
farming) yang penandatangan MoU-
nya sudah dilakuan 8 Oktober 2014 
bulan lalu di kampus UGM Yogya-
karta. Mou dilakukan antara Pemprov 
Jateng,UGM dan Perum Perhutani 
Divre Jateng.

Dengan masuknya elemen-ele-
men terkait tersebut Wibowo yakin 
pemberdayaan masyarakat petani 
hutan bisa lebih meningkat. Karena 
selama ini pemberdayaan petani 
hutan melalui PHBM Plus tidak ada 
kesinambungan pembiayaan dari 
Pemda.

“ Pemda hanya sebatas men-sup-
port. Tetapi sekarang dengan adanya 
orang-orang Pemda masuk hutan un-
tuk memberi pedampingan, penyulu-
han dan pelatihan-pelatihan. Serta 
kemudahan lain seperti mendapatkan 
pupuk bersubsidi yang selama ini 
belum pernah bisa diperoleh akan 
membuat petani lebih bergairah dan 
produktivitas pertaniannya bisa lebih 
meningkat,” jelas Slamet Wibowo 
yang sebenarnya masalah masyara-
kat petani hutan itu bukan hanya 
menjadi tanggungjawab Perhutani 
saja.

Dengan lebih berperannya jajaran 
Pemda terkait tersebut sistem per-
tanian terpadu yang sejatinya merupakan 
program kedaulatan pangan nasional diya-
kini Kadivre pendapatan masyarakat petani 
hutan bisa lebih meningkat. Kalau selama 
ini hasil pertanian dari pengolahan lawan 
dibawah tegakan rata-rata petani hanya bisa 
membawa pulang Rp 1 juta, maka dengan 
peran pemerintah melalui dinas terkait bisa 
meningkat dua kali lipat atau lebih.

“ Saya yakin itu. Seperti di wilayah Blora 

dengan adanya pendampingan yang baik 
petani jagung yang biasanya hanya dua ton 
per hektar bisa meningkat menjadi empat 
ton,” pungkasnya.

Sistem pertanian terpadu akan diterap-
kan di KPH Cepu seluas 10,40 ha, KPH 
Randublatung 44,3 ha, KPH Pati 57,57 ha 
dan KPH Banyumas Timur seluas 44 ha. 
Adapun komoditas yang ditanam adalah 
padi gogo, jagung hibrida, umbi-umbian dan 
empon-empon. 

S. Widhi

LAPORAN UTAMA

FO
TO

-F
O

TO
 : 

S
.W

ID
H

I

LAPORAN UTAMA

Lahan kawasa hutan 
Perum Perhutani masih 

sangat luas dan belum ter-
garap. Luasnya lahan hutan 

tersebut membuat Guber-
nur Jawa Tengah H Ganjar 

Pranowo SH menggagas 
sistem pertanian terpadu 

(integrated farming system) 
menggunakan lahan hutan. 

Sistem pertanian terpadu 
dinilai memberi manfaat 
yang lebih besar, yakni 
membantu terwujudnya 

daulat pangan dan mem-
berikan penghasilan bagi 

masyarakat, terutama ma-
syarakat miskin di sekitar 

hutan.

Gubernur juga menyadari, luasnya la-
han bahwasnnya Perhutani juga tidak bisa 
mengelola hutannya sendirian.

" Apalagi ini open acces, semua orang 

bisa masuk tanpa permisi sehingga rentan 
terjadi pencurian kayu di hutan," kata Gu-
bernur beberapa waktu lalu dalam sebuah 
audiensi dengan Perhutani Divisi Regional 
Jawa Tengah untuk implementasi program 
Kedaulatan Pangan di Jawa Tengah guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
khususnya bagi warga yang bermukim di 
desa-desa sekitar hutan.

Jika terjadi pencurian, lajut Guberur 
maka Perhutani sendiri yang akan menang-
gung biaya eksternalnya yang cukup besar. 
Maka menurut gubernur akan lebih baik jika 
pengelolaan hutan dengan mengajak partisi-
pasi masyarakat. 

Diakui Perum Perhutani sendiri sudah 
sejak lama melalui progam PHBM-nya juga 
telah melibatkan masyarakat sekitar hutan 
untuk terlibat dalam pengelolaan hutannya. 
Namun sejauh ini dinilai hasilnya belum 
maksimal.   

Gagasan orang nomor satu di Jawa 
Tengah itupun selain Perhutani Divre Jateng 
sendiri tidak keberatan untuk lebih mengop-
timalkan lahan-lahan untuk pertanian - me-
maksimalkan pengolahan lahan dibawah 
tegakan (PLDT) -   juga mendapat sambutan 
positip dari Fakultas Kehutanan Universitas 
Gajah Mada (UGM). Karena sistem perta-
nian terpadu tersebut juga diharapkan tidak 
hanya fokus pada masalah pertanian dan 
kehutanan saja, tapi juga peternakan dan 
perikanan.    

Seperti disampaikan Wakil Dekan Bi-
dang Penelitian, Pengabdian kepada Ma-

Sistem Pertanian Terpadu
Maksimalkan PLDT

syarakat dan Kerjasama Fak. Hutan UGM, 
Teguh Yuwono S Hut MSc dalam penelitian 
yang pernah dilakukan di Ngawi Jawa Timur 
hasil produksi padi gogo di lahan hutan bisa 
mencapai 12 ton. Tingginya hasil produksi 
itu karena dipengaruhi kondisi tanah yang 
masih subur dengan kandungan unsur 
haranya yang tinggi. Setelah tiga bulan, 
komoditas padi gogo diganti dengan komo-
ditas empon-empon.

Untuk perbandingan hasil produksi, 
Teguh menjelaskan, padi yang ditanam de-
ngan sistem tumpang sari hanya bisa meng-
hasilkan tiga sampai empat ton. Namun, 
pihaknya mengakui, untuk mencapai hasil 
produksi yang memuaskan perlu diiringi in-
put teknologi dan pendampingan.

Menurutnya, salah satu kelema-
han petani di hutan adalah kurangnya 
pendampingan, sehingga hasilnya kurang 
menggembirakan. Berdasar pengalaman 
saat mendampingi petani dengan komoditas 
jagung, petani bisa menghasilkan 4 ton per 
hektar. Setelah tidak didampingi hanya dua 
ton per hektare.

Selain itu, problem lainnya adalah 
pemasaran yang perlu menggandeng indus-
tri-industri yang mau menerima hasil panen 
para petani. Untuk itu UGM akan melakukan 
pendekatan multi-disiplin melalui program 
Integrated Farming di Desa sekitar kawasan 
hutan untuk optimalisasi hulu-hilir. Mulai 
dari peningkatan produksi pangan hingga 
optimalisasi pengolahan pasca panen dan 
pemasaran.

Menanggapi persoalan pendampingan 
sumber dari Dinas Kehutanan Provinsi 
Jawa Tengah terkait kerjasama tripartid  
yang sudah dilakukan penandatanganan di 
UGM (8/10) antara Pemprov Jateng-UGM 
dan Perum Perhutani Divre Jateng tersebut 
pihaknya akan memberikan pendampingan 
selama tiga tahun berturut-turut. Pendam-
ping terdiri dari penyuluh, penyuluh swada-
ya, pendamping rutin dari Perum Perhutani, 
pendampingan teknis dari maaing-masing 
SKPD dan pendamping dari pengganggu 
orgnisme tanaman.

Mou pertanian terpadu merupakan ker-
jasama yang luar biasa yang melibatkan 
pemerintah,  bisnis, akademisi dan BUMN, 
SKPD, Peternakan, Ketahanan Pangan, 
Pertanian, Kehutanan yang semuanya siap 
bekerjasama guna mendukung krealisasi di 
lapangan.

S.Widhi

PERUM Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah sangat menyambut baik program 
pertanian terpadu (integrated farm) guna 
lebih memberikan semnagat kepada ma-
syarakat petani di sekitar hutan. Selama 
ini Perum Perhutani dalam memberdaya-
kan masyarakat petani disekitar hutan 
melalui program PHBM Plus dinilai belum 
bisa maksimal untuk meningkatkan kes-
ejahteraan masyarakat petani sekitar hutan 
tersebut.

“ Adanya keterlibatan Pemda kita harap-
kan pendapatan dan kesejahteraan etani hu-
tan bisa lebih meningkat,” kata Kepala Divisi 
Regional Perum Perhutani Jawa Tengah, 
Ir SR Slamet Wibowo kepada BINA disela 
kegiatan Trabas belum lama ini menjelas-
kan program pertanian terpadu (integrated 

Petani Pasti Lebih Sejahtera

Kepala Divisi Regional Perum Perhutani Jawa 
Tengah, Ir SR Slamet Wibowo.
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DIVRE JATENG
Tim penelai tanaman Divisi Regional 

Jateng yang melakukan penilian Tanaman 
Tahun Ke-2 tanaman 2013, baik pembuatan 
tanaman jati maupun pembuatan tanaman 
jenis rimba berhasil dengan baik. Dari luas 
tanaman 3.217,56 hektar atau 20,7 % yang 
menjadi ajang penilaian tim Divre Jateng 
itu rata-rata prosentase tumbuh tanaman 
pokok/pengisi mencapai 97,1 % dan tinggi 
rata-rata 209,9 cm dan nilai petak 926,2 
dengan kriteria sangat baik.

Sedang penilaian tanaman sebelumnya  
yang dilakukan di tingkat KPH dari luas 
15.510,67 ha kriterianya juga sangat baik. 
Yakni rata-rata prosentase tumbuh tanaman 
pokok/pengisi mencapai 96,7 % dan tinggi 
rata-rata 95,5 cm, nilai petak 924,6.

Sebagai bentuk kepedulian kepada 
petugas di lapangan atas keberhasilan 
dan kerja keras dalam pembutan tanaman 
manajemen memberikan penghargaan dan 
apresiasi yang setinggi-tingginya. Peng-
hargaan diberikan langsung oleh Kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir 
SR Slamet Wibowo MM di Gedung Rimba 
Graha, Semarang (28/10).

“ Selamat dan Terima Kasih atas prestasi 
yang telah diraih. Semoga keberhasilan ini 
bisa memacu teman-teman yang lain untuk 
dapat lebih berprestasi,” kata SR Slamet 
Wibowo di tengah penyerahan penghargaan 
kepada segenap Administratur yang meneri-
manya.

Ia juga meminta agar prosentase tum-
buh tanaman yang baik agar bisa terus 
dipertahankan sampai akhir daur. Sehingga 

kelestarian dan produksi hasil hutan dapat 
terus berkesinambungan.

Namun, ia juga meminta agar keberhasi-
lan yang diraih itu tidak menjadikannya ber-

pusa diri. Karena tantangan ke depan masih 
akan lebih berat.

“ Tahun 2014 ini Divisi Regional jawa 
Tengah merencanakan pembuatan tanaman 
seluas 20.471,08 hektar. Sebuah tantangan 
yang besar bila mengingat keterbatasan 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. 
Namun kami percaya bahwa kerja keras dan 
katauladanan akan membawa ke keberhasi-
lan seperti yang telah dicapai saat ini,” pinta 
Kadivre Jateng.

Sementara itu dikatakan Kepala Biro 
Produksi Divisi regional Jateng, Ir Yusuf 
Kristiyanto MP pemberian penghargaan bagi 
petugas yang berprestasi bidang SDH 2014 
tersebut terbagi dalam tujuh kategori. Yakni 
kategori KPH untuk tingkat institusi, kategori 
BKPH dan RPH Jati dan Rimba, kategori 
KSS Perencanaan Tanaman, dan kategori 
Kaur Tanaman untuk penilian tingkat tim 
kerja. Sementara untuk penilaian personal 
dilakukan penilaian untuk kategori mandor 
Persemian Jati dan Rimba, kategori Mandor 
Tanam JPP Silin, JPP Non Silin dan rimba.  

“ Penilian ini fair dan sudah kita pertim-
bangkan di tingkat Biro Pembinaan SDH Di-
visi Regionla Jateng,” jelas Yusuf Kristianto.

Adapun dari masing-masing kategori 
tersebut, untuk kategori KPH Juara I,II dan 
III masing-masing diberikan KPH Telawa, 
KPH Mantingan dan KPH Blora. Sedang 
untuk Juara Harapan I,II dan III dimenang-
kan KPH Kebonharjo, KPH Gundih dan KPH 
Kendal.

Selengkapnya penghargaan dapat di 
lihat pada tabel berikut :

BKPH Jati
I,II dan III

BKPH Karangtayung KPH Telawa, BKPH Ngandang KPH Kebonharjo, BKPH 
Kanlinanas KPH Mantingan.

BKPH RIMBA
I,II dan III

BKPH Karanganyar KPH Kedu Selatan, BKPH Gundih KPH Gundih, BKPH 
Klumobangsi KPH Pati.

KSS Perc& Tnm
I,II dan III KSS Rentan KPH Telawa, KSS rentan KPH Gudih, KSS Rentan Kedu Selatan

RPH Jati
I,II dan III

RPH Magangan BKPH Boja KPH Kendal, RPH Termas BKPH Kr.Rayung KPH 
Telawa, RPH Kepoh BKPH Selogender KPH Randublatung.

RPH Rimba
I,II dan III

RPH Tebo BKPH Gb.Selatan KPH Kedu Selatan, RPH Kembang BKPH Klu-
mobangsri KPH Pati, RPH Krai BKPH Gundih KPH Gundih.

Kaur.Tan
I,II dan III KPH Kebonharjo, KPH Telawa dan KPH Blora

Mndr Tanam 
JPP Silin I,II, III

Sutikino (Tuderbalo) BKPH Ngandang KPH Kebonharjo
Sutiyo (Termas) BKPH Karangrayung KPH Telawa
Sadi (Wotbaka) BKPH Nglawungan KPH Blora

Mndr Tanam 
Non JPP Silin 
I,II, III

Bambang Sugiyanto RPHJurugngancar BKPH Mdoh KPH Gundih
Suko Rahadi RPH Sokogunung BKPH Tawaran KPH Kebonharjo
Hartono RPH Rejosari BKPH Karangwinong KPH Telawa

Mandor Tana-
man Rimba

Slamet Triyanto RPH Katerban BKPH Purworejo KPH Kedu Selatan
Sardiman RPH Winong BKPHJatinegara KPH Pemalang
Edi Suroto RPH Jati BKPH Baturetno KPH Surakarta

Mdr. Pers. Jati
Pardiyanto RPH Surowiyo BKPH Karangrayung KPH Telawa
Supanji RPH Jembangan BKPH Kalonan KPH Blora
Yasiran RPHGato BKPH Tawaran KPH Kebonharjo

Mdr. Pers. 
Rimba

Nasikun RPH Baturaden BKPH Gn.Slamet Barat KPH Banyumas Timur
Sujio RPH Ngroto BKPH Gundih KPH Gundih
Aminnudin RPH Watubelah BKPH Banjarnegara KPH Kedu Selatan

S.Widhi

Reward untuk yang Berprestasi
Kadivre Jateng, SR Slamet Wibowo didamping Karo Produksi Yusuf Kristiyanto   mem-

berikan penghargaan kepada Juara I, II dan III, masing-masing kepada Denny Raffidin (KPH 
Telawa), Teguh Jati Waluyo (KPH Mantingan) dan Joko Sunarto (KPH Blora).

Dengan diterimanya penghargaan sebagai 
predikat terbaik di bidang tanaman adalah 
sejarah baru bagi KPH Telawa.  Dengan kepe-
mimpinan Denny Raffidin S Hut KPH kecil ini 
menjadi memiliki sema ngat baru, semangat 
untuk berubah dari ke ter purukannya. Dan itu 
terbukti selama hampir dua tahun mengga-
wangi KPH ini telah mampu bersaing dengan 
KPH-KPH lain yang lebih maju. Dengan se-
mangat kerja keras kemajuan dari berbagai 
bidang dapat diwujudkan. Salah satunya di 
bidang tanaman yang dinilai luar biasa. Maka 
pantas saja kalau kemudian KPH ini dianu-
grahi predikat sebagai KPH terbaik di bidang 
tanaman.

“ Ya tentunya saya sangat berterima kasih 
dengan diberikannya penghragaan kepada 
KPH Telawa yang terpilih sebagai Juara I bi-
dang tanaman. Semua berkat kinerja teman-
teman di lapangan yang telah dapat bekerja 
dengan baik sesu ai dengan SOP,” kata Adm/
KKPH Telawa Denny Raffidin disela pemberian 
penghargan itu.

 KPH Telawa, tambah Denny, memang 
tidak seberapa dibanding dengan KPH-KPH 
lain. Tapi dengan diterimanya penghargaan 
ini setidaknya akan terus memacu sema ngat 
kerja teman-teman di lapangan untuk terus 
bekerja dengan sebaik mungkin.

Dengan diterima penghargaan tersebut ia 
katakan wajar saja. Ketika karyawan berbuat 
yang terbaik untuk perusahaannya dan nyata 
hasilnya wajar saja diberikan penghargaan. 

“ Tapi kalau berbuat sebaliknya maka 
punishment atau sanksi yang ditegakkan juga 
harus tegas. Maka ketegasan itu yang harus 
kita pegang,” ujarnya.

Intinya, tegas Denny, kami di Telawa 
semua berkomitmen untuk menjadikan KPH 
Telawa lebih baik. 

Atas kerja keras semua karyawan dengan 
semangat untuk berubah sekarang terbukti, 
penghargaan demi penghargaan juga mengalir 
ke KPH Telawa. Bahkan baru dalam sejarah 
KPH Telawa tahun ini untuk bidang tanaman 
juga dinobatkan sebagai Juara III tanaman 
ditingkat nasional. Mampu bersaing dengan 
KPH-KPH yang sudah PHL yang semua 
sistemnya sudah tertata. 

S.Widhi

Karena Semangat
untuk Berubah

Denny Raffidin S Hut.

KPH Mantingan dengan luas tanaman 
1.200 ha dengan sekitar 500 ha tanaman 
jati JPP Silin,  memang bukan pekerjaan 
yang ringan. Butuh kerja keras dan pen-
gawalan yang baik agar tanaman berhasil. 
Meski belum menjadi yang terbaik, dengan 
diterimanya penghargaan sebagai Juara II 
untuk bidang tanaman 2013 bagi jajaran 
Perhutani KPH Manti ngan menjadi cemeti 
untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi.

“  Sebenarnya bukan karena juara, 
tapi bagi kami sebenarnya juara berapa 
pun tidak menjadi soal, kami akan tetap 
bekerja dengan sebaik mungkin untuk 
perusahaan,” kata Adm/KKPH Mantingan, 
Teguh Jati Waluyo kepada BINA ketika 
diminta komentar dengan predikat Juara II 
bidang tanaman 2013.

Namun, lanjutnya yang jelas dengan 
diterimanya pengharagaan itu patut un-
tuk dipertahankan sembari berusaha dan 
bekerja dengan lebih baik lagi. Karena su-
dah menjadi komitmen pimpinan yang baik 
harus dihargai, diberikan reward. 

“ Ini bagi teman-teman benar-benar 
menjadi pemacu. Kalau dari pucuk 
pimpinan sudah sudah punya komitmen 
demikian maka kami di daerah pun akan 
bekerja dengan lebih baik dan lebih kuat 
lagi,” tegasnya.

Yang jelas, sambung Teguh, kami yang 
ada di daerah ini juga sudah bekerja yang 
terbaik untuk perusahaan bahkan ‘ toh 
nyowo ‘ – nyawa jadi taruhannya pekerjaan 
kami agar benar-benar dihargai. Yang baik 
harus dinilai baik dan diberi penghargaan 
dan yang tidak baik agar ketegasan sanksi 
juga ditegakkan.

Ditambahkan Teguh, tahun ini untuk 
tanaman KPH Mantingan sebenarnya 
malah lebih berat lagi.

“ Luas tanaman kita tahun ini ada 
1.300 hektar. Kami juga telah berkomit-
men bekerja cancut tali wondho, bekerja 
sebaik mungkin agar tanaman berhasil 
sebagaimana menjadi harapan bersama,” 
pungkas Teguh. 

S.Widhi

Menjadikan 
Semangat Bekerja

Ir Teguh Jati Waluyo

Tanaman Hanya
Target Awal 

Tanaman dikatakan Adm/KKPH 
Kendal, Ir R Soenarto hanya sebagai 
target awal. Bahwa pelaksanaan bi-
dang tanaman sebenarnya pedoman-
nya sama saja. Yang  terpenting dalam 
bekerja sebenarnya bagaimana mas-
ing-masing individu memiliki semangat 
untuk menghutankan kawasan yang 
harus dihutankan.

“ Terus yang tidak kalah penting 
adalah dalam bekerja harus diiringi 
dengan sikap jujur dari diri kita sendiri. 
Dengan memiliki sikap jujur pasti tana-
man akan baik hasilnya.” Katanya.

Meski hanya mendapat Juara Hara-
pan III bidang tanaman menurut Soen-
arto, juga bukan karena juaranya, tetapi 
bagaimana setiap individu bisa bekerja 
dengan baik untuk perusahannya.

“ Sebenarnya yang terpenting bu-
kan yang ditanaman itu, tapi yang pent-
ing adalah bagaimana kita membawa 
mewujudkan kawasan menjadi hutan,” 
ujarnya lagi menegaskan.

Di KPH Kendal sendiri dikatakan 
jumlah tanamannya hanya sedikit, 
hanya seluas 245 hektar sementara 
tanah-tanah  kosong hampir tidak ada. 
Semua sudah tertutup. Makanya yang 
penting sekarang bagaimana kita men-
gawal mewujudkan kawasan-kawasan 
tersebut menjadi hutan kembali sesuai 
yang diharapkan. 

S.Widhi

Ir R Soenarto
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KSK, Alat Sarad Kayu Moderen

BANYAKNYA sisa persediaan kayu te-
bangan di hutan apabila tidak segara diang-
kut akan mengalami penurunan mutu yang 
berimbas pula pada penurunan harga kayu. 
Seperti KPH Pemalang yang memiliki 350-
an M3 sisa persediaan tebangan kayu yang 
berada di medan yang sulit. Tenaga sarad 
sapi tidak ada selain mengandalkan tenaga 
manusia. Pun demikian tenaga angkut ma-
nusia yang rata-rata hariannya Rp 100 ribu 
juga banyak risiko dan mengundang bahaya 
dalam pengangkutan. Padahal agar kayu 
tidak mengalami penuruan mutu idealnya 
harus sudah bisa dikeluarkan tidak lebih 
dalam satu minggu. 

Manajemen KPH Pemalang pun 
berkumpul, mencari solusi, mencari ino-
vasi yang pas untuk mengkangkut kayu sisa 
persediaan tersebut. 

“ Kita berkumpul untuk mencari inovasi, 
bagaimana bisa mengangkut kayu dari lo-

kasi yang sulit ke tempat penampungan 
sementara sebelum kemudian diangkut 
dengan truk. Maka kemudian terciptalah Ke-
reta Seluncur Kayu atau KSK ini,” kata Adm/
KKPH Pemalang, Rukman Supriatna S Hut  
disela rehat kegiatan Trabas yang digelar 
KPH itu akhir Oktober 2014 kemaren.

Dikatakan Rukman, sisa kayu persedi-
aan tersebut bila diangkut secara manual,  
menggunakan tenaga manusia bisa me-
makan waktu lebih dari satu bulan. Belum 
lagi bila terkendala dengan datang hujan 
yang menjadikan medan lebih sulit dan lebih 
membahayakan. Namun dengan alat sarad 
inovasinya pekerjaan tersebut bisa dilaku-
kan hanya dalam beberapa hari saja. 

Alat sarad kayu yang dikatakan terin-
spirasi dari alat angkut atau seluncur yang 
digunakan di padang salju itu ternyata bisa 
diaplikasikan dengan baik untuk menyarat 
kayu dengan sedikit modifikasi.

“ Dengan tenaga manusia paling sehari 
hanya bisa lima kubik, tapi dengan alat KSK 
ini kita bisa 25 meter kubik per hari atau 
bisa lima kali lipatnya,” jelas Rukman lebih 
lanjut.

Inovasi alat sarad Kereta Seluncur Kayu 
yang dari hitungan bisa mengirit efisiensi 
sampai 56 % ini pun kemudian dinobatkan 
sebagai alat inovasi sarad kayu terbaik oleh 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Alat sarad KSK yang bekerja dengan 
sistem mekanik ini ditambahkan oleh Kasi 
PSDH KPH Pemalang, Rana Gumelar biaya 
pembuatannya satu unit lengkap mencapai 
sekitar Rp 8 jutaan. Bentuk KSK cukup 
sederhana, mudah ditarik dan kayu tetap 
aman tidak mudah terpelanting saat pen-
gangkutan.

“ Kecepatan sarad di medan dengan 
topografi tinggi bisa mencapai 23 – 25 M3, 
tapi kalau di medan datar bisa dua kali 
lipatnya,” kata Rana dimana dengan ditemu-
kannya alat sarat KSK tersebut disam ping 
lebih efisien juga bisa meminimalisir budaya 

‘cangkingan’ yang umum terjadi di petak-
petak tebangan. Dengan demikian target 
yang telah ditetapkan RKAP akan bisa di-
kawal dan terealisir dengan baik. 

S.Widhi

Biaya pembuatan alat sarad kayu KSK

Biaya pembuatan KSK Rp 4.550.000
Pembelian sling 100 m Rp    875.000
Pembuatan dudukan sling Rp 2.556.000
Tambang Rp    500.000

Total Rp 8.480.000

Biaya ujicoba KSK per hari

Tenaga 5 orang Rp    500.000
Bahan bakar 1 lt x 7 jam Rp      45.000
Asuransi sewa mobil+ alat 
kontrol

Rp    400.000

Total Rp    945.000
Adm/KKPH Pemalang, Rukman Supriat-

na S Hut .

Kereta Seluncur Kayu (KSK) inovasi alat sarad kayu moderen ciptaan Perum Perhutani KPH Pemalang.

Kasi PSDH KPH Pemalang, Rana Gu-
melar.

SARGETAR I, Pembuat Getah Pemium Terbaik
KPH Kedu Selatan Divisi Regional Jawa 

Tengah dikatakan sebagai salah satu KPH 
rimba yang sarat dengan berbagai ino-
vasi di bidang sedapan. Guna mempercepat 
produksi getah pinus, khususnya untuk 
produksi getah premium berbagai inovasi 
alat saring getah dilakukan, baik yang di-
jalankan secara manual, mekanik maupun 
secara elektrik.

Berbagai inovasi alat saring getah pre-
mium yang familiar dikembangkan dan oleh 
KPH Kedu Selatan antara lain alat Saring 
Molen (Sarmol) atau pun alat Saring Getar 
(Sargetar). Kedua alat saring getah premium 
yang digerakkan secara elektrik itu kini terus 
dikembangkan oleh KPH Kedu Selatan. 
Karena selain mampu memberikan produk-
tivitas yang tinggi juga menekan kotoran 
sampai dibawah standar SNI. Yakni 4,7 % 
dibawah standar SNI sebesar 5 %.

Kecepatan sarinya pun juga sangat 
cepat disamping irit dalam penggunaan 
BBM. Satu drum getah dengan kapasitas 
125 kg dapat diolah hanya dalam waktu 30 
menit.

Salah satu inovasi alat saring getah 

premium tersebut, alat saring getar generasi 
pertama (Sargetar I) dipilih oleh Divisi Re-
gional Jawa Tengah sebagai alat saring ge-
tah premium yang paling inovatif dan dipilih 
sebagai yang terbaik.

“ Ya kami berterima kasih inovasi kami 
bisa terpilih menjadi yang terbaik,” kata 
Adm/KKPH Kedu Selatan Toni Suratno MM 
usai penyerahan penghargaan atas karya 
inovasi tingkat Divisi Regional Jateng di 
kawasan hutan Cimanggu KPH Banyumas 
Barat 3 Nopember 2014.

Di ajang penyerahan berbagai penghar-
gaan dari berbagai bidang itu KPH Kedu Se-
latan selain menyabet karya inovasi terbaik 
bidang sadapan juga menyabet beberapa 
penghargaan bidang lainnya. 

Yakni sebagai KPH terbaik untuk ketego-
ri KPH penghasil getah pinus mutu premium 
terbanyak, yakni 243.366 kg, KPH terbaik I 
sadapan getah kopal dengan produksi 95.4 
% serta beberapa penghargaan lainnya yang 
diterima karyawan secara per orangan.

S.Widhi.

DIREKSI PERUM PERHUTANI
Deputi Bidang Usaha Industri Agro 

dan Industri Strategis Kementrian Negara 
BUMN, Muhamad Zamkhani, menyerah-
kan Salinan Keputusan Menteri BUMN No-
mor 231/MBU/10/2014 tanggal 17 Oktober 
2014 tentang Pemberhentian dan pengang-
katan anggota Direksi Perum Perhutani ke-
pada Mustoha Iskandar, yang sebelumnya 
menjabat Direktur Komersial Kayu Perum 
Perhutani menggantikan Bambang Suk-
mananto sebagai Direktur Utama Perum 
Perhutani di Gedung Kementrian Negara 
BUMN. Jumat, 17 Oktober 2014.

Dalam Surat Keputusan yang sama 
pemegang saham juga mengangkat Agus 
Setya Prastawa sebagai Direktur Perum 
Perhutani.

Susunan keanggotaan Direksi pasca 
Holding Kehutanan menjadi Mustoha 
Iskandar sebagai Direktur Utama, dan 
enam jabatan Direktur dijabat oleh Heru 
Siswanto, Morgan Sharif Lumban Batu, 
Muhamad Soebagja, Teguh Hadi Siswanto, 
Agus Setyaprastawa, dan Direktur Komer-
sial Kayu untuk sementara dirangkap oleh 
Direktur Utama.

Pembagian tugas dan wewenang ang-
gota Direksi selanjutnya akan ditetapkan 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan 
akan dilaporkan kepada Menteri Negara 
BUMN selaku Wakil Pemerintah sebagai 
Pemilik Modal Perum Perhutani.

Penyerahan salinan Keputusan Menteri 

BUMN tersebut disaksikan oleh anggota 
Dewan Pengawas dan Direksi Perum 
Perhutani serta beberapa undangan 
lainnya.

Deputi Bidang Usaha Agro dan 
Industri Strategis Kementerian BUMN 
dalam sambutannya berharap Perum 
Perhutani ke depan semakin baik teru-
tama pasca ditetapkan sebagai Induk 
BUMN Holding Kehutanan di Indonesia. 

Tugas-tugs harus diselesaikan
Sementara itu dalam acara Pisah 

Sambut Direksi perum perhutani yang 
berlangsung (21/10) lalu Bambang 
Sukmananto yang telah digantikan 
oleh Mustoha Iskandar kepada pers 
mengatakan bahwa Perhutani sekarang 
menjadi salah satu ikon perusahaan 
negara yang vital. Karena berperan 
mendukung sektor pangan dan enerji 
dalam negri.

"Karena Perhutani adalah salah 
satu sektor vital itulah maka tinggal 
bagaimana kita melaksanakan tugas 
dengan baik," katanya.

Bambang Sukamnanto menjabat 
sebagai Direktur Utama Perum Perhutani 
selama 3,5 tahun. Menurutnya, pergantian 
kepemimpinan itu memang perlu untuk pe-
nyegaran dan meningkatkan kinerja.

“ Pemimpin itu, bisa saja berganti setiap 
saat, tapi tugas-tugas harus diselesaikan 
dengan baik. Seperti holding ini sesuatu 

yang luar biasa, maka itu harus ada tim 
untuk melakukan perubahan untuk meng-
hadapi perubahan-perubahan dan hara-
pan dari pemerintahan yang baru nanti," 
ujarnya dalam acara 'Pisah Sambut Direksi 
Perum Perhutani' yang berlangsung di Ge-
dung Manggala Wanabakti, Jakarta itu.

SW

Mustoha Iskandar Dirut Baru Perum Perhutani

Mustoha Iskandar
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LAPORAN KHUSUSLAPORAN KHUSUS

PEKERJAAN di bidang sadapan itu 
tidak gampang tapi butuh pengorbanan. 
Untuk itu Perum Perhutani memberikan 
perhatian penuh kepada penyadap. 
Perhatian itu, salah satunya disamping 
menyediakan brak-brak untuk bermalam 
para penyadap yakni diberikan polis 
asuransi  untuk memberikan rasa aman 
kepada para penyadap. Polis asuransi 
tersebut memberikan jaminan kepada 
setiap penyadap  bila terjadi permasalahan 
dalam bekerja, baik sakit, kecelakaan dalam 
bekerja ataupun meninggal dunia.

“ Asuransi kita berikan kepada penyadap 
secara bertahap. Mengingat kemampuan 
perusahaan untuk tahun ini kita serahkan 
kepada sebanyak 400 penyadap,” kata 
Kepala Biro Produksi dan SDH Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah, Dwi 
Witjahjono di sela acara Trabas dan Peduli 
Penyadap yang digelar Persemaian RPH 
Cimanggu BKPH Majenang KPH Banyumas 
Barat (3/11).

Karena penyadap jumlahnya banyak di 
mana di Jawa Tengah saja dikatakan Dwi 
jumlahnya ada sekitar 28.000 penyadap 
sehingga polis asuransi diberikan secara 
bertahap dengan melalui seleksi. Mereka 
yang berprestasi yang kita dahulukan. 
Tapi kita harapkan secara bertahap semua 
penyadap nanti bisa terkover semua untuk 
memberikan gairah dan rasa aman sehingga 
produksi kita bisa semakin baik.

Penyerahan secara simbolis polis 
asuransi tersebut dilakukan langsung 
oleh Kepala  Perhutani Divisi Regional 
Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo MM 
dengan didampingi Kepala Biro Produksi 
dan SDHPerhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah, Dwi Witjahjono. 

Pengobatan gratis
Sementara itu dalam rangkaian keg-

iatan Trabas dan Pemberian Penghargaan 
kepada karyawan berprestasi, sebelumnya 
juga telah dilakukan pengobatan gratis dan 
pemberian sembako kepada penyadap 
yang dilakukan  oleh KPH Banyumas Barat. 
Kegiatan Pengobatan gratis berlangsung di 
halaman pabrik PGT Cimanggu Banyumas 
Barat (3/11). Layanan tersebut sebagai 
bentuk rasa simpati dan kepedulian Perhu-
tani kepada para penyadap dan masyarakat 
sekitar hutan. Karena tanpa kepedulian dari 
mereka, baik di kayu maupun di sadapan 
produksi tidak akan sesuai yang diharap-
kan.

“ Pelayanan kesehatan merupakan 
kebutuhan dasar masyarakat merupakan 

suatu kebutuhan. Dengan pelayan pengo-
batan gratis ini untuk menumbuhkan seman-
gat berbagi kepada sesama. Khusunya mi-
tra Perhutani,” kata Adm/KKPH Banyumas 
Barat, Ir Setiawan dalam sambutannya.

Disamping itu melalui kegiatan peduli 
sosial itu untuk selalu menjaga kesadaran 
kritis untuk terlibat lebih aktif dalam upaya 
peduli lingkungan sekitar serta beritegrasi 
bersosialisasi pada masyarakat. Juga untuk 
membangun kesepahaman, kesepakatan 
dan transaksi sosial berupa hubungan yang 
positif antara hubungan dengan Perhutani 
dan masyarakat penyadap sehingga tercip-
tanya hubungan yang kondusif untuk terca-
painya produksi. S.Widhi

Polis Asuransi untuk Tenaga Sadap

PULUHAN pimpinan dan karyawan Perum Perhutani Divisi Re-
gional Jawa Tengah yang berprestasi ramai-ramai mendapat piagam 
penghargaan.  Penghargaan kepada mereka yang berprestasi baik 
di bidang Sadapan Getah Pinus, Sadapan Getah Kopal Produksi 
Daun Kayu Putih, Tebangan Jati, Tebangan Rimba dan Pengujian.

" Penilaian terhadap petuga/karyawan yang berprestasi ber-
dasarkan hasil realisasi produksi sampai bulan Oktober 2014," kata 
Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Dwi Witjahjono 
MBA di sela acara pemberian reward berupa plakat dan piagam di 
lokasi Persemaian RPH Cimanggu BKPH Majenang KPH Banyu-
mas Barat (3/11).

Adapun pemberian penghargaan tersebut dijelaskan Dwi guna 
memacu kinerja dan semangat kerja bagi petugas/karyawan pelak-

sana di produksi kayu dan non kayu serta Penguji.
Adapun penerima penghargaan tersebut dibagi dalam beberapa 

kategori penghargaan. Yakni masing-masing kategori KPH, BKPH, 
RPH, kategori Kaur Produksi Penguji Tk I dan II, kategori Mandor 
Tebang, Mandor Sadap, Mandor TPG dan Mandor Petik.

" Kita sekarang juga memberikan penghargaan kepada Kaur 
Penguji dan Kaur Perencanaan karena mereka juga berkontribusi 
dan sangat menentukan untuk merencanakan pekerjaan dengan 
baik," tegas Dwi.

Gambar atas sebagian dari para pekerja yang berprestasi di 
bidangnya foto bersama dengan jajaran Pimpinan Perum perhutai 
Diviri Regional Jawa Tengah usai menerima penghargaan.

S.Widhi

Kadivre Perhutani Jateng, Ir SR Slamet Wibowo di dampingi Karo Produksi dan SDH 
Dwi Witjahjono secara simbolis menyerahkan polis asuransi kepada perwakilan penyadap.

Kadivre Perhutani Jateng, Ir SR Slamet Wibowo menyerahkan bingkisan 
sembako.

Adm/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan meninjau ruang 
pengobatan gratis.

Reward untuk yang Berprestasi
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH KEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Empat tersangka komplotan pencuri 

getah pinus yang selama ini meresahkan 
penyadap dan Perhutani  berhasil diringkus 
saat akan beroperasi di dalam kawasan 
hutan petak 48 RPH BKPH Salem KPH 
Pekalongan Barat (1/10).

Keberhasilan meringkus komplotan pen-
curian getah oleh jajaran  petugas Perhutani 
BKPH Salem dengan dibantu masyarakat 
dan petugas kepolisian negara dan Koramil 
Salem melegakan penyadap dan Perhutani.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat,  
Anton Fadjar Agung Susetyo,S.Hut men-
gatakan kawanan pelaku pencuri getah me-
mang sudah sekian lama disanggong.

“ Dengan keberhasilan ini melegakan 
bagi Perum Perhutani juga masyarakat pe-
nyadap. Tetapi jangan terlalu puas dahulu 
karena para pencuri yang dapat kita tangkap 
ini adalah satu bagian kelompok dari kelom-
pok yang lain, ini atas dasar pengakuan 
tersangka,” kata Anton.

Untuk itu Anton menghimbau kepada 
jajaran petugasnya di lapangan untuk se-
lalu meningkatkan kewaspadaannya jangan 
sampai terjadi pencurian getah lagi. Keber-
hasilan penangkapan tersebut merupakan 
wujud nyata kepedulian dan kerjasama yang 
baik antara masyarakat, Perhutani dengan 
Kepolisian Negara dan Koramil. 

Dijelaskan Anton bahwa Perhutani su-
dah sejak 2014  melakukan  penandatanga-
nan  nota kesepahaman di bidang penanga-

nan dan penyelesaian gangguan ke-
amanan hutan (gukamhut). Tingkat 
pusat oleh Direktur utama dengan 
Kapolri maupun di tingkat daerah 
antara Kapolda dengan Kadivre 
dan Administratur dengan Kapolres 
setempat.

Sementara itu Waka Adm/
KSKPH Pekalongan Barat, Haris 
Setiana, Ssi MSi menyampaikan 
kronologi penangkapan, berawal 
dari kecurigaan warga masyarakat 
tentang keberadaan kendaraan mo-
bil Suzuki APV warna hitam dengan 
nomor polisi B 1824 NH, parkir di 
depan rumah warga yang dikemudi-
kan Slamet bin Sono. Warga merasa 
curiga karena saat yang bersangku-
tan ditanya dari mana asalnya, apa 
maksud dan tujuan kedatangannya 
tidak dijawab dengan terang bahkan 
terkesan gugup dan berbelit.

Lalu ada seorang warga beri-
nisiatif menghubungi petugas Per-
hutani terdekat yaitu mandor Nata. 
Atas dasar informasi tersebut Nata 
kemudian menyebarkan informasi ke 
Asper dan KRPH. Setelah menyam-
paikan laporannya ia lalu bergegas 
merapat  ke TKP.

Sampai di TKP sudah banyak 
warga masyarakat yang mengerubuti salah 
seorang yang diduga sebagai pemilik atau 
sopir APV tersebut yang diketahui bernama 
Slamet bin Sono. 
Dengan gerak 
gerik yang men-
curigakan, se-
tiap kali ditanya 
warga setempat 
tidak dijawab 
dengan jelas dan 
tegas maksud 
dan tujuan ke-
datangannya di 
dukuh Mayana 
Desa Legok 
K e c a m a t a n 
Bantarkawung. 
Saking kesalnya 
warga dengan 
paksa memasu-
kan sopir  ke-
dalam mobil.

Ketika warga 
membuka pintu 
mobil APV, dan 
ternyata di 
dalam mobil di 
temukan jok 
tengah tidak ada 
(kosong) dan 
ditutup dengan 
terpal warna 

biru yang kotor bekas getah kering. Melihat 
hal seperti ini membuat kecurigaan warga 
bertambah.

Warga masyarakat yang sudah terlanjur 
geram cenderung akan bertindak anarkis 
dengan membakar mobil dan sopirnya di 
dalam. Namun kegeraman warga tersebut 
dapat diredam dengan kedatangan Asper 
BKPH Salem, Harsono yang datang ber-
sama anggota Polsisi Sektor Salem. 

Tersangka dibawa ke salah satu rumah 
warga terdekat milik Ahmad Faozi untuk 
diinterogasi. Dari hasil interogasi petugas 
kepolisian memperoleh pengakuan dari 
sopir/tersangka bahwa ia tidak sendiran 
tetapi bersama 3 orang temannya yang su-
dah dia drop atau diturunkan dilokasi dekat 
dengan TPG Salem I dengan tujuan akan 
mencuri getah pinus. 

Dari pengakuan tersangka tersebut lalu 
petugas Perhutani dibawah komando Asper 
BKPH Salem, Harsono serta dibantu aparat 
kepolisian dan warga segera melakukan 
pengejaran dengan menyisir lokasi yang di-
maksud dan berhasil menangkap  ketiganya 
berikut barang bukti berupa perlengkapan 
yang sudah dipersiapkan seperti sebuah 
linggis, 19 karung yang berisi plastik beruku-
ran 30-50kg, 2 ember plastik ukuran sedang, 
2 buah sarung, 1 gulung tali plastik/rafia dan 
1 botol aqua berisi minyak solar.

Keempat tersangka pun kemudian 
dibawa ke Polsek Salem untuk penyidikan 
lebih lanjut. Dari hasil penyidikan pihak 

Petugas Ringkus Kawanan Pencuri Getah

kepolisian Sektor Salem diketahui para ter-
sangka berinisial : ZA bin Abdul Latif (52th) 
asal Desa Langkap Kedungwuni RT 01/RW 
05 Pekalongan; S bin Sono (35th) alamat 
Desa Mulyorejo RT.04/RW 03 Kec. Kesesi 
Kab Pekalongan; J bin Hasan (40th) asal 
Desa Pantirejo RT 02/RW 04 Kec Kesesi 
Kab Pekalongan; dan Sky bin Parno (50th) 
asal Desa Watupayung RT 01/RW 01 Kec 
Kajen Kab Pekalongan.

Kemudian pada Kamis  2 Oktober 2014 
keempat tersangka dibawa ke Polres Brebes 
beserta barang buktinya untuk dilakukan pe-
nahanan dan penyidikan lebih lanjut. 

Satu hari berselang atau tepatnya pada 
3 Oktober 2014 Administratur/KKPH Pe-
kalongan Barat,  A Fadjar Agung Susetyo 
melalui Waka Adm/KSKPH Pekalongan 
Barat, Haris Setiana melakukan koordinasi 
dengan pihak Kejaksaan Negeri dan Polres 
Brebes.

 “Menurut Kasi Pidum Kejaksaan Negeri 
Brebes para tersangka akan dijerat dengan 
pasal 363 KUHP. Karena tindakan hendak 
melakukan pencurian itu dilakukan oleh 

lebih dari satu orang dan   dilakukan pada 
malam hari dengan alat bukti yang cukup 
maka ketentuan Mahkamah Agung No 1 Ta-
hun 2012 tentang pencurian yang nilai keru-
giannya dibawah atau kurang dari Rp 2,5 
juta tidak dapat dipidanakan tidak berlaku. 
Dan penyidikan perkara akan dilanjutkan 
oleh Pihak Polres Brebes selama 20 hari 
sampai berkas perkara selesai kemudian 
dilimpahkan kejaksaan, untuk proses selan-
jutnya.” kata Haris.

“ Saat ini Ke 4 tersangka sudah 
mendekam di Polres  Brebes untuk men-
jalani  proses pemeriksaan dan penyidikan 
selanjutnya, setelah berkas penyidikan sele-
sai akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan 
Negeri Brebes untuk diproses lebih lanjut,” 
jelas Haris.  

HmsPkb/Tofikpurwa

RALAT : Pada terbitan BINA edisi 
Oktober halaman 5 kolom 2 keterangan 
gambar tertulis : Adm/KKPH Banyumas 
Barat, Anton Fajar S, yang benar adalah 
Adm/KKPH Pekalongan Barat. Red

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Berkat kerja keras dan kerjasama semua 

lini karyawan KPH Ciamis hasilnya berupa 
Juara I KPH Lestari  tingkat nasional. Peng-
hargaan itu diserahkan Menhut, waktu itu , 
Dzulkifli Hasan kepada Adm/KKPH Ciamis, 

Ir Bambang Jurianto, MM bersamaan 
dengan peringatan HUT Kemerdekaan 
ke-69, 18 Agustus lalu. Adm KPH Cia-
mis  merupakan dirijen  orketrasi tim 
kerja  KPH  Ciamis.

Penghargaan ini merupakan ben-
tuk apresiasi pemertintah terhadap 
pengelolaan hutan yang dilakukan 
KPH Ciamis kurun waktu 2013 – 2014. 
Dalam pengelolaan hutan, KPH  Ciamis  
mengimplementasikan tiga bidang yang 
terintegrasi secara berkelanjutan yaitu 
kelola ekonomi/produksi, kelola sosial, 
dan kelola lingkungan.  Ini juga meru-
pakan bagian yang tak terpisahkan dari 
budaya perusahaan.

 “Kita berusaha mengimplementasi-
kan, memaknai dan  menterjemahkan 
budaya perusahaan dalam bentuk 
kegiatan/ pekerjaan  pengelolaan hu-
tan,” jelas Adm KPH Ciamis Bambang 
Jurianto yang ditemui BINA, di kantor 
KPH Ciamis, Kamis sore (30/10). Saat 
itu Adm KPH Ciamis didampingi Kaur 
Hugra  Andri  Harimawan  bersama dua 
staf   yaitu Bubun dan  Darwan. 

Dalam beberapa aegi, Adm Ciamis 
menekankan bahwa KPH Ciamis harus 
berbeda dengan KPH lain, bukan hanya 
lingkup Drive Jawa  Barat dan  Banten, 
melainkan juga lingkup Perum Perhuta-
ni. Ada ikon yang menjadi ciri khas atau 
keunggulan. Apa keunggulannya itu? 

“Setiap  pekerjaan di KPH Ciamis 
merupakan  uraian  budaya  perusahan, 
yang disingkat  BERMAKNA. Dan, setiap 
karyawan  sudah mengerti   tentang   prinsip 

– prinsip  pengelolaan hutan  lestari,” tandas 
Bambang Jurianto. 

Oleh karena itu,  dia selalu wanti-wanti 
karyawan  KPH Ciamis, baik di kantor mau-
pun di lapaangan, dalam bekerja untuk 
berpegang pada SOP atau kaidah- kaidah 
PHL. 

“ Seperti, dalam bekerja petugas dan 
pekerja menggunakan alat pelindung diri, 
seluruh pekerja sudah terjamin dalam 
asuransi jiwa, dalam melakukan kegiatan 
pengelolaan hutan tidak  menggunakan ba-
han berbahaya dan beracun melaksanakan 
pengelolaan limbah bahan kimia,” jelas 
Bambang Jurianto.

Selain itu, tambahnya, seluruh kegiatan 
KPH Ciamis sudah memenuhi standar forest 
stewardship council. Seperti dalam kelola 
ekonomi atau produksi, selalu menekankan 
prinsip kelestarian mulai dari tanaman, 
pemeliharaan, dan tebangan diatur dengan 
manajemen praduksi yang berpegang teguh 
pada ukuran yang ditetapkan  FSC.  

“Pendeknya tidak ada kegiatan yang 
merusakan hutan,” sergahnya. Tata kelola 
lingkungan, KPH Ciamis melakukan kon-
servasi  daerah aliran sungai, melindungi 
kawasan  hutan yang mempunyai nilai ke-
anekaragaman hayati  tinggi dan endemik, 
dan lainnya.

 Untuk  penguatan internal,  tambah Adm 
Ciamis, sudah terbentuk team work yang 
kuat untuk mengawal semua kegiatan yang 
ada di KPH Ciamis melalui kaidah-kaidah 
PDCA (Planing Do Chek Action).

 “Kita tidak mungkin kerja sendiri. Pasti 
perlu dukungan dari teman – teman,” tegas 
Bambang Jurianto.

 Dalam tata kelola sosial,  KPH Ciamis  
melakukan  penguataan eksternal sep-
erti  memfasilitasi masyarakat desa hutan 
(MDH), penyerapan tenaga kerja, pening-
katan kapasitas LMDH, dan mendirikan 
koperasi.

KPH Ciamis memperoleh berbagai 
penghargaan baik internal maupun ekster-
nal. Untuk internal juara 1 Lomba Pena-
taan Arsip dan Penggunaan Sub Sistem 
Kearsipan Perum Perhutani Tahun 2011. 
Untuk eksterrnal, KPH Ciamis memperoleh  
Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari Dari 
Societe Generale de Survellance (SGS).  
Dan perusahaan terbaik tertib administrasi 
dari Jamsostek atau, sekarang  BJPS Ke-
tenagaan Kerja. 

Menilik dari berbagai kegiatan dan  
prestasi yang diperolehnyaa, sudah sepatut-
nya KPH Ciamis memperoleh juara I tingkat 
nasional dalam kategori KPH Lestari. “Inti-
nya dengan  meraih penghargaan tersebut, 
punya konsekwensi lebih besar. Kita harus 
mengelola hutan yang lebih baik dari KPH 
– KPH lain,” tegas Bambang Jurianto.  

MU 

Ciamis Juara I   KPH Lestari Tingkat Nasional

Waka Adm/KSKPH Pekalongan Barat, Haris 
Setiana, Ssi MSi.

Kawanan pencuri getah pinus yang berhasil di ditangkap dan dia-
mankan petugas.

Administratur/KKPH Ciamis, Ir Bambang Ju-
rianto, MM.
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Berbagai cara untuk menumbuhkan 
jiwa korsa, kebersamaan, dan menumbuh-
kan semangat kerja sama. Salah  satunya 
melalui kegiatan olah raga seperti gowes 
bersepeda ria barengan atau lebih dikenal 
dengan istilah dalam bahasa gaul  gowes. 
Klub gowes dinamai Petromac.

“Di sela – sela gowes, kita bisa ngobrol 
apa saja, bercanda, tanpa sekat – sekat 
antara pimpinan dan anak  buah. Egaliter,” 
ucap Adm Ciamis Ir Bambang Jurianto, 
MM  “Sehingga muncul hal – hal baru, ada 
dinamika, ciptakan tantangan, muncul  ide 
– ide  atau konsep – konsep  baru. Kerja 
tidak monoton. Kerja semakin dinamis dan 
menarik karena ada  tantangan.”

Sebelumnya, Adm KPH Ciamis Bam-
bang Jurianto sering melakukan pembinaan 
petugas lapangan  melalui  touring dengan 
sepeda motor trail. Kini, Bambang Jurianto 
menggalakkan gowes di lingkungan KPH 
Ciamis.  Gank  gowes diberi nama Petro-
max. Apa jenis lampu. Bukan. Petromac 
kepanjangan Perhutani touring max cycling.

Dengan kebersamaan, lanjutnya,  peker-
jaan berat akan menjadi ringan. Terjadi team 
work, timbul persamaan persepsi, menjadi 
roh atau jiwa, . menjadi satu bahasa, satu 
langkah dalam mengelola hutan. “Tujuannya 
produk yang baik, excellence kita ciptakan, 
yang bermanfaat bagi perusahaan,” jelas 
Adm Ciamis.

Bambang Jurianto juga tidak mau meli-
hat sesuatu yang membosankan di lingkun-
gan kantor KPH Ciamis. Tembok – tembok 
bangunan kantor perlu ornamen, ungkapan 
bahasa, mural, atau apa saja yang mampu 
memberi semangat dan inspirasi bagi yang 
datang di kantor KPH Ciamis. “Kalau  di kan-
tor, jangan melihat tembok. Tapi  ikon KPH 
Ciamis harus kita munculkan agar orang lain 
tahu,” sarannya.

Termasuk juga, Bambang Jurianto 
mengkritik rungan Hugra yang kusam dan ti-
dak menarik dan kusam.. “Akan lebih bagus 
kalau ada foto – foto kegiatan kaur hugra 
seperti gowes. Pasti tamu akan bertanya 
tentang foto – foto itu,”   MU

Petromac Ajang Menumbuhkan  Jiwa Korsa

KPH CIAMIS DIVRE 
JANTEN

Untuk memecahkan 
problem persadapan di 
BKPH  Ciamis  memben-
tuk kelompok  tenaga 
penyadap yang berasal  
Majenang (Cilacap). Mer-
eka dibentuk berdasarkan 
asal kampung atau desa. 
Dengan cara ini per-
soalan di sekitar masalah 
persadapan mulai  dapat 
diselesaikan. Sementera   
sudah terbentuk 7  kelom-
pok dengan ketua masing 
– masing.

“Tugas ketua kelompok 
diantaranya  bertanggung 
jawab  masalah  persekot 
kerja (utang –piutang) dan 
jika ada penyadap pulang 
kampung mereka yang cari 
penggantinya,”  jelas Asper 
Ciamis Nendih yang di-
dampingi KRPH Cikoneng 
dan mandor sadap TPG 
Darmacaang di petak  42  RPH Cikoneng 
BKPH Ciamis KPH Ciamis  (30/10/2014). 

Ketujuh kelompok sadap dari asal desa  
Majenang itu tersebar di RPH Madati 4 
kelompok, RPH Panjalu 2 kelompok, dan 
1 kelompok di RPH Kawali. Sementara di 
Darma Maja sudah terbentuk 1 kelompok 
tenaga sadap lokal.

Dikatakan  pembentukan kelompok 
penyadap  dari Majenang merupakan hasil 
dari perbincangan santari  antara dirinya  
dengan tenaga  sadap.  Selama ini, Asper 
Ciamis mengaalami kesulitan ketika tenaga  
sadap pulang kampung dan  uang persekot 
pekerjaan. 

“Dari obrolan itu, mereka usul untuk 
dibentuk kelompok sadap berdasarkan asal 

kampung dari Majenang,” ungkap Nendih. 
“Sudah berjalan efektif,  walaupun baru  dua 
bulan (September) dibentuknya.”

 Pembentukan kelompok juga  
ditindaklanjuti dengan kesepakatan penca-
paian target sadapan.  Sementara ini baru 1 
kelompok yang sudah meneken kesepaka-
tan. 

“Semua kelompok sudah ada kesepaka-
tan (pencapaian target), namun baru 1 
kelompok yang sudah  teken kesepakatan, 
misal, dalam (pencapaian target) per pe-
reode, yaitu  1 kelompok di RPH Panjalu,” 
jelasnya.

Target sadapan BKPH Ciamis 1,127, 
400 ton, sampai pereode 1 Oktober sudah 
tercapai 811 ton atau 72 %. Masih di bawah 
NPS sebanyak 13 %.  Dari sisi besar jum-

lah sadapan, KPH Ciamis  
rangking 4, tetapi dari sisi 
angkutan  rangking ke – 7 
se-  Divre Perhutani   Jawa 
Barat dan Banten. Namun, 
Asper Ciamis optimis target 
akan terpenuhi sampai akhir 
tahun. 

“Walaupun musim hujan 
sudah  mulai turun, pereode  
2 Oktober sudah mencapai 
26 ton dengan mutu 1,” kata 
Nendih bangga.

Dalam operasionalnya, 
tenaga penyadap meng-
gunakan kadukul, belum 
menggunakan alat sadap 
mekanis seperti mujitech. 

“Topografi dan lokasi 
sangat terjal, sehingga un-
tuk mengoperasikan alat 
sadap mekanis seperti mu-
jitech  tenaga sadap men-
galami kesulitan,” kilahnya. 

“Namun, alat sadap 
mekanis dioperasikan oleh 
mandor sadap apabila ada 

penyadap pulang kampung.”  
Tiap  RPH lingkup  BKPH Ciamis me-

nyimpan masing – masing 1 alat sadap 
mekanis mujitech.

Ditambahkan pula, pihak  berupaya lain 
untuk mencapi target sadapan, yaitu mem-
buka  jalan dari lokasi sadapan menuju TPG.  
Sebelumnya  untuk angkut hasil sadapan 
dari lokasi sadapan ke TPG menggunakan 
alat pikul, sekarang menggunakan sepeda 
motor. 

“Biaya pikul dialihkan ke  bensin,” jelas 
Nendih. “Pengalihan alat angkut ini lebih 
efektif.   Masa angkut tidak lebih dari 15 hari 
atau 1 pereode.” 

MU

BKPH Ciamis Bentuk Kelompok Penyadap 

Asper BKPH Ciamis ( paling kanan  ) bersama KRPH Cikoneng dan Man-
dor Sadap TPG Darmacaang.

Produksi kayu asperan Banjar Selatan 
terbesar untuk tingkat asperan se- Perhu-
tani Drive Jawa Barat dan  Banten tahun 
2014. Tebangan sebanyak 13.330 m3 untuk 
jati tercapai 14.830 m3 atau 112 %. Jenis 
mahoni target sebanyak 3700 m3 tercapai 
3914 m3. Tebangan sudah selesai, tinggal 
penyelesaian administrasi seperti bukti ang-
kutan ke TPK.

“Walaupun lokasi tebangan cukup sulit, 
angkutan  pereode 2 Oktober sudah beres. 
Tidak ada kayu di  di lapangan sehingga ke-
giatan produksi kayu dapat diselesaikan te-
pat waktu,,” kata Asper Banjar Selatan Cucu 
Suhendar kepada BINA di kantor Asperan 
Banjar Selatan, Banjar Kota, Kamis (30/11). 

Lokasi  tebangan yang kondisi  topografi-

nya  curam sehingga menyulitkan dalam 
pengangkutan log  adalah RPH Pamarican 
dan RPH Cisampar. Namun, produksi kayu 
selesai berkat  keras seluruh jajaran BKPH 
Banjar Selatan dan mengerahkan seluruh 
sumber daya yang dimiliki seperti PTO, 
perbaikan sarana jalan yang optimamal. 
“Sampai kesiapan sumber daya mabusia,” 
tambahnya

Upaya yang dilakukan BKPH Banjar 
Selatan agar tebangan lampui target an-
tara lain efesiensi kayu perkakas  sehingga 
perolehan kayu sampai diameter 10 cm.  
pemotongan tonggak serendah mungkin, 
pencermatan dalam pembagian cabang ter-
hadap komposisi sortimen, dan tertib teknis  
dan administrasi.  MU 

Tebangan BKPH Banjar Selatan
Terbesar se-Perhutani Drive Janten

 Asper/KBKPH Banjar Selatan  Cucu 
Suhendar.

BUPATi Pangandaran  
DR Drs H Enjang Naffandy, 
MSi mengucapkan  terima 
kasih kepada Perum 
Perhutani KPH Ciamis , 
karena telah membantu 
meningkatkan  kehidupan 
masyarakat yang tinggal 
di sekitar kawasan desa 
hutan melalui sharing 
produksi kayu.  

Pejabat bupati men-
gatakan hal itu  ketika me-
nyerahkan secara simbolis  
sharing produksi kayu KPH 
Ciamis  2012 kepada  13 
Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH)  
Kabupaten Panganda-
ran.  LMDH wilayah Kab  
Pangandaran mendapat  
sharing produksi KPH 
Ciamis  2012    senilai 
Rp 320.527.841.  Acara 
itu mengambil tempat di  
Obyek Wisata Alam Ci-
tumang RPH Pangandaran  BKPH Pangan-
daran masuk administrasi  desa Bojong, Ke-
camatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, 
senin (13/10/2014).

Adm  KPH Ciamis,  Ir Bambang Juri-
yanto MM, mengatakan penyerahan dana 
sharing  untuk meningkatkan peran dan 
tanggung jawab perusahaan, masyarakat 
desa hutan, serta pemerintah terhadap pen-
gelolaan sumber daya hutan.

Adm KPH Ciamis  mengungkapkan pem-
bagian sharing  itu berdasarkan peraturan 
pemerintah (PP) No 72 tahun 2010 tentang 

Perum Perhutani, SK Direksi Nomor 628/
KPTS/Dir/2010 tentang PHBM, SK Direksi 
Perhutani No 436/KPTS/Dir/2011  tentang 
pedoman  bagi hasil kayu dan surat kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten nomor 150/022.2/Angja/Divre 
Janten tanggal 15 September 2014  ten-
tang persetujuan otorisasi khusus anggaran 
baiaya sharing kayu produksi 2012.

“Luas hutan diwilayah KPH Ciamis 
mencapai 29.890,19 hektar. Sedangkan 
luas areal yang masuk wilayah Pangan-
daran mencapai 16.396,77 hektar atau 55 
persen. Dengan begitu, Kab  Ciamis hanya 

12.480,55 hektar atau 
hanya 42 persen dan 
di  wilayah pemkot 
Banjar mencapai 
1.012,87 hektar,” jelas 
Bambang Jurianto. 

“ P e n y e r a h a n 
dana sharing saat 
ini ,ada sekitar 100 
hektar tebangan kayu 
yang dana sharing-
nya diberikan kepada 
LMDH.  Untuk target 
ditahun 2019, ada 
tebangan kayu lagi 
sekitar 18 ribu m3,” 
tambahnya.

 Adm KPH Ciamis 
mengatakan  dana 
sharing   sebesar 
Rp 721.820.000,-  
dibagikan kepada 
32 LMDH. Terdiri 
dari  19 LMDH di 
Kab.Ciamis dan Pem-
kot Banjar  sebesar 

Rp.401.292.159 dan 13 LMDH berada 
di wilayah Kab.Pangandaran sebesar  
Rp.320.527.841.  

“Pembagiannya disesuaikan dengan 
banyaknya    tebangan di masing-masing 
LMDH,” jelas Bambang Jurianto  

Dalam kesempatan itu  Adm Ciamis  
menyerahkan   bantuan sebanyak  5000 
plances bibit tanaman kepada LMDH yang 
berada di wilayah BKPH Pangandaran un-
tuk ditanam di sumber mata Air. 

Hms Cms/Bubun-MU

Bupati Pangandaran, Terimakasih Perhutani

Foto bersama Bupati Pangandaran  Administratur KPH Ciamis  LMDH dan Peja-
bat.
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BIBIT SUDAH SIAP TANAM - Usai menebang, 
BKPH Banjar Selatan bersiap untuk melaksanakan kegiatan tana-
man. Untuk musim tanam 2014,  ditargetkan untuk menanam seluas 
156,66 hektar terdiri tanaman rutin seluas 13,5 hektar, pembangu-
nan seluas 45,95 hektar, dan crash program seluas 97,21 hektar.

“Saat ini sedang dilakukan pembersihan lapangan, pemasangan 
ajir, dan pembuatan lobang,” terang KBKPH Banjar Selatan Cucu 
Suhendar, beberapa waktu lalu. Lokasi tebangan merupakan eks te-
bangan A dan B, dengan jenis JPP stek pucuk dan silvikultur intensif 
atau silin.

“Untuk persedian bibit sudah tidak menjadi masalah,” tambahn-
ya. Untuk rencana tanaman seluas itu sudah tersedia bibit sebanyak 
137.861 plances. Bibit JPP sebagian berasal dari persemian kebon 
stek pucuk Bantar Waru, BKPH Sanca KPH Indramyu. 

Bibit sudah ditempatkan pada lingkungan kantor asperan Banjar 
Utara sebanyak 70 ribu plances, lainnya sudah didrop di tiap RPH 
lingkungan BKPH Banjar Selatan. “Bibit sudah siap ditanam se-
hingga bulan Desember sudah selesai sesuai dengan tata waktu,” 
pungkas Cucu Suhendar.  MU 

Bibit JPP stek pucuk di depan kantor asperan Banjar Selatan.

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Hutan petak 170 d RPH Gato BKPH 

Tawaran sebagian masuk KPH Kebonharjo  
wilayah Jawa Tengah dan sebagian lainya 
ikut KPH Jatirogo wilayah Jawa Timur. Di 
petak itu, Kamis, 6 November 2014, LMDH 
Wana Mukti Desa Sido Mukti Kecamatan 
Kenduruan Kabupaten Tuban mengadakan 
kegiatan bersama penanaman Porang sel-
uas 3,2 ha.

Hadir dalam kegiatan penanaman ber-
sama tersebut Muspika Kenduruan, baik 
Polsek Kenduruan, Koramil Kenduruan 
maupun Sekcam Kenduruan, 45 orang 
anggota dan pengurus LMDH Wana Mukti, 
Asper BKPH Tawaran dan jajaran, KSS 
PHBM Kebonharjo, Administrtatur KPH Jat-
irogo dan siswa SMK Kehutanan Pekanbaru 

Riau yang sedang magang.
Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Triwa-

hyunita, melalui KSS PHBM, Murtopo, 
mengatakan, manajemen KPH Kebonharjo 
sangat mengapresiasi kegiatan penana-
man Porang oleh LMDH Wana Mukti di 
bawah tegakan. Ini yang dinamakan Peng-
garapan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) 
sebenarnya. Sebab, tanaman porang hanya 
membutuhkan cahaya sekitar 40%. Kondisi 
ini sangat tidak mengganggu tegakan yang 
ada karena tidak terjadi perempelan daun 
maupun cabang pohon yang menaungi 
porang.

Lain halnya jika PLDT ditanami dengan 
jenis palawija. Dimungkinkan masih ada 
kegiatan perempelan daun bahkan cabang 
pohon tanaman. Ini sangat tidak dibolehkan, 

jelas Murtopo. 
“ Apa yang sudah dilaksanakan LMDH 

wana Mukti tolong dijaga dengan baik, 
tanaman porang harus jauh dari aktivitas 
penggembalaan, juga kebakaran biar berha-
sil. Lebih dari itu, PLDT berupa penanaman 
Porang yang dilakukan LMDH Wana Mukti  
segera dibuatkan Perjanjian Kerjasama un-
tuk asas legalitasnya,” tambah Murtopo.

Sementara, Adm/KKPH Jatirogo, Ahmad 
Basuki, dalam sambutannya menyam-
paikan, penanaman Porang oleh LMDH 
Wana Mukti merupakan Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (PHBM) yang sesung-
guhnya. 

“ Yaitu, ada realisasi nyata di lapangan 
yang dilaksanakan Perhutani bersama ma-
syarakat. Apa yang dilakukan Kebonharjo 
sangat bagus maka perlu sekali kita mendu-
kungnya. Kedepan, Perhutani selalu beru-
paya meningkatkan kepedulian terhadap 
masyarakat,” jelas Ahmad Basuki.

Dalam kesempatan lain, Ketua LMDH 
Wana Mukti, Karsono, menyampaikan, 
untuk bibit porang didapatkan dari Nganjuk 
dengan harga Rp 35.000/kg. 

“ Sharing produksi kayu tahun 2013 
lalu langsung kita wujudkan dengan usaha 
produktif berupa penanaman porang.  Tu-
juan kegiatan ini adalah untuk membantu 
masyarakat desa hutan dalam memajukan 
perekonomiannya,” katanya.

Agar supaya usaha produktif LMDH 
Wana Mukti berhasil, kami senantiasa 
mengharapkan bimbingan dari perhutani, 
baik dari KPH Jatirogo maupun KPH Ke-
bonharjo. 

“ Mudah-mudahan kerjasama ini, khu-
susnya LMDH dapat terjalin dengan baik un-
tuk menciptakan kesejahteraan masyarakat 
dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” 
jelas Karsono yang juga anggota Koramil 
Kenduruan itu. 

Hms Kbh/Damien

Tanaman Porang Sebagai PLDT Sejati

KI-Ka : Asper BKPH Tawaran, Danramil Kunduran dan Adm KPH Jatirogo (baju batik).

KPH PARENGAN DIVRE JATIM

“Jarak tanam 5 x 2 itu maksudnya, ang-
ka 5 menunjukkan bentangan antar larikan 
tanaman dan angka 2 adalah rentang antar 
tanaman di dalam masing masing larikan," 
tutur Administratur/KKPH Parengan, Daniel 
Budi Cahyono.

Dengan jarak antar larikan tanaman 
jati sepanjang 5 meter, lanjut dia maka 
akan tersedia lorong lahan seluas 4 meter 
dikalikan rentang panjang setiap larikan 
tanaman.

" Dengan lorong lahan lebar empat me-
ter ini petani dapat leluasa mengoptimalkan 
hasil polowijonya," jelasnya lebih lanjut.

Sedangkan jarak antar tanaman jati 
dalam setiap larikan tanaman yang 2 me-
ter terhitung cukup rapat, sehingga akan 
memacu pertumbuhan tegak ke atas tanpa 
banyak percabangan.

Pola tanam dengan perhitungan 5 x 2  
terinspirasi dari pola serupa yang lebih dulu 
dikenalkan oleh pihak Universitas Gajah 
Mada. Yaitu pola jarak tanam 6 x 2.

" Namun saya modifikasi jadi 5 x 2 agar 
`N` jumlah pohon per hektar masih dapat 
ketemu 1000 batang, sehingga perhutani 
masih bisa untung," kata Daniel Budi Ca-
hyono.

Konsep itu, lanjut Daniel sedang diterap-
kan di lahan percontohan seluas 37,9 hek-
tar, wilayah kesatuan pemangkuan hutan 
(KPH) Parengan.

Langkah inovatif ini diklaim dapat lebih 
menjamin keselamatan tanaman, sejak 
tahapan kelas umur pertama (KU I) atau 
masa pertumbuhan lima tahun pertama, 

sehingga masuk lima tahun kedua 
(KU II).

Asumsi tingkat keberhasilannya 
bisa mencapai 100%.

"Ide dasarnya adalah menye-
diakan lahan yang lebih luas kepada 
petani penggarap, sehingga mereka 
tidak akan lagi mengusik jati sebagai 
tanaman pokok perhutani," tutur 
Daniel Budi Cahyono, Administratur/
Kepala KPH Parengan di petak hutan 
lokasi uji coba, rabu (17/9).

Dengan jarak tanam standar per-
hutani yang 3x3 meter, maka hanya 
akan tersedia interval atau lorong la-
han 2 meter sepanjang antar larikan, 
bagi kegiatan pertanian.

Akibatnya, para petani kurang 
leluasa karena budidaya tanaman 
polowijonya jadi mudah terganggu, 
oleh kelebatan dedaunan tanaman 
jati dan tanaman sela dari masing 
masing sisinya.

Oleh sebab itu, lazimnya para 
petani pun akan lebih mengutamakan 
pertumbuhan tanamannya sendiri, 
dengan menghalangi kelancaran per-
tumbuhan tanaman perhutani.

Akibatnya tanaman perhutani pun 
selalu gagal tumbuh sempurna. Bahkan 
nyaris mustahil dapat selamat bertumbuh 
mencapai umur lima tahun.

Konsep jarak tanam 5x2 dipilih dengan 
pertimbangan akan sama menguntungkan, 
baik untuk perhutani maupun bagi petani.

"Bagi perhutani masih bisa dapat jumlah 
N tanaman jati 1000 per hektar, sedangkan 
petani akan leluasa berbudidaya tanpa 

saling ganggu tanaman," ujar Daniel Budi 
Cahyono.

Menurut Kepala Seksi Perlindungan 
Sumber Daya Hutan (PSDH) KPH Paren-
gan, Noor Imanuddin, luas lokasi uji coba 
itu 37,9 ha. Meliputi luas tanaman tahun 
2013 sebanyak 19,8 hektar dan tahun 2014 
seluas 18,1 ha. 

SJA

Jarak Tanam 5x2 Beri Keleluasaan Petani

Administratur/KKPH Parengan, Daniel Budi 
Cahyono.

Bibit JPP stek pucuk di depan kantor asperan Banjar Selatan.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH LAWU DIVRE JATIM
Kamis 22 Oktober 2014 KPH Lawu Ds 

mengadakan pelatihan pembuatan Bajos 
dan Bajos Pucuk di petak 116 G, RPH Men-
dak, BKPH Wilis Selatan yang berketinggian 
sekitar  970 dpl.

Dalam pelatihan Bajos dan Bajos Pucuk( 
Bacuk ) dihadiri oleh Administratur/KKPH 
Lawu Ds, Ir. Nanang Sugiharto,Msi. Waka 
Adm/KSKPH LLW,AdiNugroho SHut, Kasi 
PADH, Suliyanto SHut, Kaur Tanaman, Kaur 
Lingkungan, Kaur Agraria, segenap Asper, 
dan KRPH serta Mandor Tanam.

Selaku narasumber dalam pelatihan 
tersebut adalah tim dari Puslitbang Perhuta-
ni Cepu yang dipimpin tenaga ahli peneliti Dr 
Ir Budi Widodo MP yang sekaligus sebagai 
penemu pengembangan bibit pinus secara 
Vegetatif Bajos dan Bajos Pucuk( Bacuk )

Pembuatan Bacuk dilaksanakan pal-
ing lambat akhir bulan Agustus atau bulan 
September, prestasi pembuatan bacuk rata-
rata 300 bacuk / HOK, bacuk siap dipanen 
setelah 3-6 minggu ( terbentuk kalus ), 
dalam pelatihan diberikan penyampaian ma-
teri dan praktek lapangan pembuatan bacuk 
yang langsung disampaikan oleh Dr. Ir Budi 
Widodo, MP dan diikuti seluruh peserta 
pelatihan, tidak terkecuali Adm/KKPH Lawu 
Ds, Ir. NanangSugiharto, Msi yang langsung 
terlibat dlam dialog dan diskusi saat praktek 
di lapangan. 

Pada arahan penutupan pelatihan 
Administratur/KKPH Lawu Ds memerintah-
kan jajarannya agar masing-masing KRPH 
untuk membuat Bacu minimal 100 plc. 

Hms LwDs/Eko

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir. NanangSugiharto, Msi mencoba membuat” Bacuk 
“ di ptk 116 g dipandu langsung oleh Dr. Ir. Budi Widodo MP. 

LMDH Bisa
Belajar Di Rumah

Pintar Petani
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
 Wakil Gubernur Jawa Tengah, Heru Su-

jatmoko meresmikan Rumah Pintar Petani 
(RPP) di Desa Kesuben Kecamatan Leb-
aksiu Tegal. RPP tersebut merupakan per-
contohan di Jawa Tengah dari 35 Kota dan 
Kabupaten yang ada di Propinsi tersebut. 
Selain di Kabupaten Tegal RPP baru ada di 
Kabupaten Purworejo.

Peresmian RPP yang merupakan tero-
bosan baru pemprop Jateng ditandai den-
gan pembukaan papan nama dan peninjau-
an lokasi oleh wakil Gubernur, Bupati, wakil 
Bupati, kepala SKPD Adm KPH Balapulang 
dan Adm KPH Pekalongan Barat.

“ Keberadaan RPP harus menjadi sen-
tra informasi bagi petani maupun LMDH, 
karena itu petugas harus stanby.Penyuluh 
harus menguasai ilmu pertanian sehingga 
menjadi sumber informasi kepada para pet-
ani, “ kata Heru

Dalam kesempatan itu Wagug juga pet-
ani agar bisa mengoptimalkan RPP.Dari mu-
lai bermusyawarah, Budidaya, Panen, Pen-
anggulangan hama, Peningkatan kuwalitas, 
peningkatan produk hingga pemasarannya 
agar stabil.

Selain itu Heru berharap agar RPP bisa 
dibentuk di tiap tiap kecamatan, teknisnya 
RPP bisa berinteraksi dan berpadu dengan 
Badan Penyuluh Pertanuan yang sudah ada 
di tiap tiap Kecamatan.

Pelatihan Bajos dan Bajos Pucuk
Administratur KPH Balapulang Divre 

Jateng Isnin Soiban saat mendampingi rom-
bongan sangat terinspirasi dan berterimaka-
sih, harapannya dengan adanya RPP LMDH 
di Kabupaten Tegal wilayah KPHBalapulang 
bisa berpadu ngansu kawruh untuk menun-
jang kberhasilan dan kesejahteraan petani 
Hutan juga.

HmsBp/Djuli.k

Patgab Amankan Tumpukan Kayu Tak Bertuan
KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Minggu, 19 Oktober 2014 sekitar jam 

16.00 WIB Polhutmob KPH Jombang 
bersama dengan Petugas Reskrim Polres 
Nganjuk tatkala melaksanakan Patroli 
Gabungan (Patgab) di wilayah hutan RPH 
Bajang BKPH Krondong masuk wilayah ad-
ministratif Desa Bajang Kecamatan Ngluyu 
Kabupaten Nganjuk mendapat informasi 
terdapat tumpukan kayu yang dicurigai/
diduga illegal. Menerima laporsan itu sontak 
dengan serentak petugas gabungan segera 
menuju TKP yang dimaksud. 

Ternyata benar tempat yang menjadi lo-
kasi terdapat tumpukan kayu yang berada di 
pekarangan Said. Setelah dilakukan pemer-
iksaan ternyata benar adanya barang bukti 
tumpukan kayu Jati yang berbentuk gelon-
dongan dan persegen yang diduga illegal.

Berita dari informan yang disampaikan 
ke petugas Patroli Gabungan oleh Danru 
Polhutmob KPH Jombang Supono, segera 
dilaporkan ke Wakil Adm/KSKPH Jombang 

Barat selaku Korkam KPH Jom-
bang, Y eka Cahyadi S Hut  untuk 
mendapatkan arahan lebih lanjut. 
Selanjutnya diperintahkan ke-
pada pe  tu gas gabungan Polhut-
mob bersama dengan Petugas 
Reskrim Polres Nganjuk untuk 
segera me ngamankan kayu Jati 
hasil tersebut yang berbentuk 
gelondongan dan persegen se-
banyak 266 btg atau sama den-
gan 17.5958 M3 yang tidak ada 
seorangpun mengakui sebagai 
pemilik tumpukan kayu tersebut.

Akhirnya kayu-ka yu te muan 
tersebut dia mankan ke Polres 
Nganjuk dengan menggunakan 
angkutan truk guna proses peny-
elidikan lebih lanjut. 

Hms Jbg/Joko Hari P.

Kayu-kayu yang berhasil dia-
mankan petugas.

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Selangkah demi selangkah kemajuan 

penyelesaian sengketa tanah kawasan 
hutan di KPH Balapulang kini mulai menam-
pakkan keberhasilannya. Para pihak yang 
selama ini terlibat antara lain : Kantor Pajak 
Pratama Tegal, Dinas Pengairan Umum 
Propinsi Jateng PSDA Pemali Comal, PG 
Jatibarang, Pemkab Brebes, Masyarakat 
Songgom dan Perum Perhutani KPH Bala-
pulang telah menunjukkan sikap yang ako-
moditif dan saling menghormati ketentuan 
hukum yang berlaku guna penyelesaian 
sengketa tanah untuk memfungsikan hutan 
sesuai fungsi ekologi yang juga mense-
jahterakan masyarakat Desa sekitar hutan.

Pada saat pendekatan kepada ma-

syarakat khususnya penggarap, diperoleh 
keinginan dari seorang tokoh penggarap 
bernama Dirjo warga Kalopasir-Kecamatan 
Margasari- Kab. Tegal. Bahwasanya mereka 
akan patuh dan menghormati putusan pen-
gadilan tentang status tanah di Blok Kalen-
rembet seluas 200 hektar. 

Hasil pendekatan oleh Tim Restorasi 
Tenurial yang dipimpin langsung oleh Adm/
KKPH Balapulang, Isnin Soiban dengan 
menggandeng Jaksa Pengacara Negara 
Kejaksaan Negeri Brebes dan Kejaksaan 
Negeri Slawi dengan dasar Surat Kuasa 
Khusus Kepala Perum Perhutani Divisi 
Regional Jateng Nomor,35/SKK/Sekdivre/
Jateng/2014, maka Isnin  melalui Jaksa 
Pengacara Negara Kejaksaan negeri Slawi 

mendaftarkan gugatan perdata untuk persi-
dangan pada 20 Oktober 2014.

Berdasarkan data di KPH Balapulang 
sejak tahun 1980-an tanah seluas 200 
hektar diklaim kepemilikannya oleh warga 
Desa Songgom Kabupaten Brebes. Nahkan 
pada 2003 terbit Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang yang diatasnamakan nama warga 
Songgom Brebes sebanyak 381 SPPT di 
lokasi Hutan wilayah KPH Balapulang.

Administratur/KKPH Balapulang, Isnin 
Soiban mengatakan bahwa proses awal 
dari Pulbaket, mediasi dan rapat yang dime-
diasi Pemkab Brebes, maka telah terbit SK 
pembatalan SPPT sebanyak 381 (tiga ratus 
delapan puluh satu) buah berdasarkan SK 
Nomor : 973/1649/2014 Tentang Pembata-
lan Surat Pemberitahuan Pajak terutang 
(SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Kabu-
paten Brebes Tahun 2014.

Kawasan Hutan Negara di KPH Balapu-
lang yang diklaim warga tersebut  tersebar 
di BKPH Margasari dan BKPH Larangan 
seluas 200 hektar yang selama ini dita-
nami tebu oleh oknum cukong tanah yang 
mengatasnamakan petani hutan. Bahkan 
Tim Restorasi KTN KPH Balapulang sudah 
menanam tanaman Kawasan Perlindungan 
Setempet (KPS) di sekitar Sungai Pemali 
Perbatasan Kabupaten Tegal- Kabupaten 
Brebes tanaman jenis buah buahan yang 
dibantu oleh petani Hutan wilayah tersebut” 
.pungkasnya. 

Hms Bpl/Djuli.K

Adm bersama warga Songgom, petani 
hutan bersama tim restorasi  menanbam po-
hon KPH di lokasi KTN BKPH Margasari.

381 SPPT Di kawasan Hutan Negara Dibatalkan

Wagub Jateng Heru Sujatmoko, Bupati Tegal enthus Susmono dan Adm KPH Balapu-
lang saat meresmikan Rumah Pintar Petani.
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WAWASAN LINGKUNGAN

Lagi-Lagi Kayu Putih

Oleh : Dr. Corryanti
Puslitbang Perhutani

Pengantar
Ternyata, saya tertarik untuk menulis 

kembali topik kayu putih dalam media ini. 
Suatu perjumpaan dengan kawan-kawan 
di lapangan di wilayah KPH yang ber-ke-
las perusahaan kayu putih, mensinyalkan 
bahwa kebijakan tentang pertanaman kayu 
putih memang harus diperbaiki. Mengingat 
produk minyak tanaman kayu putih ini men-
jadi jaminan andalan perusahaan, maka 
perhatian komprehensif, menyeluruh, dari 
hulu hingga ke hilir harus dilakukan.

Kalau dulu, penanaman kayu putih 
di wilayah Perhutani lebih mengarahkan 
pada upaya mengatasi masalah-masalah 
tenurial dan konflik sosial, ternyata belum 
selesai persoalan itu ditangani, kini beban 
tegakan kayu putih pun menjadi ganda, 
yaitu menjadi penopang masukan pendapa-
tan perusahaan. Seyogyanya kebijakan dan 
strategi, serta program yang dicanangkan 
sudah bergeser bahkan atau berbeda dari 
sebelum nya. Sebagaimana kata bijak, 
harapan yang luar biasa hendaknya dicu-
kupi dengan upaya yang tidak biasa, harus 
ada lompatan-lompatan. Saya jadi ingat, 
komunitas Perhutani pernah membicarakan 
quantum leaps untuk program-program-
nya… Lalu, apa quantum leaps kayu putih 
untuk mencapai goal mengatasi masalah 
tenurial dan memberi penghasilan minyak 
bagi perusahaan ?

Kayu putih dan Perhutani
Dalam level nasional, sesungguhnya 

bargaining position dari Perhutani untuk 
menjual minyak kayu putihnya amat kuat. 
Sampai dengan hari ini, pemasok utama 
minyak kayu putih bagi industri pasar kon-
sumsi minyak kayu putih masih diduduki 
oleh perusahaan ini. Kalaupun masyarakat 
yang punya akses menanam kayu putih 

dan menghasilkan minyaknya punya andil, 
tetapi Perhutani masih jauh 9 kali lipat. 
Sayangnya, kontribusi ini agaknya belum 
maksimal, masih 18 per sen dari kebutuhan 
nasional yang meliput tidak kurang dari 
1.500 ton per tahun.

Adalah sudah tepat, bila Perhutani, pe-
rusahaan yang diberi kesempatan leluasa 
mengelola hutan di pulau Jawa, kini memi-
liki paradigma pengusahaan sumberdaya 
hutan, tidak hanya berkutat pada kayu (tim-
ber), melainkan juga non timber, hasil hutan 
bukan kayu (dikenal dengan istilah HHbK). 
Konsep kemanfaatan hutan kini semakin 
menegaskan pada tingkatan yang menyen-
tuh urusan sehari-hari masyarakat, seperti 
kesehatan, pangan (agroforestry), energi 
(bio-massa, bio-egy), sumber air, bahkan 
pakaian (mis. pada bambu, rotan).

Menyadari arti penting kayu putih, yang 
merupakan komoditas non kayu ke dua 
setelah gondorukem-pinus, maka kebijakan 
manajemen Perhutani telah mencanangkan 
menanam tanaman kayu putih dengan basis 
genetik unggul. Luasannya tak tanggung-
tanggung, 30.000 ha. Langkah ini dinilai 
positip, karena pertanaman kayu putih di 
wilayah Perhutani agaknya memang perlu 
dievaluasi dan dikoreksi. 

Dengan mengklaim luasan tidak kurang 

dari 16.500-an (informasi 2014). Ha, tana-
man kayu putih menghasilkan produksi 
daun kayu putih rerata tahunan paling tidak 
40.000 ton dengan rendemen minyak kayu 
putih 265 ton, sehingga hanya mencapai 
0,6 per sen. Di samping itu, tanaman kayu 
putih pun masih memberkasi berbagai per-
soalan kesehatan, seperti ancaman hama 
dan penyakit (rayap, kutu), serta lingkungan 
tumbuh yang kritis, yang kemudian secara 

signifikan mempengaruhi produksi daun 
pada saat panen dan menurunkan tingkat 
rendemen minyak saat diproses suling.

Perbaikan yang menjanjikan
Kebijakan manajemen memperbaiki per-

tanaman kayu putih sejalan dengan rintisan 
Puslitbang, yang telah berproses mendapat-
kan kayu putih unggul, dan kemudian mem-
perbanyaknya secara setek. Tahun 2014 ini, 
Puslitbang bersiap mengawal terbangunnya 
kebun-kebun pangkas kayu putih sebagai 
sumber materi perbanyakan dengan cara 
setek pucuk, dengan memberi materi indu-
kan kebun pangkas asal klon-klon terbaik 
menurut kriteria berbiomasa, berrendemen, 
dan kadar sineol yang tinggi.

Bila distribusi benih asal sumber benih 
kayu putih yang indukannya telah me-
lalui seleksi, telah dilakukan Puslitbang 
sejak tahun 2007, dan rata-rata tahunan 
mendistribusikan benih asal sumber benih 
6 kg, (asumsi 1kg menghasilkan bibit jadi 
1 juta, dan pola tanam 1x6 meter), maka 
selayaknya sudah tertanam seluas 20.000 
ha pertanaman kayu putih dengan sumber 
benih yang jelas asal usulnya. Bagaimana 
kondisi tanaman yang perkiraan saya seluas 
20.000 ha itu saat ini, itulah yang kita pikir-
kan bersama untuk dievaluasi.

Masih upaya Puslitbang, di tahun 
2011, rintisan mendapatkan materi  kayu 
putih berkriteria  unggul diteruskan dengan 
menanam tanaman uji klon, yang setelah 
dievaluasi dapat dijadikan sumber benih, 
disebut kebun benih klon. Tahun 2014 ini, 
sumber benih tersebut mulai menghasilkan, 
dan telah tercapai sebanyak 6 kg benih dari 
41 klon teruji.  

Bibit hasil perbanyakan setek siap un-
tuk didistribusi ditanam tidak kurang dari  
40.000 bibit dari 10 klon terbaik secara 
biomasa dan rendemen minyak. Potensi ini 
bisa kita buktikan paling tidak dalam tahun 
2017 dari panenan perdananya. Sejalan 
dengan itu kebun pangkas yang dibangun 
di tahun 2014 dengan indukan unggul yang 
sama akan bisa dipanen pucuk-pucuknya 
dalam tahun 2015.

Upaya menanam dengan setek yang 
berasal dari klon terbaik, serta memban-
gun kebun pangkas untuk materi setek 
kemudian, bila dikawal dan dirawat dengan 
baik, maka jumlah kebun pangkas di seluruh 
wilayah perhutani akan cukup, dan tanaman 
kita telah berganti dengan kayu putih yang 
unggul.

Terus membantu
Perolehan materi unggul kayu putih 

untuk memperbaiki tanaman kayu putih di 

Perhutani saat ini janganlah dianggap se-
buah pekerjaan yang sudah menyelesaikan 
persoalan. Mengapa? Karena, kami sadari 
persoalan tanaman kayu putih di lapangan 
akan berkembang dinamik mengikuti ma-
salah-masalah yang terjadi di sekitarnya. 
Apalagi, bila dikaitkan dengan persoalan 
konflik sosial, tenurial dan masyarakat 
sekitar.

Praktik silvikultur, seperti halnya kombi-

nasi tanaman, pola tanam yang tepat me-
nimbang produktivitas dan permasalahan 
sosial, tentu perlu dipikirkan. Kesehatan 
tanaman kayu putih pun akan menjadi 
pertimbangan utama, karena hama dan pe-
nyakit tanaman mengancam seiring dengan 
perubahan iklim yang dinamik. Lahan hutan 
yang ditengarai banyak mengalami krisis 
hara karena rusak akibat mal-praktik, pun 
harus menjadi perhatian untuk dikaji. 

Semua pemikiran ini tentu berharapan 
agar tanaman kayu putih kita memiliki pros-
pek yang menjanjikan, mengangkat nama 
perusahaan, berkontribusi secara nasional 
dalam konsumsi minyak kayu putih, dan 
pada gilirannya akan berdampak pada me-
ningkatnya pendapatan perusahaan dan 
kesejahteraan karyawannya. Maka kerjalah 
terus dengan baik untuk sebuah harapan. 
Semoga. **

EMPAT tahun berdiri kiprah GNI (Green 
Network Indonesia), sebuah lembaga yang 
fokus pada kegiatan perbaikan lingkungan 
dinilai cukup luar biasa. Lembaga nirlaba 
yang sengaja dibentuk untuk penyadaran 
dan edukasi terhadap masalah lingkungan 
ini gaungnya sudah terdengar dimana-
mana, baik di tanah air maupun luar negri.

Beberapa waktu lalu GNI yang didirikan 
oleh Mantan Direktur Perum Perhutani, 
Transtoto Handadhari atas keprihatinan-
nya terhadap kondisi dan kerusakan ling-
kungan di tanah air, melakukan lawatan 
silaturahmi masalah lingkungan ke Brunei 
Darussalam. Dan sebagai balasannya be-
lum lama ini Green Net di Yogyakarta juga 
menerima sejumlah delegasi bisnis dari 
negara tetangga itu.  

Kenapa pelaku bisnis ? 
“ Ya kita, Green Net tidak hanya beker-

jasama LSM tetapi juga dengan pelaku 
bisnis, karena kita juga ingin mendorong 
perilaku bisnis yang berwawasan lingku-
ngan,” kata Ketua Umum GNI, Transtoto 
Handadhari kepada BINA yang menyam-
bangi di kediamannya Omah Elabu di 
bilangan Patuk, Wonosari Kabupaten Gu-
nung Kidul medio Oktober lalu. 

Jadi, lanjut Transtoto, penyadaran ling-
kungan bukan hanya pejabat saja tapi juga 
pelaku bisnis. Pelaku bisnis pun juga harus 
tahu bahwa lingkungan juga harus dijaga.

Kunjungan sejumlah pelaku bisnis dari 
Brunei itu dikatakan Transtoto juga mem-
buahkan kesepakatan bersama. Yakni 
Green Net berperan menggandengkan 
para pebisnis dari Brunei Darussalam itu 
dengan mitra-mitra bisnis di Indonesia 
untuk melakukan bisnis dengan wawasan 
hijau. 

“ Jadi apa pun isinya dalam kerjasama 
yang mereka lakukan kita punya syarat 
harus diisi dengan pemahaman kelestari-
an alam dan lingkungan,” jelas Transtoso 
sembari bergurau apa yang dilakukan itu 
mungkin dipandang nyleneh. 

Tapi bagi Transtoto apapun yang 
dilakukan kalau memiliki makna, makna 

untuk pelestarian lingkungan ia merasa 
senang-senang saja. Dan Green Net, 
tegasnya merupakan salah satu lembaga 
nirlaba yang fokus di bidang perbaikan 
lingkungan yang disukai pejabat karena 
program-programnya soft dan tidak men-
cari untung dengan mencari-cari dari kes-
alahan sebuah usaha.

“ Program-program kita soft sekali. 
Program kita bukan sekedar edukasi, kita 
juga menggerakan budaya No Cheating 
Indonesia, yaitu sebuah budaya yang 
meng hendaki bahwa setiap pemimpin ha-
rus jujur. Kalau pemimpin tidak jujur mau 
pinternya kaya apa ya ujung-ujungnya jadi 
koruptor atau maling. Nah itulah harapan 
kita (Green Net –red) ke depan bahwa 
disamping orang itu jujur, tertib dan tidak 
curang tetapi juga mengerti lingkungan," 
terangnya. 

In house training

Mantan Dirut Perhutani yang sekarang 
juga punya hobi melukis ini awal tahun 
depan dalam kegiatatan Green Net akan 
melakukan ' in house training' edukasi 
lingkungan ke sekolah-sekolah di wilayah 
Kabupaten Gunung Kidul. Konon kegiatan 
edukasi lingkungan di sekolah itu akan 
dimasukkan sebagai pendidikan tambahan 
muatan lokal (mulok). 

 “ Nanti kita juga akan melakukan 
penanaman bersama sejuta pohon dengan 
melibatkan sekitar 90 ribu siswa. Mereka 
akan melakukan penanaman dan akan 
dinilai dimasukkan raport sekolah mer-
eka sebagai nilai kelestarian lingkungan,” 
pungkas Transtoto. 

Ditambahkan bahwa dalam beberapa 
waktu mendatang Green Net  juga akan 
melakukan kunjungan Thailand untuk studi 
banding ataupun melakukan kerjasama 
dibidang lingkungan. 

S.Widhi 

Program Edukasi Lingkungan GreenNet 
Jadi Muatan Lokal Sekolah 

Ketua Umum (Ketum) Green Net Indonesia, Transtoto Handadhari.

18   BINA |  Edisi  09 Nopember 2014 / Th XLI

18   

BINA |  09 Nopember 2014 / Th XLI 19

 19



Trabas ... Trabas ... Trabas ...

FALSAFAH Trabas itu hebat ! Demikian dikatakan Kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet 
Wibowo MM. Pasalnya kegiatan ‘blusukan’ masuk hutan de-
ngan bersepeda motor, sampai ke pelosok-pelosok dengan 
berbagai haral dan rintangan harus bisa diselesaikan dengan 
kekompakan.

“ Medan seperti apapun bukan merupakan rintangan tetapi 
merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Sama seperti 
dengan bekerja kita di lapangan, semua tidak ada yang na-
manya rintangan tetapi semua adalah tantangan yang harus 
dikerjakan sampai selesai,” jelas orang nomor satu di Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Te ngah itu yang selalu meng-
ingatkan di setiap kegiatan ‘blusukan’ Trabas.

Kegiatan blusukan ataupun turba dengan dengan meng-
gunakan sepeda motor trail dikatakan memang sudah menjadi 
komitmen para pimpinan, sudah menjadi tekad untuk turun 
bersama ke lapangan. Tujuannya, jelas ya agar bisa bersama-
sama melihat kondisi dan pekerjaan di lapangan yang sebenar-
nya.

Blusukan dengan cara Trabas menjadi cara pas untuk me-
lihat pekerjaan dan mengetahui prestasi kerja jajarannya di 
lapangan. Di samping itu sekaligus juga sebagai sarana untuk 
memberikan pembianan dan motivasi jajarannya yang jauh di 
pelosok agar bisa bekerja dengan lebih baik. Bahkan melalui 
kegiatan Trabas juga dibarengi dengan kegiatan-kegiatan so-
sial, di lingkungan karyawan sendiri ataupun pada masyarakat 
sekitar hutan.  

“ Dengan menggunakan motor lebih fleksibel. Karena per-
cuma saja kalau ke lapangan dengan menggunakan mobil, 
karena pasti tidak bisa sampai ke lapangan, hanya lihat-lihat 

saja dari pinggir jalan,” katanya.
“ Turun bersama-sama ke lapangan lebih guyub. Kalau 

panas kita bersama-sama kepanasan, kalau hujan ber-
sama-sama kehujanan. Semua kita lakukan bersama-sama 
dengan senang hati,” jelasnya lebih lanjut dimana dalam 
kegiatan Trabas tersebut bukan untuk mencari siapa pe-
menangnya, tetapi lebih mengutamakan kebersamaan.

Substansinya melalui kegiatan Trabas yang telah dilaku-
kan di semua daerah (KPH) adalah untuk mempererat jiwa 
korsa rimbawan dan juga untuk memupuk rasa kebersa-
maan antara jajaran pimpinan dan jajaran di masing-masing 
daerah. 

Dengan kegiatan Trabas semua bisa membaur, bisa 
saling tatap muka sehingga terjalin komunkasi yang positif 
dengan semua rimbawan. 

S.Widhi

Keterangan foto :
1. Sek.Divre Perhutani Jateng, Arief Hidayat : " luar biasa 
tantangannya."
2.  Kepala Divre Perhutani Jateng, SR Slamet Wibowo  
didamping segenap jajarannya melakukan pembinaa.
3. Meninjau sebuah TPG.
4. Memeberikan reward kepada petugas di lapa ngan 
yang berprestasi.
5. Kegiatan sosial, peduli masyarakat.
6. Kebersamaan lebih diutamakan.
7. Standing, boleh juga.
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POTONG HEWAN KURBAN 
- Hari Raya Idul Adha 1435 H selain sebagai 
momentum  bagi umat Islam untuk menunai-
kan ibadah Haji juga sebagai momentum 
yang tepat untuk berbagi. Perhutani KPH 
Cianjur melaksanakan pemotongan  hewan 
kurban satu ekor sapi. Pelaksanaan ibadah 

kurban itu disaksikan oleh Admin-
istratur Perhutani KPH Cianjur 
H. Henry Purnomo, wakil Adm/
KSKPH Cianjur Selatan, wakil 
Adm/KSKPH Cianjur Utara, Kasi 
PSDH, KTU dan seluruh kary-
awan karyawati KPH Cianjur.

“Tujuan  pemotongan hewan  
merupakan salah satu bentuk  
kepedulian Perhutani KPH Cianjur 
terhadap sesama dan lingkungan 
sekitar,” ucap H Henry Purnomo.  
Daging kurban selain dibagikan 

kepada karyawan dan mandor, masyarakat 
sekitar dan anak yatim piatu. Harapannya 
dengan acara berbagi ini apa yang dilaku-
kan   Perhutani KPH Cianjur menjadi berkah 
dan apa yang dilakukan oleh karyawan  
menjadi ibadah.  

Hms Cjr/Aspth/MU 

KPH MAJALENGKA DIVRE JANTEN
Berbagai inovasi untuk nilai tambah dan 

sekaligus untuk meningkatkan pendapatan 
perusahaan terus dilakukan Perhutani, khu-
susnya KPH Majalengka.  Salah satunya, 
memproduksi  getah dengan kualitas pre-
mium.  Target  produksi getah premium KPH 
Majalengka 2014  30 ton. Ibarat bahan bakar 
minyak, getah kualitas premium seperti BBM  
jenis pertamax.

“Sampai pereode I  September sudah 
tercapai 5,3 ton,” kata Kasi PSDH  KPH 
Majalengka, Pepen Supendi,BScF kepada 
BINA di kantor KPH Majalengka  (22/9/
2014). Selain KPH Majalengka, KPH Suka-
bumi juga  sedang  memproduksi getah 
kualita  premium.

Dikatakan, KPH Majalengka ditun-
juk drive Jawa Barat  dan Banten untuk 
mengembangkan getah kualita\ premium 
karena mutu sadapan bagus  dan bahkan 
menduduki rangking satu, yaitu dengan 
mutu 1 sebesar 90 % dan mutu 2 10 %.  

“Secara keseluruhan mutunya tetap 
nomor satu di lingkungan Drive Jawa Barat 
dan Banyten,” kata  Kasi PSDH KPH  Ma-
jalengka. Bahkan, menurut penilain Divre 
Jawa Barat  dan Banten produksi getah 
menduduki rangking satu, termasuk juga  
produksi  non kayu.

Sementara produksi  getah  premium 
difokuskan pada BKPH Ciwaringin,  kemu-
dian diperluas ke BKPH Talaga. 

“Saat ini, prioriotas KPH Majalengka 
adalah mengamankan target  30 ton dulu, 
Selanjutnya tahun 2015  baru ditambah baik 
jumlah volume  maupun luas sadapannya,” 
tandas Pepen Supendi. 

Sementara target produksi getah non 

Kembangkan Getah Kualita Premium

Kasi PSDH KPH Majalengka Pepen Supandi, 
BScF.

premium KPH Majalengka   380 
ton sudah terealisasi 265 ton atau 
73 %. 

“Sudah di atas NPS dan ting-
gal 15 ton,” tukasnya. Tercapainya 
produksi getah tidak lepas dari 
pembinaan yang dilakukan oleh 
manajemen KPH Majalengka 
mulai dari Adm, Waka KPH, KTU, 
dan Kasi PSDH KPH Majalengka 
selalu  melakukan pembinaan  
secara rutin kepada mandor dan  
penyadap.

Pembinaan itu bukan hanya 
terfokus untuk mencapai target 
produksi,  melain juga bagia-
mana mutu sadapan tetap terjaga 
seperti melakukan penyaringan.  
Mereka juga diharapkan mampu 
memilah mutu 1  dan mutu 2  agar 
tidak tercampur baik ketika masa 
pungut  maupun di TPG. 

“Sehingga ada kepedulian 
mandor untuk menyaring kembali 
di TPG,” jelasnya.

Di sisi lain produk kayu KPH 
Majalengka 2014 dari target 581 

m3 tercapai 691 m3 (118 %). Produksi 
kayu didominasi accasiamangium , kemu-
dian rimba campur lain. “ Tebangan sudah 
beres,” terang Pepen Supandi.

Kenapa tercapai  118 %? 
“Ada  optimalisasi pembagian batang 

dan tambahan dari kayu bakar,”  jawab Kasi 
PSDH KPH Banten. 

Untuk produksi daun kayu putih sudah 
mencapai 115 %. Dari target 1825 ton tere-
alisasi seberat 2092 ton. Namun, masih ada 
PMK di Maja sekitar 15 %. Ini disebabkan 
kapasitas produksi pabrik yang belum men-
dukung. 

“Bulan November  sudah selesai,” kata 

Pepen Supandi, optimis. 

Banyak peluang
Selain menggenjot produksi kayu dan  

sadapan, KPH Majalengka juga menggenjot 
pendapatan dari  sektor hasil hutan bukan 
kayu  atau HHBK. Agar pendapatan di sek-
tor ini fokus, manajemen KPH Majalengka 
membentuk tim pengembangan usaha. 
Salah satu tujuan jangka panjang adalah  
menuju KPH Majalengka  mandiri.

Kasi PSDH KPH Majalengka Pepen Su-
pandi, BScF mengatakan  ada beberapa ko-
moditas yang mampu menambah pendapa-
tan perusahaan seperti padi dan mangga. 
Sementara ini sedang diiventarisasi berapa 
yang digarap dan luasnya berapa. Tahun 
2013,  padi mampu menghasilkan  kotor  
Rp 168 juta dan tahun 2014 ditargetkan Rp 
318 juta. 

Selain itu HHBK jenis mangga  baru 
dapat diinventarisasi seluas 6o hektar. 
Rencananya akan dikerjasamakan dengan  
LMDH dan penggarap dengan konsep 
PHBM. Masih ada lagi kopi,  dan rumput 
gajah. “Potensi itu akan kami garap tanpa 
meninggalkan prinsip – prinsip dalam pen-
gelolaan hutan,” jelasnya.

Sementara ada potensi yang lebih besar 
yaitu peluang usaha galian c  bekerjasama 
dengan pihak ketiga. Payung hukumnya 
sudah ada  yaitu PP 72 tahun 2010. Secara 
tersurat memberi peluang kepada Perhutani  
untuk  bermitra dengan pihak ke-3  melalui 
mekanisme share good will. Kemudian, 
pembangunan tol Cikampek – Palimanan 
pun merupakan peluang emas yang perlu 
ditangkap. Menurut konsep Adm Majaleng-
ka Ir Jejen, MM  di sepanjang jalan itu dapat 
dibangun rest area terpadu, arboretum buah 
– buahan, dan agroforestry. 

MU

KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
KPH Purwakarta menyerahkan shar-

ing produksi kayu 2012 sebesar Rp 222. 
222.974.000 kepada LMDH  di kantor KPH 
Purwakarta, Selasa (29/10). Kegiatan ini 
selain dihadiri seluruh pejabat KPH Pur-
wakarta dari Adm, Waka, KTU, Kasi, KSS, 
Asper, Kaur, dan KRPH, juga dihadiri Ke-
pala  Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan  
Divre Perhutani Jawa Barat dan Banten, Ir  
Taufik Hidayat, Kadishut Kab Subang, dan  
pengurus LMDH.

Adm/KKPH Purwakarta, Ir Mulyadi, MSc 
mengatakan  LMDH yang  mendapatkan 
sharing produksi tebangan kayu tahun 2012 
sebanyak 41 LMDH terbagi tiga kabupaten 
yaitu  Purwakarta, Subang  dan Karawang.

 “ Hasil sharing dapat dimanfaatkan keg-
iatan LMDH  dan kegiatan produktif lainnya,” 
katanya berharap. 

Dalam kesempatan itu, Mulyadi men-
gajak pengurus dan anggota LMDH di tiga 
kabuapten tersebut untuk  kerjasama dan 
berpartisipasi aktif   dalam  keamanan hutan 
dari kebakaran hutan dan pencurian kayu.

Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya 
Hutan Divre Perhutani Jawa Barat dan  
Banten, Ir  Taufik Hidayat mengungkapkan 
dari tahun ke tahun sharing kayu produksi 
semakin menurun dari Rp 480.678.000  
pada tahun 2011 sekarang hanya sebesar 
Rp 222.974.000. 

“ Hal tersebut terindikasi tidak berband-
ing lurus dengan hasil evaluasi yang menun-
jukan data rata rata 90% tumbuh,” kilahnya.

Untuk itu, Taufik Hidayat berharap harus 
ada   terobosan dari Perhutani dan mitra 
( LMDH ), tentang menggali potensi yang 
dapat menghasilkan bagi perusahaan dan 
masyarakat sekitar hutan  yang bergabung 

dengan LMDH.  
“Payung hukum sudah ada yaitu   PP 

No 72 tahun  2010 sebagaimana termaktub 
pasal 8,” jelasnya.

Kepala  Dinas Kehutanan  kabupaten  
Subang mengatakan  kalau dilihat dari ni-
lai sharing tidak ada artinya dibandingkan 
dengan oksigen yang didapatkan dari ke-
beradaan hutan.   Dia pun berharap agar 
Perhutani KPH Purwakarta bersama LMDH  
lebih menggali kawasan hutan untuk wisata 
alam. Hms Pwkt/Rdo-MU

Perhutani Harus Gali Potensi

Rp 240 Juta, Dana
PKBL Disalurkan 

KPH BANYUWANGI DIVRE JATIM
Perm Perhutani KPH Banyuwangi Selatan menyerahkan 

Dana Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
2014 sebesar Rp 240 juta. Penyerahan diberikan langsung oleh 
Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan Ir Agus Santoso, MP di 
ruang kerjanya kepada 4 orang mitra binaan.

Penyaluran dana pinjaman PKBL tersebut dikatakan Agus 
Santoso adalah sebagai kepedulian Perhutani untuk meningkatkan 
usaha produktif masyarakat yang berimbas peningkatan perekono-
mian masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat.

”Perlu kami informasikan KPH Banyuwangi Selatan mulai 1992 
hingga 2014 atau sekarang telah meyalurkan dana pinjaman sebe-
sar  Rp. 2.170.500.000 dengan kategori lancar. Agus meminta kepa-
da para penerima diharapkan untuk tidak menunggak pembayaran 
angsuran demi kelancaran perputaran dana tersebut.

Ditegaskan Agus Santoso agar kerjasama ini harus dijalin se-
cara berkelanjutan dan peran serta kontribusi terhadap Perhutani 
untuk dapatnya ditingkatkan dan didukung, sehingga aspek sosial 
Perum Perhutani terus dapat dirasakan oleh masyarakat.

Hms Bws/Didik N

Rumah Pintar Petani
KPH Balapulang 

DIVRE JATENG
 Wakil Gubernur 

Jawa Tengah, Heru 
Sujatmoko meres-
mikan Rumah Pin-
tar Petani (RPP) di 
Desa Kesuben Ke-
camatan Lebaksiu 
Tegal. RPP tersebut 
merupakan percon-
tohan di Jawa Ten-
gah dari 35 Kota dan 
Kabupaten yang ada 
di Propinsi tersebut. 
Selain di Kabupaten 
Tegal RPP baru ada 

di Kabupaten Purworejo.
Peresmian RPP yang merupakan terobosan baru pemprop 

Jateng ditandai dengan pembukaan papan nama dan peninjauan 
lokasi oleh wakil Gubernur, Bupati, wakil Bupati, kepala SKPD Adm 
KPH Balapulang dan Adm KPH Pekalongan Barat.

“ Keberadaan RPP harus menjadi sentra informasi bagi petani 
maupun LMDH, karena itu petugas harus stanby.Penyuluh harus 
menguasai ilmu pertanian sehingga menjadi sumber informasi ke-
pada para petani, “ kata Heru

Dalam kesempatan itu Wagug juga petani agar bisa mengopti-
malkan RPP.Dari mulai bermusyawarah, Budidaya, Panen, Penang-
gulangan hama, Peningkatan kuwalitas, peningkatan produk hingga 
pemasarannya agar stabil.

Selain itu Heru berharap agar RPP bisa dibentuk di tiap tiap keca-
matan, teknisnya RPP bisa berinteraksi dan berpadu dengan Badan 
Penyuluh Pertanuan yang sudah ada di tiap tiap Kecamatan.

Administratur KPH Balapulang Divre Jateng Isnin Soiban saat 
mendampingi rombongan sangat terinspirasi dan berterimakasih, 
harapannya dengan adanya RPP LMDH di Kabupaten Tegal wilayah 
KPHBalapulang bisa berpadu ngansu kawruh untuk menunjang 
kberhasilan dan kesejahteraan petani Hutan juga.

Hms_bpl.djuli.kAdm KPH Bwi. Selatan menyerahkan dana Pinjaman PKBL 
pada Mitra Binaan
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Modus Baru Ilegal Loging
KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Banyak cara untuk mengelabuhi petugas yang dilakukan pelaku 

Ilegal logging. Termasuk dalam mengangkut hasil kayu curian dari 
kawasan hutan negara, terutama kayu jati. Sejumlah kendaraan 
berbagai merk yang modifikasi juga digunakan pencuri kayu untuk 
mengelabuhi petugas. 

“ Dari mobil station wagon, Avanza, Grandmax, Truk Box, 
semuanya tanpa jok penumpang, hanya tersisa jok sopir saja sudah 
pernah kami tangkap,” kata Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni 
S Hut. 

Namun kesigapan pasukan Polisi Hutan yang dipimpin oleh Pa-
bin AKP Suwarno, SH cara-cara tersebut dapat digagalkan. Seperti 
modus baru yang digunakan adalah mobil station Pick Up L-300 
membawa kayu panjang 3,5 meter nekat ditutupi rumput pakan 
ternak hingga menjulang tinggi. Suwarno beserta anggota Polhut 
dari hasil informan di lapangan bahwa di Desa Buara Ketanggungan 
akan ada angkutan kayu jati Ilegal. Tanpa mengulur waktu pasukan 
pun langsung bergerak menuju Desa dimaksud. 

Ditengah penjalanan, tepatnya di Desa Cisema Ketenggungan 
Brebes berpapasan kendaraan dengan ciri yang sama sesuai infor-
man. 

“ Setelah kami cek ternyata bukan hanya membawa rumput, 
akan tetapi di bawahnya ada timpukan kayu jati persegian,” kata 
Suwarno.

Setelah kami periksa, lanjutnya, pengemudi tidak bisa menunju-
kan SKSHH atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Dua orang 
beserta barang bukti kendaraan dibawa ke kantor KPH Balapulang. 

Administratur/KKPH Balapulang, Isnin Soiban membenarkan 
bahwa tangkapan tersebut murni pencurian. 

“ Kami amankan barang bukti satu Kendaraan L-300 Nopol.G-
1372-WG, dua orang tersangka Ahmad Hamzah bin Ratno alamat 
Ds.Cisema Ketanggungan Brebes, Wasjam bin Sanuri alamat 
Dk.Cikorowok Ketanggumham Brebes, 17 batang kayu jati perse-
gian berbagai ukuran. Setelah kami sidik akan kami kirim BB terma-
suk tersangka ke Polres Brebes, karena TKP nya di Ketanggungan, 
sedangkan kayu akan kami titipkan di TPK Margasari,” katanya. 

Ditambahkan Isnis, pihaknya juga telah mengamankan satu truk 

Colt Diesel Nopol R-1453-LE yang tertangkap di hutan RPH Kali-
lumping, BKPH Linggapada Margasari. Sampai saat ini belum ada 
yang mendatangi untuk mencari Truk tersebut. 

“ Saat disergap semua pelaku termasuk sopir melarikan diri. 
Namun kami sudah mengantongi nama sopir dan pelaku yang kabur 
yang diperkirakan jumlahnnya tujuh orang, sebab mobil tersebut 
biasa digunakan untuk angkutan kayu hasil hutan di wilayah KPH 
Balapulang. Semoga para pelaku bisa menyerahkan ke KPH atau 
ke polres Tegal supaya bisa segera di proses,” pungkasnya 

Hms Blp/Djuli K

Sosialisasi Kamhut
KPH BLITAR DIVRE JATIM 
Gangguan Keamanan Hutan di KPH Blitar akhir-akhir ini cukup 

memprihatinkan, hampir setiap hari terjadi kehilangan 1 - 2 pohon,  
baik pohon KU I maupun KU V. Nilai kerugian sampai saat ini di-
perkirakan sudah mencapai sekitar Rp 2 miliar. 

Beberapa faktor yang menjadi pemicu maraknya  kegiatan illegal 
loging, ditengarai adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan  
warga masyarakat mengenai fungsi hutan.

Untuk itu beberapa waktu lalu atau tepatnya 29/10/2014 bertem-
pat  di Aula Kantor Kelurahan Sutojayan Kecamatan Sutojayan Ka-
bupaten Blitar, Perum Perhutani KPH Blitar mengadakan sosialisasi 
Gangguan Keamanan Hutan (Gukamhut).

Kegiatan dihadiri dan dibuka secara langsung oleh Adm/KKPH 
Blitar, Ir Haris Suseno MM. Dalam sambutannya ia menjelaskan 
bahwa  permasalahan Gukamhut yang akhir-akhir ini terjadi di 
wilayah KPH Blitar bukan hanya menjadi tanggung jawab Perhutani 
semata, namun juga menjadi tanggung jawab bersama dari semua 
elemen masyarakat. 

“ Karena, apabila terjadi kerusakan hutan maka masyarakat juga 
ikut menanggung akibatnya misal terjadi banjir, tanah lonsor atau 
bencana lainnya,” katanya.

Peran serta dan kepedulian masyarakat dalam mencegah ter-
jadinya kerusakan hutan sangat diperlukan seperti melaporkan bila 
melihat kejadian illegal loging. 

Dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Penanggulangan 
Gukamhut, Perhutani menggandeng berbagai pihak sebagai nara 
sumber. Antara lain Kasat Reskrim Polres Blitar Kompol Polisi, Imam 
Baidowi dan Kapolsek Lodoyo Timur, AKP Sudiatmaji. 

Dari Kepolisian (Polres Blitar) mengatakan bahwa Polri  akan 
tetap konsisten memberantas pelaku illegal loging dan tindak pidana 
kehutanan lainnya serta mengajak kepada warga masyarakat agar 
sadar hukum yaitu dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan 
yang melanggar hukum.  

Karena hukum berlaku tidak pandang bulu, apakah pelaku itu 
saudara, pejabat, konglomerat, kaya ataupun miskin, bila seseorang 

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban saat menginterogasi dua 
tersangka didampingi Perwira Pembina Polhut AKP Suwarno, SH

terbukti melanggar hukum maka akan dijerat sesuai perbuatannya,” 
tegas AKP Sudiatmaji.

Sosialisasi Gukamhut tersebut dihadiri tidak kurang 200 orang 
terdiri dari  Kepala Desa di tiga Kecamatan yaitu Kec. Sutojayan, 
Kec. Wonotirto dan Kec. Kademangan, serta seluruh pengurus 
LMDH.

Hms Bltr/Putu

Strada Dipakai 
Angkut Tebangan

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
RPH Soko Gunung BKPH Tawaran KPH Kebonharjo memiliki 

wilayah berbukit-bukit. Bahkan,  di petak tertentu kondisinya sangat 
curam dan terjal. Seperti misalnya, di petak 150 dengan luas 46,6 

ha. Di petak  150  Soko Gunung BKPH Tawaran saat ini sedang 
dilakukan tebang B.

 Kesulitan pertama yang muncul adalah sulitnya angkutan. 
Karena, truk angkutan tebangan yang biasa dipakai tidak berani 
dengan medan ekstrim tersebut. Belum lagi, sulitnya mendapat  
tenaga tebang karena petak tersebut jauh dari lingkungan masyara-
kat desa hutan. 

Kondisi diatas merupakan gambaran singkat mengenai petak 
150 yang saat ini sedang dilangsungkan tebang B. 

“ Bagaimanapun sulitnya akomodasi angkutan,  tebangan B di 
petak 150 harus tetap dilaksanakan. Angkutan biasa tak mungkin, 
pakai Strada pun jadi, kata Asep yang selalu memantau kegiatan 
tebangan tersebut,” demikian dikatakan Asep Ruskandar, wakil Adm 
Kebonharjo  mewakili Adm Kebonharjo, Haris Triwahyunita akhir  
Oktober 2014 lalu. 

Ditegaskan, selain kesulitan angkutan, kendala lainnya adalah 
tenaga kerja. Petak yang sangat jauh dari pemukiman membuat su-
lit mendapat tenaga tebangan. Solusinya, maka mengambil tenaga 
dari desa Ngandang kecamatan Sale dengan kompensasi antar 
jemput. 

“ Jadi, setiap hari kita menjemput tenaga tebang dan kembali 

mengantar pulang jika sudah selesai,” tegas Asep.
Dengan kondisi petak yang terjal dan curam dengan Strada 

dapat diangkut rata-rata 6-8 M3 tiap hari. 
“ Mudah-mudahan cuaca bersahabat sehingga tebangan dapat 

segera diselesaikan. Sebab, jika sudah turun hujan akan makin 
mempersulit kondisi jalannya. Kita perlu memberikan apresiasi ke-
pada sopir Strada yang setiap hari berupaya keras untuk memenuhi 
target tebang B di petak 150 itu yang dipercayakan kepada Suprapto 
, sopir  Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo dan pada saat tertentu juga 
dibantu juga oleh Dian Eka P, Asper KBKPH Tawaran”, jelas Asep.

Hms Kbh/Damin

Kurang dari Sepekan 
Petugas Gagalkan 

Dua Pencurian
KPH  PURWODADI DIVRE JATENG
Polhut Mobil Perum Perhutani KPH Purwodadi  beberapa waktu  

lalu berhasil amankan pencuri kayu jati di daerah Desa Pagergunung 
Kecamatan Brati dari pelaku yang  tertangkap basah saat petugas 
Polhut  melakukan penyisiran di petak  pada sekitar pukul 06.30 
Wib. Tersangka pencuri kayu yang sempat membawa dua batang 
kayu yang akan dibawa pulang, namun dari pengejaran Polhutmob 
dan petugas patroli berhasil menangkap Sukato bin Markum asal 
Dsn. Pagergunung RT.03/02 Kecamatan Brati dan Jasmanto bin 
Pasiyo ( Alm ) asal Dsn. Pagergunung RT.02/02 Kecamatan Brati.  

Keduanya telah melawan petugas namun berhasil diringkus di-
wilayah BKPH Jatipohon. Barang bukti berupa dua glondong kayu 
jati dengan ukuran 1  batang = 270 diameter 13 cm = 0,043 m3  dan  
1 batang = 300 diameter 10 cm = 0,031 m3 = 0,031 m3.   Kedua 
pelaku adalah mantan Pengurus LMDH. Barang bukti lain berupa 
Kapak dan Gergaji potong.

Dalam keterangan secara terpisah Administratur/KKPH Pur-
wodadi melalui Wakil Administratur/KSKPH Purwodadi, Ronny 
Merdyanto.S.Hut mengatakan dalam kurun waktu lima hari petugas 
patrol telah menangkap dua kejadian pencuri kayu, yang lokasinya 
terpisah.

Dikatakan agar pelaku pencurian diproses melalui hukum yang 
berlaku, agar nantinya  tidak mengulang lagi pencurian kayu .

Dalam kurun Lima hari setelah kejadian di wilayah BKPH Jati-
pohon,  petugas juga telah menangkap pencuri kayu jati di wilayah 
BKPH Sambirejo, dengan kejadian. Berawal dari jam 20.30 Wib 
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kawanan pencuri-
kayu telah me-
masuki hutan di 
petak 73 RPH 
Sendangpakelan 
BKPH Sambirejo 
dan wilayah Desa 
Gedangan Keca-
matan Tawang-
harjo dan berasil 
ditangkap tangan 
oleh petugas pa-
troli hutan  mem-
bawa empat belas 
batang kayu jati 
yang sudah dimasukan ke mobil colt diesel No.Pol K 1322 VF milik 
orang tua tersangka Giyarto bin Suratmin Ds. Godan RT.02/06 Ke-
camatan Tawangharjo. Untuk selanjutnya tersangka beserta barang 
bukti diamankan di Polres Grobogan. Untuk diproses hokum lebih 
lanjut. 

Hms Pwd/ Agus Suprijanto

Pejabat dan Staf 24 Jam 
Ikut Patroli Malam

KPH JATIROGODIVREJAWATIMUR
Di kala hutan Perhutani KPH Jatirogo saat digasak oleh komplo-

tan pelaku illegal logging dari Desa Sidonganti yang dipimpin Parto 
Sukiran sekitar tahun 2011 lalu, keuntungan negara menguap ban-
yak sekali hingga belasan miliar rupiah. Dari data di kantor KPH ini 
menyebutkan dengan rincian selama 2011 sebanyak 2.542 pohon 
atau senilai Rp 1.126.044.000. Tahun 2012 sebanyak 9.881 pohon 
dengan kerugian mencapai Rp10.602.977.000.

Kata Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki SHut MM 
ketika ditemui BINA belum lama ini mengatakan bahwa pada 
2013 turun dan yang ditebang dengan jumlah 3.791 atau senilaiRp 
4.671.806.000. 

“ Dia menjarah bersama 500 sampai 600 orang gabungan dari 
3 desa. Bahkan KRPH dan beberapa mandor saya juga pernah ada 
yang disandera dan disakiti,” katanya.

Kondisi sekarang yang ada hutan tersebut sudah berangsur-
angsur membaik. Saat ini ketika dipimpin Achmad Basuki, di setiap 
jalan-jalan atau daerah basic illegal logging tak ada ampun pasti 
disapu bersih. Bahkan belum lama ini pejabat dan staf Kantor KPH 
sudah melakukan kegiatan patroli rutin keluar masuk hutan pada 
malam hari.

Informasi yang didapat di lapangan berdasarkan laporan pejabat 

yang turut berpatroli mampu mengamankan barang bukti hasil tang-
kapan patroli keliling Kasi PSDH dan Wakil Adm/KSKPH Jatirogo 
berupa 1 unit mobil Zebra Pick Up dengan No. Pol. AD 1756 NG 
dengan di bak mobil ini berisi 4 batang kayu besar berkubikasi se-
banyak 1,0052 m³

“Dugaan sementara BB ini adalah milik bos mafia kayu hasil 
jarahan di  hutan. Untuk detailnya kami masih memantau dan 
mengembangkan penemuan-penemuan baru bersama teman-te-
man dari semua Kepolisian Sektor (Polsek) dan selalu kordinasi 
dengan pihak Polres Tuban,” kata DediSopiandi belum lama ini.

Administratur yang belum lama menggawangi KPH Jatirogo ini 
juga telah berhasil meringkus dan telah menjalani sidangnya di meja 
hijau Pengadilan Negeri Kabupaten Tuban. 

Kata Kepala Kejaksaan Negri (Kajari) Tuban, Yuswadi, saat 
dikonfirmasi di ruang kerjanya memastikan pihaknya telah meny-
idangkan seorang alap-alap pencuri kayu hitam bernama Sutikno 
bin Tarsiman, (28). Dia di ketahui sebagai warga Dusun Bangkok, 
Desa Gemulung, Kecamatan Kerek berawal dari informasi A1 yang 
selalu dideteksi keberadaannya di hutan petak 41 f, tanaman tahun 
1997, kelas TBK oleh KRPH Ngelo.

“ Dia merupakan DPO kelas kakap dan berpengaruh yang juga 
ikut dalam kiprah sepak terjangnya PS waktu itu,” ungkap Waka 
Adm KPH Jatirogo, Dedi Sopiandi.

Tutur Dedi, saat ini di Pengadilan Negeri Tuban sebanyak ter-
dapat 10 orang tersangka pencuri kayu gelap hutan KPH Jatirogo 
telah diinapkan di rumah berjeruji besi. Dari 10 orang tersangka 
tersebut, 3 orang sudah masuk P21 Kejaksaan Negeri Tuban.

Selain membersihkan celah-celah mafia kayu gelap dan men-
gusik rumah-rumah yang seringkali dijadikan saran gtempat penim-
bunan kayu tersebut di Jatirogo, Achmad Basuki bersama staf dan 
pejabat-pejabat di lingkup KPH sering berpatroli malam di semua 
wilayah resort pemangkuan hutan (RPH).

“Tiap orang atau personil selalu gabungan dari mandor petugas 
piket di pos PTM masing-masing BKPH.Tiap malam pak Waka dan 
Pak Kasi PSDH rutin cekpos-pos PTM ada pejabat Kantor KPH apa 
tidak,” paparBasuki

“Saat hari libur semua personil KPH Jatirogo siap siaga 24 jam 
penuh. Pejabat-pejabat pada hari Jum’at dan Sabtu pasti banyak 
ngibrit pulkam (red. Pulang kampung). Namun di Jatirogo mereka 
bergilir untuk berpatroli,” tutur Acmad Basuki.

“Ikut berpatroli dengan mengelilingi hutan pada malam hari 
memang mengasyikan, disamping itu pejabat pasti akan mengerti 
susahnya petugas jaga hutan,” kata Agung T, pejabat yang bertugas 
setiap hari sebagai Kasi Keuangan dan Tata Usaha KPH Jatirogo. 

Slamet Riyadi

Kasi PSDH (pakai sarung), Waka Adm berjaket kulit cokelat 
dan Kasi KTU berakos putih pajang saat kontrol POS PTM di Hutan 
BKPH Bate.

Perhutani Ikut Pameran 
Festival Muharram

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Perum Perhutani Bondowoso ikut berpartisipasi  dalam Festival 

Muharram yang digelar oleh Pemkab Bondowoso pada 25 Oktober 
sampai 8 Nopember 2014 di Alun-alun Ki Ronggo Bondowoso. 
Stand pameran Perhutani Bondowoso bergabung dengan Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bondowoso, BPDAS Sampean, 
PG Prajekan, PTP Nusantara XII Blawan dan  PTP Nusantara 
VII Kalisat Jampit dalam stand gabungan “Sektor Kehutanan dan 
Perkebunan”. 

Salah satu produk Perhutani yang menarik perhatian Ir. H. Amin 
Said Husni, Bupati Bondowoso ketika mengunjungi stand Perhutani 
adalah produksi air madu. Setelah mendengan penjelasan petugas, 
ia bersama rombongannya mengajak untuk bersama-sama menci-
cipi air madu dan merekomendasikan air madu ini untuk dikonsumsi 
secara rutin. 

Dalam stand tersebut juga dipertontonkan video pengolahan 
produk non kayu unggulan, proses pembuatan minyak kayu putih 
serta melihat contoh hasil potongan/ blok kayu-kayu kehutanan 
yang cukup menarik perhatian pengunjung, terutama pelajar. Pen-
gunjung juga dapat membeli produk olahan Perhutani yaitu berupa 
air madu, madu, minyak kayu putih dan kerajinan tangan hasil 
LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) binaan Perhutani seperti 
aneka kerajinan dengan bahan dasar batok kelapa dan mebel. 

Pada kesempatan itu, Perhutani juga mengambil peluang untuk 
memperkenalkan visi dan misi Perhutani dengan memberikan infor-
masi seluas-luasnya kepada pengunjung. Aneka pamflet dan brosur 
informatif tentang profil Perum Perhutani,  ulasan aneka macam 
produk Perhutani dan potensi Wana Wisata yang ada di wilayah 
Jawa Timur dibagikan secara gratis kepada pengunjung. 

Festival Muharram 2014 ini merupakan agenda tahunan yang  
bernuansa Islami sebagai pameran edukatif sekaligus sarana pro-
mosi untuk mengangkat seluruh potensi kesenian, lingkungan, bu-
daya, dan ekonomi dengan melibatkan seluruh stakeholders. 

Hms Bdo/Veny

Pengukuran CLI Pejabat
KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Competency level Index atau CLI adalah suatu program pen-

gukuran kinerja karyawan.  Hal ini dimaksud untuk mengukur CLI 
setiap individu akan kinerjanya masing-masing.  Penilaian kin-
erja bukan saja oleh dirinya, tetapi oleh atasan maupun rekan kerja 

dibawahnya untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan 
oleh Perusahaan.

Pelaksanaan Program Pengukuran CLI di KPH Bogor, baru-baru 
ini telah  dilaksanakan dengan  melibatkan seluruh aspek dengan 
jadwal waktu yang berbeda. Tahap pertama dilaksanakan di Kantor 
KPH Bogor dengan melibatkan seluruh  Asisten Perhutani (Asper)  
dengan bimbingan teknis dari Wakil Administratur/KKPH Bogor, 
Imam Widodo S Hut dan Kepala Urusan beserta staf  Sumber Daya 
Manusia KPH Bogor .

Dalam arahannya Imam Widodo menyatakan “ kegiatan CLI 
yang dilaksanakan hari itu, akan terus berlanjut pada jenjang ja-
batan yang lain, dengan sasaran akan menjadi salah satu bahan 
penilaian dalam memenuhi pola karir dan remunerasi Karyawan 
karyawati KPH Bogor”. 

Hms Ggr/Mul

Peringkat Pertama
Kehumasan se-Divre Jatim

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Kerja keras humas KPH Bojonegoro membuahkan hasil 

yang membanggakan selama dua tahun berturut-turut tahun 
2013 dan 2014 meraih predikat Humas terbaik tingkat Divisi Re-
gional Jawa Timur. Selain itu juga meraih Juara III lomba penu-
lisan berita saat acara Pelatihan Dasar Penulisan Jurnalistik.  
Dalam kegiatan tersebut menampilkan nara sumber wartawan 
dari Harian Jawa Post Wilayah Malang.

Kunci dari keberhasilan dalam pencapain kinerja yang baik 
adalah 4 As yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan 
kerja iklas. 

“ Selain itu jangan menunda waktu kalau bisa kita lakukan 
sekarang kenapa harus nanti dan kalau bisa hari ini kenapa 
harus besok dan berprinsip pada 3 M yaitu mulaiah dari diri kita 
sendiri, mulailah dari hal-hal kecil dan mulailah saat ini juga,” 
kata Kaur Humas KPH Bojonegoro, Markum (21/10)

Ia juga mengatakan dalam penerapan manajemen kinerja 
yang baik harus terprogram dan terencana dengan baik se-
hingga mudah dimonitor dan dievaluasi.

Markum berharap mudah-mudahan kinerja Humas kusus-
nya di jajaran Divisi Jawa Timur yang saat ini terbaik ditingkat 
Direksi  semakin lebih baik.

Penyerahan penghargaan disampaikan langsung oleh 
Sekdivre Jatim, Ir Yahya Amin MP di Hotel Seulaw Grend View 
Jl.Flamboyan Batu Malang seperti nampak dalam gambar. 

Hms Bjr/Mrkm
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Perhutani dan Bulog 
Bagi Sembako

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Sebagai bentuk kepedulian Perhutani dan Bulog saat resepsi 

peringatan hari jadi Propinsi ke-69 bagi sembako kepada warga 
kurang mampu. Bantuan sembako tiap paket  terdiri dari 5pc mie 
instan, 1kg gula pasir, I liter minyak goreng, 620 ml kecap dari Per-
hutani dan 5 kg beras dari Bulog Bojonegoro sebanyak 200 paket. 

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin MM saat menyerah-
kan bantuan sembako didampingi Ajun Korkam Mulyana S Hut 
berharap bantuan tersebut dapat sedikit mengurangi beban warga 
kurang mampu.

Sementara Kepala Bakorwil Bojonegoro, Ir RJ Jogy Hendryadi 
juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian Perhutani terha-
dap warga Bojonegoro kurang mampu. Selain itu Kepala Bakorwil 
yang baru menjabat selama kurang lebih 3 bulan juga mengatakan 
mudah-mudahan sinergi dalam kegiatan sosial ini dapat berlanjud 
terus.  

Hms Bjr/Markum

Administratur Bojonegoro saat  menyerahkan sembako kepala 
Bakorwil Bojonegoro di Kantor Bakorwil Bojonegoro.

Air Bersih untuk
Warga Desa Hutan

KPH BLORA DIVRE JATENG
Bentuk kepedulian Perum Perhutani KPH Blora terhadap ma-

syarakat desa hutan dalam menyikapi musim kemarau ini yaitu den-
gan menyalurkan bantuan air bersih untuk masyarakat desa hutan 
di wilayah Perum Perhutani KPH Blora.

 Kondisi di musim kemarau yang berkepanjangan seperti ini 
membuat sejumlah mata air dan sungai di wilayah desa hutan di 
beberapa kecamatan se- Kabupaten Blora semakin sulit didapatkan. 
Hal ini dikarenakan Kabupaten Blora yang secara geografis berada 
di dataran kendeng utara dan sebagian besar wilayahnya berbatu 
padas dan tanah liat membuat mata air di musim kemarau ini sema-
kin sulit didapatkan, sehingga membuat masyarakat desa hutan un-
tuk mendapakan air bersih semakin sulit dan harus rela berangakat 
pagi serta menempuh jarak yang sangat jauh guna mendapatkan 
air bersih.

Untuk itu Perum Perhutani KPH Blora melalui program Perhutani 
Peduli pada 15 Oktober 2014 lalu menyalurkan bantuan air bersih 
sejumlah 28 tangki untuk 14 Desa hutan di tiga kecamatan. Adapun 
maksud dan tujuan penyaluran bantuan air bersih ke desa hutan 
adalah untuk membantu serta meringankan masyarakat desa hutan 
guna mendapatkan air bersih, hal ini dikarenakan air bersih meru-
pakan kebutuhan utama bagi masyarakat untuk keperluan sehari 
– hari. 

Hms Blr/Teguh

Bantuan air bersih Perhutani KPH Blora di Desa Klopoduwur 
Kec.Banjarejo Kab.Blora.

Pelayanan Kesehatan Gratis
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Bertempat di Balai Desa Tawang Rejo Kecamatan Sarang Ka-

bupaten Rembang,  23 Oktober 2014 lalu, Perum Perhutani KPH 
Kebonharjo mengadakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dan 
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Balita. Lebih dari 100 warga 
desa Tawang Rejo mengikuti kegiatan yang dibidangi Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Keamanan itu. Pelayanan 
kesehatan gratis tersebut dipandu langsung oleh tim kesehatan dari 
Puskesmas Sarang Rembang yang dipimpin Kepala Puskesmas 
Sarang Dr.H. Ahmad Fuad.

Administratur/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, yang di-
wakili Kasi PSDHL, Chorirrotun NU, mengatakan, kegiatan pelayan-
an kesehatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi balita 
merupakan salah satu bagian dari jiwa sosial perhutani. Ini kegiatan 
rutin perusahaan dan selalu bergilir dalam pelaksanaannya.

Perhutani tidak hanya peduli pada pengolahan hutan saja, tetapi 
juga sangat memperhatikan kepentingan masyarakat, terutama 
yang berada di sekitar wilayah hutan. Dengan pelayanan kesehatan 
gratis ini perusahaan berharap masyarakat terbantu dalam menjaga 
kesehatannya. Yang sehat semakin sehat yang sakit semoga cepat 
sembuh, jelas Kasi berjilbab itu.

Masih kata Chorirrotun, hendaknya kita bersama-sama t untuk 
dapat menciptakan situasi dan kondisi yang sehat, sehat hutannya 
sehat juga warga setempat. Setelah kegiatan bhakti sosial ini kami 
berharap masyarakat bisa lebih tersenyum karena telah mendapat-
kan pelayanan kesehatan gratis. Mari bersama perhutani kita terse-
nyum, tambahnya.

Sementara, menurut Kepala Desa Tawang Rejo, Tasripin, “kami 
mewakili semua warga desa sangat berterima kasih pada Perhutani 
Kebonharjo yang peduli terhadap kesehatan masyarakat Tawang 
Rejo”. Ini pertama kali kami dapatkan, kedepan semoga bisa ber-
kesinambungan. Dengan perhatian yang telah diberikan perhutani 
pada masyarakat maka kami pun berupaya untuk membantu perhu-
tani dalam menjaga keamanan dan kelestarian hutan, tegas kepala 
desa yang dikenal sangat ramah tersebut. 

Hms Kbh/Damin

Pelatihan Tanaman
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Tanaman merupakan modal perusahaan untuk masa yang akan 

datang, oleh karena itu perlu kerja keras  dan perhatian khusus un-
tuk mempertahankannya. 

Hal tersebut disampaikan Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir 
Toni Suratno MM dalam acara pelatihan tanaman yang diikuti man-
dor tanam, KRPH dan Asper.

Dikatakannya bahwa keberhasilan tanaman itu tidak semata-
mata karena cara menanamnya yang baik, ada beberapa unsur 
yang harus dipenuhi diantaranya harus diperhatikan bibitnya betul-
betul siap tanam dan sehat.

“ Setelah bibit baik dan sehat, lalu persiapan lapangannya atau-
pun lahannya perlu digebrus, pada saat penanaman harus dikontrol 
jangan sampai plastiknya ikut tertanam dengan bibitnya. Setelah 
cara penanaman betul, perlu diperhatikan pemeliharaannya, dan-
girnya, babat tanaman pengganggu, gangguan hama penyakitnya, 
“ kata Toni.

Toni berharap seorang mandor haruslah tekun, rajin dan ulet 
serta ramah terhadap pesanggemnya, keberhasilan tanaman akan 

menjadi nyata dikala mandor tanam yang mengelola tanamannya 
rajin, teliti dan berdedikasi tinggi dalam pekerjaannya.

“ Tanaman akan berhasil dengan baik kalau petugas sering 
menengok lokasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh 
pada lokasi yang menjadi tanggung jawabnya,” ujarnya.

Toni mengajak jajarannya untuk bersama-sama mengerjakan 
sesuatu  dengan hasil yang memuaskan dan membanggakan baik 
tanaman, produksi getah dan kayu dan juga bidang lainnya.

“Sedikit upaya akan kami hargai, jadi janganlah jika sudah jelek 
menjadi patah semangat, mari kita berupaya memperbaiki agar bisa 
menghasilkan sesuatu yang bisa membanggakan,” tambahnya. 

Hms Kds/Agus

Mencintai Lingkungan 
dengan “Gila Jepret”
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM 
Belajar mencintai alam dan budaya dapat dilakukan den-

gan cara unik dan menyenangkan. Seperti kegiatan Komunitas 
Fotografi Mojokerto bersama Perhutani Mojokerto menggelar 
kegiatan fotografi yang diberi label “Gila Jepret” bertempat di 
Tempat Penimbunan Kayu Perhutani, Trowulan, Mojokerto, 
Minggu, 26 Oktober 2014.

Tak kurang 140 fotografer berbagai profesi berasal dari 
wilayah Malang, Surabaya, Jombang dan Mojokerto mengikuti 
event edukasi cinta budaya dan lingkungan tersebut. Bahkan 
Komandan Kodim 0815 Mojokerto, Letkol ARM Putranto  Gatot 
Sri Handayani S.Sos. terlibat didalamnya.

Gatot  mengaku sangat mendukung acara semacam ini. 
Sebab dapat menanamkan benih cinta lingkungan dan budaya 
dalam diri kita sendiri, keluarga dan anak-anak sejak dini. Ke 
depannya, perlu diadakan event lanjutan. 

Upaya menjaga Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh 
siapapun tanpa terkecuali. Memperlihatkan foto-foto yang “apik” 
tentang lingkungan hidup adalah bagian dari upaya yang dapat 
kita lakukan untuk merawat bumi kita tercinta. “Utamanya untuk 
anak-anak agar belajar mencintai alam lingkungannya sejak 
dini”, ujar Gatot.

Sedangkan Roul Amru, salah seorang peserta yang juga 
seorang Protokoler Pemkab Mojokerto mengatakan; event  minggu 
ini merupakan salah satu perwujudan rasa cinta lingkungan dari 
beberapa komunitas fotografi.  Acara yang digawangi oleh pecinta 
fotografi Mojokerto (Gila Jepret) ini sengaja menampilkan beberapa 

Dari kiri ke kanan: Dr.H. Ahmad Fuad (Kepala Puskesmas Sa-
rang), Chorirrotun NU (Kasi PSDH), Tasripin (Kepala Desa Tawang 
Rejo), Yudi Susanto (Asper BKPH Sale) dan Murtopo (KSS PHBM)
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obyek manusia dengan berbagai karakter pewayangan dengan latar 
belakang suasana tempat penimbunan kayu yang begitu eksotik. 
Peserta diberikan kebebasan untuk mencari obyek yang ada.  Se-
lain sebagai latihan unjuk gigi, ajang ini merupakan batu loncatan 
bagi Komunitas untuk mengenalkan sadar cinta lingkungan pada 
peserta “Gila Jepret”.

Event yang pertama kali diadakan ini di harapkan dapat menjadi 
gerbang pembuka bagi ajang  selanjutnya yang rencananya akan 
dijadikan sebagai salah satu media kampenye Cinta Lingkungan 
dan budaya. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Sejumlah Aset 
Ditawarkan Kepihak Luar

Seiring akan diterapkannya KPH Mandiri beberapa aset yang 
ada di KPH Mantingan akan di kelola atau dikerjasamakan dengan 
pihak ketiga sebagai terobosan baru untuk mendapatkan masukan 
seiring berkurangnya potensi kayu. 

Dikatakan Adm/KKPH Mantingan, Teguh Jati Waluyo bahwa 
dalam berbisnis harus ditangani oleh orang yang tepat.

“ Artinya dia tahu pasar bisnis dan persoalan dalam melakukan 
bisnis. Sehingga kita bisa eksis dan lancar. Kajian yang akan kita 
kembangkan untuk pihak ketiga juga harus matang dan terstruktur 
aturan mainya. Kita tidak bisa asal-asalan. Bisnis ini harus men-
guntungkan!!   Kita punya banyak tanah yang potensial untuk di 
sewakan kepada pihak ke tiga mulai dari tanah DK dalam perkotaan 
maupun tanah-tanah DK yang ada di sekitar desa diluar kawasan,” 
jelasnya.

Ditegaskan, dalam berbisnins jangan sampai pihak ketiga apriori 
dulu kepada Perhutani. Karena banyaknya birokrasi yang ada di kita. 
Ini harus dipangkas kalau ingin bisnis lancar. Karena banyak pihak 
ketiga yang sering mengalami kesulitan karena rumitnya birokrasi di 
Perhutani. Untuk itu team perlu mengkaji siapa nantinya yang pas 
dan cocok dalam menangani Bisnis di KPH Mantingan. 

Tahun 2012 kita bahkan melampaui target luar biasa dari Rp 60  
juta menjadi Rp 666 juta dari hasil ketela meski sebagian sudah di-
larang. Untuk tahun 2014  sampai bulan September 2014 mencapai  
Rp 61.877.158 . 

“ Kita akan   mencoba menggali potensi di luar ketela pohon. 
Yang paling representatif dalam jangka pendek saat ini tanah di 
lokasi Terminal Kota Rembang yang dipakai perumahan Perhutani 
dan Tectona yang sekarang dipakai oleh kantor KBM. Yang seka-
rang bisa dipakai di buat Hotel  ataupun Swalayan,” tegasnya.

Model KPH Mandiri memang perlu penguatan organisasi dan 
kematangan dalam terjun di dunia bisnis. Semua komponen yang 
berkaitan dengan bisnis dibutuhkan orang-orang yang punya skill 
tinggi dalam menjalankan bisnis. Agar nantinya kelangsungan bisnis 
bisa berjalan lancar dan tidak tersendat, dibutuhkan pemikiran dan 
analisis yang matang dalam menjalankan suatu bisnis baik properti 
maupun wisata. 

Sementara itu Ketua Team Optimalisasi aset Moch Risqon S.Hut 
telah memetakan beberapa lahan yang kiranya bisa digunakan dan 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

“ Kita memang punya beberapa lahan yang strategis. Tinggal 
kita menganalisis dan mencari pihak ketiga untuk dapat beker-
jasama di bidang properti,wisata maupun sewa lahan. Saat ini baru 
sebatas sewa lahan dan beberapa bangunan untuk rumah makan. 
Seperti Gedung Rimbani saat ini digunakan sebagai rumah makan 
Jabrik Resto,” katanya. 

B eberapa aset KPH Mantingan yang sedang ditawarkan oleh 
pihak ketiga yang ada dilingkup KPH Mantingan diharapkan bisa 
dikerjasamakan dengan pihak ketiga. 

Hms Mtg/Sigit K

Bantu Masker dan Air 
Bagi Warga Pulosari 
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat, bertempat di 

pelataran kantor Desa Penakir Kecamatan Pulosari Kabupaten 
Pemalang beberapa waktu lalu Perhutani KPH Pekalongan Barat 
membantu masker dan air bersih kepada warga desa di sekitar 
lereng Gunung Slamet bagian utara yang rentan terkena abu vul-
kanik.

Sebanyak 1.600 masker dibagikan langsung oleh Administratur/
KKPH Pekalongan Barat,  Anton Fadjar Agung kepada warga Sire-
meng  yang berjarak 6 km dari puncak Gunung Slamet. 

Sementara akibat kemarau yang berkepanjangan menyebabkan 
banyak sumber air dan sumur mengering yang menjadikan warga 
kesulitan air. Menurut warga Desa Mereng Kecamatan Pulosari 
Purwanto, kesulitan air bagi penduduk tersebut dirasakan sudah 
sejak Juli lalu.

Sejak itu belum pernah turun hujan, sehingga sumber-sumber 
air mengering. Untuk memasak dan minum sehari-hari warga men-
gandalkan bantuan air dari Pemkab maupun lembaga lainnya yang 
datang ke Pulosari. 

Warga mendapat bantuan air bersih dari Perhutani KPH Pe-
kalongan Barat, selasa (30/9). Bantuan yang diberikan sebanyak 
50.000 liter untuk lima desa, yaitu Desa Cikendung, Siremeng, 
Penakir, Gunungsari dan Clekatakan. Air bersih diserahkan secara 
simbolis di dukuh Sarangan Desa Penakir disaksikan Camat Pulo-
sari BPM Wibowo.

Administratur Perhutani KPH Pekalongan Barat Anton Fadjar 
Agung Susetyo mengatakan, jumlah air yang diberikan kepada 
warga di lima desa sebanyak 10 tangki atau 50.000 liter.

.Dengan adanya bantuan air bersih dari beberapa lembaga 
pemerintah maupun swasta diharapkan kekurangan air bersih 
warga Kecamatan Pulosari bisa teratasi. Warga bisa mendapat air 
secara merata. 

Hms Pkb/Tofikpurwa.

Teguh Jati memberikan cinderamata kepada Supardi, pesanggem  di petak 113 BKPH Kebon.

Safari Area Cek 
Persiapan Tanam 2014

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Dalam kesiapan  memasuki musim tanam 2014 mendapatkan 

perhatian serius dari Adm/KKPH Mantingan, Ir Teguh Jati Waluyo.  
Keseriusan ini ditindaklanjuti dengan Safari Area pada awal 
Nopember 2014 dengan negerahkan 100 karyawan, baik yang di 
kantor maupun di Kantor BKPH. Sejumlah karyawan kantor dan 
mandor di 6 BKPH menggunakan segala jenis untuk ikut safari kes-
iapan tanaman di KPH Mantingan.

Kegiatan Safari kesiapan Tanaman dilepas oleh secara Resmi 
oleh Danramil Sulang Kapten Kun Muhandif yang didampingi 
ka Polsek Sulang AKP Mansur SE. Kegiatan dipimpinlangsung 
oleh Adm/KKPH MAntingan, Teguh Jati yang di dampingi Pabin 
Mantingan AKP Wijaya, Kasi PSDH Satya Riyadi. Safari Kesiapan 
Tanaman menempuh jarak 75 KM melalui medan yang amat terjal. 
Dari sekitar 100 orang ada 10 karyawati yang ikut membonceng 
dalam mengikuti tour. 

“ Ini pengalaman yang pertama bagi saya ikut trabas dengan 
medan yang cukup terjal dan debu yang luar biasa banyaknya,” kata 
Lestari, Sp Bangunan yang membonceng Kaur Sarpra, Suharis. 
Yang lebih unik lagi Sumijan, dengan mengendarai kendaraan 
Honda jenis Supra ikut melintasi jalan terjal turun naik dan motornya 
mampu menempuh medan yang penuh haral tersebut.

Start dari Kecamatan Sulang rombongan menyusur desa 
Pinggan merambah wilayah-wilayah hutan BKPH Ngiri dan Pasedan 
sebelum sejenak rombongan berhenti di petak 113 RPH Sendang 
BKPH Kebon.

Dikesempatan itu Teguh Jati menyempatkan untuk menyampai-
kan cinderamata kepada pesanggem Mbah Supardi. 

 “ Mbah njenengan ini termasuk Pahlawan Lingkungan. Mula 
niku menejemen KPH Mantingan matur nuwun sanget nek pen-
jenengan ngolah tanduran karo ngrumat alas niki kanti sae. Niki 
ampun didelok rupine nanging kepedulian menejemen kaleh para 
pesanggem teng wana saget ngertos angele nggawe alas. Ngoten 
nggih Mah ?,” kata Adm KPH Mantingan, Teguh Jati Waluyo dengan 
bahasa Jawa halus yang maksudnya bahwa Mbah Supardi adalah 
pahlawan lingkungan yang telah berjasa merawat hutan dengan 
baik. Maka sebagai rasa terima kasih KPH Mantingan memberikan 

penghargaan kepadanya. 
Memasuki musim tanam 2014 ini Adm berharap ada kepedulian 

dari semua karyawan.
“ Kita dituntut untuk dapat menghutankan kembali tanah-tanah 

kosong sehabis kegiatan tebangan dan juga tanah yang gagal 
tanamannya. Untuk tahun 2014 ini tanaman kita harus baik dan bisa 
mendapatkan juara tingkat Divre Jateng,” tegas dia dalam kegiatan 
safari berakhir di Pos Sriwing Hutan desa Kalinanas. 

Hms Mtg/ Sigit K

Trabas Bareng Kodim 0117
KPH PURWODADI DIVRE JATENG 
Perum Perhutani KPH Purwodadi bergabung Trabas dengan 

Kodim 0717 Purwodadi dalam rangka turut memeriahkan HUT TNI 
ke-69 dan peringatan Hari Pahlawan. Tak kurang dari 450 peserta 
ikut dalam trabas tersebut yang pemberangkatannya dilakukan oleh 
Dandim 0717 Purwodadi, Letkol Inf Jaelan dari alun-alun kota Pur-
wodadi (26/10). Tampak turut terlibat dalam kegiatan itu Bupati Gro-
bogan Bambang Pudjiono,SH, Kapolres Grobogan AKBP Langgeng 
Purnomo dan Sekwan DPRD.

Turut memeriahkan HUT TNI ke-69 dan peringatan Hari Pahla-
wan tersebut komunitas pencinta Jeep yang datang dari dalam dan 
luar daerah yang sedikitnya ada 175 peserta.

Adm/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fajar Agung menyerahkan 
bantuan masker kepada masyarakat.
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Sementara itu di akhir Oktober lalu jajaran KPH Purwodadi juga 
menggelar acara tauring sendiri ke waduk Kedungombo.  

Sekitar 34 peserta turut ambil bagian baik unsur pimpinan 
maupun karyawan. Antara lain Wakil Adm/KSKPH Purwodadi Rony 
Merdyanto S Hut dan Kasi PSDHL Dwi Anggoro Kasih  Pemberang-
katan peserta dilakukan oleh KTU KPH Purwodadi, Mulyono SH. 
Karena kegiatan tersebut hanya sekedar kegiatan refreshing Mu-
lyono juga berpesan agar kekompakan lebih diutamakan. 

Hms Pwd/Agus Suprijanto

Sukamto, Pejabat 
Perhutani yang Peduli

KPH JATIROGO DIVRE 
JATIM

Ketua Karang Taruna 
Kabupaten Tuban, Nur Ahsan, 
S.Pd, mengatakan ada seorang 
pria muda yang bekerja seb-
agai pejabat daerah di Perum 
Perhutani sebagai Asisten 
Perhutani BKPH Bate telah 
mengabdikan diri menjadi panu-
tan bagi masyrakat Bangilan dan 
sering berkontribusi dalam berb-
agai kegiatan Karang Taruna.

“Meski sebagai pegawai, 
dia tidak riskan selalu mengajak 
anak-anak muda untuk meman-
faatkan potensi diri anak muda 
di sekelilingnya,” ungkap Nur 
Ahsan.

Bahkan menurut Nur, 
Sukamto, Asper BKPH Bate 
KPH Jatirogo ini menjadi spirit 
kaum muda sebagai kader 
bangsa untuk mengeksplore 
potensial dalam arti positif.

“Belum lama ini, Sukamto 
mempelopori lomba catur tingkat 
umum dan anak-anak usia 

sekolah dasar se kecamatan Bangilan. Bahkan dia mengobarkan 
pengahasilannya dan bantuan teman kerja Perum Perhuani KPH 
Jatirogo untuk berpartisipasi pendanaan hadiah dan akomidir lain-
nya,” imbuhnya.

Tepatnya pada tanggal 26 Mei 2014 tak tanggung-tanggung 
dana dari Sukamto Cs terkumpul hampir Rp 10 juta untuk mendanai 
Bangilan Catur Cup II di Gedung Serba Guna, Bangilan. Kemudian 

tidak berselang lama, laki-laki kelahiran kecamatan Bangilan ini juga 
melakukan hal yang sama dengan mengajak tokoh sekitarnya dan 
Perhutani kembali mengadakan Kejuaraan Catur Pelajar Bangilan 
pada tanggal 15 September 2014.

“Pak Asper selain mendorong anak-anak muda di masyarakat 
umum, yang saya tahu justru teman-teman Polisi Hutan (Mandor 
Alas_red). juga diikutkan untuk berpartisipasi lomba kecerdasaan 
itu,” ungkap Kandi, KRPH Guwaran, BKPH Bate saat ditemui di 
petak hutannya.

Pantas saja Nur Ahsan tidak berlebihan jika telah memberikan 
secarik kertas berupa penghargaan kepeloporan kepemudaan un-
tuk kabupaten Tuban tepat pada hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 
2014.

“Saya tidak mengenal secara pribadi (Sdr. Sukamto) hingga 
turunnya piagam ini, info valid dari jajaran kami di lapangan khu-
susnya unsur pemuda bahwa kegigihan dan kepedulian sosial yang 
dilakukan nama tersebut adalah catatan tersendiri yang layak untuk 
mendapatkan legimitasi. Semoga dia bisa menjadi suri tauladan 
bagi yang lain,” tegas Nur Agsan. 

Slamet Riyadi

Pertamina Seismik 2D
di Wilayah Mojokerto

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) dipastikan akan 

kembali  melakukan proses seismik di wilayah Perum Perhutani 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto.

Hal tersebut ditandai dengan suatu proses peninjauan lokasi 
bersama stakeholders terkait dan pembuatan berita acara pemer-
iksaan dalam rangka bagian dari pengajuan pinjam pakai kawasan 

hutan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, papar Dari-
ono Budi S, Kasi Pemantapan dan Pemetaan Kawasan Hutan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jawa Timur dihadapan Forum Pimpinan Daerah 
(Forpimda) Lamongan, Kepala Dinas instansi terkait, Camat, Kapol-
sek, Danramil Ngimbang, serta Administratur Mojokerto bersama 
jajaran di Kantor Perhutani BKPH Ngimbang, 28 Oktober 2014.

Administratur/KKPH Mojokerto, Agus Sarwedi mengatakan jika 
dari hasil studi seismik 2D yang telah dilakukan Pertamina EP, ter-
dapat kandungan minyak dan gas (migas) di wilayah kawasan hutan 
BKPH Dradah dan Ngimbang, tentu itu merupakan berkah tak ter-
hingga bagi masyarakat sekitar hutan dan Kabupaten Lamongan. 

“Oleh karena itu Perum Perhutani sebagai pemangku wilayah 

Sukamto, Asper BKPH Bate 
KPH Jatirogo.

akan membantu dan memberikan dukungan penuh dalam proses 
perijinan hingga kegiatan eksplorasi - eksploitasi,” papar Agus Sar-
wedi.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, pemaparan 
hasil cek lapangan dan diakhiri dengan penanda tanganan Berita 
Acara Pemeriksaan sebagai bagian kelengkapan pengajuan pinjam 
pakai kawasan hutan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Kukuhkan Masyarakat 
Peduli Api (MPA)

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Masyarakat Peduli Api (MPA) Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) wilayah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Mojokerto, resmi dikukuhkan, Akhir Oktober 2014 lalu.

Pengukuhan dilakukan oleh Waka Koodinator Keamanan Perhu-
tani Mojokerto, Agus Sulthoni di RPH Kedungwangi, BKPH Mantup 
dihadapan ratusan masyarakat desa hutan yang tergabung dalam 
Forum Komunikasi (Forkom) LMDH se-KPH Mojokerto.

Pengukuhan Masyarakat Peduli Api merupakan aplikasi nyata 
dari “Gerakan Satu Desa Masyarakat Peduli Api” sesuai instruksi 
Presiden Republik Indonesia. Inisiasi tersebut juga  didorong him-
bauan Kepala Divisi Regional Jawa Timur melalui surat nomor 
304/058.2/LinSDH dan Kelsos/Divre Jatim tanggal 20 Oktober 2014, 
tentang Gerakan Satu Desa Masyarakat Peduli Api.

Agus Sulthoni mengatakan; sebetulnya gerakan bersama ma-
syarakat sekitar hutan dan stakeholders atau para pihak terkait 
dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 
hutan selama ini merupakan kebiasaan yang telah dilakukan.

Bahkan berimplikasi pada penurunan intensitas kebakaran 
hutan dan lahan lantaran pihaknya terus melakukan upaya pence-
gahan. Salah satunya dengan membentuk kelompok masyarakat 
pemantau api di setiap LMDH se-KPH Mojokerto yang anggotanya 
masyarakat sekitar hutan peduli api. 

Mereka ini rutin memantau dan melaporkan titik-titik api atau 
kebakaran di seluruh wilayah hutan KPH Mojokerto kepada Pos 
Waspada Kebakaran Hutan yang ada di tiap BKPH dan diteruskan 
ke Poskodal yang ada di Kantor KPH Mojokerto. “Merekapun aktif 
ikut membantu upaya pemadaman bersama petugas Perhutani 
yang ada”, imbuh Agus.

Tidak berhenti itu saja, inovasi di bidang peralatan pemadam 
terus dilakukan pihaknya. Mulai modifikasi mobil pemadam, peny-
emprot api model rangsel punggung, bahkan alat gepyok dan piranti 
pemadaman api di hutan.

Karena beberapa tahun terakhir ini bencana asap menjadi 
sorotan dunia internasional, bahkan indonesia dikecam sebagai 
pengekspor asap. Hal ini yang memicu perusahaan untuk bersinergi 
baik dengan pihak pemerintah maupun masyarakat untuk bersama-
sama menanggulangi masalah kebakaran hutan.

‘’Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) merupakan salah 
satu jawaban dalam pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan 
lahan, dengan adanya pengukuhan ini kami berharap masyarakat 
paham bagaimana memadamkan api dan mencegah terjadinya 
kebakaran hutan dan makin meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk tidak membakar hutan saat pembukaan lahan”, Agus menam-
bahkan.

Ketua LMDH Wana Lestari, Markat menyambut antusias pem-
bentukan MPA di desanya, ia meminta kepada Perhutani untuk 
komitmen bersinergi dalam melakukan pencegahan terjadinya 
Kebakaran Hutan begitu juga dengan MPA untuk menjadi yang ter-
depan jika terjadi kebakaran hutan.

‘’Kami meminta kepada MPA untuk tanggap jika terjadi keba-
karan hutan dan lahan di sekitar desa, jangan sampai jika terjadi 
kebakaran tidak ada yang nongol dalam memadamkan kebakaran 
dan kami juga meminta kepada pihak Perhutani serta pemerintah 

untuk dapat membantu desa kami jika terjadi kebakaran baik tenaga 
maupun alat”,  tegas Markat.

Selain mengadakan simulasi pemadaman kebakaran hutan 
menggunakan mobil modifikasi mesin penyemprot air bertekanan 
tinggi, dalam pengukuhan juga diberikan atribut perlengkapan 
MPA.

Hms Mjk/Eko Eswe

Kesepakatan Bersama 
Isu Lingkungan

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Sebagai Implementasi Peraturan Presiden No 54 Tahun 

2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Program Study Magister 
Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran, Perhutani KPH Cianjur, 
Kepala BLHD Kab Cianjur, Kepala Desa Cijedil, Kepala Dusun 
Pameungpeuk dan LMDH Desa Cijedil melaksanakan kesepakatan 
bersama dalam isu lingkungan konservasi dan pengelolaan sumber 
daya alam berbasis masyarakat. Kesepakatan ini di tandatangani 
pada 28 Oktober 2014 di Ballroom Rumah Makan Ikan Bakar 
Cianjur.

Obyek kesepakatan ini adalah kawasan hutan Negara yang 
dikelola oleh Perhutani KPH Cianjur petak 49,50, 51,52, 53,54, 
55 RPH Cijedil BKPH Cianjur termasuk dalam wilayah administra-
tif Pemerintahan Desa Cijedil Kecamatan Cugenang Kabupaten 
Cianjur. Kegiatan ini bertujuan memelihara kawasan resapan air 
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KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE KATENG -  Bertempat 
di Aula Kantor Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat (14/10) 
berlangsung serah terima Jabatan Kepala Urusan Keuangan Pe-
kalongan Barat dari Mulyono kepada Nok Komariningsih. Untuk 
selanjutnya Mulyono akan menempati pos barunya sebagai Kepala 
Urusan Keuangan di KPH Balapulang

Serah terima disaksikan oleh Adm KPH Pekalongan Barat dan 
unsur pimpinan dilingkup KPH Pekalongan Barat segenap Asper, 
KSS dan Kepala Urusan sebagaimana tampak pada gambar.

 Hms Pkb/Tofik Purwa

untuk menjaga fungsi hidrologi, mencegah erosi, mencegah banjir, 
sedimentasi serta mengurangi dampak bencana alam goelogi.

Sebelum penendatanganan kesepakatan ini telah dilaksanakan 
serangakaian pertemuan, diskusi, dan survey lapangan rentan wak-
tu bulan april - September 2014. Kesepakan ini disepakati oleh para 
pihak dalam pengelolaan perlindungan sumberdaya alam berbasis 
masyarakat, mengurangi tekanan pada ekosistem, pengkayaan je-
nis-jenis tanaman pada ekosistem binaan.

Rencana dari perogram ini adalah Pengembangan kelem-
bagaan (Revitalisasi, kelembagaan LMDH), Pembangunan kapasi-
tas sumberdaya manusia (Pelatihan komposting, Pengkayaan jenis 
tanaman, penangkaran kupu-kupu), Penyadartahuan dan edukasi 
konservasi lingkungan (kampanye lingkungan) dan sebagai pro-
gram jangka panjang adalah Pemberdayaan penghasilan ekonomi 
alternatif (penangkaran kupu-kupu). 

Hms Cjr/Asep Toha

Sertifikat PHL Mampu
Dipertahankan KPH Cepu

KPH CEPU DIVRE JATENG
Selama dua hari, 3 - 4 Nopember 2014  Tim Audit Surveillance 

SGS Qualiffor telah melaksanakan Audit Surveillance Pelaksanaan 
PengelolaanHutan Lestari (PHL) di wilayah Perum Perhutani KPH 
Cepu. Tim Audit masing-masing  Lead Assessor, Zaena l Abidin 
yang bertugas mengaudit Bidang Sosial, Fourry Meilano pada bi-
dang lingkungan dan Gunung Wijanarko untuk bidang produksi.

Acara Audit dibuka oleh Administratur/KKPH Cepu, Endro Koes-
dijanto dan dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Direksi Perum Per-
hutani Pusat, perwakilan dari Divisi Regional Jawa Tengah, dari SPH 
IV Rembang, perwakilan dari KPH Ciamis dan KPH Randublatung.

Diawali dengan Opening meeting yang di hari pertama  dengan 
agenda pemeriksaan kelengkapan dokumentasi dan adminstrasi 
untuk semua bidang kegiatan. Pada hari kedua tim melakukan 
pengecekan keadaan di lapangan. Yakni dengan peninjauan ke lo-
kasi-lokasi dengan melakukan wawancara/interview langsung den-
gan LMDH/Stakeholders di wilayah KPH Cepu dengan didampingi 
oleh PIC PHL dari KPH Cepu.

Adapun dalam acara close meeting menghasilkan tiga kategori 
minor dan empat kategori observasi. Sedangkan untuk temuan 
dalam Audit Surveillance tahun 2013 baik minor maupun observasi 
semuanya sudah dilaksanakan dan dilengkapi sehingga dinyatakan 

lulus dan Sertifikat PHL yang diberikan kepada KPH Cepu masih 
berhak untuk dipertahankan. 

Hasil temuan Audit Surveillance tahun 2014 baik minor maupun 
observasi harus diperbaiki dan disempurnakan selama jangka waktu 
satu tahun kedepan untuk dievaluasi kembali pada Audit Surveil-
lance tahun ke IV atau tahun depan.

“ Kami bersyukur dan menyapaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah banyak membantu dalam proses PHL di KPH Cepu 
walaupun masih terdapat minor dan observasi yang harus diperbaiki 
lagi, walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk 
memenuhi kriteria-kriteria yang diminta tapi kami menyadari kes-
empurnaan hanyamilik Tuhan,” tegas Endro Koesdijanto atas hasil 
close meeting.

Hms Cpu/Edy Bima

Getah Premium
Tingkatkan Pendapatan

BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Produksi getah pinus Perum Perhutani KPH Banyumas Barat 

terdiri dari mutu II, Mutu I dan Getah mutu Premium,  masing-mas-
ing dengan harga, relatif  berbeda cukup besar. 

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan mengapre-
siasi kegiatan penyadapan getah pinus dengan produksi getah 
premium. Untuk meningkatkan pendapatan para petani sadap tidak 
hanya kwantitas saja akan tetapi kwalitas harus diperhatikan. Apa-
lagi harga getah premium lebih mahal dari getah mutu II dan Mutu 
I.  Dengan memproduksi getah premium akan menghasilkan keun-
tungan bagi penyadap,  tarip iname penerimaan Getah Premium Rp 
4000/Kg, Mutu I Rp. 3100/Kg dan Mutu II Rp 2700/Kg.

Perlakuan untuk mendapatkan getah premium antara lain jarak 
tempurung dengan batas quare atas 30 Cm, dari quare atas sampai 
dengan tempurung ditutup rapat dengan plastik untuk menghindari 
getah mengkristal dan kotoran-kotoran yang masuk. Kemudian di-
lakukan peludangan dengan dilakukan penyaringan dengan ukuran 
lobang 0,2 sampai dengan 0,5 Cm dan tidak boleh ditekan atau 

digilas dibiarkan menetes dengan sendirinya.
Setelah getah masuk drum dibiarkan selama satu hari dengan 

maksud agar air yang terkandung dalam getah naik dan dapat 
dibuang. Maka akan mendapatkan getah premium  dengan kadar 
kotoran dan air antara 0 s/d 7 %.

Sementara itu pendapat penyadap petak 53 b RPH Lumbir BKPH 
Lumbir yang bisa kami hubungi Sugoto mengatakan lebih suka 
memperlakukan sadapan dengan produksi getah Premium.

“ Walaupun menambah waktu dalam pemrosesan namun me-
nambah pendapatan dari 1 pikul berat 52 Kg akan mendapat tamba-
han kurang lebih Rp 25 ribu s/d 30 ribu,” katanya. 

HmsByb/M_ada.

Kepedulian LMDH
Sudah Mulai Tinggi

KPH MOJOKERTO, DIVRE JATIM 
 Intensitas kebakaran hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemang-

kuan Hutan (KPH) Mojokerto diakui tidak terlalu mengkhawatirkan. 
Jauh menurun dari tahun sebelumnya sebagai adanya upaya sin-
ergitas antar stakeholders dan peran Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH) dalam Posko Pengendalian dan Pencegahan Bahaya 
Kebakaran Hutan KPH Mojokerto.

Alhamdulillah, tahun ini titik-titik api yang terus kita pantau se-
lalu menurun. Ini menunjukkan kepedulian masyarakat sekitar hutan 
(LMDH) terhadap api sudah mulai tinggi. “Ada kecenderungan tidak 
melakukan pembakaran hutan saat membuka lahan,” aku Adminis-

PROMOSI-MUTASI

tratur Mojokerto, Agus Sarwedi di ruang kerjanya, Rabu, 28 Oktober 
2014.

Walau pun menurun, menurut dia, memang masih ada titik api 
(hotspot) di kawasan hutan yang berdekatan dengan akses jalan 
raya dan rata-rata terjadi dekat dengan aktivitas manusia sekitar 
hutan. Luasannya pun tidak begitu besar, hanya antara 1 - 2 hek-
tare. Itupun cepat ditangani, apalagi dengan keterlibatan Forum Ko-
munikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Forkom LMDH) KPH 
Mojokerto saat ini. 

Kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk lebih peduli den-
gan lingkungan hutan sekitarnya. “Ibaratnya menagih peran LMDH 
terhadap gangguan kebakaran hutan sedikit-demi sedikit terlunasi”, 
tambah Agus Sulthoni selaku Waka Administratur / Koodinator Ke-
amanan (Korkam) KPH Mojokerto.

Penurunan intensitas kebakaran hutan dan lahan ini lantaran 
pihaknya terus melakukan upaya pencegahan. Salah satunya 
dengan membentuk kelompok masyarakat pemantau api di setiap 
LMDH se KPH Mojokerto yang anggotanya masyarakat sekitar hu-
tan peduli api. Mereka ini rutin memantau dan melaporkan titik-titik 
api atau kebakaran di seluruh wilayah hutan KPH Mojokerto kepada 
Pos Waspada Kebakaran Hutan yang ada di tiap Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) dan diteruskan ke Poskodal yang ada 
di Kantor KPH Mojokerto. Merekapun aktif ikut membantu upaya 
pemadaman bersama petugas Perhutani yang ada.

Disamping itu, inovasi di bidang peralatan pemadam terus di-
lakukan pihaknya. Mulai modifikasi mobil pemadam, penyemprot api 
model rangsel punggung, bahkan alat gepyok ssekalipun.

Menurut Agus Sulthoni, data terakhir per 28 Oktober 2014 ter-
catat ada 21 titik api atau kejadian di KPH Mojokerto, dengan kelua-
san areal yang terbakar 109 Hektar. Jauh menurun dari bulan yang 
sama pada tahun 2013 yang mencapai 36 titik atau kejadian dengan 
areal terbakar seluas 149 Hektar. 

“Mudah-mudahan pada Nopember ini sudah turun hujan”, kata 
Agus Sulthoni menutup perbincangan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Adm/KKPH Cepu, Endro Koesdijanto saat memberi sambutan 
pada acaraAudit Surveillance di KPH Cepu.

Sugoto, salah satu penyadap di KPH Banyumas Barat ketika 
membersihkan kotoran untuk dijadikan getah premium.
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KPH BLORA DIVRE JATENG
Penyerahan dana sharing produksi kayu 

Perum Perhutani se-wilayah Kabupaten Blo-
ra tahun 2013 diserahkan secara simbolis 
oleh Bupati Blora, Joko Nugroho di Pendopo 
rumah dinas Bupati Blora 21 Oktober 2014. 
Penyerahan dihadiri oleh Kepala Biro Per-
lindungan Sumber Daya Hutan dan Kelola 
Sosial Divisi Regional Jawa Tengah Ir.Imam 
Fuji Raharjo dan segenap Administratur 
KPH Blora, Cepu, Randublatung, Mantingan 
dan KPH Kebonharjo serta segenap pengu-
rus dan anggota Forkom PHBM Kabupaten 
serta pengurus paguyuban LMDH se Kabu-

paten Blora.
Penyerahan dana sharing produksi kayu 

tahun 2013 yang diserahkan secara simbo-
lis oleh Bupati Blora Joko Nugroho kepada 
LMDH yang ada di wilayah Kabupaten Blora  
sebesar Rp 4.024.425.766 terdiri dari 6 Ke-
satuan Pemangkuan Hutan yang secara ad-
ministratif masuk wilayah Kabupaten Blora, 
yaitu KPH Blora sebesar Rp 277.921.189, 
KPH Cepu Rp 1.042.734.420, KPH Randub-
latung Rp 2.403.361.000, KPH Kebonharjo 
Rp 148.303.903 dan KPH Mantingan Rp 
152.105.254. Sedangkan untuk KPH Ngawi 
dana sharing produksi kayu tahun 2013 ma-

sih dalam proses penghitungan.
Dalam sambutannya Bupati Blora, Joko 

Nugroho mengatakan bahwa luas wilayah 
Kabupaten Blora didominasi oleh kawasan 
hutan seluas 88.465,07 Ha atau 48,59 % 
dari jumlah total luas wilayah Kabupaten 
Blora, dari 295 Desa dan Kelurahan yang 
ada di Kabupaten Blora terdapat 134 Desa 
Hutan yang terbentuk dalam Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan, sehingga dapat 
kita bayangkan bagaimana ketergantungan 
masyarakat Blora terhadap hutan, dengan 
sytem Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Bersama Masyarakat diharapkan kepentin-
gan bersama untuk mencapai keberlanjutan 
fungsi dan manfaat sumber daya hutan 
dapat diwujudkan secara optimal dan pro-
porsional, sehingga tingkat pencurian kayu, 
kebakaran hutan dan kerusakan hutan dapat 
menurun secara signifikan dan masyarakat 
tidak hanya mendapatkan dana bagi hasil 
semata namun juga dapat menyumbangkan 
kontribusi bagi kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan itu pula Bupati Blora 
Joko Nugroho juga menghimbau kepada 
pengurus dan anggota LMDH agar lebih 
memberikan kontribusi dan peran nyata 
karena kesejahteraan masyarakat desa 
hutan dan kelestarian sumber daya hutan 
bukanlah tanggung jawab Perum Perhutani 
dan Dinas Kehutanan semata akan tetapi 
merupakan tanggung jawab kita semua, se-
lanjutan Bupati Blora juga berpesan supaya 
dana sharing yang diterima oleh LMDH agar 
digunakan untuk menjadikan sebesar – be-
sarnya kemakmuran masyarakat, dan bukan 
hanya untuk pengurus namun untuk seluruh 
anggota LMDH dan masyarakat desa hutan 
secara umum. Hms Blr /Teguh

Sharing Produksi Rp 4 Miliar Diserahkan

Bupati Blora Joko Nugroho didampingi Kepala Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sos-
ial Divisi Regional Jawa tengah Ir.Imam Fuji Raharjo dan Administratur / KKPH Blora Joko 
Sunarto,S.Hut saat menyerahkan dana sharing produksi kayu tahun 2013 kepada LMDH.

KPH CIANJUR DIVRE 
JANTEN

Bertempat di aula Kantor 
Perhutani KPH Cianjur pada 17 
Oktober 2014 lalu Perhutani KPH 
Cianjur menyerahkan sharing 
produksi kayu tahun 2012 kepa-
da 34 LMDH dari 17 Kecamatan 
se Kabupaten Cianjur senilai   Rp 
319.538.000 dan penyerahan 
bantuan dana PKBL  sebesar Rp 

70.000.000 kepada 4 LMDH dan 
Per orangan non LMDH sebagai 
kemitraan. 

Penyerahan dihadiri Kepala 
Dinas Kehutanan dan Perkebu-
nan Kab Cianjur, Kepala Biro 
Keuangan Perum Perhuatni 
Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten, Administratur Perhutani 
KPH Cianjur dan LMDH se-Ka-
bupaten Cianjur. 

Penyerahan sharing dilakukan secara simbolis oleh Kepala 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Drs. Moch 
Ginanjar, M.AP yang mewakili Bupati Cianjur kepada LMDH Mekar 
Mukti Desa Muara Cikadu Kecamatan Sindang Barang RPH Sin-
dang Barang BKPH Sindang Barang sebagai perwakilan LMDH. 
Sedang penyerahan Dana Bantuan PKBL diserahkan langsung  
secara simbolis oleh Administratur KPH Cianjur, H Henry Purnomo 
kepada ketua LMDH Sukaluyu  Rosidin Desa Sukaluyu Kacamatan 
Cikadu kabupaten Cianjur sebagai perwakilan penerima dana ban-
tuan PKBL.  

Pada sambutannya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Cianjur menyampaikan bahwa dengan adanya sharing 
kayu dan bantuan dana PKBL yang dilakukan oleh Perum Perhutani 
KPH Cianjur menjadi harapan besar bagi perekonomian masyarakat 
Desa sekitar Hutan, oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih 
kepada Perum Perhutani khususnya Perhutani KPH Cianjur yang 
telah membantu masyarakat kami melalui program-program seperti 
ini. 

Hms Cjr/Asep Toha

Kebonharjo Serahkan 
Sharing Kepada LMDH

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Bertempat di Pendopo Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, 

29 Oktober 2014,   Perum Perhutani Kebonharjo menyerahkan shar-
ing produksi kayu tahun 2013 sebesar Rp 926. 572. 250 kepada 27 
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dalam wilayah pangkuan 
kabupaten Rembang, Blora dan Tuban.

Dana sharing tersebut diserahkan langsung oleh Adm/KKPH 
Kebonharjo, Haris Triwahyunita dengan didampingi oleh Plt Bupati 
Rembang, Abdul Chafid dan Camat Sale, Kunadi. Penyerahan shar-
ing disaksikan oleh ratusan undangan, terdiri dari Muspika Sale, 
Muspika Jatirogo, Muspika Kenduruan, Muspika Bogorejo, pengu-
rus LMDH, tokoh masyarakat dan tokoh agama serta undangan 
terkait lainnya.

Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, mengatakan, Perhu-
tani tidak pernah  sendiri dalam mengelola hutan. 

“ Masyarakat akan selalu kita libatkan dalam menjaga dan me-
lestarikan hutan. Dan, pengelolaan hutan sesuai tiga kelola, yaitu 
kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola social. Penyerahan 
sharing ini sebagai salah satu bentuk kelola social dari Perhutani,” 
katanya.

Dikatakan, dengan pembagian sharing tersebut Perhutani ber-
harap bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomi-
annya. Maka dari itu sharing hendaknya digunakan sebaik mungkin, 

misalnya untuk usaha produktif agar dapat menambah kesejahter-
aan anggotanya. Gunakan sharing sesuai rencana yang telah dibuat 
supaya bermanfaat.

Perhutani masih dapat memberikan sharing karena kondisi hu-
tan masih lestari. 

“ Untuk itu mari kita bersama masyarakat dan institusi terkait 
bareng-bareng melestarikan hutan. Tentunya, sesuai dengan tugas 
dan fungsi masing-masing, tegas Adm yang selalu tampil kalem itu,” 
ajak Haris.

Sementara Plt Bupati Rembang, Abdul Chafid, dalam sambutan-
nya mengungkapkan, pemerintah kabupaten Rembang selalu beri-
novasi demi kemajuan bersama. Kecamatan Sale merupakan salah 
satu penyumbang pendapatan terbesar kabupaten Rembang. Kita 
tidak boleh memandang kewilayahan tetapi lebih kepada keutuhan 
kebangsaan.

Terhadap sharing yang sudah dibagikan, Chafid meminta ke-
pada para pengurus LMDH supaya memanfaatkan sesuai dengan 
aturan yang ada. Sharing mestinya dimanfaatkan semaksimalnya 
demi peningkatan ekonomi anggotanya. Lebih dari itu, tolong ma-
syarakat menjalin komunikasi yang baik dengan perusahaan terma-
suk perhutani Kebonharjo. 

Perhutani dan masyarakat harus bersinergi untuk menghasilkan 
keuntungan pada masing-masing pihak. Kelestarian hutan menjadi 
tanggungjawab kita bersama. Kerjasama yang baik dan komunikasi 
yang sehat dapat menekan terjadinya gejolak, tegas Plt Bupati yang 
juga dikenal sebagai ustad itu. 

Hms Kbh/Wiyoso

Studi Banding
Tanaman Salak dan Kopi

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat Divre Jateng melaku-

kann studi banding pemanfaatan lahan di bawah tegakan/PLDT 
tanaman Salak dan Kopi di KPH Kedu Utara. Untuk tanaman salah 
diarahkan ke LMDH Rimba Mulya Desa Kalimendong Kecamatan 
Leksono Kabupaten Wonosobo dan Kopi di desa Bejen Kecamatan 
Candiroto Kabupaten Temanggung (23/10).

Studi banding diikuti 64 peserta terdiri dari unsur Camat Bumi-
jawa dan Camat Sirampog, Perwakilan Distanbunhut Tegal dan Dis-
bunhut Brebes,  18 Kepala Desa, rtiga Asper KBKPH, lima KRPH, 
lima mandor pendamping PHBM, 20 Ketua LMDH. Kegiatan studi 
banding dipimpin langsung oleh Adm/KKPH Pekalongan Barat , 
Anton Fadjar Agung Susetyo S Hut dan didampingi KSS PHBM 
Marsono beserta staf, KSS Perencanaan Kustoro, Kaur Tanaman 
Sasmita dan Kaur Humas Tofik Purwa.Foto bersama usai penyerahan sharing produksi kayu.

Penyarahan bantuan dana PKBL secara simbolis oleh Adm KPH 
Cianjur. 

Penyerahan Sharing Kayu dan Bantuan PKBL

Adm Kebonharjo bersama Plt Bupati Rembang (Peci hitam) dan 
Camat Sale (batik merah) saat menyerahkan sharing. 
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PWK Divre Jatim
Kunjungi Polomerah
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Kabar keindahan Pantai Pulomerah sampai juga ke telinga 

Persatuan Wanita Wana Kencana Daerah Jawa Timur membuat tak 
sabar untuk mengunjunginya. Rombongan yang diketuai oleh Ny 
Dwi Lilis Gondo Sutrisno yang berjumlah 14 orang itupun tiba di Wi-

sata Pulomerah 17 September 2014 lalu. 
Indahnya pemandangan pantai Pulomeran 
sontak membuat rombongan langsung 
mengabadikannya dengan foto bersama. 

Sebelum mengunjungi indanya pantai 
Pulomerah mereka terlebih dahulu melaku-
kan silaturahmi dengan Perwita Wana 
Kencana Cabang Banyuwangi dan HPK 
Cabang Banyuwangi di Gedung Tri Kantor 
KPH Banyuwangi.

" Kegiatan ini kami lakukan dalam 
rangka konsolidasi organisasi yang kami 
kemas dalam kunjungan kerja dan si-
laturahmi dengan Perwita Wana Kencana 
cabang Banyuwangi," ujar Dwi Lilis Gondo 
Sutrisno. 

Ia juga meminta kepada semua ang-
gota perwita dan HPK agar tetap aktif 
mengikuti kegiatan organisasi dan tetap 
mengobarkan semangat jiwa korsa walau 
sudah purna. Pada kesempatan itu juga 
dilakukan pemberian tali asih kepada ang-
gota HPK. 

Usai memberikan bantuan rombongan selanjutnya menuju ke 
Pulomerah yang didampingi Ny Yuli Agus Santoso selaku Ketua 
Darma Wanita Cab. Banyuwangi Selatan. Di lokasi PWK Jatim juga 
menyerahkan bantuan kepada Perwita Kencana Cabang Banyu-
wangi dari Yayasan Bina wana Kencana Pusat.

" Keindahan Pulomerah baru terdengar baru-baru ini, dulu 
semasa masih aktif menjadi ketua Darma Wisata Perhutani Unit II 
Jawa Timur nama Pulomerah tidak sebumming sekarang, makanya 
kami penasaran untuk mengunjunginya," kata Dwi Lilis Gondo Su-
trisno. 

Hms Bwi.Sel/ Didik Nurcahyo

Ibu-ibu Perwita Wana Kencana Daerah Jatim  berpose- ria di Pantai Pulomerah.

Rombongan studi banding langsung menuju lokasi di Desa yang 
kedatangannya disambut oleh KSS PHBM Sukamto, Asper Leksono 
dan segenap pengurus LMDH Rimba Mulya.

“ Tujuan studi banding yang kami lakukan agar teman-teman 
LMDH, Kepala Desa, Pak Camat Bumijawa serta utusan dari Dinas 
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tegal dan Brebes 
juga para Asper, KRPH dan Mandor PHBM bisa melihat dan men-
gamati secara  langsung budidaya, konsepnya seperti apa dan bisa 
ditularkan kepada masyarakat di daerah masing-masing,” kata Adm/
KKPH Pekalongan Barat, Anton Fadjar Agung Susetyo S Hut.

 Yang terpenting, lanjut dia, hasil studi banding ini adalah 
bagaimana masyarakat bisa  mendapatkan alternatif lain untuk me-
nambah penghasilan mereka sehingga kesejahteraannya meningkat 
tetapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah konservasi lahan. 

“Saya tidak ingin masyarakat merana namun saya juga tidak 
mengharapkan hutannya menjadi rusak. Tanaman sayuran ma-
syarakat di bawah tegakan pinus sebaiknya diganti dengan tanaman 
kopi atau salak yang cocok dengan karakteristik wilayah setempat.” 
tambah Anton.

Usai ishomo rombongan menuju lokasi PLDT tanaman salak dan 
dipandu langsung oleh personil LMDH setempat  yang memberikan 
penjelasan tentang cara budidaya tanaman salak. Mulai pembibitan, 
penanaman, pemeliharaan, pemupukan, cara perkawinan salak un-
tuk mendapatkan buah yang maksimal dan cara pemanenan serta 
pemasarannya.

Sekitar empat jam peserta mendapat penjelasan tentang budi-
daya salak di lahan PLDT yang kemudian  dilanjutkan menuju BKPH 
Candiroto untuk melihat pldt tanaman kopi di Desa Bejen Candiroto 
Kabupaten Temanggung.   

Hms Pkb/Tofikpurwa

Sukseskan Sistem 
Pertanian Terpadu

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Ingin segera wujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

Desa Hutan, KPH Banyumas Timur bersama Pemerintah Keca-
matan Jatilawang Kabupaten Banyumas bagikan 1.100 Kg bibit padi 
Situ Bagendit dan Inbago serta 6.600 Kg pupuk NPK berkualitas ke-
pada dua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kabupaten 
Banyumas. Secara simbolis Camat Jatilawang yang diwakili Kasi 
Pembangunan bersama Administratur/KKPH Banyumas Timur me-
nyerahkan bibit padi dan pupuk berkualitas yang merupakan ban-

tuan dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah kepada perwakilan 
LMDH Bukit Mulya Desa Karanglewas dan LMDH Bukit Makmur 
Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Acara penyerahan bibit dan 
pupuk tersebut dilaksanakan di Kantor Asper BKPH Jatilawang. 

" Integrated Farming atau sistem pertanian terpadu bukan se-
mata-mata program dari Perum Perhutani melainkan program ber-
sama antara Pemerintah Jawa Tengah, Perum Perhutani, dengan 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebagaimana Instruksi Gu-
bernur dalam rangka Jawa Tengah Berdaulat Pangan, program ini 
diharapkan mampu meningkatkan manfaat hasil pertanian di daerah 
desa hutan yang merupakan kantong-kantong kemiskinan. Melalui 
pengolahan terpadu dan pendampingan oleh tim ahli, kami berkeya-
kinan Kabupaten Banyumas siap sukseskan Integrated Farming ini," 
kata Administratur/KKPH Banyumas Timur,  Wawan Triwibowo S Hut 
di kesempatan itu.

Hadir dalam acara tersebut diantaranya jajaran petugas lapan-
gan Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, pemerintah Kecamatan 
Jatilawang, Mantri Tani dan Penyuluh Kehutanan Kecamatan Jatila-
wang, perangkat desa setempat serta perwakilan masyarakat desa 

hutan yang diwakili oleh LMDH Bukit Mulya dan Bukit Makmur. 
Program Integrated Farming mengambil lokasi di hutan petak 

64 a RPH Pengadegan BKPH Jatilawang seluas 44,0 Ha. Selain 
mengembangkan padi berkualitas, rencananya akan ditanam pula 
Hijauan Makanan Ternak seluas 5 Ha, Pemanfaatan Lahan di Bawah 
Tegakan berupa tanaman Jahe seluas 5 Ha, pemanfaatan pekaran-
gan rumah serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan 
intensif 30 KK masyarakat Desa Hutan.

M. A. Fanani
.

Nisro, Ketua LMDH Rimba Mulya ketika menyambut rombongan 
studi banding KPH Banyumas Barat.

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
 Untuk Hidup Sehat harus diawali dari bersih diri dan bersih 

lingkungan, maka untuk menghadapi musim pancaroba ini san-
gat tepat Yayasan Tunas Rimba Perhutani KPH Banyumas Barat 
(YTRP) bersama-sama  Dinas Kesehatan setempat melakukan so-
sialisasi Bersih Diri dan Bersih Lingkungan. Karena dengan keber-
sihan maka hidup akan sehat dan dengan kesehatan akan mudah 
menggapai cita-cita. Sosialisasi ini dilaksanakan di TK Tunas Rimba 
III Purwokerto pada 17 Oktober 2014.

Acara digelar pagi hari dan diikuti seluruh siswa TK Tunas Rimba 
Guru dan sekitar 200 orang tua murid.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan MM dalam 
sambutannya mengatakan bahwa cita-cata anak semua bisa ter-
capai sehat. 

“ Maka sehat itu sangatlah mahal dan besar gunanya bagi kita 

semua,” katanya.  
Setiawan juga menambahkan sosialisasi tersebut tidak hanya 

ditujukan pada anak-anak saja namun yang terpenting adalah pada 
orang tua murid dan kegiatan ini tidak hanya dilakukan di Tunas 
Rimba III Saja  di TK Tunas Rimba I dan II yang berada di Cilacap 
dan Sidareja juga  akan segera dilaksanakan 

Sementara itu, Sasongko Alumnus Universitas Jenderal Sudir-
man Purwokerto Fakultas Kedokteran dan Keperawatan Putra 
Rimbawan dari Darsuko, Kepala Urusan Umum sebagai penyuluh 
dengan materi  enam langkah jurus kebersihan tangan  dan kebersi-
han lingkungan dengan cara bermain-main dengan anak - anak dan 
dihadapan orang tua murid sasongko menyampaikan pesan-pesan 
tersebut.  Usai Penyuluhan dilanjutkan acara Gemar Minum Susu 
bersama-sama.

 Hadir pada acara ini segenap Pengurus YTRP KPH 
Banyumas Barat dan Administratur didampingi Waka Adm. Cilaca-
cap Heri Nur Afandi dan Kepala Tata Usaha Thomas Purwoko.

Hs. Byb. Mj_ ada.Sehat Itu Mahal
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SAKA WANABAKTI

Kontingen Jatim Dibekali 
Fotografi dan Jurnalistik

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM 
Satuan Karya Wanabakti Kwartir Daerah (Kwarda) Jawa Timur 

awal Nopember melakukan pembekalan jurnalistik dasar dan foto-
grafi kepada peserta Kontingen Perkemahan Bakti Satuan Karya 
Wanabakti Nasional IV dengan narasumber Arief Bidjaksana dari 
KPH Jombang. 

Pembekalan bertempat di Wana Wisata Air Panas, Padusan, 
Pacet Mojokerto yang dikemas dalam rangkaian kegiatan Pemanta-
pan peserta Pertiwana Nasional Kwartir Daerah Jawa Timur. 

Tak kurang 80 peserta terpilih hasil seleksi dari 150 utusan 
Kwartir Cabang se-Jawa Timur mengikuti pembekalan dengan an-
tusias.

Pada kesempatan materi fotografi jurnalistik, Arief menjelaskan 
tentang dasar-dasar foto jurnalistik, trik-trik mengambil objek yang 
tepat. 

“Ketika memotret itu tidak hanya sekadar foto biasa, tapi 
bagaimana foto ibu bisa bercerita,” paparnya didampingi Kak Ma-
mang dari KPH Probolinggo.

Tatun Wiyanto, Humas Saka Wanabakti Jawa Timur meng-
harapkan dengan diadakannya pembekalan jurnalistik dasar dan 
fotografi ini  dapat membekali peserta kontingen Wanabakti Jawa 
Timur untuk berkiprah dan dapat memberikan warna tersendiri saat 
pelaksanaan berbagai ajang perlombaan Perkemahan Bakti Satuan 
Karya Wanabakti Nasional IV, yang akan diselenggarakan 15 – 20 
Desember 2014, di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur.

“Setelah mendapatkan materi dasar fotografi dan jurnalistik 
sangat menambah pengetahuan dan kemampuan kontingen Jatim 
dalam berkiprah nantinya”, Tatun meyakinkan.

Pembekalan tersebut dipandang perlu, karena pada saat digelar 
Perkemahan Bakti Saka Wanabakti Nasional IV nantinya akan dige-
lar berbagai kegiatan prestasi seperti; Lomba Fotografi, Green Pen 
Award (cerita rimba), Karya Ilmiah Inovatif Bidang Kehutanan dan 
Lomba Poster Kehutanan. 

Hms Mjkt/Eko Eswe

Penerimaan Anggota Baru
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Bertempat di lapangan BKPH Tuder  KPH Kebonharjo Pramuka 

Saka Wana Bhakti Pangkalan Khusus (Pangsus) Sale Kebonharjo 
menggelar kegiatan Penerimaan Anggota Baru Saka Wana Bhakti 
Tahun 2014 – 2015, pada 18 Oktober 2014. Sebanyak delapan pu-
luh lima siswa putra putri dari berbagai Sekolah Menengah Atas dan 
sederajat di kecamatan Sale kabupaten Rembang masuk menjadi 
anggota baru SWB Kebonharjo.

Acara digelar selama dua hari meliputi upacara pembukaan,  
pendirian tenda untuk kemah, pembuatan api unggun, sarasehan, 
renungan malam, kuliah Shubuh, olah raga pagi, pengenalan ling-
kungan dengan memasuki hutan petak 57 (TPK), petak 58 calon 
tebangan A2 dan petak 59 lokasi persemaian) RPH Tuder BKPH 
Tuder.  Penerimaan anggota baru juga dihadiri para instruktur, be-
berapa pamong dari Pangsus Sale.

Menurut Kepala Tata Usaha KPH Kebonharjo, Joko Budiarto, 
melalui Humas, Wiyoso, mengatakan, meskipun Pangsus sale ter-
masuk pangkalan kecil tapi aktivitas dan kreativitasnya dapat dian-
dalkan. Adanya kegiatan rutin dari SWB Pangsus  Sale mengartikan  
bahwa pramuka di Kebonharjo masih selalu eksis. Hal ini harus 
tetap dijaga dan perlu ditingkatkan. Dan, manajemen Kebonharjo 
akan mendukungnya

Kegiatan SWB jangan hanya sekedar seremonial semata, na-
mun, sekecil apapun yang dilakukan oleh adik-adik pramuka hen-
daknya membawa manfaat posistif bagi lingkungan sekitarnya. Apa 
yang sudah menjadi identitas Pangsus sale semaksimalnya dijaga. 
Lebih dari itu, dengan penuh kekompakan dan semangat gotong 
royong berupaya meraih prestasi dalam setiap even dalam ke-
pramukaan. Dengan menjiwai kepramukaan maka kita harus dapat 
bersatu dengan alam, manusia lain dan semua lingkungan dimana 
kita berada, tambahnya. 

Hms Kbh/Damien

Pembekalan bidang fotografi kontingan Saka Wanabakti Jatim.

Penyematan badge anggota baru Saka Wanabakti Pangsus 
KPH Kebonharjo. 
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