaku. 

Humas Tbn Sp.

Penertiban Galian C Batu Kumbung

Adm/KKPH Pekalongan Barat, A Fadjar Agung Susetyo S Hut memberikan arahan ke-
pada penyadap.
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Cianjur Lolos Penilikan Ke-1
KPH CIANJUR DIVRE JANT-

EN  - Salah satu syarat untuk 
mendapatkan atau mempertah-
ankan sertifikat PHPL adalah ha-
rus lulus VLK (Verifikasi Legalitas 
Kayu) terlebih dahulu. Beberapa 
waktu lalu selama 10 hari PT Sarbi 
melakukan penilikan ke-1 sertifi-
kasi PHL  KPH Cianjur. Kegiatan  
tersebut meliputi pra-syarat yaitu  
ekologi, kelola sosial, produksi dan 
VLK  (Verifikasi legalitas kayu). 

VLK  di KPH Cianjur din-
yatakan memenuhi syarat (lulus) 
oleh PT Sarbi sebagai auditor 
Pengelolaan Hutan lestari  (PHL). 
Auditor ini menilai  pemegang ijin 
(Perhutani KPH Cianjur) telah 

memenuhi syarat sebagai pemegang ijin dan  menjamin bahwa semua asal usul kayu bulat 
dan tanda-tanda PUHH pada kayu dari pemegang ijin/pemegang hak pengelolaannya bisa 
dilacak balak. Kemudian  pemegang ijin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari 
penimbunan kayu (TPK) ke TPK antara dan dari TPK antara ke industri primer/industri hasil 
hutan/pasar/pemasaran mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah.

Perhutani KPH Cianjur) juga dinilai  telah  memenuhi analisis mengenai  dampak ling-
kungan (Amdal), dokumentasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (DPPL), Upaya 
Pemantauan Lingkungan (UPL). dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam 
dokumen lingkungan.

Selain pemenuhan aspek lingkungan dan sosial juga pemenuhan terhadap peratuan-
peraturan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja juga prosedur dan implemen-
tasinya di lapangan.

Berdasarkan kriteria  dan pemenuhan persyaratan tersebut,  verifikasi legalitas kayu di 
KPH Cianjur dinyatakan memenuhi syarat  atau lulus. “Produksi kayu baik kayu jati maupun 
kayu rimba dari Perhutani KPH Cianjur  dinyatakan sah menurut PHL (Pengelolaan Hutan 
lestari,” demikian ditegaskan auditor dalam closing ceremony.

Ketua MR (Management Refresentatif) PHPL KPH Cianjur Edih Jaya Wiguna men-
gatakan  dengan telah dinyatakan lulus verifikasi legalitas kayu oleh PT Sarbi. “Maka sertifi-
kat PHPL yang telah diraih oleh KPH Cianjur dapat dipertahankan dengan kriteria lebih baik 
dari sebelumnya,” katanya, berharap. Hms Cjr/Aspth 

Berbincang dengan Penyadap
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN  - Dalam 

rangka peningkatan produksi  dan pencapa-
ian target getah pinus di KPH Cianjur, Admin-
istratur /KKPH Cianjur, Dr H  Henry Purnomo, 
S.Hut, MM  melakukan berbagai cara. Selain 
pemenuhan sarana dan prasarana sadapan 
dan pengoptimalisasian  petak-petak sada-
pan,  juga dengan cara mensuport/dukungan 
secara langsung  tatap muka dengan peny-
adap.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin 
yang sering dilakukan oleh Administratur un-
tuk ngobrol bareng dengan penyadap bersa-
ma dengan Asper, KRPH dan mandor sadap. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mem-
beri dukungan secara langsung kepada para 
penyadap dan untuk mengetahui kendala-
kendala serta pemecahan masalah-masalah 
yang terjadi di lapangan yang berhubungan 
langsung dengan produksi getah.  

“Tujuan akhirnya  produksi getah menjadi 
meningkat yang pada saat ini seperti yang 
diharapkan,” tandas Henry Purnomo.   

Hms Cjr/Aspth 

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Perhutani Divisi Regional Jawa Barat  

dan Banten mengapresiasi dan memberi 
penghargaan pada jajaran keamanan hutan 
KPH Indramayu. Ini berkaitan dengan upaya - 
upaya  yang dilakukan KPH Indramayu dalam 
mengantisipasi gangguan dan ancaman ke-
amanan hutan  di wilayah kerjanya.

Menurut Waka KPH Indramayu  Ir H Moch 
Syarief, BScF,  ada beberapa kegiatan yang 
dilakukan  jajaran  keamanan hutan KPH In-
dramayu. Pertama, mendirikan pos keamanan 
di setiap RPH; kedua, mendirikan  1 pos ke-
amanan tiap BKPH; dan ketiga mendirikan   1 
pos keamanan di KPH. “Semua pendirian pos 
keamanan  tersebut  telah disahkan  dengan  
SK Adm,” jelasnya.  

Selain itu, masih ada pos  keamanan di 
semua petak untuk melakukan aktifitas  men-
jaga keamanan hutan.  Sebagai misal,  keg-
iatan  patrol mulai dari tingkat RPH, asperan,  
sampai  KPH. Kemudian patroli gabungan 
antara RPH dan BKPH, patroli terbuka (terjad-
wal) dan tertutup (tidak terjadwal). “Sewaktu 

– waktu, Waka dan Adm  sidak di lapangan 
bergantian,” kata Moch Syarief.

Dari sistem keamanan yang dibangun 

KPH Indramayu tersebut berhasil menganng-
kap Enco Dasa (61 tahun)  pada tanggal 23 Juli 
2014, kemudian 1 Agustus 2014 berhasil meng-
gagalkan pencurian kayu di RPH Bantar Waru  
BKPH Sanca, dan menangkap Hendrik  diduga 

melakukan pencurian kayu 
di RPH/BKPH Jatimunggul, 
2 Agustus 2014. (Berita 
terkait : Kamhut Indramayu 
Tangkap Pelaku Illegal 
Logging)

 Semua sepakat, lanjut  
Waka KPH Indramayu, 
bahwa operasi   keamanan 
hutan  akan dievaluasi  
baik  dalam pelaksanaan-
nya maupun hasilnya  agar 
dapat dipastikan  sesuai 
dengan SOP yang telah 
ditetapkan. Kemudian akan 
dibuat laporan secara ber-
jenjang sampai ke tingkat  
Perhutani Divreg Jawa 
Barat dan Banten.

Selain itu,  sebut Moch 
Syarief,  pos simpatik Idul 
Fitri 1435 H mendapat 
apreasiasi dari masyarakat 

dan instansi pemerintahan terkait. 
MU 

Divre Janten Apresiasi
Keamanan KPH Indramayu

KPH MOJOKERTO 
DIVRE JATIM – Peringati 
HUT TNI ke 69, Kodim 
0815 Mojokerto gelar ke-
giatan sosial donor darah 
bersama Perum Perhu-
tani Kesatuan Pemang-
kuan Hutan  (KPH) Mo-
jokerto, di Supermarket 
Carrefoure Mojokerto, 
Selasa (2/9).

Aksi donor darah 
dilakukan oleh para ang-
gota TNI Kodim 0815, 
Rimbawan Perhutani 
KPH Mojokerto, Polres 
Mojokerto dan masyarakat yang tergabung 
dalam ormas; FKPPI, Tim Advokasi Kelem-
bagaan Bencana Nahdlatul Ulama (AKB NU), 
Komunikasi Relawan Siaga Bencana dan Adap-
tasi Perubahan Iklim (KORSABI) Kabupaten 
Mojokerto, tak kurang 200 pendonor terlibat 
didalamnya.

Hadir dan ikut donor darah dalam kesem-
patan tersebut, Administratur Mojokerto, Agus 
Sarwedi dan Komandan Kodim 0815, Letkol 
Arm. Putranto Gatot Sri Handoyo yang men-
gatakan; “Aksi Donor Darah ini merupakan ben-
tuk solidaritas kemanusiaan kepada sesama dan 
bukti bahwa prajurit TNI senantiasa selalu hadir 
bersama masyarakat dalam keadaan dan situasi 
apapun”, tegasnya.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan TNI 
serentak di 34 Provinsi di Indonesia. “Tujuan 
kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk 
kepedulian terhadap kegiatan sosial kemasyara-
katan yang merupakan salah satu implementasi 
pelaksanaan tugas bantuan kemanusiaan,” kata 
Letkol Arm Putranto Gatot. 

Lebih lanjut, aksi yang melibatkan stakehold-
ers dan masyarakat bersama Palang Merah 
Indonesia cabang Kabupaten Mojokerto ini 
mempunyai tujuan yang sama dan ingin mem-
berikan tauladan kepada masyarakat, selain 
mengembangkan semangat toleransi gotong-
royong bersama masyarakat.

Hms Mjkt/Eko Eswe

Donor Darah 
Bersama 

Komando
Tabur Benih

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
KPH Ciamis melakukan tabur benih 

serentak di RPH Pangandaran BKPH Pan-
gandaran, beberapa waktu lalu. Kegiatan 
yang sangat penting ini diberi tajuk ‘ Kom-
ando Tabur Benih’ dan dipimpin langsung 
Adm/KKPH Ciamis, Ir Bambang Jurianto, 
MM  dan dihadiri waka KPH Ciamis Angkat 
W, S.Hut, Kasi PSDH KPH Ciamis Endin 
Sadeli, S.Hut, KSS Kaur Tan, Kaur Tan, serta 
segenap asper, KRPH, mandor persemaian 
lingkup KPH Ciamis.

Kasi PSDH Ciamis Endin Sadeli, 
S.Hut mengatakan, kegiatan  yang sangat 
penting ini bertujuan untuk keseragaman 
waktu dalam pelaksanaan tabur sehingga 
diharapkan akan mendapatkan bibit yang 
siap tanam pada musim tanam Nopember 
– Desember 2014. 

“ Selain itu, ingin mendapatkan kondisi 
bibit yang sehat,” jelasnya kepada BINA di 
kantor KPH Ciamis.

Menurut Endin Sadeli, bibit yang tabur 
jenis jati kebun benih klonal (KBK) yang 
merupakan kebun benih yang dibangun me-
lalui pembiakan vegetatif. Jumlah bibit yang 
ditabur sebanyak 54 kg untuk mencukupi ke-
butuhan bibit sebanyak 48.000 plances. Bibit 
sebanyak itu  akan ditanam pada kawasan 
hutan seluas  54 hektar yang berlokasi di 
KPH Ciamis. MU

Kasi PSDH KPH Ciamis Endin Sadeli, 
S.Hut

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG 
- Bertempat di ruang rapat kantor KPH 
Mantingan akhir Juli 2014 Adm KPH 
Mantingan Ir. Achmad Basuki meny-
erahkan tapuk pimpinan KPH Mant-
ingan kepada Ir Teguh Jati Waluyo. 
Achmad Basuki selanjutnya menduduki 
jabatan baru sebagai Waka Kepala Biro 
Renbang di Salatiga.

Serah terima fisik dihadiri oleh Karo 
SDM Divre Jawa Tengah Ir Diky H. 
Waka Adm M Risqon Kasi PSDH Satya 
Riyadi dan enam Asper dan beberapa 
KRPH serta kepala Urusan di Kantor 
KPH

Dalam pesannya Diky berharap 
untuk pejabat yang baru segera me-
nyesuaikan diri  mengingat pekerjaan 
di KPH Mantingan perlu untuk segera 
ditangani.

Hms Mtg/Sigit K

PROMOSI & MUTASI

Kedua pejabat yang datang dan 
pergi berjabat erat usai serah terima.
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KEPALA Perum Perhutani Divisi Region-
al Jawa Tengah, Ir SR.Slamet Wibowo,MM 
didampingi Kepala Biro Produksi Ir.Dwi 
Wicaksono dan Administratur/ KKPH Banyu-
mas Barat, Ir Setiawan meninjau tebangan 
jati di petak  17 B RPH Pesahangan BKPH 

Majenang yang memiliki kemiringan dan 
medan yang sangat berat.

Kadivre tiba di lokasi dan mendapati 
pemandangan yang begitu sulit dan san-
gat membahayakan agar menghentikan 
aktivitas cara pengangkutan kayu dengan 

menggunakan sepeda motor. Sepeda mo-
tor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa 
untuk mengeluarkan balok-balok kayu jati 
hasil hutan tersebut lantaran tidak ada cara 
lain yang bisa menjangkau mendan yang 
demikian sulit.

Sulitnya medan dan cara pengangkutan tebangan di medan sulit yang membahayakan pekerja dihentikan.

Kadivre Perum Perhutani Jateng Ir SR Slamet Wibowo didampingi Adm KPH Banyumas 
Barat memberikan pengarahan kepada penyadap penggunaan pecok 4 cm.

Didampingi Kepala Biro Produksi Ir.Dwi Wicaksono Divre Jateng Kadivre Perhutani 
Jateng Ir SR Slamet Wibowo membonceng motor siap blusukan.

Kayu-kayu yang berhasil terangkut dan 
ditempatkan di penimbunan umumnya juga 
belum segera dilasah sehingga belum bisa 
diuji dan diterima TPK.  DK 304 pun belum 
bisa kembali ke KPH sehingga KPH juga be-
lum bisa membayarkan biaya angkutan.

Setelah melihat kondisi lapangan yang 
sebenarnya, disamping memerintahkan 
mengehntikan cara pengangkutan seperti 
itu, namun Kadivre Perhutani Jateng tersebut 
akan memikirkan dan segera memberikan 
asuransi kepada regu tebang dan penyadap 
untuk melindungi pekerja.

“ Kami akan menggandeng asuransi 
yang kredibel untuk memberikan jaminan 
keamanan pada regu tebang dan penyadap,” 
katanya di lokasi petak  17 B RPH Pesahan-
gan BKPH Majenang KPH Banyumas Barat 
tersebut. Rangkaian kunjungan safari kadivre 
bersama rombongan tersebut di samping 
melihat langsung kondisi di medan-medan 
tebangan juga di medan-medan sulit lokasi 
penyadapan (13/8). 

Menyinggung kondisi penyadap ketika 
bersilaturahmi dengan penyadap di petak 
49 H RPH Banteran BKPH Lumbir ia meng-
ingatkan kepada para penyadap agar jangan 
hanya terpaku kepada jumlah kilogram getah 
yang disetornya. Kadivre berharap para pe-
nyadap juga harus bisa meningkatkan kuali-
tas getah yang disadap menjadi mutu satu.

“ Dari mutu satu tersebut ditingkatkan 
lagi menjadi mutu premium. Karena dari 
perbedaan mutu itu terpaut selisih harga 
yang cukup banyak,” tegas Slamet Wibowo 
sembari menyarankan agar dalam melaku-
kan peludangan menggunakan pecok ukuran 
4 cm untuk menghemat sadapan dan pohon 
tidak mudah roboh.

Sementara itu untuk kegiatan penyada-
pan di KPH Banyumas Barat ditambahkan 
Adm/KKPH Banyumas Barat Divre Jateng, 
Ir Setiawan, untuk melindungi risiko para 
pekerja pihaknya juga telah membagikan Alat 
Pelindung Diri (APD) berupa jas hujan dan 
sepatu karet (booth) kepada para mitra pe-
kerja di hutan.  Hms Bms Brt/Mj_Ada-SW

Regu Tebang dan Penyadap
Akan Diasuransikan

Upaya jempul bola angkutan getah pinus ditempuh dengan berbagai cara, dari menggunakan Angdes sampai mobil dinas.
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WAWASAN WAWASAN

Padang Jayanto 
Puslitbang Perhutani

A. Pengantar
Penggembalaan liar di dalam hutan sam-

pai dengan saat masih dianggap sebagai 
biang kegagalan permudaan tanaman hutan 
di Pulau Jawa, terutama pada tanaman 
muda. Penggembalaan liar menyebabkan 
tanah menjadi padat sehingga menyebab-
kan terganggunya drainase tanah. Kondisi 
tanah demikian menyebabkan akar tana-
man menjadi busuk karena kelebihan air di 
musim hujan, dan akar tanaman mudah pu-
tus pada musim kemarau. Suplai makanan 
(hara dan air) ke dalam tanaman tidak ber-
langsung dengan baik. Akibat ini, tanaman 
mengalami mati pucuk, pertumbuhan kerdil 
dan berpotensi mudah diserang penyakit 
tanaman.  Di sisi lain, kehadiran binatang 
ternak ke dalam hutan dapat merusak dan 
mematikan tanaman hutan.

B. Kasus Penggembalaan Liar di Lahan 
Hutan Jati

Contoh penggembalaan liar di lahan 
hutan jati dapat kita lihat seperti di KPH 
Cepu, KPH Blora dan KPH Randublatung 
yang secara administratif termasuk wilayah 
Kabupaten Blora serta di KPH Purwodadi 
dan KPH Gundih yang secara administratif 
termasuk wilayah Kabupaten Grobogan. Ka-
sus penggembalaan liar di lahan hutan jati 
tersebut hingga hari ini masih berlangsung 
dan sangat sulit ditiadakan atau di larang 
karena banyaknya peternak sapi di sekitar 
hutan yang membutuhkan sumber pakan 
ternak yang melimpah dan murah.Hasil 
sebuah penelitian di wilayah KPH – KPH 
yang mempunyai masalah terkait kasus 
penggembalaan liar tersebut menunjukan 
potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora 
dan Grobogan yang terbanyak di Propinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2000 yaitu Kabu-
paten Blora memiliki sapi sebanyak 188.620 
ekor dan memiliki kerbau sebanyak 10.010 
ekor, sedangkan Kabupaten Grobogan 
memiliki sapi sebanyak 121.554 ekor dan 
memiliki kerbau sebanyak 6.841 ekor ber-
dampak pada kebutuhan pakan ternak yang 
tinggi dan tidak dapat dipenuhi dari lahan 
masyarakat sendiri.

Pemenuhan kebutuhan pakan ternak 
hanya sebanyak 19,55 % - 46,43 % yang 
diperoleh dari lahan masyarakat sendiri; 
sedangkan sebanyak 53,57 % - 80,45 % 
kebutuhan pakan ternak berasal dari rum-
put lapangan karena mudah didapatkan 
dan tidak mengeluarkan biaya. Peternak di 
KPH Cepu mendapatkan rumput lapangan 
di tepi dan dalam hutan sebanyak 50% dan 
di ladang bero sebanyak 50%, peternak di 
KPH Randublatung mendapatkan rumput 
lapangan di tepi dan dalam hutan sebanyak 
56,0% dan di ladang bero sebanyak 24,0% 

serta di padang penggembalaan seban-
yak 20,0%, peternak di KPH Purwodadi 
mendapatkan rumput lapangan di tepi dan 
dalam hutan sebanyak 72,7% dan di ladang 
bero sebanyak 21,2% serta di padang 
penggembalaan sebanyak 6,1%, peternak di 
KPH Gundih mendapatkan rumput lapangan 
di tepi dan dalam hutan sebanyak 61,3%% 
dan di ladang bero sebanyak 35,5% serta 
di padang penggembalaan sebanyak 3,2% 
(Widyobroto B. P. Dkk, 2003).

Menurut Widyobroto B.P., dkk (2003), 
sebagian besar peternak di empat KPH me-
manfaatkan hutan sebagai tempat penggem-
balaan ternaknya, penggembalaan biasanya 
dilakukan secara berkelompok 4-5 orang 
dengan masing-masing gembala membawa 
4-10 ternak. Waktu penggembalaan dilaku-
kan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari. 
Ada beberapa pertimbangan yang diambil 
oleh penggembala yaitu a) penggembala 
tidak menentukan tempat-tempat di hutan 
untuk menggembalakan ternaknya, tetapi 
tergantung pada ternak itu sendiri/keinginan 
ternak makan dalam hutan, 2) penggembala 
memilih tanaman hutan yang masih kecil 
dengan alasan jumlah rumputnya relatif me-
limpah, 3) lokasinya dekat dengan rumah. 
Penggembalaan di dalam hutan secara 
ekonomis sangat menguntungkan bagi pe-
ternak, namun bagi Perum Perhutani tidak 
menguntungkan.Untuk itu perlu adanya 
penanganan secara komprehensif baik 
kepentingan Perum Perhutani sebagai pen-
gelola hutan maupun pemahaman peternak 
tentang pentingnya keberadaan hutan bagi 
kehidupan ekonominya.

C. Melirik Peluang dari Penggembalaan 
di Hutan Jati

Potensi ternak sapi di Indonesia cukup 
besar, namun sebagian besar masih didomi-
nasi oleh peternakan rumah tangga yang 
belum dibudidayakan secara profesional 
sehingga belum mampu digunakan untuk 
menopang kebutuhan daging sapi secara 
nasional. Nah di sinilah muncul celah, pihak 
swasta memanfaatkan potensi ini untuk 
melakukan impor daging sapi dari negara-
negara penghasil daging. Kebutuhan daging 
sapi nasional tahun 2013 sebanyak 500.000 
ton daging, dan baru terpenuhi sebanyak 92 
% dari kebutuhan. Potensi untuk memenuhi 
diperoleh dari 1) sapi lokal sebanyak 2,56 
juta ekor (72%) dan 2) sapi impor (20%) 
yang terdiri dari dalam bentuk daging se-
banyak 55.840 ton, bakalan hidup sebanyak 
312.628 ekor dan sapi siap potong seban-
yak 94.929 ekor.

Dengan latar belakang permasalahan 
sosial di lahan hutan Perum Perhutani dan 
kebutuhan daging nasional serta potensi 
lahan yang cukup luas yang dimiliki Perum 
Perhutani, maka menjadi tantangan bagi 
Perum Perhutani untuk mengatasi ancaman  

tersebut menjadi peluang usaha baru yang 
prospektif di masa depan. Oleh karena itu 
peran semua pihak sangat dibutuhkan yaitu 
antara lain 1) inovasi dan kreatifitas peneliti-
peneliti Puslitbang, 2) kebijakan strategis Di-
reksi Perum Perhutani, 3) komitmen pelak-
sana di lapangan, 4) investor dan Perguruan 
Tinggi, 5) peran serta masyarakat sekitar 
hutan, dan 6) dukungan pemerintah pusat 
maupun daerah.

D. Kiat Menyambut Peluang
Peluang usaha yang menantang ini, 

sebaiknya Perum Perhutani segera me-
nyambutnya dengan menetapkan langkah-
langkah yang tepat untuk mewujudkan visi 
dan misinya menjadi BUMN yang handal 
dan profesional.

Pertama, mengatasi kegagalan tanaman 
hutan akibat penggembalaan liar dengan 
menginventarisir luas hutannya dan menga-
komodir hasil-hasil penelitian yang relevan 
dan aplikatif untuk mengatasi permasalahan 
dimaksud. Sebagai contoh “Demplot ujicoba 
mengatasi penggembalaan liar” di petak 
3035 b terletak di wilayah RPH Gerdu Sapi, 
BKPH Kendilan, BH Kedinding, KPH Cepu, 
Divisi Regional Jawa Tengah.

1. Kondisi Umum Lahan Hutan
Jenis tanah di Petak 3035b adalah tanah 

vertisol (grumusol, margalit)dengan topo-
grafi relatif datar.Tanah vertisol merupakan 
tanah lempung berat dan nilai kembang 
susut tanah tinggi sehingga ketika kemarau 
tanah pecah-pecah dan ketika musim hu-
jan tanah lengket. Dengan kandungan liat 
(lempung) berat, untuk pertumbuhan tana-
man yang optimal memerlukan pengolahan 
tanah yang intensif agar tanah lebih mudah 
diolah (remah). 

Tanah vertisol secara kimiawi cukup 
subur, kandungan hara esensial umumnya 
cukup baik.Topografi lahan Petak 3035 b 
secara umum datar. Hal ini sesuai dengan 
karakteristik tanah vertisol: sebaran tanah 
vertisol pada lahan dengan topografi datar. 
Petak 3035b merupakan lahan Kelas Peru-
sahaan Jati yang tidak produktif selama lebih 
dari 25 tahun, meskipun telah ditanami beru-
lang-ulang. Penyebab tidak produktifnya la-
han adalah akibat aktivitas penggembalaan 
ternak di dalam lahan. Penggembalaan 
ternak menyebabkan tanah padat/keras dan 
drainase tanah semakin jelek. Pada kondisi 
tanah padat, alang-alang dan rumput tum-
buh dominan. Pada musim kemarau, lahan 
alang-alang ini rawan kebakaran.

2. Sejarah pemanfaatan lahan di Petak 
3035 b sejak tahun 1987 sampai dengan 
tahun 2010 adalah sebagai berikut:

a. Sebelum tahun 1987, merupakan la-
han dengan kelas hutan TJBK. 

b. Tahun 1987, ditanami dengan johar 
(tanaman gagal).

c. Tahun 1996, ditanami kembali dengan 

jenis tanaman johar. 
d. Tahun 2006, tanaman johar tersisa 

42 pohon dan ditebang untuk lokasi ujicoba 
penanaman jarak pagar (demplot tanaman 
jarak pagar Puslitbang).

e. Tahun 2009, ujicoba penanaman jarak 
pagar selesai (tidak dilanjutkan) dan lahan 
diserahkan kembali ke KPH Cepu. 

f. Tahun 2010, Puslitbang diminta KPH 
Cepu agar lahan tersebut dijadikan hutan 
jati yang produktif kembali. 

3. Pembangunan tanaman JPP di lahan 
rawan penggembalaan dengan tujuan yai-
tumembangun tanaman jati yang produktif 
dan tidak terganggu ternak di area lahan 
rawan penggembalaan.Pendekatan silvikul-
tur yang dilakukan yaitu adalah

a. menciptakan/memperlebar ruang 
tumbuh jati (jarak tanam : 6 x 4 m) sampai 
dengan akhir daur tanpa penjaranganse-
hingga tanaman jati dapat tumbuh baik/
bebas gangguan ternakdan ternak tetap lel-
uasa di area tanaman serta tersedia rumput 
yang melimpah. 

b. Menyuburkan media tanam jati di 
sekitar pangkal tanaman : 

� Membuat lubang tanam (30 x 30 x 30 
cm)

� Menggemburkan tanah padat di sekitar 
lubang tanam dalam bentuk lingkaran den-
gan diameter ± 1 meter

� Menambahkan bahan organik berupa 
pupuk kandang, pemberian pupuk kandang 
pada bumbunan meningkatkan kerema-
han tanah dan mendatangkan cacing tanah. 
Cacing tanah berperan meningkatkan porsi 
pori-pori tanah, khususnya di area bumbu-
nan baik di atas rerata permukaan maupun 
di bawah permukaan, seiring dengan pert-
ambahan umur area bumbunan diperluas. 
Perluasan area bumbunan berasal dari me-
dia tanah galian parit. Pada waktu perluasan 
area bumbunan, juga ditambahkan pupuk 
kandang (10 kg/pohon) dan dengan area 
bumbunan yang semakin diperluas, maka 
pohon jati akan tumbuh kokoh tidak mudah 
roboh dan area tanah yang tidak terganggu 
ternak akan semakin luas.

c. Mengatasi gangguan ternak :
� Membuat bumbunan atau kenongan 

tanah setinggi ± 40 cm dari permukaan ta-
nah semula pada pangkal tanaman. Ternak 
diharapkan akan menjauhi area bumbunan 
dan akan memilih tanah yang datar, hal ini 
memungkinkan resiko pemadatan tanah 
berkurang

� Membuat parit memanjang dengan 
jarak 1 – 1,5 meter dari pangkal tanaman 
sedalam 30 cm dan dalam 30 cm

� Menanam tanaman pengisi di sebelah 
kiri tanaman pokok dengan jenis tanaman 
yang bercabang banyak, ditanam dengan 
pola untu walang dengan tanaman pokok 
untuk melindungi dari gangguan ternak

d. Mengatasi drainase tanah yang jelek:
� Menanam jati di atas bumbunan tanah, 

dengan penanaman jati pada posisi tanah 
yang lebih tinggi dari rerata permukaan dan 
struktur yang lebih remah diharapkanpera-

karan jati lebih optimal tumbuh dan resiko 
kerusakan akibat drainase yang buruk lebih 
rendah

� Membuat parit, perbaikan drainase 
dilakukan dengan membuat parit di sebe-
lah kanan jalur tanaman, dengan membuat 
parit drainase maka permukaan air di tanah 
akan menurun sehingga akan meningkatkan 
sebaran akar secara horisontal dan secara 
vertikal

4. Kondisi saat ini, kegiatan penggem-
balaan sapi di lokasi Petak 3035 b sampai 
dengan saat ini masih tetap berlangsung. 
Jumlah ternak yang digembala sekitar 20 
– 30 ekor sapi setiap hari. Sapi makan rum-
put dan alang-alang yang tumbuh di lantai 
hutan. Berdasarkan pengamatan bekas 
jejak kaki sapi, area yang banyak dilalui sapi 
adalah jalur parit drainase. Selain penggem-
balaan, ketika musim kemarau, lokasi 
tanaman mengalami kebakaran (dibakar). 
Diduga kegiatan pembakaran dilakukan un-
tuk mendapatkan rumput/alang-alang yang 
lebih ranum di awal musim hujan. Kondisi 
kesehatan dan pertumbuhan tanaman JPP 
dengan model bumbun atau kenongan 
pada umur 4 tahun cukup baik. Dari aspek 
kesehatan tanaman, tidak dijumpai bekas 
kerusakan pada batang yaitu :

a. kebiasaan ternak pada umumnya 
adalah menggosok-gosokkan badannya 
pada batang pohon yangmenimbulkan luka 
terbuka pada batang (open-wound)

b. gejala kerusakan tanaman akibat ta-
nah padat dan drainase buruk tidak dijumpai 
pada tanaman. Jati pada umumnya sangat 
responsif terhadap tanah padat dan drain-
ase buruk. Daun-daun menguning (tidak hi-
jau segar), pucuk-pucuk ranting atau pucuk 
batang kering (mati pucuk)

c. jenis tumbuhan bawah yang tumbuh 
dekat batang adalah kerinyu (Euphatorium 
odoratum). Jenis ini merupakan gulma daun 
lebar yang merupakan indikator tanah 
remah (tidak padat)

d. tidak dijumpainya gejala spesifik aki-
bat ternak dan drainase buruk menunjukkan 
bahwa teknik tanam di area pembumbunan 
efektif untuk mencegah kerusakan akibat 
penggembalaan ternak. (lihat skema)

Pertumbuhan tanaman JPP umur 4 ta-
hun di Petak 3035 b cukup baik, diameter 
batang berkisar 10 -12 cm. Nilai diameter 
tanaman JPP SP menurut standar KMS JPP 
umur 4 tahun adalah 12,1 cm. Kondisi kese-
hatan dan pertumbuhan JPP SP Petak 3035 
b di atas kontras dengan kondisi tanaman 
rutin JPP tahun 2007 yang lokasinya berse-
belahan. Kondisi tanaman jati tahun 2007 
adalah sebagai berikut 1) tanaman banyak 
yang mati, dengan luasnya area terbuka 
maka saat ini dimanfaatkan pesanggem dan 
ditanami singkong; 2) tanaman yang tersisa 
tumbuh kerdil dan banyak mengalami mati 
pucuk.

Kedua, memberikan solusi yang tepat 
untukkepentingan Perum Perhutani, ma-
syarakat sekitar hutan dan negara. Sebagai 
BUMN pengelola hutan di Pulau Jawa,maka 
Perum Perhutani harus terus berupaya me-
ningkatkan potensi sumber daya hutan baik 
berupa kayu maupun non kayu, menekan 
atau menghilangkan sumber-sumber ma-
salah yang menjadi ancaman penyebab 
kegagalan tanaman, dan inefisiensi usaha 
lainnya. Apabila semua sumber daya manu-
sia yang dimiliki Perum Perhutani mempun-
yai keinginan yang kuat untuk terus belajar 
sambil bekerja, maka berbagai masalah 
dapat di atasi. Bahkan ancaman kegaga-
lan tanaman dapat menjadi peluang untuk 
menambah usaha jenis baru di dalam hutan 
agar memperoleh keuntungan yang tinggi. 
Sehingga Negara Indonesia yang kita cintai 
ini mampu mandiri dalam pemenuhan ke-
butuhan daging untuk rakyatnya, demikian 
pula masyarakat peternak di sekitar hutan 
jati dapat memanfaatkan hutan untuk me-
ningkatkan sumber kehidupan ekonominya.

Ketiga, meningkatkan nilai tambah sum-
ber daya hutan agar menjadi lebih tinggi 
lagi. Hutan tidak hanya menghasilkan sum-
ber daya hutan berupa kayu saja, tetapi juga 
menghasilkan hasil hutan non kayu, misal-
nya daging sapi yang saat ini belum lumrah 
di Perum Perhutani. Setelah diketemukan 
metode menanam jati yang tepat dan per-
tumbuhan jati tidak terganggu meskipun 
penggembalaan liar masih berlangsung, 

Penggembalaan Liar : Ancaman Atau Peluang ?
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maka Perum Perhutani mempunyai peluang 
untuk menambah usaha jenis baru di dalam 
hutan yaitu pengembangan Ranch. Jenis 
ternak yang dibudidayakan dapat berupa 
ternak sapi, kerbau, kambing atau domba. 
Keuntungan yang diperoleh dari pengem-
bangan ranch di dalam hutan selain sebagai 
penghasil daging yaitu tersedianya kotoran 
ternak sebagai bahan organik untuk me-
nambah kesuburan tanah dalam kegiatan 
menanam maupun kegiatan pemeliharaan 
tanaman hutan. Ke depan diharapkan, se-
dikit demi sedikit ketergantungan terhadap 
pupuk kimia dalam budidaya tanaman hutan 
melalui metode silvikultur intensif semakin 
berkurang atau bahkan dapat dihilangkan 
sehingga pengelolaan hutan semakin ra-
mah lingkungan. Di sisi lain, masyarakat di 
sekitar hutan dapat belajar budidaya sapi 
lebih baik dari sebelumnya dan dapat me-
ningkatkan kesejahteraannya.

Ke depan mempunyai tegakan hutan 
Perum Perhutani  memiliki produktivitas 

tinggi, meskipun rawan penggembalaan liar-
pada lahannya. Beberapa keuntungan yang 
diperoleh melalui pengembangan ranch di 
hutan yaitu :

1. Kebakaran hutan dapat dicegah.
2. Menghemat jumlah Mandor dan 

KRPH
3. Memperoleh pupuk dari kotoran sapi 

(5 – 10 kg/ekor/hari) untuk pemeliharaan 
SDH.

4. Memiliki potensi sumber energi terba-
rukan dari biogas limbah ternak.

5. Produksi daging/ternak yang diker-
jasamakan dengan masyarakat (MDH)/
Koperasi /investor : 

a. Ternak dapat memperoleh enzim 
cilelinium yang hanya dapat diperoleh dari 
rumput yang dimakan langsung oleh ternak 
(enzim tsb akan hilang setelah rumput dipo-
tong 12 detik). Enzim ini berfungsi sebagai 
mineral bagi ruminansia (mengurangi le-
mak, untuk bunting, dan lain-lain).

b. Ternak yang dilepas akan mem-

peroleh pro vitamin D. 
c. Ternak yang dilepas lebih memung-

kinkan untuk produksi anakan; dimana ke-
butuhan sapi bakalan ± 300.000 ekor/tahun.

E. Penutup
Jadi, ke depan penggembalaan liar bu-

kan menjadi ancaman lagi, tetapi menjadi 
sebuah peluang usaha baru yang memung-
kinkan Perum Perhutani dapat meningkat-
kan pendapat dan memperkokoh bisnis uta-
manya. Industri ikutan yang dapat tumbuh 
menjadi lapangan kerja baru adalah industri 
pakan ternak, daging, kulit, kerajinan, energi 
terbarukan, wisata, kuliner dan lain-lainnya. 
Hal ini dapat diwujudkan apabila kita bekerja 
secara cerdas, kerasdan ikhlas dalam men-
gelola masalah ini. Masalah lainnya juga 
bisa menjadi potensi bisnis,  ... kenapa 
tidak ? 

Selamat belajar dan mari sukses ber-
sama-sama. Amiin ... Ya Robbal ‘Alamin.

PolhutMob Amankan 
Truk Muat Kayu Ilegal

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Jombang Divre Jatim dengan kekuatan 

anggota Polhut Mobil bekerja dengan masyarkat sekitar hutan kem-
bali berhasil menangkap Truk yang bermuatan kayu gelondongan 
jenis jati dengan berbagai ukuran.

Keberhasilan penangkapan tersebut berawal dari informasi 
masyarakat yang dapat dipercaya oleh anggota Polhut Mobil KPH 
Jombang untuk mencari informasi terkait illegal logging di wilayah 
KPH Jombang tepatnya wilayah di RPH Tingan BKPH Ploso Timur.  

Sesuai informasi masyarakat tersebut akhirnya Danru Polhut 
Mobil, Supono dan anggotanya segera melakukan patroli di RPH 
Tingan BKPH Ploso Timur, tepat pukul 14.52.WIB tanggal 05 
Agustus 2014 jalan raya Dusun Slaji, Desa Sumberaji  berbatasan 
dengan petak 128 truk warna kuning  No.Pol. S 8479 UJ lewat yang 
bermuatan kayu bakar di berhentikan dan di bongkar ternyata di 

bawah kayu bakar berisikan kayu gelondongan jenis jati berbagai 
ukuran, adapun rinciannya sebagai berikut : 12 batang dengan kubi-
kasi 0,362 m 3.Pelaku/ Tersangka bernama Taji   umur 49 Tahun dia-
mankan di Polsek Kabuh Resort Jombang untuk dilakukan proses 
penyidikan lebih lanjut dan sesuai laporan Polisi nomor : LP/16/VIII/
2014/JATIM/RES JBG/SEK Kabuh tersangka Taji terancam dengan 
pasal 12 huruf (e) jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 
2013 dengan hukuman paling sedikit 1 Tahun dan paling lama 5 
tahun denda paling sedikit 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar. 

Hms Jbg/Giono

Menyadap Harus
Sesuai SOP dan Rutin

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Kepala Divisi (Kadiv) Perum Perhutani Regional Jawa Tengah, 

Ir SR Slamet Wibowo melakukan kunjungan safari ke sejumlah 
wilayah untuk memberikan motivasi dan arahan dalam upaya me-
ningkatkan sadapan getah pinus. Dalam kunjungan safari tersebut 
ia didampingi Sekretaris Perum Perhutani Divisi Regional Ir. Arief 
Hidayat, MP. 

Pada kunjungan di KPH Pekalongan Barat, 20 Agustus 2014 
dipusatkan di petak 40 b RPH Diwung BKPH Moga yang diikuti se-
genap jajaran manajemen KPH dan sebanyak 85 orang perwakilan 
penyadap dari BKPH yang ada.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fadjar Agung 
Susetyo,S.Hut pada sambutannya mengatakan bahwa getah pinus 
merupakan salah satu bagian penting pendapatan Perhutani maka 
harus bisa mencapai bahkan melampaui terget produksinya. Ketida-
klancaran sadapan selama ini dikarenakan penyadap tidak rutin me-
nyadap atau bekerja dibidang lain. Disamping itu tegakan pinus juga 
sudah banyak berkurang disebabkan roboh akibat bencana alam. 

Untuk itu dengan kedatangan pucuk pimpinan Divisi Regional 
Jateng itu ia berharap bisa memberikan motivasi dan semangat agar 
kendala-kendala klasik yang selama ini terjadi bisa diatasi dan peny-
adap bisa rutin melakukan aktivitas menyadapnya. 

Kepala Divisi Regional Jawa Tengah Ir. SR Slamet Wibowo men-
gawali arahannya dengan melakukan dialog dengan penyadap dan 
memberikan bonus kepada penyadap yang bisa setor 350 kg dalam 
satu bulan. Dan bonus jatuh dan diterima penyadap Kaswan yang 
bisa memenuhi itu seperti yang tercatat dalam buku catatan setoran 
miliknya. Kaswan memiliki sekitar 900 pohon sadapan. Untuk bisa 

Petugas berhasil mengamankan tersangka dan barang bukti 
kejahatan.

memenuhi jumlah setoran itu Kaswan pun bertutur kepada Kadivre 
bahwa ia setiap tiga hari sekali melakukan pembaharuan dan meng-
gunakan stimulan CAS seperlunya.

 “ Ini contoh yang benar dalam menyadap. sesuatu yang benar 
tidak ada jeleknya ditiru, dan pasti hasilnya juga tidak jauh berbeda 
dengan yang ditiru, sesuai yang dilakukan Pak Kaswan,”  kata Kadi-
vre Jateng memuji Kaswan dan agar cara-cara Kaswan untuk me-
menuhi target setorannya patut ditiru.

Menurut Kadivre jumlah  ideal untuk bisa memenuhi setoran 350 
kg sebulan setiap penyadap memang harus memiliki antara 900 
sampai 1000 pohon. Lebih penting setiap penyadap harus melaku-
kan penyadapan sesuai aturan dan  juga harus tahu target produksi 
setiap tahunnya.

 “Kenapa harus melakukan sadapan sesuai aturan ? Ttidak lain 
karena untuk bisa meraih target yang dibebankan perusahaan dan 
sekaligus agar mendapat upah sesuai UMR Rp 2 juta per bulan,” 
jelas Kadivre.

Menyinggung kebutuhan perlengkapan penyadapan seperti 
sepatu boot dan jas hujan Kadivre berjanji akan memenuhinya mes-
ki tidak semuanya bisa terealisir tahun ini.

Dalam rangka mensukseskan target produksi getah tahun 2014 
sebelum mengakhiri arahannya Kadivre meminta agar rutinitas 
kegiatan sadapan dilakukan sesuai SOP dan dengan pengawalan 
efektif oleh semua rimbawan KPH Pekalongan Barat. 

Hms Pkb/Tofik

Api Membakar Jalur 
Pendakian Gunung Lawu

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
 Cemoro Sewu, tepatnya jalur pendakian Gunung Lawu yang 

merupakan tantangan yang di minati oleh banyak pendaki baik 
pendaki amatir, pendaki professional sampai kepada pendaki untuk 
tujuan tertentu.  Pada 16 Agustus 2014 sekitar pukul 18.30 jalur itu di 
lalap si jago merah, tapi dengan kesigapan dan keberanian anggota 
Polhut Mob KPH Lawu yang di bantu oleh komunitas Paguyuban  
Gunung Lawu (PGL), LMDH  maka dari itu api bisa di padamkan.   
Tidak lupa juga peran serta Anggota TNI / Polri wilayah Magetan 
dan Madiun.

Kebakaran terjadi di Petak 73 RPH Sarangan, BKPH Lawu Se-
latan Pos 5 jalur pendakian  yang terbakar  adalah ilalang kering, 
semak belukar dan perdu serta pohon tumbuhan liar yang meng-

hiasi puncak Lawu. Luas kawasan yang terbakar terbakar sekitar  5 
hektar dan berada pada ketinggian 3.115 m dpl

Api diperkirakan berasal dari api unggun para pendaki di pos 5. 
Pada waktu itu puncak Lawu didaki sekitar 200 pendaki seketika itu 
juga semua di minta turun  meninggalkan puncak Lawu oleh satuan 
petugas Polhut KPH Lawu demi keselamatan.

Administratur/KKPH Lawu Ds Ir.Nanang Sugiharto Msi bersama 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan didamping 
Komandan regu Polhut Mob,  Abdul Naim bersama 10 anggota Pol-
mob yang langsung cek lokasi memberi  perhatian khusus.

Perhatian khusus juga datang dari tingkat Divre Jawa Timur yaitu 
Kepala Biro Perlindungan SDH Susilo, Kasi Kam Rudy ,Liason Of-
ficer AKBP Rian, Dandim Magetan berserta pasukan 150 personil, 
Polres/Polsek wilayah magetan dan LMDH/PGL tujuan ikut mem-
bantu pemadaman apa tersebet agar tidak merembet ke bagian 
lain.

Ir.Nanang menghimbau kepada semua anggota khususnya dari 
Petugas Perhutani di larang meninggalkan lokasi bila api belum 
benar-benar padam.  

Atas kejadian itu jalur pendakian diutup untuk sementara sampai 
situasi dan kondisi membaik.

“ Karena potensi rawan kebakaran dengan cuaca yang panas 
seperti ini, sehingga  kebakaran dapat dieliminir dan tidak terjadi  
lagi di wilayah gunung Lawu,” jelasnya. 

Hms LwDs/Eko

Antisipasi Kebakaran 
Hutan Musim Kemarau

KPH NGAWI DIVRE JATIM
Wilayah dengan klas hutan Jati dengan kondisi kerataan daun 

kering  sangat mudah terjadi kebakaran di musim kemarau.  Su-

Danru bersama tim penjinak api Gunung Lawa di ketinggian 
3.265 dpl.

Penyadap Kaswan mendapat bonus karena bisa setor getah se-
banyak 35o kg dalam sebulan. 
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dah merupakan agenda rutin Perum Perhutani KPH Ngawi untuk 
melakukan antisipasi kebakaran pada setiap datangnya musim ke-
marau. Antisipasi kebakaran hutan tersebut yakni dengan melaku-
kan simulasi kebakaran hutan. 

Pada medio Agustus lalu atau tepatnya 13 Agustus 2014 dilak-
sanakan Apel Siaga Kebakaran Hutan yang diikuti dan dipimpim 
oleh Administratur/KKPH Ngawi, Ir Joko Siswantoro, MM, Wakil 
Adm/KSKPH Ngawi Timur sebagai Korkam, Bambang Cahyo 
Purnomo, S Hut, Segenap Asper/ KBKPH sejumlah 14 wilayah, Per-
wakilan KRPH dan Perwakilan Mandor Polter dengan jumlah sekitar 
90 personil di lokasi Persemaian Kucur KPH Ngawi.

Kegiatan simulasi kebakaran hutan bertujuan untuk dalam pen-
anganan bila terjadi kebakaran sewaktu-waktu terjadi agar petugas 
selalu siap dan sigap dengan berbagai peralatan yang sudah disiap-
kan.

Perum Perhutani KPH Ngawi telah menyiapkan tiga pos siaga 
kebakaran hutan. Yakni  Pos Wilayah Timur Pos Soponyono, Pos 
Wilayah Tengah Pos Sidowayah, Pos Wilayah Barat Pos Londan,  
serta sudah disusun Regu Satgasdamkar satu regu yang diketua 
seorang KRPH dan beranggota  empat terdiri orang dua Polter dan 
dua masyarakat anggotan LMDH.

Titik kerawanan kebakaran hutan pada wilayah Perhutani KPH 
Ngawi adalah jalur Protokol Ngawi Solo. Pada jalur protokol  ini telah 
dilakukan siaga 24 jam oleh petugas pemadam kebakaran hutan. 

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan, yaitu dengan dibuat ila-
ran ilaran atau pembatas  agar apabila terjadi kebakaran hutan tidak 
sampai meyebar ke wilayah yang luas.

Hms Ngw/Agung Budiyono

34 PP Terima SK
Pengangkatan

KPH NGAWI DIVRE JATIM
Seleksi Peningkatan Status Jalur Tes Tertulis ini merupakan 

langkah Direksi untuk mengurangai angka jumlah Pekerja Pelak-
sana yang belum diangkat menjadi Pegawai. Pada seleksi tes 
tertulis direksi 2014, KPH Ngawi  lolos sebanyak 34 orang Pekerja 
Pelaksana (PP) yang penyerahan SK Pangangkatan dilakukan 
13 Agustus 2014 di areal hutan Petak 73 RPH Gendingan BKPH 
Walikukun disampaikan oleh Administratur/KKPH Ngawi, Ir. Joko 
Siswantoro, MM. 

Pada pengarahannya Joko Siswantoro menyampaikan  bahwa 
mereka yang lulus test tertulis tersebut adalah karyawan yang ter-
pilih maka agar kinerja yang sudah baik terus ditingkatkan menjadi 
lebih baik lagi. 

“ Karena Perusahaan sudah memberikan yang terbaik kepada 

karyawan. Ini wujud nyata peduli perusahaan kepada karyawan,” 
katanya.

Dalam melaksanakan tugas sehari hari, lanjut Joko Siswantoro 
semua bidang adalah penting, tidak ada salah satu bidang yang ti-
dak penting. Semuanya penting, karena kita kerja kita adalah kerja 
tim jadi bidang satu dengan yang lain saling membantu dan mendu-
kung mendukung demi kelancaran. Dengan kerja tim yang solid kita 
akan mencapai pekerjaan sesuai target yang sudah di tentukan. 

Hms Ngw/Agung B

Buat Lahan HMT
 Kunci Hutan Aman 

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Setelah sukses mengendalikan hama uret grandong, ulat yang 

makan akar tanaman jati di wilayah RPH Randegan, BKPH Banjar-
harjo Barat, KPH Balapulang tahun lalu, Rohman KRPH Randegan 
bisa menekan angka kerusakan tanaman pokok di wilayah pang-
kuannya. Terbukti lahan seluas 4 hektar dibawah tegakan tanaman 
jati tahun 2000 ia tanami berbagai macam rumput. Antara lain rumput 
gajah yang dirawat untuk mencukupi pakan ternak sebanyak 2.500 
ekor kambing di HPD LMDH Mekar Jati Ds.Randegan Kecamatan 
Losari kabupaten Brebes. Rohman mengajak LMDH untuk selalu 

berkomunikasi dan berinteraksi bersibiose mutualisme dengan Per-
hutani supaya hutan aman, kebutuhan LMDH juga tercukupi.

Sekdes Desa Randegan Kecamatan Losari-Brebes, Sunarto 
mengaku masyarakat di wilayah tersebut sangan terbantu dengan 
adanya HMT yang ditanam di bawah tegakan hutan Perhutani. 
Terutama anggota LMDH Mekar Jaya yang tidak usah jauh mencari 
rumput untuk mencukupi ternaknya.

“ Ini terobosan pak Mantri dan LMDH yang baru saya jumpai, 
masyarakat akan terus memanen rumput setiap hari. Sebab setelah 
rumput di ambil langsung di pupuk dengan pupuk kandang yang 
juga dari kotoran ternak. Jadi bisa tumbuh lagi tanpa membeli pupuk 
kimia. Dan kami berterimakasih kepada KPH Balapulang karena 
warga kami bisa menanam padi, palawija dan melon di sela tana-
man muda, selama dua tahun. Warga kami sangat terbantu dari 
tumpang sari tanaman di lokasi tersebut,” kata Sunarto.

Adm/KKPH Balapulang Divre Jateng Isnin Soiban mengajak 
LMDH untuk selalu aktif berinteraksi dengan hutan.

“  Berkomunikasilah dengan Pak Mandor dan Pak Mantri. Un-
gkapkan kendala yang ada, semisal tanaman palawija bila terkena 
hama. Bisa juga bersama dengan petugas penyuluh pertanian Ke-
camatan. Yang penting tanaman pokok Perhutani jadi, pesanggem 
juga bisa meniai hasil panen yang maksimal. Di lokasi ini ada tana-
man sengon silin yang rencananya umur lima tahun bisa panen, 
nantinya LMDH Mekar Jaya bisa mendapatkan hak sharing 25 
persen dari hasil tebangan” pinta  Isnin mengajak segenap LMDH.

Hms Bpl/Djuli.K

Dibenahi Obyek Wisata 
Monumen Soerjo  

KPH NGAWI DIVRE JATIM
Udara dipagi hari rasanya segar serta cuaca cerah bersamaan 

terbitnya sang surya matahari di lokasi Wisata Monumen So-
erjo Perhutani KPH Ngawi yang berada di Petak 73 b RPH Sidolaju 
BKPH Kedunggalar KPH Ngawi wilayah administratif Desa Plan Lor 
Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi.

Monumen Soerjo Ngawi didirikan untuk mengenang gugurnya 
Gubernur Jawa Timur pertama yang menjadi keganasan PKI 1948 
di lokasi kejadian. Karena letaknya yang strategis yakni di tepi jalan 
utama Ngawi-Solo dan tempatnya yang teduh karena berada di ten-
gah hutan dengan pepohonan yang tumbuh tinggi dan lebat. Lokasi 

ini sangat cocok untuk dikunjungi sekaligus sebagai rest area bagi 
pengguna jalan.

Saat ini Monumen Soerjo sudah dibenahi dengan fasilitas yang 
cukup representatif. Antara lain  telah di lengkapi arena bermain 
anak (play ground), Mushola, warung makan dan MCK. Bagi anda 
penggemar burung, di sana anda bis mendapatkanya. Di lokasi itu 
juga ada pasar burung yang juga menjual beraneka sangkar burung 
dan aneke hasil kerajinan kayu jati. Rest area yang tersedia cukup 
luas dan sejuk.

Wisata monumen Soerjo salah obyek wisata yang menjadi ikon 
Pemerintah Kabupaten Ngawi yang pengelolaannya dilakukan oleh 
Perum Perhutani KPH Ngawi. Obyek wisata Monumen Soerjo terus 
dikembangkan yang saat ini juga telah dilengkapi dengan penang-
karan satwa liar jenis Rusa Timorensis untuk menarik perhatian 
pengunjung yang tiap akhir pekan pengunjung cukup banyak. 

Hms Ngw/Agung B

Sosialisasi Bersama 
Polres Cilacap

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Sebagai tindak lanjut dari Nota  Kesepahaman dan Pedoman 

Kerja Bersama antara Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Neg-
ara dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor12/KPTS/
Dir/2009 dan Nomor   B/3/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang 
pengamanan Hutan di wilayah kerja Perum Perhutani.  Beberapa 
waktu lalu bertempat di Aula Mapolres Cilacap, Perum Perhutani 

Adm KPH Balapulang (kanan) meninjau lahan HMT Rohman di 
RPH Randengan.

Demo penggunaan alat semprot pemadam kebakaran.

Adm KPH Ngawi menyerahkan SK pengangkatan.

Membuat ilar-laran untuk melokalisan api agar tidak merembet 
ke dalam hutan.
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KPH Banyumas Barat Divre I Jawa Tengah bersama Polres Cilacap 
mengadakan Sosialisasi tentang Pengamanan Hutan diwilayah 
kerja Perum Perhutani.

Penandatanganan tersebut dalam rangka peningkatan ker-
jasama dan koordinasi untuk pengamanan hutan yang lebih pro-
fesional. 

Kapolres Cilacap, AKBP Andri Triaspoetra, SiK dalam sambutan-
nya memerintahkan kepada segenap Kapolsek dalam wilayah Pol-
res Cilacap agar segera mengetahui data petak-petak hutan yang 
masuk yang wilayah kerjanya, selanjutnya segera melakukan sos-
ialisasi kepada masyarakat bahwa kawasan yang telah ditetapkan 
sebagai kawasan Hutan Negara tidak dapat dimiliki atau dikuasai 
baik  secara   individu atau kelompok.

Sosialisai Nota Kesepahaman diikuti kurang lebih 120 personil 
yang terdiri dari Kapolsek dalam wilayah Polres Cilacap, Admin-
istratur KKPH Banyumas Timur, segenap jajaran pejabat Waka 
Adm.Cilacap, Asper dan KRPH dalam wilayah KPH Banyumas 
Barat. 

Hms Bms Brt/Mj_Ada

Napi Kayu Tak Dapat  Remisi
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Pemberian remisi bagi warga binaan di Lembaga Pemasyara-

katan (Lapas) Kabupaten Tegal tidak diberikan kepada Nara Pidana 
pencurian kayu (Ilegal logging). Enthus yang pernah menghuni 
Lapas Tegalandong karena kasus pencemaran nama baik datang 
ke Lapas itu untuk memberikan remisi kepada sejumlah narapidana 
pada peringatan HUT RI ke-69. Bupati datang ke Lapas bersama 
Muspida dan tokoh masyarakat. Tampak pula bersama bupati Adm 
KPH Balapulang, Isnin Soiban. 

Kedatangan Bupati Tegal yang juga dalang kondang itu disam-
but meriah dengan sejumlah pertunjukan seni yang tampilkan warga 
binaan. Enthus yang kala itu sempat mendekam selama 2,5 bulan 
tampak juga menyambangi warga binaan yang dulu pernah bersa-
manya.

‘ Sega-sega omreng segane di jangani, manjing – manjing 
krangkeng aja di ulangi ‘ Bait  lagu yang diciptakan Bupati Enthus 
dinyanyikan dalam penyambutan kedatangan Muspida saat didalam 
bui.

Enthus mengaku menciptakan sekitar empat lagu diantaranga “ 
Sega omreng, Apel Pagi, Matahari Pagi dan lagu lainnya. Tak hanya 
itu yang ditinggalkan Enthus alat karawitan, mesin pengolah sam-
pah dan lainnya.

Pada kesempatan itu , warga binaan yang mendapat remisi 
sebanyak 152 orang dari 301 orang. Enam orang langsung bebas, 
tetapi bagi kasus pencurian kayu belum ada remisi. Dodi 37 tahun 

penghuni LP mengatakan : “ Di sini ada warga binaan pencuri kayu 
dari KPH Balapulang, KPH Pemalang dan KPH Pekalongan Barat “

Administratur Balapulang Divre Jateng Isnin Soiban yang 
mendapingi Bupati Enthus terkagum dengan hasil karya yang telah 
diciptakan oleh warga binaan. Diantaranya sangkar burung, replika 
kapal, pesawat terbang dari limbah, dan Theater OPJ (Opera Pan 
Jera) yang rencananya kalau ada kegiatan di KPH pihaknya akan 
menampilkannya. 

‘’ Ibarat metamorfose, penjara adalah kepompong, sebelum 
menjadi kupu berawal dari ulat, kepompong dan kupu, saat disinilah 
saudara jadi kepompong, kelak akan menjadi kupu yang terbang 
bebas, terbanglah yang bermanfaat dan tinggi, jangan terbang ren-
dah, bisa dipatuk ayan yang akhirnya mati ‘’, petuah Isnin dengan 
salah satu napi. 

Hms Blp/Djuli K

Perhutani Donor Darah
Di HUT Korem dan Kodim

KPH BLORA DIVRE JATENG
Dalam rangka memperingati HUT ke-64 Kodam IV IV/Diponegoro, 

HUT Ke-69 TNI, serta HUT Ke-53 Korem 073/Makutarama, anggota 
Kodim 0721/Blora dan Batalyon 410/Alugoro Blora mengikuti keg-
iatan donor darah yang dilaksanakan di aula Kodim.

Kegiatan itu diikuti ratusan personil TNI serta diikuti juga oleh 
karyawan Perhutani, pelajar serta instansi terkait. Mereka antre den-
gan tertib menunggu giliran untuk diambil darah oleh tim medis Unit 
Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Blora. 

Dandim 0721/Blora, Letkol Inf Ariful Mutaqin mengatakan, donor 
darah merupakan wujud kepedulian TNI AD kepada masyarakat, 
serta komitmen untuk menjaga ketersediaan stok darah, sehingga 
bila masyarakat membutuhkan maka akan mudah memperoleh. 
Sekaligus merupakan instruksi dari Pangdam IV/Diponegoro. 

“TNI AD selama ini selalu komitmen dalam memberikan bantuan 
kepada masyarakat yang membutuhkan terlebih lagi selama ini juga 
selalu aktif dalam berdonor darah, “ujar Letkol Inf Ariful Mutaqin. 

Dia berharap, donor darah kali mendapatkan darah sebanyak 
stok darah di PMI selalu siap dan mudah diperoleh jika masyarakat.

Sementara itu, Danyonif 410/Alugoro Blora Mayor Inf Denny Ma-

rantika mengatakan, kegiatan donor darah diharapkan bisa semakin 
meningkatkan rasa persaudaraan antara sesama sekaligus juga 
untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial. 

“Setitik darah kita dapat menolong orang yang memerlukan, 
“katanya. 

Menurutnya, dengan berdonor darah sekaligus juga sebagai 

langkah pemeriksaan kesehatan sejak dini, sebab akan secara 
otomatis terdeteksi apakah yang bersangkutan dalam kondisi sehat 
atau tidak. 

“Salah satu manfaat lain akan merasa puas karena bisa mem-
bantu orang lain,” jelasnya.

Dari sekitar 500 personel, tidak semua bisa diambil darah karena 
alasan kesehatan, namun berhasil dihimpun sebanyak 356 kantong 
darah. 

Dalam kesempatan itu Wakil Adm/KSKPH Blora, Pandoyo S Hut 
menambahkan keterangan bahwa segala upaya koordinasi dengan 
instansi terkait termasuk donor darah dalam rangka menjalin hubun-
gan antar instansi sebagai bentuk komsos demi mewujudkan jalinan 
kerjasama antar sesama instansi terus dilakukan. 

Hms Blr/Kis.

Petugas Sergap Dua Pencuri
KPH GUNDIH DIVRE JATENG
Dibawah komando Budi Sutomo Sip, KPH Gundih memper-

ketat keamanan hutannya yang dianggap rawan. Selaku Korkam 
KPH gundih yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Adm/KSKPH 
Monggot KPH Gundih, Budi Sutomo  terus menggiatkan dan menin-
gkatkan  keamanan saat menjelang Idul fitri lalu. Hasilnya sungguh 
luar biasa. Dalam satu minggu telah menggagalkan pencurian kayu 
dua kali. Yakni seperti yang terjadi pada 18 Juli 2014.  Berkat dari 
informasi dari masyarakat tim Patroli gabungan yang dipimpin Pabin 
KPH Gundih Aiptu Murdomo dan didampingi Wakil Adm/KSKPH 
Kradenan Eko Teguh Prasetyo S. Hut. telah menemukan kayu jati 
berserakan di lahan kosong dengan berbagai macam ukuran. 

Masyarakat sekitar tidak tahu siapa pemiliknya dan tidak satu-
pun masyarakat mengaku memiliki kayu tersebut. Selanjutnya kayu 
diserahkan kepada KRPH Trembes BKPH Segorogunung KPH 
Gundih untuk diamankan ke TPK Kradenan dan sekaligus membuat 
laporannya. 

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2014, masih di dalam wilayah 
hutan RPH Trembes petak 29 a kelas Hutan KU V tahun tanam 
1970. Tim patroli memergoki orang yang sedang mencuri kayu 
kemudian dilakukan penyergapan. Dua pencuri sekaligus berhasil 
ditangkap.  Tersangka mengaku bernama Wijianto bin Purnomo 
umur 35 tahun dan Suprayitno bin Parmin umur 30 tahun. Keduanya 
beralamat di Dukuh Ngundaan, Desa nglinduk Kec. Gabus. Kab. 
Grobogan. Barang bukti berupa 3 batang kayu jati, satu gergaji 
dan dua kampak telah diamankan.  Selanjutnya kedua tersangka 
berserta barang bukti dikirim ke Polres Grobogan untuk diadakan 
penyidikan lebih lanjut.  

Hms Gdh/ Totok S.

Wakil Adm/KSKPH Kradenan, Pabin dan Danru Polhut Mob KPH 
Gundih ikut mengawal pengamanan kayu yang ditemukan.

Terima SK Baru
Buka Sadapan Baru
KPH PROBOLINGGO DI-

VRE JATIM
Dalam rangka meningkat-

kan kinerja karyawan Perum 
Perhutani KPH Probolinggo, 
acara penyerahan SK Pega-
wai kepada 12 karyawan yang 
lulus kenaikan status pada 
gelombang ke-2 tahun 2014 
oleh Adm/KKPH Probolinggo  
dilaksanakan dengan kegiatan 
pembuatan sadapan baru ge-
tah damar di lokasi tanaman 
damar petak 28a, 32a, 32b, 
33a, 34a, 34c, 34 d wilayah 
kerja RPH Gucialit BKPH Sen-
duro dengan luas total 93,3 ha 
dengan jumlah pohon 6744 
pohon. 

 Lokasi tersebut merupakan petak yang sudah tersadap oleh 
masyarakat Gucialit, namun proses penyadapannya dirasa kurang 
maksimal dikarenakan  lokasi yang terlalu jauh dari pemukiman 
masyarakat .

Selama 3 hari dari 20 - 22 Agustus 2014 ke 12 karyawan dengan 
semangat dan penuh tanggung jawab melakukan pembuatan sada-
pan baru. Hal serupa  sudah diterapkan oleh R.Ratmanto Trimahono 
lulusan tahun lalu. Hms PBO/wiwit

Alat Pemadam Api Gepyok 
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM 
Alat pemadam api gepyok adalah 

salah satu alat ampuh untuk membantu di 
dalam pemadaman kebakaran hutan. Di 
musim kemarau kebakaran hutan meru-
pakan momok bagi petugas. Inovasi-ino-
vasi baru diciptakan untuk mempermudah 
penanganan bila kebakaran terjadi.

Adalah Adm/KKPH KPH Probolinggo 
R.Ratmanto Trimahono,S.Hut.MM men-
emukan alat gepyok ampuh untuk mem-
bantu mengatasi pemadaman kebakaran 
hutan yang disempurnakan oleh Arifin 
Kaur Umum Kantor KPH Probolinggo. 
Yakni dengan menambahkan alat cakar 
untuk mempermudah  membuat ilaran. 

Keampuhan gepyok sangat dirasakan 
pada saat di gunakan. Dengan tidak men-
geluarkan biaya yang cukup mahal yaitu 
sekitar Rp 90 ribu dan menyediakan kawat, plat besi, per bekas 
sepeda motor  dan tongkat kayu sudah bisa tercipta alat tersebut.

Sebagai uji coba, alat ini sudah beberapa kali dipergunakan un-
tuk memadamkan kebakaran  di hutan wilayah kerja RPH Klenang 
BKPH Probolinggo, dan terbukti bisa dengan cepat kebakaran hutan 
bisa dipadamkan.

Ishari KRPH Klenang juga mengatakan bahwa alat gepyok san-
gatlah membantu pemadaman kebakaran hutan di wilayahnya khu-
susnya di wilayah sekitar area pantai Bentar, karena lokasi disekitar 
pantai bentar sangat rawan sekali terjadi kebakaran hutan yang 
mana  menjadi pusat perhatian masyarakat karena lokasi dekat 
dengan akses jalan raya”. 

Hms.Pbo/Wiwit

Bupati Tegal Enthus memberikan remisi kepada salah satau 
narapidana yang mendapat pengurangan hukuman.

Alat pemadam api 
gepyok.
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DERAP DAERAHB  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Balapulang, Isnin Soiban S Hut, MM men-

gatakan LMDH diwilayah pangkuan hutan KPH Balapulang ada 61 
LMDH, 5 Koprasi LMDH mandiri. Terbagi di dua kabupaten, yakni 
sebanyak 24 LMDH di kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes 37 
LMDH. 

“ Untuk LMDH Manggala Dharma kami ucapkan terimakasih 
atas sejumlah predikat juara yang diboyongnya, sebagai Juara II 
Lomba Wana Lestari tingkat Divre Jawa Tengah, Juara II lomba 
Penghijauan Konservasi Alam tingkat Jawa Tengah, Juara IV Lomba 
Partisipasi Penyelamat dan Pembinaan Lingkungan, Juara I Lomba 
Kalpataru tingkat Kabupaten Tegal katagori Penyelamat Lingkungan, 
dan yang terakhir juara I Tingkat Nasional lomba wana Lestari,” ucap 
Adm/KKPH Balapulang Isnis Soiban S Hut MM di sela Sosialilasi 
Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Pembangunan 
Desa Hutan yang dilakukan besama Bupati Tegal (21/8).

Satu lagi prestasi nasional berhasil ditoreh Kabupaten Tegal. 
Kali ini LMDH Manggala Dharma KPH Balapulang juga ditetapkan 
sebagai terbaik I kategori LMDH Perum Perhutani dalam lomba 
Wana Lestari tingkat Nasional 2014. Piala yang diberikan pada 
Ketua LMDH Manggala Dharma, Untung Raharjo SIP oleh Menteri 
Kehutanan RI di puncak peringatan HUT RI ke-69 di Istana Negara 
itu mendapat apresiasi positif dari Bupati Tegal Enthus Susmono.

Bupati pun menegaskan keberadaan LMDH merupakan salah 
satu lembaga kunci dalam program Pengelolaan Sumberdaya Hu-
tan Bersama Rakyat (PHBM). 

“ Saya mengucapkan banyak terima kasih, karena selama ini 
pelaksanaan program PHBM antara Perum Perhutani dan LMDH 
telah berjalan baik. Hal ini tercermin dari adanya dana sharing 
produksi hasil hutan kayu dan non kayu oleh Perum Perhutani ke-
pada LMDH,” ujar Bupati Tegal Enthus Susmono

Lanjut Bupati ia mengatakan masih banyak kegiatan yang harus 
dikerjakan secara sinergis antara Perum Perhutani dengan LMDH. 
Untuk itu bupati berharap agar pemberdayaan LMDH melalui pro-

gram PHBM disemua wilayah Perhutani dapat dilakukan secara 
maksimal. Hal itu agar kawasan hutan di Kabupaten Tegal dapat 
memberi manfaat finansial bagi Perum Perhutani sendiri, maupun 
dapat memberi kontribusi pendapatan bagi masyarakat. Selain itu 
lahan kritis akan berubah menjadi lahan-lahan yang lebih produktif 
dan bermanfaat. 

“ Saya memberi apresiasi setinggi-tingginya pada LMDH Mang-
gala Dharma Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang atas 
prestasi menjadi LMDH terbaik I Tingkat Nasional, pada Lomba 
Pekan Penghijauan Konservasi Alam Wana Lestari Tahun 2014. 
Semoga prestasi ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi LMDH yang 
lain untuk berkarya,” puji bupati menegaskan diakhir sambutannya. 

Hms Blp/Djuli K

Penyerahan Sharing 
Produksi Untuk LMDH

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum KPH Kedu Selatan menyerahkan dana sharing/bagi hasil 

pengelolaan hutan kepada mitra sebesar Rp 1 milyar lebih. 
Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir.Toni Suratno MM me-

nyerahkan langsung dana bagi hasil  tersebut di Desa Wonosido 
Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo. 

“Tahun ini dana sharing atau bagi hasil  diserahkan untuk lima 
kabupaten, meliputi Kabupaten Purworejo, Kebumen, Banjarnega-
ra,, Wonosobo dan Banyumas. Untuk kabupaten Purworejo sebesar 
Rp 178 juta,” katanya.

Dikatakan Toni, Kabupaten Purworejo rata-rata setiap tahun 
menerima Rp 200 juta. Dana bagi hasil itu diperoleh dari hasil peny-
adapan getah pinus maupun tebangan pinus dan sengon

Kegiatan tersebut dikerjasamakan Perum Perhutani KPH Kedu 
Selatan dengan masyarakat sekitar yang merupakan bagian dari 

LMDH Manggala Dharma Boyong Banyak Juara

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Selain 
itu KPH Kedu Selatan tiap tahun juga menyetor 
tidak kurang dari Rp 800 juta sebagai Provisi 
Sumber Daya Hutan (PSDH) atau pajak kepada 
Pemerintah

“Kami juga bekerja sama dengan para petani 
dalam pemanfaatan lahan di bawah tegakan untuk 
budi daya palawija maupun tanaman perkebunan 
yang diperkenankan oleh Perhutani. Tidak kurang 
dari Rp 900 juta dihasilkan dalam setahun dan 
di Kabupaten Purworejo sendiri Rp 150 juta,” 
katanya.

Toni juga mengucapkan terima kasih kepada  
LMDH atas kerja sama  selama ini, sehingga bisa 
menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

“Kami berharap ke depan kepada para peny-
adap atau Kelompok Tani sadap yang dinaungi 
oleh Forum LMDH bisa meningkatkan produktivi-
tas sadapan maupun tebangan sehingga nantinya 
sharing atau bagi hasil yang diperoleh akan lebih 
besar,”ungkapnya.

Penyerahan dana sharing diserahkan ber-
samaan dengan kegiatan teritorial Forum Ko-
munikasi Pimpinan Daerah yang dihadiri Kabag 
Pemerintahan Kab Purworejo, Camat Pituruh, 
Camat Kemiri, perwakilan Dishutbun, Perwakilan 
Polres, perwakilan Kodim 0708, Kapolsek Pituruh, 
Danramil Pituruh

Disela acara penyerahan saharing tersebut 
juga digelar acara pengobatan gratis hasil kerja 
sama antara Perum Perhutani dan Apotek Daerah 
bagi para penyadap dan warga sekitarnya. 

Hms Kds/Agus

Jahe Merah LMDH 
Mekar Jaya

LAHAN seluas  500 M2  di halaman rumah 
dinas KRPH Randegan, BKPH Banjarharjo Barat 
KPH Balapulang Divre Jawa Tengah rimbun den-
gan hijaunya tanaman jahe. Rohman KRPH Ran-
degan yang aktif membina LMDH di pangkuannya 
berhasil menanam jahe sebanyak 3.500. Kantong 
dari karung bekas yang ia garap bersama LMDH 
Mekar Jaya Desa Randegan Kecamatan Losari 
Brebes. 

Semula percobaan 10 karung, setelah ber-
tumbuh baik pihaknya mengajak LMDH untuk 
mengembangkan jahe untuk diperluas. Tanaman 
yang berumur 6 bulan sudah mencapai ketingian 
satu meter lebih.

Untuk media yang ia gunakan dari sekam 
serbuk kayu, sekam padi, dicampur molase dan 
dimasukan ke kantung waring. Bibit dari pasar 
Purwokerto disemaikan sebelum di oper spin ke 
polybag.

“ Kami bersyukur dari percobaan hingga kini 
yang kita lihat hutan jehe yang segar, sebelumnya 
lokasi ini kosong, daripada tak bermanfaat kami 
tanami bedengan tanaman jahe,” kata Rohman.

Adm KPH Balapulang Divisi Regional Jawa 
Tengah, Isnin Soiban mengapresiasi LMDH Mekar 
Jaya, untuk pemasaran jangan bingung, nanti kita 
berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemkab 
Brebes paparnya. 

Hms Blp/Djuli K 

Kesepakatan Penggunaan 
Sharing Produksi 2013

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Kesepakatan penggunaan sharing produksi kayu tahun 2013 dari Perhutani KPH 

Randublatung yang dibuat antara asosiasi LMDH Wahana makarti wana dengan 29 
LMDH yang ada diwilayah kerja Perhutani KPH Randublatung telah dicapai.

Bambang Kiswanto saat memberikan penjelasan kepada anggota LMDH didam-
pingi Perwakilan Muspika dan Pejabat Perhutani KPH Randublatung

Sebanyak 29 lembaga masyarakat desa hutan yang ada diwilayah kerja Perhu-
tani KPH Randublatung telah menandatangani nota kesepakatan penggunaan shar-
ing produksi kayu tahun 2013 yang rencananya akan dibagikan pada tahun ini, hal 
tersebut dikatakan oleh Ketua Asosiasi LMDH Wahana makarti Wana Randublatung 
Bambang Kiswanto saat melakukan kesepakatan penggunaan dana sharing dihada-
pan semua ketua LMDH yang tergabung dalam asosiasi LMDH tersebut.

" Dana sharing / bagi hasil produksi yang diterima LMDH nilainya cukup besar, 
maka demi untuk menjaga agar nilai bagi hasil yang diterima tersebut dapat diman-
faatkan sebesar-besarnya untuk kemajuan LMDH dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa hutan serta untuk menjaga serta meningkatkan kualitas sumber 
daya hutan. Maka kami sepakat mengatur penggunaan dana sharing / bagi hasil 
produksi tersebut yang tertuang dalam bentuk kesepakatan bersama LMDH se-KPH 
Randublatung," jelasnya.

Adapun penggunaan dana sharing tersebut dititik beratkan pada usaha produktif 
yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian di desa sehingga kes-
ejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui usaha perekonomian. Kemudian untuk 
menunjang perbaikan biofisik desa sebagai dana pembangunan desa yang diarah-
kan untuk membantu pembangunan infrastruktur  seperti pembangunan jalan desa, 
jembatan, kantor desa, pasar, bak penampung air dan lain-lain. Selain itu juga untuk 
pengembangan Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan dan agroforestry kemudian 
juga bidang sosial pedesaan

Dalam nota kesepakatan tersebut juga diberlakukan sistim subsidi silang hal ini 
mengingat besarnya variasi nilai bagi hasil produksi kayu yang diterima masing mas-
ing LMDH, dan agar tidak timbul kesenjangan yang terlalu besar antar desa dengan 
menimbang bahwa pengamanan suatu wilayah pangkuan hutan tidak lepas dari 
peran serta masyarakat desa lain.

" Subsidi Silang diterima oleh Assosiasi LMDH untuk selanjutnya diserahkan 
kepada LMDH yang menerima sharing kurang dari Rp. 10.000.000 yang diharapkan 
dapat membantu biaya operasional LMDH sehingga dapat melakukan kegiatan-
kegia tan usaha lainya," kata Bambang Kiswanto.  Hms Rdb/Andan

Manajemen Tongkrong
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN - Pemenu-

han sarana dan prasarana perlu untuk mencapai 
target produksi kayu tebangan, khususnya pada 
lokasi – lokasi  yang sulit seperti RPH Takokak 
BKPH Sukanagara Selatan dan RPH Walahir  
BKPH Tanggeung KPH Cianjur. Namun yang tak  
kalah penting adalah mendukung  dan menum-
buhkan rasa kebersamaan di antara karyawan 
dan mandor di lapangan, terutama mandor te-
bang, untuk meningkatkan produksi kayu.

Adm/KKPH Cianjur  Dr H Henry Purnomo, 
S.Hut, MM melakukan berbagai upaya  baik 
dukungan secara langsung (ditongkrongan) 
maupun pemenuhan sarana. Sebagai prioritas, 
antara lain  pembuatan dan perbaikan  jalan un-
tuk angkutan tebangan. Infra struktur merupakan 

urat nadi agar kayu keluar dari lokasi tebangan. Apalagi  sampai saat ini cuaca san-
gat tidak mendukung terutama untuk produksi kayu rimba (mahoni dan rasamala) 
yang terkenal medannya sangat berat (terjal/curam). 

“Agar tebangan dapat diangkut harus menggunakan alat/mesin pengangkat kayu/
mobil modifikasi (PTO), track loader, backhoe dan buldozer,” jelas Henry Purnomo.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin administratur dalam usaha percepatan dan 
peningkatan pencapaian target produksi. Hms Cjr/Aspth

Bupati Tegal Enthus memberikan ucapan selamat kepada ketua 
LMDH Manggala Dharma atas prestasinya.
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Olah Raga untuk Jalin 
Persaudaraan

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Republik Indone-

sia ke-69 tahun 2014 KPH Kebonharjo menggelar berbagai macam 
lomba. Antara lain: bola voli putri, tenis meja, stand up komedi, 
karaoke, gaple dan cerdas cermat pengelolaan hutan lestari (PHL). 
Selama dua hari, 9 dan 11 Agustus serangkaian pertandingan dia-
dakan di lapangan olah raga KPH Kebonharjo. Pembukaan lomba 
ditandai dengan pelepasan dua pasang merpati oleh Administratur/
KKPH kebonharjo

“ Apapun yang terjadi kita harus berfikir positif, itu bukti kes-
ederhanaan. Termasuk dalam pelaksanaan lomba Agustusan kali 
ini. Meski sederhana namun tetap meriah dan kita dapat menikmat-
inya,” demkian dikatakan Haris Triwahyunita, Adm Kph Kebonhaarjo 
mengawali sambutannya . 

Menurut Haris, olah raga berfungsi menjaga kesehatan, namun, 
bagus juga untuk menjalin persaudaraan. Perayaan Agustusan kali 
ini bersamaan dengan bulan syawal maka kita sebelum dan ses-
uadah bertanding harus saling memaafkan. Sebelum pertandingan 
semua kontingen mengucapkan janji atlit demi menjunjung tinggi 
jiwa sportifitas demi lancar dan suksesnya acara ini

Kalau boleh saya katakan, tidak ada pertandingan saat ini, yang 
ada hanya kegembiraan. Ini demi kebaikan kita semua. Mari kita 
berolahraga bersama dengan sepenuh hati dan keceriaan supaya 
banyak manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh kita. Tidak 
usah ada target supaya tidak tertekan. Lebih dari itu, hilangkan 
emosi demi persaudaraan dan kekeluargaan perhutani, tambah 
Adm yang selalu tampil kalem itu.

Keluar sebagai pemenang  dalam perlombaan itu, Volli putri, 
juara  I BKPH Ngandang, juara II BKPH Tawaran dan juara III KPH 
Kebonharjo. Lomba cerdas-cermat phl, juara I BKPH Gayam, juara 
II BKPH Sale, juara III BKPH Karas. Lomba  Karaoke, juara I Sumadi 
(BKPH Ngandang), juara II Seno (BKPH karas), juara III Agus (BKPH 
Tuder). Lomba  stand up komedi, juara I Tarji (BKPH Karas), juara 
II Ny. Teguh (BKPH Tawaran), juara III Purwanto (BKPH gayam). 

Lomba tenis meja, juara I BKPH Sale, juara II KPH Kebonharjo, 
juara III KPH Kebonharjo. Lomba gaple, juara I KPH Kebonharjo, 
juara II BKPH Karas. 

Hms Kbh/Wiyoso

KPH NGAWI DIVRE JATIM
Peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan kegiatan rutin 

tiap tahun. Peringatan HUT RI  ke-69 tahun ini di Perum Perhutani 
KPH Ngawi dimeriahkan dengan berbagai kegiatan perlombaaan. 
Lomba-lomba itu antara lain lomba Balap Karung, Balon Kipas, me-
mindah ikan Lele, Balon Goyang, Tumpeng serta diawali jalan sehat 
bagi semua peserta perlombaan. 

Peserta lomba diikuti oleh perwakilan karyawan Perhutani KPH 
Ngawi dari  tiga Sub Wilayah dan Kantor, yaitu Sub Ngawi Barat, 
Sub Ngawi Tengah dan Sub Ngawi Timur yang meliputi 14 wilayah 
BKPH.

 Dalam sambutannya Administratur/KKPH Ngawi menyampai-
kan melalui kebersamaan dalam lomba agar hubungan yang sudah 
terbangun dengan baik selama ini terus dijaga. Baik di lingkungan 
kantor maupun lapangan.

“ Apabila di lingkungan kerja sudah terjalin dengan baik maka 
dalam melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari akan terasa mu-
dah berkoordinasi, sehingga semua pekerjaan bisa diselesaiakan 
dengan tepat waktu sesuai dengan target,” katanya. 

Tidak ketinggalan dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI 
ini, partisipasi  Ibu Ibu Dharma Wanita perhutani mengadaan Lomba 
Tumpeng. Sebanyak 14 tumpeng peserta dari BKPH dan 1 peserta 
kantor dilombakan. Hasil penilaian tim juri Dharma Wanita yang 
diketuai Dian Rahma Puspitarini Joko Siswantoro hasil penilaian 
lomba tumpeng tersebut memutuskan Juara I direbut peserta BKPH 
Ngandong, Juara II perwakilan BKPH Getas dan Juara III BKPH 

Geneng.
Berbagai door prize juga diundi dalam puncak acara peringatan 

dengan hadiah utama sebuah sepeda gunung yang dimenangkan 
oleh Marno, Mondor wilayah BKPH Getas. 

Hms Ngwi/Agung B

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Administratur/KKPH Bojonegoro Divisi Regional Jawa Timur, Ir. 

Erwin. MM menyatakan mendukung Kabupaten Bojonegoro sebagai 
lumbung pangan dan energi Indonesia yang produktif, berdaya sa-
ing, adil, sejahtera dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan 
dalam upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-69 
di halaman kantor Perhutani KPH Bojonegoro (17/8).

Erwin menghimbau kepada seluruh jajarannya untuk mengisi 
kemerdekaan ini dengan menggauli alam agar alam memberikan 
yang terbaik buat hidup kita.

Sementara itu sam-
butan pidato Bupati Bojo-
negoro yang ia dibacakan 
dijelaskan bahwa kita harus 
mengisi kemerdekaan den-
gan terus mengejar mimpi-
mimpi yang dicanangkan 
oleh para pendiri bangsa 
yaitu mewujudkan Indone-
sia yang sejahtera, Indo-
nesia yang adil, Indonesia 
yang bermartabat di dalam 
pergaulan internasional.

“ Kita bersyukur karena 
dalam perjalanan bangsa 
Indonesia mengisi ke-
merdekaan, kita mampu 
melalui berbagai cobaan 
dan ujian, kita mampu 
melampaui dan mengatasi 
ujian, ancaman disintegrasi 
bangsa, kita juga bisa men-
gatasi berbagai goncangan bencana alam. Kita bersyukur bangsa 
Indonesia telah menunjukkan kekuatan daya tahannya dari sisi sos-
ial dan politik,” ujar bupati dalam sambutan tertulisnya.

Seiring dengan tema peringatan HUT RI ke-69 tahun ini yaitu “ 
Dengan Semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung Suk-
sesi Kepemimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014 Demi Kelanjutan 
Pembangunan Menuju Indonesia Yang Makin Maju dan Sejahtera”, 
untuk itu perlu stabilitas politik dan sosial agar bisa mewujudkan 
cita-cita kemerdekaan, terutama adalah menjadi bangsa yang 
berdaulat. Berdaulat dari sisi energi, berdaulat dari sisi pangan, 
berdaulat secara kebudayaan dan politik.

“ Kita harus mencerdaskan diri, karena tidak mungkin cita-cita 
itu bisa diwujudkan tanpa kerja keras, kerja ikhlas dan kerja cerdas, 
semoga kita semua mampu terus miningkatkan taraf kehidupan 
bersama dan menggunakan kesempatan yang kita miliki dengan 
sebaik-baiknya. Dengan niat ikhlas membangun dan mengisi ke-
merdekaan dalam mewujudkan Bojonegoro sebagai lumbung pan-
gan dan energi Indonesia yang produktif, berdaya saing, adil, se-
jahtera dan berkelanjutan,” pungkas bupati.

 Hms Bjr/Rafik

KPH TUBAN DIVRE JATIM
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-69 diperingati meriah di 

KPH Tuban. Di halaman kantor berlangsung semarak dan meriah 
dengan berbagai lomba digelar yang diikuti sekitar 350 peserta, dari 

seluruh karyawan/karyawati dari Asperan dan TPK Tuban, bahkan  
ajang juga dimeriahkan oleh pengurus dan anggota HPK Tuban 
serta rekanan.

Diawali Upacara pembukaan dengan pembina Wakil Adm/
KSKPH Tuban Barat, Muclisin Sabarna selaku ketua panitia, me-
nyampaikan sambutannya. Ia mengajak dalam memperingati dan 
memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 69 tahun 2014 dilaksanakan 
bersama guna membangun kebersamaan melalui serangkaian keg-
iatan yang digelar. Antara lain lomba Bola Voli antar sub, Sepak bola 
ibu-ibu, Lari Gapyak berpasangan, makan krupuk, memindahkan 
belut,  menghias tumpeng, Gaple dan catur. 

Pada malam harinya berlangsung tasyakuran dan penyerahan 
hadiah lomba yang dimeriahkan dengan penampilan organ tunggal. 
Keluar sebagai juara umum Sub Tuban Barat, Juara II Sub Tuban 
Timur dan Juara III Kantor KPH Tuban.

Ketua Panitia. Muchlisin Sabarna berharap adanya kegiatan 
tersebut berharap lebih sering diadakan dalam memperingati hari 
besar nasional sehingga semakin merangsang semangat kerja lebih 
bersatu dan kompak serta keakraban.

Puncak peringatan HUT RI ke-69 pada 17 Agustus 2014 selain 
dilaksanakan upacara di Kantor KPH Tuban, juga dilaksanakan upa-
cara pengibaran bendera mera putih ukuran 9 X 6 meter setinggi 
sekitar 35 meter di lokasi panjat tebing Indrokilo di Desa Sumbera-
gung dalam kawasan hutan lindung petak 71e RPH Pakah.

Kegiatan ini bekerja sama antara Perum Perhutani KPH Tuban 
dengan Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Tu-
ban.

Humas Tbn Sp.

KPH BLORA DIVRE JATENG 
Memperingati HUT RI ke-69 tahun 2014 Perum Perhutani KPH 

Blora mengadakan berbagai kegiatan lomba. Diantaranya bola 
volly, tenis meja ganda dan tunggal, serta lomba spontanitas berupa 
makan krupuk, lomba membawa kelereng dengan sendok, lomba 
memukul air didalam plastik dan lomba memasukan pensil ke dalam 
botol.  

Pelaksanaan lomba dilasanakan pada 16 Agustus 2014  yang 
diawali dengan upacara pembukaan di lapangan tenis KPH Blora 
oleh Administratu /KKPH Blora Joko Sunarto,S.Hut dan diikuti oleh 

Adm KPH Kebonharjo turut memeriahkan lomba 17-an.

Administratur KPH Ngawi melepas peserta jalan santai.

Wakil Adm/KSKPH Tuban melepas peserta jalan santai. Bola voli salah satu lomba yang dipertandingkan di KPH Blora 
memperingati HUT RI ke-69.
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH
segenap keryawan–karyawati KPH Blora, peserta dari kantor KPH 
dan perwakilan peserta dari enam BKPH sewilayah KPH Blora.

Dari berbagai lomba tersebut keluar sebagai juara I bola volly 
diraih tim BKPH Kalonan, juara II tim BKPH Kalisari dan Juara III 
tim Keamanan. Untuk juara tenis meja ganda putra maupun tung-
gal putra juara I,II dan III diraih dari tim Kantor,sedangkan juara 
spontanitas lomba makan krupuk juara I tim PSDH, juara II tim 
keamanan,juara III tim BKPH Kalonan. Lomba kelereng juara I dan 
II diaraih tim PSDH sedangkan juara III dari tim BKPH Nglawungan, 
lomba memukul air dalam plastik juara I tim keamanan,juara II tim 
BKPH Ngapus, juara III tim PSDH. Sedangkan untuk lomba mema-
sukan pensil ke dalam botol juara I dan II tim kantor dan juara III tim 
dari BKPH  Nglawungan.

Puncak acara memperingati HUT RI ke-69 tahun 2014 dilak-
sanakan upacara bendera pada hari pada 17 Agustus di halam 
kantor KPH Blora diikuti seluruh karyawan dengan inspektur upcara 
Administratur / KKPH Blora Joko Sunarto,S.Hut.

Rangkaian kegiatan semarak memperingati HUT RI ke 69 diakh-
iri dengan kegiatan Halal Bi Halal 1435 H keluarga besar Perum 
Perhutani KPH Blora pada 19 Agustus 2014 dengan menghadirkan 
Ustadz KH Agus Winarno untuk memberikan siraman rohani.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan penghargaan 
kepada mandor berprestasi tahun 2014 sebanyak 7 orang.  Mer-
eka adalah Marno mandor persemaian BKPH Kalonan, Ahmad 
Jafar Sidiq mandor tanam BKPH Ngapus, Budiyanto mandor RKPm 
BKPH Kalisari,Sutejo mandor RKP BKPH Ngawenombo, Bambang 
Martono mandor Tebang BKPH Nglawungan, Yusuf Mustamirin 
mandor Tebang BKPH Kalonan dan Supardi mandor Polter BKPH 
Nglawungan. Selain penyerahan piagam penghargaan kepada 
mandor berprestasi juga dilksanakan penyerahan hadiah kegiatan 
kepada para pemenang lomba.  

Hms Blr/Teguh.
KPH JATIROGO DIVRE JATIM 
Di Perum Perhutani KPH Jatirogo memperingati HUT RI Ke-

69 mengadakan kegiatan jalan sehat yang diikuti oleh karyawan/
karyawati, karyawan koperasi dan guru TK Tunas Rimba Jatirogo 
dengan sekitar 500 peserta turut ambil bagian.

Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki S.Hut,MM dalam 
sambutannya sebelum pemberangkatan berharap semua kegiatan 
yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan sukses. Karena 
kegiatan tersebut semata bertujuan untuk lebih meningkatkan har-
monisasi antara sesama karyawan dan keluarga. Selain jalan sehat 
diadakan juga perlombaan nyanyi, tarik tambang, sepak bola dang 
dut, tenis meja, bola volly dan tak ketinggalan pula lomba tumpeng. 

“ Kegiatan ini kita jadikan sebagai ajang silaturahmi diantara kita 
semua. Bukan kemenangan yang menjadi tujuan dalam penyeleng-

garaan perlombaan ini, namun sikap dan jiwa seportif serta seman-
gat kebersamaan yang patut dijunjung tinggi oleh semua peserta. 
Semoga kegiatan  ini menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan 
pembinaan bagi kita semua khususnya karyawan/wati untuk lebih 
bersemangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi ma-
syarakat Jatirogo,” ujarnya.

Usai memberi sambutan Adm langsung melepas peserta jalan 
sehat yang menempuh jarak sekitar 2 km. Berbagai door prize me-
narik disiapkan panitia, dari alat-alat rumah tangga sampai sepeda 
gunung sebagai hadiah utama.  

Hms Jtrg/Yas

Lomba memasukkan benang ke dalam jarum sambil lari.

KPH JOMBANG DIVRE JATIM – Meski hanya dirayakan se-
cara sederhana, berbagai lomba yang digelar Perum Perhutani 
KPH Jombang untuk memperingati HUT RI ke-69 cukup meriah. 
Administratur/KKPH Jombang, Ir Heru Dwi Kunarwanto MM bersa-
ma segenap unsur pimpinan membaur bersama peserta lomba dari 
kantor dan daerah (BKPH). Berbagai hadiah door prize dipersem-
bahkan oleh panitia. Seperti Dispenser, kompor gas, magic com dan 
hadiah utama berupa TV Flat 21 inch. 

Hms Jbg/Djoko HP

KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM – kemeriahan mewarnai 
lomba 17-an HUT RI ke-69 yang digelar KPH Probolinggo di lokasi 
Wana Wisata Jarit wilayah kerja RPH Candipuro BKPH Pasirian 
SKPH Lumajang. 
Berbagai lomba  
yang dilaksanakan 
dalam selain dapat 
membuat pikiran  
rilek dan gembira 
juga untuk mem-
pererat hubungan 
kekeluargaan kelu-
arga besar Perum 
Perhutani KPH 
Probolinggo.

A d m / K K P H  
Probolinggo be-
serta segenap 
pejabat  juga ikut 
serta berperan me-
meriahkan  lomba 
yang diadakan 
berbaur  dengan 
yang lainnya. Hms 
Pbo/Wiwit

KPH TELAWA DIVRE JATENG - Memeriahkan dan mem-
peringati HUT RI ke-69 tahun 2014 KPH Telawa juga mengge-
lar berbagai lomba yang diikuti segenap karyawan kantor dan 
perwakilan dari BKPH. Gambar atas salah satu cabang lomba 
yang dipertandingkan, lomba tarik tambang berlangsung meriah 
yang diselenggarakan usai acara halal bi halal 20 Agustus 2014 
kemaren. 

S.Widhi 

KPH MANTINGAN 
DIVRE JATENG - Meme-
riahkan HUT Kemerdekaan 
RI Ke-69 berbagai kegiatan 
lomba diselenggarakan 
KPH Mantingan. Meski 
diselenggarakan secara 
sederhana tapi tidak men-
gurangi kemeriahan jalan-
nya lomba-lomba yang 
digelar.

Dikatakan Adm/KKPH 
Mantingan, Ir. Teguh Jati 
Waluyo dalam sambutan-
nya sebelum melepas 

kegiatan jalan santain bahwa semangat juang pahlawan harus 
menjadi teladan bagi kita sebagai Rimbawan yang dewasa ini 
semakin tergerus oleh lapuknya jaman 

Foto : Hms Mtg/Sigit K

KPH CIANJUR DIVRE 
JANTEN - Bertempat di 
halaman kantor Perhu-
tani, 17 Agustus 2014  
segenap karyawan 
Perhutani KPH Cianjur 
melaksanakan upacara 
bendera memperingati  
HUT RI ke – 69. Perin-
gatan hari bersejarah 
bagi seluruh bangsa Indo-
nesia itu diikuti oleh  wakil 

Adm/KSKPH Cianjur Utara wakil  Adm/KSKPH Cianjur Selatan, Kasi 
PSDH, KTU, segenap KSS, Kaur dan segenap karyawan/karyawati  
kantor KPH Cianjur. Bertindak sebagai  Inspektur Upacara  Adminis-
tratur/ KKPH Cianjur Dr H Henry Purnomo, S.Hut, MM. 

Hms Cjr/Aspth

KPH INDRAMAYU 
DIVRE JANTEN - Dalam 
memperingati HUT RI 
Ke-69, KPH Indramayu 
menyelenggarakan ber-
bagai pertandingan olah 
raga dan perlombaan 
hiburan di pantai Tirta 
Maya Indramayu, sabtu 
(16/8). Kegiatan ini diikuti 
oleh pucuk pimpinan KPH 
Indramayu, Kasi PSDH, 
KTU, KSS, Kaur, Asperan 
lingkup KPH Indramayu, 

dan keluarga karyawan KPH Indramayu. Selain itu, SPH IV Cirebon  
dan Pinlak Karet juga ikut dalam pertandingan dan perlombaan.

Pertandingan olah raga antara lain futsal dan voli putra – putri. 
Untuk perlombaan seperti masak nasi goreng bagi para bapak 
– bapak, termasuk diikuti Adm Indramayu  Agus Yulianto, S,Hut, ke-
mudian  lomba karaoke, serta lomba makan kerupuk dan memasuk-
kan paku  ke dalam botol bagi putra – putri karyawan.

Peringatan HUT RI Ke- 69 diakhiri dengan penyerahan hadiah 
bagi para  juara pertandingan dan  perlombaan. Hadiah itu diserah-
kan oleh pejabat KPH Indramayu.  MU

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN - Sejumlah mandor meneri-
ma penghargaan dari KPH Indramayu. Penghargaan itu  diberikan 
langsung  oleh Adm/KKPH Indramayu, Agus Yulianto dalam acara 
kegiatan memperingati HUT RI ke- 69 yang selenggarakan KPH In-
dramayu di pantai Tirta Maya, Sabtu (16/8/2014)

Mandor yang menerima penghargaan yaitu Nono, mandor perse-
maian  BKPH Sanca,  Oji Nurwanto, mandor tanaman BKPH Haur-
geulis, Wayo mandor pemeliharaan BKPH Sanca, Sukri, mandor te-
bang  BKPH Haurgeulis, Suradi mandor petik daun kayu putih BKPH 
Plosokerep, Rosidi mandor Polter  BKPH Jatimunggul, Warnoto  
mandor PHBM  BKPH Plosokerep, Durajak TU BKPH Sanca,Atma  
penguji KPH Indramayu, dan  Narcim TU KPH Indramayu.

Selain penghargaan,  kata  Kasi PSDH KPH Indramayu Muha-
mad Suparjo, S.Hut, manajemen  juga memberikan  hadiah berupa 

TV Flat, kulkas, kompor gas, me-
sin cuci,  hp, dan dispenser.

Tujuan pemberian penghar-
gaan adalah untuk mengepr-
esiasi kerja keras dan dedikasi 
mereka kepada perusahaan,  
terjadi saling kompetesi antar 
mandor  dalam bekerja untuk 
memperoleh hasil yang terbaik, 
penghargaan ini juga menjadi 
pertimbangan mutasi dan pro-
mosi.  MU

Adm KPH Jatirogo meresmikan pembukaan lomba 17an HUT RI 
ke-69 dengan meletupkan petasan.
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Bukan sekedar memberikan penghargaan dan uang pembinaan 
kepada mereka, tetapi juga satu unit sepada motor bagi mandor ber-
pretasi yang tercatat terbaik. Mandor berprestasi sekaligus terbaik 
disabet oleh Purwanto, Mandor Polter RPH Sokokerep BKPH Guwo 
dan berhak memboyong satu unit sepeda motor Honda.

Sementara penghargaan lainnya diberikan kepada Hartono, 
RPH Rejosari BKPH Karangwinong (bidang tanaman), Pardiyanto 
dari BKPH Karangrayung (bidang persemaian), Maryoto dari BKPH 
Kedung Cumpleng (bidang RKP/m) dan Eko Riyanto dari BKPH 
Gemolong untuk bidang TU BKPH.

“ Semua bisa berprestasi, semua berpeluang untuk menjadi 
yang terbaik di bidangnya masing-masing,” lanjut Denny menegas-
kan agar di masa-masa selanjutnya muncul kayawan-karyawan ter-
baik lainnya. Denny menegaskan agar prestasi dan kinerja terbaik 
jajarannya bisa terlaporkan ke semua pimpinan yang akan menjadi 
pertimbangan ke jenjang selanjutnya. 

“ Ya yang terbaik harus 
dilihat dan kinerja yang baik 
itu harus dihargai. Karena 
sudah berbuat untuk perusa-
haan maka perusahaan juga 
wajib untuk memberikan 
penghargaan,” pungkasnya.

Hadir dalam acara hala 
bi halal  tersebut se genap 
karyawan, HPK Mus pika, 
Danramil dan Kapolsek Ju-
wangi, Kades Juwangi dan 
Magersari, LMDH dan se-
genap rekanan. Sementara 
untuk memberikan tausiah 
halal bi halal pada kesempa-
tan itu dihadirkan Ustadz Ali 
Masturi dari Grobogan. 

S.Widhi

DERAP DAERAHPROFIL

Semua Bisa Berprestasi
SETIAP perjuangan akan memberikan 

sesuatu yang berarti untuk masa depan. 
Itulah yang diyakini oleh Harnoto dalam se-
tiap perjuangannya untuk ikut berperan aktif 
dalam pembangunan kehutanan. Perjuan-
gan itu terbayar setelah Tim Penilai Lomba 
Wana Lestari Tingkat Nasional memberikan 
kesempatan kepadanya sebagai Mandor 
Tanam Perum Perhutani Terbaik II.

Harnoto adalah seorang mandor tanam 
Kesatuan Pemangkuan Hutan Mojokerto di-
undang menghadiri Temu Karya Pemenang 
Lomba Wana Lestari Prima Wana Mitra dan 
Kelompok Masyarakat Pengelola DAS dan 
Perhutanan Sosial Tahun 2014, di Jakarta 
pada 14 – 19 Agustus 2014 yang sekaligus 
menghadiri Upacara HUT Proklamasi ke-69 
di Istana Negara pada tanggal 17 Agustus 
2014.

Ayah tiga anak ini mengikuti rangkaian 
acara selama di Jakarta diantaranya Temu 
Karya pemenang lomba Wana Lestari, 
mengikuti Sidang Paripurna DPR RI, Temu 
Wicara bersama Menteri Kehutanan RI, 
Mengikuti Upacara Pengibaran Bendera 
Pusaka Kemerdekaan RI di Istana Negara, 
Ramah Tamah bersama Presiden RI, dan 
puncaknya pengumuman pemenang lomba 
Wana Lestari Tingkat Nasional. 

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan hadir 
pada acara Temu Karya Pemenang Lomba 
Wana Lestari Prima Wana Mitra dan Ke-

Harnoto, Mandor Tanam Terbaik II Perhutani 

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN 
- Dua setelah masuk kerja liburan idul fitri 
1435 H,  tepatnya  5 Agustus  2014,   di 
suasana yang masih hangat - hangatnya 
selepas berlebaran, KPH Indramayu me-
nyelenggarakan halal bi halal.   Seluruh  
karyawan  KPH  Indramayu harus mulai 
lagi aktif dengan tugas rutinitas  masing- 
masing. Di sela – sela  pekerjaan itu, 
mereka mengikuti  acara halal bi  halal 
diikuti oleh semua jajaran dari mulai  
pimpinan tertinggi sampai staf.

Mulai dari  Adm, Waka/KKPH, Kasi 
PSDH, KTU, KSS sederajat, Kaur sed-
erajat , staf dan petugas lapangan hadir. 
Dalam kesempatan itu pula, Adm Indra-
mayu Agus Yulianto, S.Hut  mengundang 
para pensiunan Perhutani dan  LMDH  
sebagai mitra Perhutani KPH Indramayu.  
Untuk menghangatkan  suasana, Adm  
Indramayu menghadirkan seorang kyai 
dari MUI Indramayu  Kyai Haji  Amani 
Zulfi  untuk memberikan taushiyah halal 
bi halal.  Hms Idr/Sabar-MU

Harnoto dengan trophi juara sebagai 
Mandor Tanam Terbaik II Perhutani.

KPH KENDAL DIVRE JATENG 
- Pada 9 Agustus 2014 di Gedung 
Serba Guna Perum Perhutani KPH 
Kendal berlangsung acara halal bi 
halal karyawan dan karyawati KPH 
Kendal. Jajaran pimpinan dan sege-
nap karyawan/karyawati KPH Ken-
dal, HPK dan rekanan menginguti 
acara yang penuh makna untuk sal-
ing bermaafan setelah sebulan penuh 
menjalankan ibadah puasa.

Administratur/KKPH Kendal, Ir 
Sunarto dalam sambutannya ber-
harap segenap karyawan dan kary-
awati Perum Perhutani KPH Kendal 
untuk kedepannya agar terus menin-
gkatkan kinerjanya. Mningkatkan 
kepedulian pada pekerjaannya sesuai 
dengan bidang pekerjaannya masing-mas-
ing, disiplin waktu dan bertanggung jawab 
terhadap pekerjaannya masing-masing.

Dalam kesempatan tersebut, Adm/KKPH 
Kendal, Ir Sunarto juga memberikan cin-

deramata sebagai ucapan terimakasih atas 
pengabdiannya selama bekerja di Perhutani 
KPH Kendal kepada pejabat yang mutasi 
dan karyawan Perhutani KPH Kendal yang 
purna tugas. 

Hms Kdl/Totok Kpy

KPH TELAWA DIVRE JATENG
Diawal sambutannya pada acara Halal bi halal Adm/KKPH 

Telawa, Denny Raffidin S Hut MM menyatakan sangat bangga de-
ngan kinerja yang baik  jajarannya di lapangan. Hasilnya nama KPH 
Telawa yang selama ini jarang muncul, kini patut diperhitungkan 
keberadaannya. Banyak prestasi yang telah diukir. Tahun ini KPH 
Telawa dinobatkan sebagai yang terbaik dalam bidang tanaman 
se-Divisi Regional Jateng. Bahkan di tataran nasional KPH Telawa 
juga dinobatkan sebagai Terbaik III Kategori Kesatuan Pemangkua 
Hutan (KPH) Perum Perhutani dalam lomba Wana Lestari Tingkat 
Nasional 2014.

Atas prestasi itu Adm/KKPH Telawa, Denny Raffidin S Hut Mm 
atas nama karyawan menerima penghargaan dari Kementrian 
Kehutanan yang sampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yud-
hoyono yang diberikan dalam puncak Peringatan HUT RI Ke-69 di 
Istana Negara lalu.

“ Ini sesuatu yang luar biasa, karena dibandingkan dengan KPH 
lain yang menerima penghargaan serupa, merupakan KPH-KPH 
PHL yang sudah tersetruktur dari awal dengan sarana dan prasa-
rana yang didukung. Sementara kita masih harus cari-cari sendiri 
apa yang menjadi kebutuhan,” kata Denny di hadapan karyawan 
dan segenap undangan halal bi halal di halaman kantor KPH Telawa 
(20/8).

Maka Denny menegaskan agar segenap jajaranya berbangga 
karena KPH Telawa bisa mandiri dan bisa bersaing di tingkat nasion-
al karena kemauan keras untuk menjadikan KPH Telawa lebih baik. 

Acara halal bi halal yang dibarengkan denga mempertandingkan 
beberapa cabang olah raga dalam rangka memperingati HUT RI 
Ke-69 itu berlangsung sederhana namun cukup meriah. Karena di 
samping lomba-lomba pada kesempatan itu Adm KPH Telawa juga 
menyerahkan penghargaan kepada sejumlah mandor berprestasi. 

HALAL BI HALAL DI BERBAGAI DAERAH

Adm KPH Telawa, Denny Raffidin bersama istri Ita Rosita me-
nerima ucapan maaf dari karyawan.

Adm KPH Telawa, Denny Raffidin memberikan penghargaan kepada yang berprestasi.

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN - “Apa-
bila suatu pekerjaan dilaksanakan  dengan 
kebersamaan maka   sesulit apapun akan 
terasa ringan,” kata Administratur/KKPH 
Cianjur, Dr H Henry Purnomo, S.Hut MM 
dalam pembinaan karyawan dan pemberi-
an santunan kepada anak-anak yatim piatu 
bulan Ramadham lalu. Diserahkannya ban-
tuan kepada anak yatim piatu  harapannya, 
agar mereka terasa ringan dalam melak-
sanakan ibadah puasa Ramadhan. 

Hms Cjr/Aspth-MU

lompok Masyarakat Pengelola DAS dan 
Perhutanan Sosial Tahun 2014 di Gedung 
Kementerian Kehutanan, Jakarta (18/8)., 

“Kami sangat mengapresiasi para pe-
menang, sebanyak 279 pemenang kami 
harapkan dapat menjadikan motivasi bagi 
masyarakat lainnya dalam menjadikan ke-
hidupan hutan hijau kembali dan menjadi 
lingkungan yang sehat,” ujar Menhut, Zulkifli 
Hasan.

Lomba Wana Lestari yang mengangkat 
tema “Partisipasi Aktif Masyarakat Menjadi 
Kunci Keberhasilan Pembangunan Kehuta-
nan”, ditegaskannya, harus terus dilakukan 
setiap tahunnya, sehingga menjadi program 
rutin bagi Kementerian Kehutanan, sekaligus 
menjadikan masyarakat sadar akan penghi-
jauan.

Terbayar sudah semua pengorbanan 
dan perjuangan selama ini. Apapun itu patut 
disyukuri, karena yang terpenting bukanlah 
hanya sekedar predikat, namun tindak lanjut 
dari apa yang disandangnya saat ini. Walau 
masih berstatus Pekerja Pelaksana (PP), 
Mandor Harnoto harus bisa menjadi pelopor 
dan sumber inspirasi bagi yang lain untuk 
bekerja lebih giat, berani berbuat dan ber-
aksi, untuk lebih baik dan lebih banyak lagi, 
untuk lebih impulsif dan inovatif lagi karena 
bumi tak lagi mau menunggu dan terus bers-
abar untuk dicintai dan disayangi, bumi terus 
berputar, waktu terus berlalu, hanya sebuah 
aksi nyata yang dibutuhkan. 

Penerima penghargaan dari lomba 
Wana Lestari meliputi Penyuluh Kehuta-
nan, Kelompok Tani Hutan, Desa/Kelurahan 
Peduli Kehutanan, Kecil Menanam Dewasa 
Memanen (kelompok Sekolah Dasar), Pe-
nyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, 

Kader Konservasi Alam, Kelompok Pencinta 
Alam, Polisi Kehutanan di seluruh Indonesia, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Perhutani, Ba-
gian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 
Perhutani, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) 
Perhutani, Mandor Pendamping PHBM Per-
hutani, Mandor Tanam Perum Perhutani dan 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Perhutani.

Dalam kesempatan Lomba Wana Lestari 
2014 bersama pemenang dari seluruh Indo-
nesia, pada kategori Kesatuan Pemangkuan 
Hutan; KPH Ciamismemperoleh penghar-
gaan terbaik I, KPH Banyuwangi Utara ter-
baik II dan KPH Telawa terbaik III. 

Hms Mjkt/Eko Eswe
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Perhutani KPH Majalengka, keluarga Dishutbunak Kab. Majalengka, 
keluarga Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, Balai Taman Nasional 
Gunung Ciremai, keluarga SMK Kehutanan Kadipaten dan Steak-
holder.

Administratur KPH Majalengka, Ir Jejen, MM dalam sambutan-
nya selaku perwakilan Keluarga Besar Forum Komunikasi Rim-
bawan Kabupaten Majalengka mengatakan tentang arti pentingnya 
silaturahmi antar sesama ini merupakan salah satu perwujudan 
amal ibadah dan dapat  mempererat tali persaudaraan di antara 
keluarga Rimbawan .

“ Alhamdulilah ini merupakan acara halal bil halal yang ke dua  
semenjak saya menjabat di KPH Majalengka,” katanya. 

Hms Mjlk

KPH PASURUAN DIVRE JATIM - Keluarga Besar KPH Pa-
suruan mengadakan silaturahmi (07/08) yang diadakan di halaman 
kantor KPH dan dihadiri segenap Pejabat KPH Pasuruan, karyawan  
KPH, dan perwakilan karyawan  dari SPH IV Malang.

 Adm/KKPH Pasuruan Ir.Kuntum Suryandari dalam sambutanya 
Adm/KKPH Pasuruan Kuntum Suryandari (kiri) bermaaf -maafan 
dengan segenap undangan

 menjelaskan beberapa poin pentingnya silaturahmi, antara lain 
sebagai sarana berkumpul dan saling meminta maaf, membangun 
hubungan baik antar sesama,  menghilangkan perasaan tidak enak 
yang kerap muncul, diantara keluarga besar KPH Pasuruan ini. 

“ Untuk membangun hubungan baik antar manusia, tidak dapat 
dilakukan tanpa hati yang bersih, yang mana hal tersebut dapat ter-
cermin dari perilaku dan lisan. Oleh karena itu perlu dilakukan jalinan 
silaturahmi guna membersihkan hati dan memperbaiki perilaku lisan 
dan perilaku masing-masing,” katanya. 

Hms Psu/ Dhisa

DERAP DAERAHDERAP DAERAH

Jalankan Kegiatan 
Harus Sesuai Aturan
PUSDIKBANG
Bulan Ramadhan yang penuh berkah disambut hangat oleh 

karyawan dan karyawati Pusdikbang SDM. Bertepatan dengan 
peringatan Nuzulul Qur’an 1435 H lalu, Pusdikbang SDM mengadakan 
kegiatan pengajian serta buka bersama. Dengan mengusung tema 
Pendidikan akhlak dan adab Islami. Melalui kegiatan itu diharapkan 
bisa menambah pengetahuan bagi semua karyawan dan siswa 
Pusdikbang SDM. Pengajian diisi oleh Ustad Cahyadi Takaryawan 
dari Yogyakarta, seorang pakar Islamic Parenting dari Jogja Family 
Center. Tema tersebut lebih dispesifikasikan dalam kehidupan 
keluarga, tentang tata cara mendidik agama dan akhlak kepada 
anak-anak terkait perkembangan teknologi informasi yang pesat 
dewasa ini. Hal itu harus dibarengi dengan kemampuan menjadi 
orang yang memadai, dimana setiap orang tua harus senantiasa 
meningkatkan ilmu, khususnya ilmu agama dan ilmu mengasuh 
anak sesuai dengan kaidah-kaidah agama. 

Rangkaian perayaan Hari Raya Idul Fitri berlanjut dengan 
dilaksanakannya Halal Bi Halal segenap keluarga Perum Perhutani 
lingkup Rayon II, KBM Pemasaran Kayu dan Pusdikbang SDM 
pada 4 Agustus 2014 di Aula Pusdikbang SDM. Dilandasi semangat 
kebersamaan dalam persaudaraan yang jujur dan peduli acara 
berlangsung penuh kidmad.

 “ Sebagai punggawa yang bertanggung jawab dalam kegiatan 
pengelolaan hutan pegawai Perum Perhutani harus menjalankan 
kegiatan sesuai dengan aturan-aturan kehutanan yang berlaku 
sehingga hutan lestari dan bekerja jujur sehingga Perusahaan 
tidak dirugikan,” demikian kata Uztad Hafidz Izzudin dalam siraman 
rohani yang disampaikan di acara tersebut. 

Dalam rangkaian kegiatan Pusdikbang dilaporkan belum lama 
ini Pusdikbang juga baru saja melakukan acara penutupan diklat 
Kepemimpinan II Teknis Kehutanan (KP  II TK) angkatan XV. 
Ucapan selamat diberikan kepada tiga orang lulusan terbaik pada 
diklat KP II TK XV yang masing-masing diraih oleh : Agus Heru Y  
(KPH Pemalang Divre Jateng), Puguh Yudhi P ( KPH Lawu Ds Divre 
Jatim) dan Budi Prihartono dari KPH Ngawi Divre Jatim.

Hms Pusdikbang - SW

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG - Halal Bi halal keluarga 
besar KPH Balapulang kali ini tidak seperti biasanya, taahun lalu 
diadakan di area terbuka di TPK Prupuk Margasari, tahun ini diada-
kan di halaman kantor KPH.

 “ Kalau di gedung kita biasa biasa saja, tapi kalau di luar gedung 
kita baru luar biasa, bisa menghemat dan yang  tak kalah penting-
nya kita bisa langsung kena matahari pagi yang menjadikan sehat,” 
kata Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban yang atas nama pribadi, 
keluarga dan atas nama dinas mengucapkan mohon maaf dalam 
kesempatan itu. 

Hms Blp/Djuli K

KPH PADANGAN DIVRE JATIM
Semarak, meriah dan penuh kekeluargaan mewarnai puncak 

acara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 di KPH Padangan. 
Berbagai jenis lomba dan permainan dilaksanakan diantaranya tenis 
meja, bulu tangkis, bola volley, balap kelereng, memasukkan paku 
dalam botol,  tarik tambang dan karaoke serta merias tumpeng. 

Acara puncak dipusatkan di lapangan tenis belakang kantor 
KPH yang diawali dengan upacara pembukaan yang dipimpin oleh 
Ketua Panitia, Priparto Yose dan sebagai pembina upacara Adm/
KKPH Padangan Ir. Lorentius Suhartana.

Dalam sambutannya Adm/KKPH berharap ada beberapa hal 
yang bisa diambil hikmahnya dalam acara yang rutin diselenggarakan 
setiap tahunnya. Yang pertama adalah sebagai ajang silaturahmi 
dan saling kenal diantara seluruh karyawan dan karyawati. Kedua 
menggalang persatuan kesatuan dan menanamkan jiwa korsa dan 
sportivitas serta meningkatkan prestasi di bidang olah raga.

Usai pembukaan diteruskan dengan senam kebugaran bersama, 
sarapan pagi yang dibarengi dengan pembagian doorprize.

Ketua Panitia yang  juga Wakil Adm/KSKPH Padangan Barat, 
Priparto Yose 
mengatakan bahwa 
seluruh rangkaian 
kegiatan dikemas 
dengan tema 
Halal Bi Halal dan 
Tasyakuran HUT 
RI ke – 69 KPH 
Padangan, maka 
setelah istirahat 
pada sore hari akan 
dilanjut dengan 
Halal Bi Halal 
dan Tasyakuran 
s e k a l i g u s 
pembagian hadiah 
pemenang lomba,” 

Hms pdg/Arif

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Bertepatan pada tanggal 20 Agustus 2014 KPH Kebonharjo 

menyelenggarakan berbagai macam kegiatan dalam skala besar. 
Pertama, serah terima jabatan (Sertijab) pejabat setingkat Kepala 
Urusan (Kaur) dan Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH). 
Kedua, Halal Bil Halal Hari Raya Idul Fitri 1435 H di lingkungan 
KPH Kebonharjo beserta  Muspika Kecamatan Sale, Kecamatan 
Jatirogo dan Kenduruan. Ketiga, Resepsi peringatan Hari Ulang Ta-
hun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-59. Kegiatan dipusatkan 
di gedung Kesambi KPH Kebonharjo dihadiri oleh semua karyawan 
dan berbagai tamu undangan lainnya. Seperti Plh Bupati Rembang 
Abdul Hafidz, para stakeholder, pengurus LMDH, tokoh agama dan 
tokoh masyarakat.

“ Pada hari ini kami punya hajat besar, tiga acara kita jadikan 
satu”. Antara lain: sertijab, resepsi hut RI dan halal bil halal 1435 H. 
Saya berharap semua dapat menerima dan menikmati serangkaian 
acara ini,” kata Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S Hut 
dalam sambutanya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga tak lupa mengucapkan 
terima kasih kepada semua pihak terkait, LMDH, Muspika dan para 
stakeholder atas kerjasama yang baik selama ini. 

“ Mari kita bersama mengamankan hutan sebagai asset besar 
negara ini. Terlebih dengan dilantiknya para pejabat KRPH baru ha-
rus semaksimalnya dalam pengamanan hutan,” ajaknya. 

Apabila kondisi hutan terjaga keamanan dan kelestariannya, 
lanjutnya, maka akan berdampak pula terhadap kesejahteraan ma-
syarakat sekitar hutan. Inilah yang kita kehendaki bersama. Negara 
pun  menginginkan adanya peningkatakan kesejahteraan masyara-
kat tentunya tanpa mengesampingkan terjaganya keamanan hutan. 

Dalam kesempatan itu pula kami jajaran KPH Kebonharjo minta 
maaf jika selama ini terdapat kesalahan dalam membangun komuni-
kasi dengan masyarakat termasuk jajaran terkait. 

“ Di bulan yang penuh kemuliaan ini mari kita saling memaafkan 
demi kebaikan kita semua,” tambah Haris.

Sementara, menurut Plh Bupati Rembang, Abdul Hafidz bahwa 
kemerdekaan Republik Indonesia yang diraih dengan penuh pen-
gorbanan jiwa dan raga maka mengajak untu mengisi kemerdekaan 
dengan iman, budaya dan seni. 

“ Kita sebagai orang timur kental dengan peradaban budaya 
berbudi pekerti tinggi. Dengan peradaban yang baik pula kita dapat 
mengamankan hutan dengan segala kekayaannya. Tentunya, ini 
dilakukan secara kompak dan bersama-sama. Agar mudah maka 
dibutuhkan kerjasama dengan semua elemen masyarakat. Dengan 
kondisi hutan lestari akan berpengaruh terhadap kehidupan kha-
layak banyak,” jelas Hafidz.

Hms Kbh/Wiyoso-Damin

 KPH MAJALENGKA DIVRE JANTEN
Bertempat di gedung Aula Balai Diklat Kehutanan Kadipaten, 

KPH Majalengka menyelenggarakan halal bilhalal (28/8).
Acara dihadiri Bupati Majalengka, H. Sutrisno Msi, keluarga 

Suasana halal bi halal di  KPH BalapulangKapusdikbang menerima ucapan maaf dari karyawan.

Adm/KKPH Pasuruan, Kuntum Suryandari bersalaman dengan 
segenap undangan
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KPH BLITAR DIVRE JATIM  
Memperingati Hari Pramuka ke-53 yang jatuh pada 14 Agustus 

2014, Kwarda Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Jambore 
Daerah (Jamda) di Bumi Perkemahan Serut Desa Darungan, Keca-
matan Kademangan, Kabupaten Blitar masuk petak 54b RPH sek-
aran, BKPH Lodoyo Barat, KPH Blitar. Kegiatan berlangsung selama 
satu minggu, 13 - 19 Agustus 2014 dan diikuti 38 Kuwarcab sewil-
ayah propinsi Jawa Timur dengan jumlah sekitar 1.760 peserta.

Jambore Daerah dibuka oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Kak. 
Saifulah Yusuf, (14/8). Dalam sambutannya Kak Iful menyampai-
kan bahwa kegiatan Jambore merupakan kegiatan tahunan. Yakni 
sebagai suatu  wadah dan media komunikasi bersama lingkungan 
pramuka guna membina mental generasi penerus bangsa untuk 
membentuk generasi muda yang memiliki nasionalis  tinggi, berde-
dikasi dan tangguh.  Melalui ajang itu diharapkan adik-adik pramuka 
bisa menjadi pemuda yang mampu bersaing di dunia Internasional. 

“ Disamping itu Pramuka merupakan cermin kebersamaan dan 
kegotongroyongan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Tampak juga hadir dalam kegiatan Jamda tersebut Pimpinan 
Kamabida Jawa Timur,  Bupati Blitar Hery Nugroho Kamabicab Bli-
tar dan juga Sekdivre Perum Perhutani Divre Jawa Timur Ir. Yahya 
Amin  

Selama satu minggu peserta pramuka penggalang dan penegak 
digembleng dilatih berbagai hal. Setiap kelompok  peserta akan 
dididik dan dilatih sesuai bidang institusi yang ada. Salah satunya 
adalah kelompok pramuka Saka Wanabakti. Mereka mendapat ilmu 

tentang ke-
hutanan dan 
i n f o r m a s i -
i n f o r m a s i 
wana wisata 
dan pelaja-
ran technical 
c l i m b i n g . 
Kegiatan lain-
nya adalah 
reboisasi di 
sekitar perke-
mahan BP 
Serut dengan 
m e n a n a m 
sekitar 500 
plances tana-
man kehuta-
nan.  Bibitnya 
diperoleh dari  
persemaian 

Jamda HUT Pramuka Ke-53
Kamabida Jawa Timur dan Kamabicab Blitar meninjau lokasi 

perkemahan.

Sekdivre Perhutani Jatim Kak Yahya Amin 
(no.2 kiri) yang hadir dalam Jamda. 

Pemberangkatan
Estafet Tunas Kelapa
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Pramuka Satuan Karya Wana Bhakti Kwartir Cabang Kabupaten 

Tegal pangkalan Kesatuan Pemangkuan Hutan Pekalongan Barat 
Divisi Regional Jawa Tengah pada 25 Agustus 2014 mengikuti 
pendampingan Estafet Tunas Kelapa Pramuka 2014. 

Sebanyak 30 anggota pramuka Saka Wanabhakti bersama den-
gan 70 anggota pramuka lainnya menjadi pendamping pelaksanaan 
estafet tunas kelapa tahun ini dalam rangka memperingati hari jadi 
Pramuka Indonesia ke-53 dengan mengambil tema “ Mantapkan 
Pembentukan Karakter Kaum Muda melalui Estafet Tunas Kelapa 
Pramuka”.

Di dampingi Kak Tofik Purwa mewakili Pinsaka dan Kak Sugi-
yono selaku Pamong Saka mengikuti upacara penerimaan dan 
pemberangkatan estafet Tunas Kelapa di depan kantor Kecamatan 
Dukuhturi Kabu-
paten Tegal yang 
dihadiri Bupati Tegal 
Entus Susmono 
selaku Ketua Majelis 
Pembina Kawartir 
Cabang 11.28 Tegal.

Entus Susmono 
mengatakan : “Jadi-
lah Pramuka kalau 
kalian ingin sukses, 
Pramuka itu adalah 
wadah yang pas 
untuk menggojlok 
watak generasi muda 
untuk berperilaku 
disiplin, mandiri,  
jujur, peduli, seder-
hana, kreatif, inova- t i f 
dan berbudaya “ 

“ Mengapa tunas 
pohon kelapa di-
pilih sebagai simbol 
kepanduan ini ?” 
karena pohon ke-
lapa itu semuanya 
berguna, mu- lai 
dari akar, batang, 
daun, buah, dan batang mudanya, semuanya bermanfaat bagi  ma-

Kak Enthus Susmono, Bupati Tegal selaku Ketua Majelis Pembi-
na Kawartir Cabang 11.28 Tegal memberangkatkan peserta estafet 
Tunas Kelapa.

PMC Refreshing ke Guci
UNTUK ke sekian kali Perhutani Motor Comunity (PMC) Jateng 

melakukan touring blusukan ke sejumlah wilayah untuk sekedar si-
alturahmi dan menjalin keakraban dengan jajaran di daerah. Kali ini 
atau tepatnya 28-29 Agustus 2014, rombongan PMC yang terdiri dari 
43 anggota melakukan touring ke Wana Wisata Guci Tegal dengan 
awal start dari halaman kantor dan dilepas langsung oleh Kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet Wibowo pada 
pukul 08.00 WIB tepat. Dan bersamaan dengan itu suara gemuruh 
keluar dari knalpot sepeda motor berbagai merek mulai bergerak 
menyusi rute jalanan yang ditentukan.  

Rombongan menempuh jarak sekitar menempuh perjalanan 
sekitar 250 km. Namun sebelum menuju objek tujuan rombongan 
singgah di kantor Asper BKPH Randudongkal yang disambut Adm 
KPH Pekalongan Barat Anton Fadjar Agung dan Waka Adm/KSKPH 

nyambut Touring  rombongan PMC Jateng itu dikomandani langsung 
oleh Karo Pengelolaan SDH dan Karo Produksi Divre Jateng, Ir Dwi 
Witjahyono dan Ir Yusuf Kristianto selaku pendiri dan Ketua PMC 
Arya Aditya. 

Sekitar pukul 13.00 WIB rombongan melanjutkan perjalanan 
menuju Wana Wisata Guci dan sekitar tiga jam perjalanan rombon-
gan tiba ditujuan. Di Wana Wisata Guci rombongan rombongan PMC 
diterima Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban S Hut bersama jajaran-
nya di Wisma Wagu.

Di Wisma Wana Wisata Guci para bikers langsung melepaskan 
lelah dan bersantai ria berenang dikolam renang air hangat dan 
malamnya menginap di wisma tersebut, ber-karaoke-ria dan esok-
nya kembali ke Semarang.

Touring kali ini memang just having fun, untuk sekedar 
membuat rilek pikiran dari rutinitas pekerjaan yang padat. 

“ Kita tidak ada kegiatan sosial kali ini.  Kita hanya ber-
silaturahmi dan menjalin keakrabran dan saling mengenal 
dengan teman-teman di daerah,” kata Dwi Witjahjono kepada 
BINA.

“ Dengan kunjungan ini kita lebih mengenal wilayah-
wilayah Perhutani dan menjadi tabah akrab untuk lebih saling 
mengenal antar petugas Perhutani, dan sekaligusi sebagai 
motivasi temen-temen untuk tambah bersema ngat dalam 
bekerja,” kata Yusuf Kristianto menambahkan.

Sementara menyinggung keberadaan PMC yang jumlah 
anggotanya kian waktu terus bertambah, bukan saja dari 
lingkungan kantor Divisi Regional Jateng tapi juga datang 
dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Maka dikatakan Ketua 
PMC, Arya Aditya kalau dulu komunitas touring itu namanya 
PMC Perhutani Divre Jateng, sekarang menjadi PMC (Per-
hutani Motor Community) Jawa Tengah. Sampai saat ini ang-
gotanya tercatat hampir 100 orang datang dari sejumlah KPH 
yang diharapkan akan terus bertambah. S.Widhi

Anggoota PMC menikmati kesegaran kolam rengang air panas guci setelah seharian berkendara.

KPH Pekalongan Barat Anton Fadjar Agung dan Waka Adm/KSKPH 
Haris Setiana  serta Kasi PSDH Bagas Avianto. Mereka  
rehat sejenak untuk makan siang dan 
menjalankan ibadah sholat 
Jum’at.  me-
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PENGENALAN dan pengetahuan ten-
tang hutan perlu ditumbuh kembangkan 
bagi gene rasi muda agar mereka mengerti 
dan peduli terhadap lingkungan. Seperti 
yang dilakukan Perum Perhutani KPH Ran-
dublatung ini. Dalam kaitan peringatan HUT 
Pramuka Ke-53, Pramuka Saka Wanabakti 
Randublatung menggelar kegiatan Giri Wana 
Rally dalam rangka untuk membina generasi 
muda, anak-anak pramuka khususnya agar 
lebih peduli pada kelestarian hutan dan ling-
kungan. 

“ Supaya mereka perduli maka mereka 
harus tahu dan memahami terlebih dahulu. 
Untuk bisa memamhami maka mereka harus 
masuk dulu. Kita harapkan dengan mere ka 
berjalan dengan mengikuti jalur-jalur di ka-
wasan hutan dengan berbagai jenis pepo-
honan dan berbagai kegiatan kehutanan 
yang sebenar nya  di dalam hutan diharapkan 
mereka akan lebih perduli dan mencintai 
hutan,” kata Kak Herdian Suhartono selaku 

Pinsaka Pramuka Saka Wanabakti yang juga 
Adm KPH Randublatung kepada BINA disela 
mengikuti jelajah wana tersebut (29/8). 

Karena, lanjut Herdian, hutan me-
mang tidak akan aman tanpa keperdulian 
masyarakat dan generasi muda. Maka 
diharapkan generasi muda melalui wadah 
keparamukaan, khususnya melalui Pramuka 
Saka Wanabakti  ini diharapkan mereka akan 
betul-betul lebih peduli dengan hutan dan di-
harapkan pula mereka akan terus menular-
kan ilmu ke generasi-generasi berikutnya.

Mengapa dipilih Giri Wana Rally, ? 
Dikatakan Herdian karena Giri wana rally 
merupakan kegiatan pengenalan lingku ngan 
hutan secara menyeluruh. Didalam melaku-
kan perjalanan tersebut peserta akan disugu-
hi aneka tanaman kehutanan dan berbagai 
kegiatan di dalam hutan. 

Diselenggarakannya Giri Wana Rally 
sekaligus Napak Tilas perjuangan AKBP Agil 
Kususmadya diikuti sekitar 140 peserta dari 

pang kalan-pangkalan pramuka se-
Kecamatan Randublatung . AKBP 
Agil Kusumadya adalah tokoh 
pejuang yang gugur membela ke-
daulatan Negara pada masa lalu. 
Giri Wana Rally yang sekaligus 
melakuan napak tilas perjuang 
tersebut diharapkan pula adik-adik 
bisa me ngetahui sejarah perjuan-
gan bangsa di masa lalu.

Peserta diberangkatkan dari 
Bumi Perkemahan Wana Am-
arta yang meruapakan Hutan Kota 
Koleksi Perhutani KPHRandubla-
tung.

Rute perjalanan mempuh jarak 
sekitar 6 km lebih dengan men-
elusuri jalanan setapak jalur-jalur 
yang dipersiapkan panitia. Untuk 
menjagaga peserta tidak tersesat, 

ditempatkan beberapa pos pemantau di ten-
gah hutan yang dijaga angota Pramuka Saka 
Wanabakti Randu blatung. 

Demi turut memantau jalannya kegiatan 
Giri Wana Rally Kak Herdian bersama panitia 
lainnya juga turut memantau dengan blusu-
kan menelusuri jalur-jalur yang dipersiapkan 
oleh panitia.  

“ Kalau adik – adik selama ini hanya 
mengenal hutan hanya dari luar, maka me-
lalui Giri Wana rally ini nantinya akan lebih 
tahu tentang hutan secara menyeluruh di 
kawasan hutan KPH Randublatung. Pen-
genalan serta bekal pengetahuan tentang 
hutan perlu ditumbuh kembangkan bagi gen-
erasi muda dengan harapan agar mereka 
mengerti dan peduli terhadap lingkungan, “ 
tandasnya. S.Widhi 

Tumbuhkan Cinta Lingkungan
Lewat Giri Wana Rally

Mengerjakan tugas yang diberikan panitia.

Kak Herdian Suhartono

Adik-adik pramuka dengan riang penuh suka cita menyusuri jalanan setapak di tengah hutan. 
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