
LAPORAN UTAMA

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya yang hadir mendampingi presiden 
nampak berdialog dengan para pejabat dijajarannya. Diantaranya Dirut Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar (paling kanan) yang didampingi Kadivre Perhutani Jateng SR Slamet Wibowo.

Presiden RI Ir H Joko Widodo (Jokowi) menanam pohon jati (Tectona grandis) pada pencangan Hari Mena-
nam Pohon Indonesia dan Bulan Menanan Nasional di Desa Tempursari Kecamatan Sidoharjo Kabupaten 
Wonogiri.

Presiden mematok 
target dalam tiga ta-
hun Indonesia harus 

swasembada pangan. 
Karena itu dia mengulti-

matum Menteri Perta-
nian (Mentan) Amran 

Sulaiman agar swa 
sembada pangan bisa 
tercapai sebelum tiga 

tahun.

“ Saya sudah minta kepada menteri 
Pertanian. Kalau dalam tiga tahun Indonesia 
tidak bisa swa sembada pangan yang 
antre ingin jadi mentri masih banyak,” 
katanya dalam sambutannya pada 
pencangan Hari Menanam Pohon Indo-
nesia (HPMI) dan Bulan Menanam Na-
sional (BMN) di desa Tempursari Keca-
matan Sidoharjo Kabupaten Wonogiri, 
Sabtu (29/11).

Dia menyampaikan hal itu karena 
tidak ingin lagi dibuat malu oleh Viet-
nam yang selama ini memasok beras 
ke Indonesia.

Karena itu, Presiden ingin agar 
swa sembada tidak hanya dari bidang 
beras, tetapi juga swa sembada dari 
jagung, gula, kedelai dan daging.

Presiden yakin hal itu bisa terwujud 
karena Indonesia mempunyai lahan 
pertanian sangat luas.

Menanggapi hal tersebut seb-
agaimana dikatakan Presiden  Menteri 
Pertanian menyatakan kesanggupan-
nya dan menjanjikan kalau swa sem-
bada pangan bisa terwujud sebelum 
tiga tahun. Namun untuk itu Mentan 
meminta balik kepada presiden agar di-
persiapkan gudang yang banyak kare-
na panen melimpah. Gudang-gudang 
disiapkan. Kemudian hilirasi produk 
beras. Seperti membangun pabrik agar 
Indonesia bisa gantian mengekspor 
beras ke Vietnam.

Jawa Tengah siap mendukung

Sementara itu Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo dalam sambutannya pada 
kegiatan tersebut mengatakan bahwa 
untuk suksesi pangan nasional Provinsi 
Jawa Tengah sidap mendukung dan telah 
mengembangkan sistem pertanian terpadu 
(integrated farm) dengan menggandeng Pe-
rum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 
dan Universitas Gajah Mada.

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 
Tengah sendiri, ditegaskan Ganjar sangat  
menyambut baik gagasannya tersebut. 
Yakni dengan menyediakan lahan-lahan 
pertanian di bawah tegakan yang jumlahnya 
masih sangat luas. Pengembangan sistem 
pertanian terpadu tersebut dikatakann justru 
untuk lebih mengoptimalkan lahan-lahan di 
bawah tegakan untuk dijadikan lahan perta-
nian. UGM juga menyambut positif gagasan 
Gubernur Jateng tersebut dimana pihaknya 
dalam kerjasama itu bertindak dengan 
melakukan pendekatan multi disiplin melalui 
sistem pertanian terpadu mengotimalisasi 
sistem, baik di hulu maupun hilir.

Sistem pertanian terpadu untuk tahap 
awal diterapkan di sejumlah Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) di lingkungan 
Divisi Regional Jawa Tengah. Yakni  di KPH 
Cepu seluas 10,40 ha, KPH Randublatung 
44,3 ha, KPH Pati 57,57 ha dan KPH Banyu-
mas Timur seluas 44 ha. Pada tahun-tahun 
berikutnya keluasan tersebut akan ditambah 
di KPH-KPH lain. Adapun komoditas yang 
ditanam meliputi padi gogo, jagung hibrida, 
umbi-umbian dan empon-empon. 

Dalam kesempatan tersebut Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nur-
baya juga memaparkan bahwa tak kurang 
sekitar 37.000 bibit ditanam. Pohon yang 
ditanam antara lain jati. Jabon, sengon, 
mangga, rambutan, sukun, kantil, kenanga 
dan lain-lain.

Gerakan menanam itu katanya untuk 
menciptakan penghijauan sehingga mampu 
melestarikan air yang selanjudnya mampu 
untuk mewujudkan ketahanan pangan dan 
enerji. 

S.Widhi

LAPORAN UTAMA

Jawa Tengah Siap Dukung 
Swa Sembada Pangan Nasional 
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LAPORAN KHUSUSLAPORAN UTAMA

KPH NGAWI DIVRE JATIM
Jumat (5/12/14) lalu, cuaca cerah me-

nyambut  rombongan Perum Perhutani 
Divisi Regional II Jawa Timur di petak hutan 
81 b RPH Gelon, BKPH Sonde, KPH Ngawi. 
Pancaran sinar mentari pagi terasa meng-
hangatkan hamparan lahan yang tampak 
masih basah oleh guyuran hujan malam hari 
di lokasi bekas tebangan jati A2 November 
2013 itu. Udara segar menebarkan ke-
haruman aroma khas tanah hutan sehabis 
diterpa air hujan.   

Ya, di bentang area seluas 24, 2 hektar 
ex tebangan akhir daur (tebang habis hutan 
jati umur 60 tahun) ini pada hari itu berlang-
sung kegiatan “Pencanangan Tanaman 
2014 Perum Perhutani Divre Jatim” yang 
langsung dikomandani oleh Direktur Utama  
Perum Perhutani, Dr. Ir. Mustoha Iskandar 
MDM SH. 

Kehadiran Dirut Perhutani disertai dua 
orang direkturnya, yakni Heru Siswanto dan 
Agus Setya Prastawa.

Semburat keharuman cuaca cerah pagi 
nan hangat di hutan jati Ngawi itu seakan 
menjadi saksi penanda masih adanya 
semangat optimis dari sekumpulan aparat 
pengelola hutan Jawa Timur itu. Terlihat dari 
gesture tubuh, celoteh ucapan dan ekspresi 

ceria mereka yang hari itu mengenakan 
“dresscode” khusus T-Shirt putih berkerah 
oranye. 

Terdiri para Administratur (16 wilayah 
KPH) dan jajaran pemasaran dalam kepe-
mimpinan Kepala Divre, Agus Setya Prasta-
wa yang kini merangkap jabatan salah satu 
Direktur Perhutani juga.

Adanya optimisme ini bukan hanya pan-
tas disandang. Melainkan bahkan mutlak 
perlu selalu mereka hidupkan, karena kegi-
atan tanaman hutan notabene merupakan 
pijakan dasar dari seluruh rangkaian kerja 
produktivitasnya.

Para Administratur Perhutani adalah pe-
megang pucuk komando kegiatan produksi 
tanaman di masing-masing wilayah Kesatu-
an Pemangkuan Hutan (KPH) yang sedang 
dikepalainya.

Prestasi dan Kiat Pekerjaan Tanaman
Dari sekian hektar luas wilayah Perhu-

tani Jatim dengan sekian jumlah daerah 
KPH yang dimilikinya, barang tentu ada ala-
san khusus mengapa sampai areal di hutan 
jati KPH Ngawi yang terpilih menjadi lokasi 
simbolik permulaan kegiatan tanaman hutan 
2014 di antero kawasan Divre Jatim.

Ternyata berkat reputasi bagus yang 

sejauh ini berhasil diraih KPH Ngawi itulah, 
yaitu dua kali berturutan menjadi juara per-
tama pekerjaan tanaman dalam tahun kerja 
2012 dan 2013.

“Tentu saja tekad kami agar dapat mem-
pertahankan prestasi ini. Semoga saja untuk 
tahun tanam 2014 kami lagi yang jadi juara-
nya, sehingga piala bergilir menjadi piala 
atau penghargaan tetap,” ucap Administra-
tur/ Kepala KPH Ngawi, Joko Siswantoro

Tentang filosofi yang diterapkannya 
guna meraih keberhasilan dalam pekerjaan 
tersebut, ia mengaku terinspirasi oleh sosok 
ayahnya yang kebetulan seorang pensiunan 
tentara (TNI). “Saya mencoba mengikuti dan 
menerapkan makna falsafah disiplin dan 
bertanggungjawab dalam bekerja, dengan 
memberi arahan tugas yang jelas kepada 
setiap bagian pekerjaan sesuai tingkatan hi-
rarkinya, kemudian melakukan kontrol rutin 
di lokasi kerja,” ungkapnya.

Khususnya dalam pekerjaan tanaman, 
kiranya Joko Siswantoro cukup beruntung 
karena memiliki jajaran staf yang dapat 
diandalkan kemampuannya. Salah satunya 
tercerminkan dalam diri Tarso, sosok Kepala 
Sub Seksi Perencanaan dan Tanaman (KSS 
Ren) KPH Ngawi yang terlihat piawai men-
gawal detil pekerjaannya.

Petak hutan 81 b di RPH Gelon, BKPH 
Sonde, wilayah KPH Ngawi, seluas 24,2 
hektar itu menghampar di lahan berjenis 
tanah dengan kategori subur (bonita 4,0). 

Sesuai surat perintah tanam (SPT) no-
mor 004 tanggal 2 Januari 2014 terdiri tana-
man pokok jati yang juga didampingi ragam 
tanaman sela (lamtoro); pengisi (kesambi); 
tepi (mahoni); pagar (secang) dan tanaman 
penghias (flamboyan) dengan system tump-
angsari berjarak tanam 3x3 yang merupakan 
standar teknik klasik Perhutani. 

Menurut Tarso, dengan kriteria teknis 
tersebut (jarak tanam 3X3) diharapkan kelak 
sampai akhir daur atau sekitar 60 tahun ke 
depan akan dapat dihasilkan sekitar 100 po-
hon jati per hektar dari jumlah tanaman awal  
sebanyak 888 pohon per hektar. 

“Dalam ketentuan tanam jati daur 60 
tahun akan melalui lima kali proses pen-
jarangan dengan interval waktu kegiatan 
penjarangan berturutan mulai tahun ke 5; 
10;15; 20 sampai berakhir kelak pada tahun 
ke 25,” ungkapnya.

Mengawal jagung petani
Kawasan yang dikelilingi pemukiman 

petani desa hutan berkategori lapar lahan 
itu melibatkan 60 orang tenaga kerja warga 
sekitar yang memilih bertanam jagung di 
bagian tumpangsarinya.

Secara teknis, pilihan tanaman jag-
ung berpotensi menghambat kelancaran 
proses awal tumbuh  tanaman pokok perhu-
tani, karena kecepatan tumbuh lebat jagung 

Dr. Ir. Mustoha Iskandar MDM, SH resmi 
menjabat Direktur Utama Perum Perhutani 
sejak 15 Oktober 2014. Jadi, pada hari Ju-
mat, tanggal 5 Desember lalu, ketika Bina 
berjumpa dengannya di petak hutan jati 
nomer 81 b RPH Gelon BKPH Sonde KPH 
Ngawi, genap 52 hari sosok yang konon 
putra mandor ini, menjalankan tugasnya se-
laku pucuk ujung tombak kelestarian hutan 
pulau Jawa. 

Kehadirannya di kawasan hutan jati 
KPH Ngawi pukul delapan pagi itu bagian 
dari rangkaian kunjungan kerjanya dalam 
rangka pencanangan pekerjaan tanaman 
Perum Perhutani 2014. 

 “Jam enam pagi tadi saya masih di hu-
tan Tangen, KPH Surakarta guna pencanan-

gan tanaman di kawasan  Divisi Regional 
Jawa Tengah,” ungkapnya ihwal aktivitasnya 
dalam hari yang sama itu. 

Berpenampilan dan bergaya bicara 
sederhana serta terkesan humoris, pria ber-
tubuh kurus ini kabarnya juga dijuluki “Pak 
Ustadz” oleh kalangan yang akrab menge-
nalnya.

“Insya Allah, saya selalu bersikap ama-
nah bagi kemajuan perusahaan ini. Peker-
jaan perhutani itu dekat dengan pintu surga 
apabila kita dengan benar menjalaninya. 
Sebab, dari memelihara kelestarian hutan 
dapat dihasilkan banyak kebaikan bagi 
kehidupan,” ungkapnya dalam acara yang 
disempatkan pula untuk melakukan “Pem-
binaan Karyawan” Perhutani Divisi Regional 

Masih Ada Optimisme Di Hutan Jati Ngawi

dapat menghalangi sinar matahari. Padahal 
secara naluri para petani penggarap lahan 
tumpangsari pastilah akan lebih mementing-
kan keselamatan tanamannya sendiri. 

“Untuk itu kami telah menyiapkan se-
jumlah upaya antisipasinya, yaitu antara 
lain dengan menyediakan semacam jalur 
khusus tanaman petani selebar satu meter 
memanjang  mirip lorong. Dibolehkan hanya 
empat larik tanaman jagung di jalur bebas 
ini,” ungkap Tarso. 

Dengan demikian titik perhatian dalam 

rangka meraih keberhasilan tanaman hutan 
jati adalah kegiatan pengawasan rutin guna 
mencegah kelebatan dedaunan jagung ja-
ngan sampai menaungi benih tanaman jati. 

Selain itu, yang menjadi titik perhatian 
pula dalam kegiatan pengawasan rutin 
tanaman ialah pemantauan terus menerus 
agar jangan sampai terjadi benih jati tumbuh 
ganda. Kalau sampai terjadi maka akan dibi-

arkan tumbuh hanya salah satu yang dinilai 
lebih baik.

“Interval waktu pengawasan kedua je-
nis perhatian ini dilakukan setiap hari oleh 
seorang Mandor Tanam di setiap petak hu-
tan,” tutur Tarso lagi. 

Hasil tindakan pengawasan rutin se-
macam itu lantas didokumentasikan dalam 
bentuk buku laporan yang disertai juga de-
ngan kelengkapan bukti foto fakta kejadian 
yang selanjutnya jadi bahan kajian di forum 
rapat manajemen “ajir per ajir” yang menjadi 

kiat khas KPH Ngawi.
Selanjutnya ke-

giatan pengawasan 
dan pembinaan bagi 
para mandor tersebut 
dilakukan secara ber-
jenjang oleh jajaran 
atasannya, dari mulai 
para Mantri Hutan 
(Kepala RPH) sampai 
kepada tingkatan para 
Asper (Kepala BKPH) 
selaku satuan “Tim 
Sukses Tanaman”. 

Tim di tingkat KPH 
ini setiap akhir pekan 
melakukan kunjungan 
rutin untuk memantau 
kemajuan pekerjaan 
lapangan, berkendara-
an sepeda motor trail. 

“Kegiatan kontrol 
pekerjaan tanaman 
dilakukan setiap hari 
Sabtu sehingga kami 

sebut Salita alias Sabtu lihat tanaman, di-
mana segala temuan permasalahan menjadi 
pokok bahasan dalam rapat hari Senin di 
kantor KPH,” ucap Tarso menjelaskan run-
tutan detil proses pencapaian keberhasilan 
tanaman khas Perhutani KPH Ngawi. 

Sugayo Jawama

Mustoha Iskandar : Perhutani, Planet and People

Jawa Timur itu.
Dalam upayanya memacu kemajuan 

Perum Perhutani, ia mengaku berpegang 
kepada prinsip “3P” ialah demi kebaikan 
bagi perusahaan, planet Bumi dan masyara-
kat (people) yang bergantung hidup dari 
keberadaan kawasan hutan Negara itu.

Ketiga unsur “P” itu merupakan bagian 
dari kesatuan sasaran pasar (market) kes-
eluruhan produk yang diupayakan Perum 
Perhutani, dimana dikatakan pula bahwa 
tingkat keberhasilannya dapat diukur dan 
sangat bergantung kepada tindakan peren-
canaan yang sesuai semenjak awal peker-
jaan tanamannya.

 “Bagaimana  kita dapat menjual kayu 
atau pun hasil hutan selainnya, apabila hu-
tan ini tidak ada tanamannya. Oleh karena 
itu keberhasilan pekerjaan tanaman menjadi 
tumpuan utama dalam seluruh rangkaian 
kegiatan produktivitas ini,” katanya di hada-
pan segenap Administratur, Kepala Biro dan 
jajaran pemasaran Perhutani Divisi Regional 
Jatim itu.

Dari keberhasilan pekerjaan tana-
mannya maka Perhutani dapat menjual 
produknya, sehingga dapat memungkinkan 
untuk menuai keuntungan maksimal bagi 
perusahaan. Berkat keuntungan melimpah 
itu pada giliran selanjutnya dapat digunakan 
untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan 
seluruh pegawainya.

Pekerjaan tanaman Perhutani, juga 

KSS Perencanaan KPH Ngawi, Tarso. 

Dirut  Mustoha Iskandar menanam pada 
Pencanangan Tanaman 2014 Divre Jatim.

Dirut  Perum Perhutani Mustoha Iskandar terlibat perbicangan dengan Adm/KKPH 
Ngawi , Joko Siswantoro di lokasi penanaman.
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KEHUTANANKEHUTANAN

KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Direktur Pengelolaan Sumber Daya 

Hutan Perum Perhutani, Heru Siswanto 
melakukan pembinaan karyawan Perum 
Perhutani KPH Pemalang pada 7 Nopember 
2014 lalu.

Dalam kesempatan Heru Siswanto 
juga menyampaikan informasi mengenai 
keberadaan lembaga negara yang terkait 
dengan Perum Perhutani saat ini. Dianta-
ranya menyinggung tentang Kementerian 
Kehutanan yang sekarang sudah digabung 
menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan. Dengan adanya perubahan ini 
Direktur Pengelolaan SDH ia tegaskan ke-
pada segenap karyawan, bahwa perubahan 
tersebut jangan dipermasalahkan. 

“ Fokus saja terhdap pekerjaan,” 
tegasnya. 

Adanya rencana Peraturan Pemer-
intah Nomor 72 Tahun 2010 yang akan 
dihapuskan atau dirubah sehingga Perum 
Perhutani dianggap gagal,  Direktur PSDH 
meminta agar dengan adanya informasi 
ini karyawan Perum Perhutani yang ada 
di lapangan ja ngan berkecil hati dan tidak 
terpengaruh dengan adanya isu tersebut se-
hingga menyebabkan menurunnya kinerja di 
lapangan. 

Sekali lagi Heru Siswanto meminta dan 
menegaskan agar karyawan Perum Perhu-
tani tetap fokus saja kepada penyelesaian 
pekerjaan.

“ Jajaran Direksi sudah berketetapan un-
tuk berbagi fungsi dan peran. Kami khawatir 
jajaran yang berada di lapangan bingung, 
tahunya Perum Perhutani besok bubar dan 
berdampak kepada semangat teman-teman 
di lapangan,” tuturnya.

Ditegaskan bahwa semua jajaran ha-
rus merapatkan barisan jangan sampai ada 
celah yang dapat merusak potensi SDH 
yang ada Perum Perhutani  agar penjarahan 

hutan seperti yang terjadi di era reformasi 
tidak terulang lagi.

Tentang adanya  informasi rencana 
perubahan PP No 72 Tahun 2010, Heru 
Siswanto menyebutkan sebagai hal yang 
wajar apabila diantara kita ada yang melaku-
kan pelanggaran terhadap hutan dan hasil 
hutan serta selama Peraturan Pemerintah 
itu masih ada, maka tetap akan ditindak 
tegas tanpa kecuali.

Dalam kesempatan Heru Siswanto juga 
menyampaikan tentang kondisi finansial 
laba Perum Perhutani sebelum pajak. 

“ Sampai akhir Oktober 2014 ini laba kita 
sangat bagus. Laba kita sudah tercapai Rp 
900 miliar melebihi dari target laba sebesar 
Rp 268 miliar. Hanya saja dengan adanya 

Laba Perhutani Sudah Tercapai Rp 900 M

perilaku biaya di Perum Perhutani yaitu 
pada akhir tahun dimungkinkan  pengelu-
aran terbesar adalah biaya tanaman yang 
sampai Oktober 2014 dari rencana Rp 352 
miliar baru terealisasi Rp 40 miliar. 

“ Berarti sampai dengan akhir tahun nan-
ti Perum Perhutani harus membayar biaya 
tanaman sebesar Rp 312 miliar, sehingga 
dari laba yang Rp 900 Miliar akan dikurangi 
biaya tanaman,” terangnya.

Sesuai dengan amanat Pemilik Modal 
dalam rapat pembahasan bersama dengan 
Kementerian BUMN, bahwa laba yang di-
hasilkan Perum Perhutani setelah nanti akan 
dikurangi untuk pembiayaan gaji, tunjangan 
karyawan dan lain-lainnya, Laba Perum 
Perhutani sampai dengan akhir tahun laba 
sebelum pajak minimal bisa tercapai 105 % 
dari target Rp 268 Miliar. 

Pada 2015 telah disusun Rencana Kerja 
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan sudah 
disetujui oleh Pemilik Modal dari Kement-
erian BUMN tentang adanya rencana pe-
nerimaan gaji 17 kali oleh karyawan Perum 
Perhutani dalam setahun. Sambutan riuh 
gembira pun menggema dari paserta pem-
binaan tersebut.

Untuk itu, Heru Siswanto meminta ke-
pada Administratur KPH Pemalang beserta 
jajarannya agar tebangan sampai dengan 
akhir tahun 2014 ini secara administrasi 
harus nihil. 

“ Jangan sampai ada ada sisa persedi-
aan (voorad) yang kurang. Segera dilakukan 
opname sisa persediaan dan administrasi-
nya agar dilakukan dengan tertib, akurat dan 
valid,” pungkas Heru. 

Kom.Pml/Dodi S

me rupakan pasar penyerap tenaga kerja 
ba nyak warga masyarakat desa sekitar 
kawasan hutan, sehingga sepanjang ke-
giatan tanaman ini terselenggara dapat 
memungkinkan terjadinya kerjasama yang 
saling menguntungkan dengan para petani 
di banyak desa kawasan hutan.

Berkat dari keberhasilan tanaman juga, 
artinya apabila sepanjang tahun seluruh 
kawasan hutan Perhutani terdiri pepohonan, 
maka dengan sendirinya pula hutan dapat 
berfungsi selaku penyedia oksigen bagi 
planet Bumi yang merupakan hunian kita 
bersama ini.

Efisiensi 
Sebagai Direktur Utama Perum Perhu-

tani yang belum lama memulai kerjanya, 
Mustoha Iskandar secara terbuka berani 
menyatakan tekadnya untuk dapat memper-
baiki kesejahteraan bagi segenap pegawai 
dan pekerja di dalam perusahaannya. 

“Bahkan bilamana dimungkinkan, saya 
mau mengangkat semua pekerja Perhutani 
yang saat ini belum diangkat sebagai pega-
wai tetap. Untuk itu saya meminta agar para 
saudara bersedia melakukan efisiensi dan 
inovasi,” ujarnya saat itu.

Sejumlah langkah efisiensi pun dikemu-
kakan, antara lain, agar para pegawainya 
tidak lagi melakukan rapat kerja di hotel. 
Untuk itu akan dilakukan revitalisasi as-
set perusahaan  dan sarana kerja berupa 
perbaikan bangunan kantor, ruang kerja, 
mess karyawan maupun rumah dinas para 
pekerja lapangan yang banyak tersebar dan 
menjangkau pelosok kawasan hutan itu.

Sebagai bagian dari tindakan efisiensi 
pula, ia pun meminta agar pelayanan ter-
hadap pejabat tinggi, semacam dirinya 
saat melakukan kunjungan kerja di daerah, 

tidak berlebihan berupa iring-iringan banyak 
kendaraan. “Selain bisa menimbulkan ke-
macetan jalanan, saya malu bila dikira rom-
bongan pengantin lewat,” katanya disambut 
gelak tawa. 

Ke depan, ia juga merencanakan agar 
pengadaan kendaraan dinas Administratur 
dengan cara rental (sewa) permanen untuk 
dihapuskan, diganti dengan program “car 
ownership” saja alias kepemilikan pribadi 
sehinga tidak terlalu membebani biaya pe-
rusahaan.

Sejalan dengan tekad efisiensi, ia juga 
sudah merintis upaya penagihan piutang pe-
rusahaan. Untuk itu dirancang pembentukan 
semacam satuan tugas khusus (task force) 
penagih utang yang beranggotakan sejum-
lah pegawai yang ditunjuk. “Saat ini sudah 
berhasil menagih utang senilai Rp 3 Milyar 
hasil penjualan kayu jati ke Korea Selatan,” 
ungkapnya menyebut salah satu contoh.

Dalam rangka peningkatan kualitas pe-
kerjaan pengawasan internal perusahaan, 
ia juga mencanangkan  penguatan khusus 
bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Perum 
Perhutani. 

“SPI itu spion direksi. Untuk itu saya 
minta agar para pegawai Perhutani jangan 
melayani permintaan apa pun dari aparat 
SPI selain permintaan data yang memang 
diperlukan dalam tugasnya,” ujarnya men-
egaskan.

Inovasi 
Selain melakukan beragam upaya 

efi siensi demi tercapainya optimalisasi ke-
untungan perusahaan tersebut, Mustoha 
Iskandar juga menekankan perlunya tinda-
kan inovasi dilakukan sehingga perolehan 
maksimal dapat diraih dalam kegiatan 
produktivitas Perum Perhutani. 

Ia mengatakan, selaku pucuk pengelola 
suatu perusahaan, dirinya selalu merasa di-
tuntut untuk dapat melihat prospek pengem-
bangan produksi sampai jauh masa ke 
depan. Dalam pandangannya, potensialitas 
Perum Perhutani, yang dipercaya selaku 
pengelola kawasan hutan nan luas di pulau 
Jawa, dapat dibilang nyaris tanpa batas 
dalam pengembangan pelbagai kegiatan 
produksinya yang seiring jalan dengan tu-
juan utamanya sebagai pelaksana kelestar-
ian hutan.

“Dari kawasan hutan selain bisa di-
hasilkan tanaman pangan semisal jagung 
diantaranya, juga dapat dihasilkan rumput 
pakan ternak. Untuk itu, apa salahnya bila 
Perhutani juga melakukan budidaya ternak 
sapi, misalnya?” katanya memberi motivasi. 

Adapun, sebentuk langkah inovatif yang 
masih berhubungan dengan kegiatan tana-
man hutan yang disesuaikan untuk men-
gantisipasi kemungkinan lonjakan pasar 
kayu jati, antara lain seperti yang baru saja 
diterapkannya di kawasan Perhutani Jawa 
Barat. Yakni, mengubah sejumlah kawasan 
hutan tanaman kayu putih menjadi kelas 
hutan produksi kayu jati. 

Masih sejalan lagi dengan tugas pokok 
Perhutani selaku entitas bisnis, ia juga 
tengah merintis upaya sertifikasi kawasan 
hutan sebagai produsen oksigen. 

“Selama ini banyak orang di Singapura 
yang berteriak tatkala asap kebakaran hu-
tan melanda mereka. Tetapi di saat keadaan 
normal, tidak sadar kalau oksigen yang mer-
eka hirup setiap hari itu antara lain berkat 
kelestarian hutan kita. Bayangkan kalau 
oksigen dari hutan kami kemudian dapat 
dihargai sebagai komoditi ekspor. Betapa 
kayanya bangsa Indonesia ini bukan?!” ung-
kapnya serius.  Sugayo Jawama  

FOTO-FOTO : SLAMET RIYADI

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani, Heru Siswanto berdialog 
dengan Adm dan Kasi PSDH KPH Pemalang di lokasi tebangan.

Berdialog dengan para Blandong.

Para Administratur Perum Perhutani se-Divre Jatim foto bersama Dirut Perhutani, Mustoha Idkandar dan 
Dirut Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Heru Siswanto usai menanam.
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Gandeng Kepala Desa Terapkan Perdes

operasi gabungan penanggulangan Illegal 
Loging.

Alhasil pada Rabu, 5 Nopember 2014 
di kerahkan pasukan ga bungan sebanyak 
450 personil yang terdiri dari 3 Kompi Dal-
mas dan Sabara Polres Pati dan Rembang, 
1 Kompi dari Kodim 0718 Pati, 1 Kompi 
dari Brigadir 410 Alugoro,1 Kompi Brimob 
Pati dan Personel dari Denpom PM Pati 
dibantu jajaran Asper, KRPH Polhutmob dan 

mandor dari KPH Pati dan KPH Mantingan, 
dengan sasaran desa Ronggo Kecamatan 
Jaken Kabupaten Pati.

Desa yang terletak di segi tiga antara 
KPH Pati, KPH Mantingan dan KPH Blora 
ini disinyalir merupakan tempat pasar kayu 
bebas. Dari hasil operasi Illegal Logging 
yang terang-terangan dimana masyarakat-
nya tidak takut terhadap jajaran petugas dan 
seakan tidak menghiraukannya, jika ada 

petugas baik dari Polhut 
maupun gabungan yang 
jumlah personilnya se-
dikit selalu dihalau ke-
luar dengan tanpa hasil 
apapun. 

Operasi gabungan 
kali ini tergolong luar 
biasa dengan kukuatan 
personil 450 masyara-
kat Desa Ronggo tidak 
mampu berbuat banyak 
dan seakan membi-
arkan petugas meng-
gasak desa mereka 
seluruh war ga keluar 
rumah dan membiarkan 
rumah mereka di masuki 
para petugas. Banyak 
kayu jati yang dapat dia-
mankan baik kayu bulat 
maupun olahan, kayu 
yang tidak jelas lang-
sung diangkut, KRPH 
dan Mandor pun ikut 

mengangkut kayu untuk dimuat kedalam 
Truck. Alhasil sebanyak 14 Truck kayu jenis 
jati dapat diamankan, semua kayu yang di 
sita termasuk kayu yang berkualitan karena 
dipilih oleh para pencuri.

Dirasa cukup karena waktu sudah siang 
pasukan siap mengatur konvoi kendaranan 
yang jumlahnya sekitar 28 kendaraan ter-
masuk 14 Truck bermuatan kayu. 

Sebelum konvoi kendaraan berangkat 
meninggalkan Desa Ronggo diketahui 
masyarakat ada yang memesang ranjau 
dengan menebar paku dijalan, namun 
dengan sigap Pasukan Brimob segera 
membersihkannya dan konvoi bisa berjalan, 
konvoi bermula menuju kantor KPH Pati 
tapi bergerak menuju Mapolres Pati yang 
kedatangannya disambut oleh Kapolres Pati 
AKBP Budi Haryanto. Ia mengucapkan  se-
lamat atas hasil yang dicapai. Diperkirankan 
bila operasi hari itu berlanjut hasil tangkapan 
bisa lebih dari 14 truk.

Barang bukti  hasil operasi selanjutnya 
dibongkar di halaman kantor KPH Pati dan 
dapat diperkirakan rata-rata kayu kayu hasil 
operasi tiap truknya sekitar 4 M3. 

Di sela sela kegiatan Wakil Adm/KSKPH 
Pati Selatan, Agus Ridwan menjawab awak 
media bahwa operasi yang dilaksanakan su-
dah sesuai prosedur dan terkait tersangka 
penyimpan dan pengepul kayu karena 
pa da waktu kegiatan semua rumah dalam 
ke  adaan kosong maka proses selanjutnya 
diserahkan kepada Polres Pati. 

Kom.Pati/Raswi

Opgab Amankan 14 Truk
Bermuatan Kayu Jati Ilegal

KPH PATI DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Pati, Ir Dadang 

Ishardianto melalui Wakil Adm/KSKPH 
Pati Selatan, Agus Ridwan dan Wakil Adm/

KSKPH Pati Utara, Gatot Farid Prabawo 
bersama Pabin Kusairi melakukan koordina-
si bersama dengan Polres Pati, Kodim 0718 
Pati dan Denpom PM Pati untuk melakukan 

Perhutani Divre Jateng - Polda Jateng
Tanda Tangani Juklak Pengamanan Hutan

DIVISI REGIONAL JATENG
Untuk bisa mencapai hasil yang opti-

mal tidak mungkin pengamanan hutan di 
wilayah kerja Perum Perhutani tanpa meli-
batkan stake holder lain. Luasnya kawasan 
hutan yang harus dijaga tidak sebanding 
dengan jumlah tenaga yang ada. Wilayah 
Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) 
Jawa Tengah dengan wilayah kelola seluas 
636.362,87 hektar yang terbagi dalam 20 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) hanya 
memiliki 2.749 tenaga keamanan. Dari 
keluasan itu jika dibagi sehingga seorang 
petugas keamanan mempunyai covering 
area seluas 231,50 hektar. Padahal ideal-
nya seorang petugas cukup mengamankan 
wilayah seluas 50 hektar.

“ Oleh karena itu dalam kegiatan pen-
gamanan hutan tersebut untuk mencapai 
hasil yang optimal tidak mungkin hanya  
dilaksanakan dengan Perum Perhutani 
sendiri tetapi harus dilaksanakan kerjasama 
dengan stake holder lain khususnya dengan 
kepolisian,” kata Kepala Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet 
Wibowo dalam sambutannya pada acara 
penandatanganan Juklak Pengamanan Hu-
tan wilayah Divisi Regional Jateng dengan 
Kepolisian Daerah (Polda) Jateng di Gedung 
Rimba Graha (13/11).

Kerjasama tersebut dikatakan Kadivre 
Perum Perhutani Jateng merupakan tindak 
lanjut dari kerjasama dengan jajaran Kepoli-
sian Daerah Jawa Tengah yang telah dilaku-
kan sebelumnya.

Kasus-kasus besar berhasil selesaikan 
dari kerjasama kedua belah pihak tersebut. 
Seperti kasus klaim lahan seluas 118,80 
hektar oleh masyarakat di kawasan hutan 

Kapolda Jateng Irjen Pol. Nur Ali dan Kadivre Perum Perhutani Jateng Ir SR Slamet Wi-
bowo saat menandatangani nota kerjasama bidang keamanan hutan. 

KPH Kedu Selatan atau tepatnya di Desa 
Panawaren Kecamatan Sigaluh Kabupaten 
Banjarnegara. Juga yang baru saja ter-
jadi dalam operasi illegal logging di Desa 
Ronggo Kec. Jaken Kabupaten Pati pada 5 
Nopember 2014. Berkat  kerjasama antara 

Perum Perhutani KPH Pati, Blora dan Man-
tingan bersama Polres Pati, Rembang dan 
Blora berhasil mengamankan tangkapan ba-
rang bukti berupa kayu jati berbagai ukuran 
sekitar 60 M3. Tersangka dikatakan Kadivre 
sejauh ini masih dalam proses pengejaran.

Ditegaskan Kadivre Jateng, kasus pen-
curian tidak hanya marak dalam pencurian 
kayu jati, getah pinus pun sekarang juga 
tidak lepas dari incaran pencuri. 

Demi kelancaran dalam menjalankan 
tugas pengamanan hutan tersebut Kadivre 
menekankan perlunya di setiap KPH ditem-
patkan Perwira Pembina (Pabin) Polhut. 
Namun sejauh ini keberadaan Pabin 
Polhut tersebut belum dimiliki oleh semua 
KPH. Tercatat masih ada enam Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) yang masih ko-
song Pabin-nya. Yakni Pabin untuk wilayah 
KPH Purwodadi, Semarang, Kedu Selatan, 
Kendal, Randublatung dan Blora.

Untuk itu Kadivre meminta kepada 
Kapolda Jateng untuk dalam waktu yang 
tidak lama kekosongan tersebut dapat 
segera diisi dan berharap dengan adanya 
kerjasama tersebut gangguan keamanan 
hutan bisa turun dan keamanan semakin 
kondusif. 

S.Widhi

Kayu-kayu yang berhasil diamankan dari rumah penduduk. 

Petugas gabungan dengan kayu-kuyu ilegal yang berhasil diamankan dari 
sumah penduduk.

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Mengatasi keamanan hutan yang 

masih marak, Wakil Adm/KSKPH wilayah 
Semarang Timur menggandeng Koramil 
dan Polsek dan stakeholder lain untuk aktif 
bersama-sama masuk hutan. 

“ Kita sudah kompak, mereka untuk kita 
tarik ke dalam untuk bersama-sama menga-
tasi masalah tenurial maupun masalah 
pencurian. Saya berani melangkah dulu 
masalah anggaran dan lain-lain bisa me-
nyusul,” kata Waka Adm/KSKPH Semarang 
Timur, Agus Suprayitno di sela acara Hari 
Menanam Pohon Pohon Indonesia (HMPI) 
dan Bulan Menanam Nasional di wilayah 
hutan BKPH Padas KPH Semarang (28/11).

Ditegaskan prakarsa jemput bola itu di-
ambil karena prihatin dengan masih tinggin-
ya angka kehilangan pohon di wilayahnya. 
Meski anggaran belum turun dikatakan 
pimpinan (Adm) mensupport langkahnya 
tersebut. 

“ Memang kita harus punya keberanian, 
termasuk para Mandor saya tegaskan harus 
paham de ngan posisinya dan berani meno-
lak bujukan oknum kalau memang itu tidak 
benar,” tegasnya.

Tidak disebutkan seberapa besar angka 
kerugian yang ditimbul akibat penjarahan 
pohon tersebut tapi yang jelas di sisi lain, 

kontribusi Perhutani kepada 
masyarakat sangat besar 
yang memperkenankan pe-
man faatan lahan dibawah 
tegakan untuk ditanami ja-
gung.

“ Hasilnya luar biasa BKPH 
Manggar saja sudah Rp 7 
miliar, BKPH Kedungjati Rp 4 
miliar lebih, BKPH Tempuran 
Rp 2 milar lebih belum lagi 
dari wilayah-wilayah lain,” 
papar Agus dimana angka itu 
bila digabung sudah hampir 
sama dengan RKAP KPH 
Semarang. Padahal itu hanya 
penghasilan dari ja gung saja 
di KPH Semarang di wilayah 
Timur dalam setiap panen. 
Itu baru dari tanaman jagung 
belum dari hasil tanaman lainnya.

Inilah yang membuat keprihatinan Agus, 
bagaimana menyadarkan masyarakat agar 
betul-betul paham. Dengan penghasilan se-
begitu besar kalau tidak mau ikut membantu 
mengamankan hutan dan malah melakukan 
penjarahan yang akan dilakukan peninda-
kan tegas. Selain dengan jajaran kepolisian 
dan TNI kerjasama dengan aparat desa 
juga telah dilakukan dengan menerbitkan 

Peraturan Desa (Perdes).
“ Kita juga sudah mulai ada Perdes yang 

sudah berkolaborasi dengan Perhutani yang 
intinya Perdes itu mendukung pengelolaan 
hutan lestari,” ujarnya dimana Perdes itu 
saat ini juga sudah diterapkan di desa 
wilayah BKPH Gunung Tumpeng yang 
ditengarai sebagai yang terparah.

Agus berharap Perdes tersebut mudah-
mudahan akan segera diikuti di desa-desa 
se-wilayah KPH Semarang Timur.  S.Widhi 

Waka Adm/KSKPH Semarang Timur besama Danramil 
Kedungjati.

8   BINA |  Edisi  10 Desember 2014 / Th XLI

8   

BINA |  Edisi  10 Desember 2014 / Th XLI 9

 9



SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Kayu jati dan rimba produksi Kesatuan 

Pemangkuan Hutan (KPH) Mojokerto din-
yatakan memenuhi standar verifikasi legali-
tas kayu (VLK). Dengan hasil tersebut, kayu 
jati produk Perhutani Mojokerto bisa dijual ke 
mancanegara.

Indikator penilaian memenuhi tersebut 
secara bisnis bisa berpengaruh langsung 
terhadap penjualan kayu jati yang ada di 
wilayah Kerja Perhutani Mojokerto karena 
dengan standart tersebut pangsa pasar 
kayu akan terbuka lebar, di Asia maupun 
Eropa,  dan bisa mendongkrak penjualan 
kayu  jati.

Verifikasi legalitas kayu Perhutani 
Mojokerto dilakukan Lembaga Verifikasi 
Legalitas Kayu (LV-LK) PT Equality Indo-
nesia, dengan sejumlah aspek belum lama 
berselang. 

Nilai akhir verifikasi legalitas kayu 
mendapat predikat lulus sehingga berhak 
diberikan sertifikat verifikasi legalitas kayu 
(VLK). Kayu Jati Perhutani Mojokerto terse-
but dinyatakan memenuhi standar verifikasi 
legalitas kayu.

Sertifikat beromor 052-35/EQC-VLK/
V/2013 dengan predikat lulus memenuhi 
tersebut diserahkan pimpinan Divre Jawa 
Timur kepada Administratur Mojokerto, 
Agus Sarwedi dalam suatu rapat evaluasi 
kinerja sampai dengan Oktober 2014 yang 
diselenggarakan di kantor Graha Perum 
Perhutani Divre Jatim, Rabu kemarin.

‘’Pencapaian standart tersebut bukanlah 
hal yang gampang, perlu kerjasama inter-
nal dan para pihak dimana KPH Mojokerto 
mampu memenuhi standar verifikasi legali-
tas kayu”, ujar suami Entit Hariyanti di ruang 
kerjanya, Kamis, 20 Nopember 2014.

Kayu Mojokerto Lulus Verifikasi

Rp 189 M Lebih
untuk Masyarakat

Perum Perhutani Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Mojokerto berkontribusi 
Rp 189.205.027.000 terhadap masyarakat 
desa sekitar hutan atas pengelolaan polowi-
jo tumpangsari program ketahanan pangan 
sampai dengan Oktober 2014.

Sebuah capaian signifikan dalam rangka 
meningkatkan penghasilan masyarakat 
desa sekitar hutan (MDH). 

Perum Perhutani Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Mojokerto mengelola 
hutan negara seluas 31.918,4 hektar. Hutan 
tersebut terletak di tiga kabupaten yaitu Ka-
bupaten Lamongan seluas 24.168 hektar, 
Kabupaten Jombang seluas 3.793,9 hektar 
dan Kabupaten Mojokerto sendiri seluas 
3.956,5 hektar.

Pengelolaan kawasan hutan oleh 

Agus Sarwedi 
menjelaskan pengelolaan 
hutan secara lestari saat 
ini menjadi fokus semua 
pihak, termasuk KPH Mo-
jokerto. Pengelolaan hutan 
lestari secara langsung 
akan berpengaruh pula 
terhadap keseimbangan 
lingkungan.  

Lebih lanjut Agus 
Sarwedi menegaskan 
bahwa pemerintah me-
lalui Kementerian Ke-
hutanan telah menerap 
Sistem Verifikasi Legalitas 
Kayu  (SVLK). Tujuannya 
antara lain untuk men-
gawasi proses produksi 
pada setiap pelaku usaha 
kehutanan yang mempu-
nyai industri  kayu, baik 
oleh perusahaan peme-
gang hak pengelolaan 
hutan maupun pada hutan 
rakyat.

Perum Perhutani KPH 
Mojokerto sebagai salah satu pengelola hu-
tan jati seluas 31.918,40 hektar yang terletak 
di Kabupaten Lamongan seluas  24.168,0 
hektar, sebagian wilayah Kabupaten Mo-
jokerto seluas 3.956,5 hektar  dan Kabupat-
en Jombang seluas 3.793,9 hektar tersebut 
juga mendapat perlakuan yang sama dalam 
hal verifikasi legalitas kayu.

Kawasan hutan Perhutani KPH 
Mojokerto  merupakan hutan produksi se-
luas  31.657,5 hektar dan sisanya masuk 
hutan lindung seluas  252,9 hektar. 

Prinsip kelestarian ini intinya ada keg-

Kayu-kayu KPH Mojokerto lulus verifikasi legalitas kayu 
(VLK).

Keamanan  Hutan Masih Relatif Terkendali

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Jajaran petugas di wilayah BKPH Tan-

gen KPH Surakarta belum lama ini berhasil 
mengamankan kawanan pencuri kayu jati. 
Penangkapan yang terjadi di wilayah perba-
tasan dengan KPH Gundih itu petugas ber-
hasil mengamankan tiga tersangka beserta 
barang buktinya. 

“ Namun karena TT berada di wilayah 
KPH Gundih jadi kita bekerjasama dengan 
KPH Gundih, maka petugas melakukan 
koordinasi dengan petugas terdekat di sana 
yakni dengan BKPH Madoh,” kata Asper/
KBKPH Tangen Andy Heru Susanto S Hut 
kepada BINA di kantornya (22/11 ).

Kawanan pencuri Warto Cs dikatakan 
Andi merupakan pemain lama yang juga 
sering menjarah di wilayah Tangen.

 Awal penangkapan dijelaskan Andi di-
mana jajarannya yang kebetulan waktu itu, 
tepatnya minggu malam (5/10) pada pukul 
22.55 melakukan patroli di petak 65 RPH 
Tangen yang kebetulan berbatasan den-

gan wilayah KPH Gundih, Petugas melihat 
kawanan pelaku sedang melakukan pene-
bangan pohon mahoni  yang masuk wilayah 
KPH Gundih yang berbatasan denngan kita. 
Petugas pun mengendap untuk melakukan 
penyergapan dan melakukan koordinasi 
dengan jajaran petugas di BKPH Mongot 
KPH Gundih. 

 Dari penyergapan itu petugas selain 
berhasil meringkus Warto Cs juga berhasil 
mengamankan barang bukti berupa sebuah 
sepeda motor dan gergaji serta barang bukti 
kayu. Tersanka dan barang bukti tersebut 
saat ini telah diamankan di Polsek Jenar.

Namun setelah kejadian itu, pada 23 
Oktober 2014 dikatakan Andy yang pada 
kesempatan itu didampingi Tugiman, KRPH 
Tangen petugas kembali berhasil melaku-
kan berhasil mengamankan sebuah truk 
bermuatan kayu ilegal dari rumah penduduk 
di Dukuh Kedu. Belakangan diketahui pemi-
lik kayu itu bernama Saru, seorang pencuri 
dan pesakitan narkoba. Sebanyak 118 
batang kayu volume 2,217 M3 berha-
sil diamankan dan kasusunya sudah 
dalam penangananPolres Banyuurip.

 Tak lama berselang, kejadian 
penangkapan juga berhasil dilakukan 
petugas di wilayah RPH Blontah yang 
masuk RPH Tangen, petugas juga 
berhasil mengamankan kayu sebanyak 
21 batang dengan tersangka bernama 
Sariman. Kasusnya sejauh ini dikatakan 
Andi masih dalam pengembngan..

BKPH Tangen selama ini dikenal 
sebagai wilayah yang sarat dengan 
tekanan masyarakat. Hal tersebut 
dibenarkan Andi yang menggawangi 
BKPH Tangen sejak 22 Agustus 2014 
itu. Dan sebagai pejabat baru ia men-
gaku juga tidak bisa bekerja sendiri 
mengatasi masalah tersebut. Kerjasa-
ma dengan stakeholder dan pihak terkait 
seperti dengan aparat kepolisian yang se-
lama ini sudah berjalan terus ditingkatkan. 

“ Tanpa ker-
jasama dengan 
mereka ya tidak 
akan mungkin un-
tuk mengamakan 
wilayah Tangen.,” 
tegasnya.

T i n g g i n y a 
perilaku masyara-
kat yang kerap 
menjarah hutan 
dikatakan Andi 
disebabkan ke-
mungkinan juga 
karena tingginya 
peredaran minuman 
keras di wilayah 
itu. Terutama pada 
musim-musim haja-
tan yang umumnya 

masyarakat yang punya hajat membumbui 
hajatannya dengan judi dan pesta miras.

“ Setelah hajatan selesai biasanya im-
pasnya ke kita, masyarakat menjarah kayu. 
Makanya kita tetap waspada dengan setiap 
ada hajatan di masyarakat,” kata Andi dima-
na kebiasaan dimasyarakat itu juga sudah 
dilaporkan ke Kanit Binmas Polres Sragen 
agar peredaran miras bisa lebih diperkecil 
dimasyarakat.

Tindakan-tindakan dilakuakan dengan 
segenap stakeholder, Polsek dan bersama 
kepala Desa untuk terus aktif melakukan 
sarasehan-sarasehan dan pembinaan di  
masyarakat. Juga pembinaan kepada ma-
syarakat yang terbagung dalam LMDH den-
gan lebih memantapakan hak dan perannya 
dalam bekerjasama dengan Perhutani.

“ Jadi LMDH juga turus kita mantapkan 
perannya, bukan hanya haknya saja yang 
diminta tapi kewajibannya untuk men-
gamankan hutann juga harus ditingkatkan,” 

puingkasnya.
Sementara itu dari rentetan peristiwa 

penangkap pencurian kayu itu Wakil Adm/
KSKPH Surakarta, Johny Sndarhadi ketika 
dikonfirmasi membenarkan semua kejadian  
itu. Semua perkaranya dikatakan sudah 
dalam penanganan dari pihak berwajib.

Ditambahkan Johni, selain panangka-
pan-penangkapan oleh jajaran petugas jaja-
ran BKPH Tangen dari wilayah BKPH Lawu 
Utara (Tawangmangu) juga dilaporkan ada 
penangkapan sebuah truk dengan muatan 
16 batang kayu pinus kubikasi 0,279 M3 
dengan nilai kerugian Rp 3.730.605 yang 
dijarah dari kawasan hutan lindung.

Meski kasusus-kasus pencurian masih 
marak terjadi, tetapi ditegaskan Johni untuk 
keamanan di wilayah KPH Surakarta secara 
umum masih cukup terkendali. Kerugian aki-
bat pencurain pohon KPH Surakarta  sejauh 
ini ia katang juga masih dibawah angka 

“ Kerugian akibat dari kehilangan pohon 
KPH Surakata tidak boleh lebih dari 175 

iatan penanaman, pemeliharaan.  Ada juga 
kegiatan pemungutan hasil hutan berupa 
kayu Jati. Menurutnya kaidah terkait den-
gan VLK telah dipenuhi. Kaidah tersebut 
di antaranya kepastian areal dan hak 
pemanfaatan,  sistem dan prosedur pene-
bangan yang sah,  keabsahan perdagangan 
atau pemindahtanganan kayu bulat. 

Selain itu juga pemenuhan aspek ling-
kungan dan sosial terkait dengan peneban-
gan dan pemenuhan terhadap peraturan  
tenaga kerja serta regulasi yang ada. 

Kom PHT Mjk/Eko Eswe

pohon, tapi sejauh ini sampai bulan Oktober 
kemaren kami hanya kehilangan sekitar 
120-an pohon,” katanya. Dan untuk kegiatan 
pengamanan di berbagai daerah ditegaskan 

Johni koordinasi dengan pihak-pihak terkait, 
khususnya dengan pihak kepolisianb juga 
terus ditingkatkan. 

S.Widhi

 Asper BKPH Tangen Andy Heru Susanto. 

Waka Adm KPH Surakarta, Johni An-
darhadi.
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KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Wakil Gubernur Jawa Barat H. Dedi 

Mizwar mengajak semua masyarakat agar 
peduli terhadap lingkungan, salah satunya 
dengan giat menanam pohon. Sebab de-
ngan menanam pohon bisa meminimalisir 
bencana longsor. Selain itu, masyarakat ha-
rus menjadi pionir dalam melestarikan alam 
demi anak cucu kedepannya.

“ Kegiatan menanam pohon merupakan 
wujud  kebersamaan pemerintah dengan 
masyarakat.  Kebersamaan seperti ini perlu 
terus kita bina sehingga masyarakat sema-
kin sadar akan pentingnya lingkungan hidup 
yang baik,”  katanya  dalam kegiatan hari 
menanam  di lapangan Bola  Tanjungkerta 
Desa Tanjungkerta  Kec. Pagerageung Kab. 
Tasikmalaya (25/11/). 

Kegiatan yang bertema Hutan Lestari 
untuk Mendukung Kedaulatan Pangan, Air, 
dan Energi Terbarukan, selain  dihadiri oleh 
Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Dedi Mizwar, 
hadir pula Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul 
Ullum SE, Kepala Dinas Kehutanan Jawa 
Barat Ir Bambang Susatijo MM, Perwakilan 
dari Kementerian Lingkungan Hidup Ir Mint-
ojo, Ketua DPRD Jawa Barat, Kepala Divre 
Jawa Barat dan Banten Ir. Elan Barlian,MM, 
Administratur KPH Tasikmalaya, Ir Henry 
Gunawan Msi, Kepala Dinas Kehutanan 
Kab. Tasikmalaya  Drs Heri Sogiri MM, Para 
Bupati/Wali Kota dan Administratur  lingkup 
Drivreg Jawa Barat dan Banten, OPD, ja-
jaran Muspika, Muspida, pimpinan Ponpes 
Suryalaya, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
LSM, mahasiswa, Saka Wanabakti  dan 

LMDH
Peringatan Hari Menanam Pohon 

(HMPI) dan Bulan Menanam Nasional 
(BMN) dilakukan sebagai upaya untuk mem-
percepat pemulihan dan pengurangan laju 
deforestasi yang sebenarnya telah dilaku-
kan sejak lama dengan berbagai kegiatan. 
Upaya ini akan efektif bila dilaksanakan se-
cara berkelanjutan serta melibatkan peran 
serta seluruh komponen masyarakat dalam 
upaya pelestarian alam dan meningkatkan 
kepedulian berbagai pihak akan penting-
nya penanaman dan pemeliharaan yang 
berkelanjutan dalam upaya mengurangi 
pemanasan global dan menuju pembangu-
nan yang bersih.  

Dedi Mizwar  mencanangkan penana-
man 1 milyar pohon, yang sampai  Novem-
ber 2014 sudah terealisasikan sebanyak 
32.831.613 pohon dari target  184 juta 
pohon. Selain itu, dia   berkomitmen provinsi  
hijau lestari (green province). 

 H. UU Ruzhanull Ulum SE, mengatakan  
kegiatan penanaman pohom disambut san-
gat positif.  Masyarakat diharapkan terlibat 
menjaga alam  dan bahu membahu untuk 
melestarikan hutan, lebih baik mewariskan 
mata air  dari pada mewariskan air mata 
kepada anak cucu kita “ 

Program tersebut cukup banyak me-
nyentuh kepentingan masyarakat baik 
secara langsung maupun tidak lansung. 
Pohon yang kita tanam sangat berguna 
untuk kehidupan manusia di muka bumi 
yaitu dapat menghasilkan air dan udara,” 
tegasnya. Bupati Tasikmalaya  mengajak ke-

pada seluruh masyarakat untuk melakukan 
penanaman pohon sebanyak mungkin.

MU/Anggun

Wagub Jabar  Ajak Masyarakat Jabar Tanam Pohon

DALAM rangka  pelaksanaan penana-
man 1 milyar pohon  2014, Wakil Gubernur 

Jawa Barat Dedi 
Mizwar  memberi-
kan penghargaan 
terhadap kinerja 
bupati dan wali kota  
dengan kategori:  
peringkat I untuk 
tingkat kabupaten 
yaitu  kab  Tasikma-
laya, selanjut  kab. 
Garut dan  terakhir   
Kab. Sukabumi. Un-
tuk kota peringkat I 
Kota Cimahi, selan-
jutnya  Kota Depok 
dan peringkat III 
Kota Bandung.

Untuk penghar-
gaan lomba wana 
lestari provinsi Jawa 
Barat tahun 2014 
yaitu  penyuluh ke-
hutanan dari Kab. 

Bandung, kepala desa peduli kehutanan 

dari Kab. Cirebon, penyuluh kehutanan swa-
daya masyarakat (PKSM) dari Kab. Ciamis,  
kelompok tani hutan (KTH) dari Kab. Ciamis, 
kecil menanam dewasa memanen (KMDM) 
dari Kab. Cianjur, kader konservasi alam 
(KKA) dari Kota Tasikmalaya, kelompok 
pecinta alam (KPA) dari Kota Tasikmalaya, 
polisi hutan (POLHUT) dari BBTNGP Kab. 
Cianjur, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) dari BBTNGP Kab. Cianjur, Kepala 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) dari 
Ciamis, Kepala Resort Pemangkuan Hutan 
(KRPH) dari Cikajang KPH Garut,  mandor 
pendamping PHBM dari Cikajang KPH Ga-
rut, mandor  tanam dari RPH Cigugur KPH 
Ciamis, dan  LMDH dari RPH Rancakalong 
KPH Sumedang

Untuk terbaik I  nasional yaitu   Muha-
mad Yusup, SP   penyuluh kehutanan muda 
Kec. Cilengkrang BPKP3 Kab. Bandung, Ir. 
Bambang Jurianto,MM  KKPH Ciamis Divre 
Jawa Barat dan Banten, Jujun Juanda, 
KRPH Cikajang KPH Garut, Iwan Mustopa,  
Mandor Tanam RPH Cigugur KPH Ciamis, 

Berbagai Penghargaan untuk yang BerprestasiPerhutani Mojokerto ini berkontribusi bagi 
masyarakat dan tiga Pemerintah Kabupaten 
tersebut. Dari pengelolaan hutan di wilayah 
Perhutani KPH Mojokerto diperoleh peneri-
maan tak kurang dari Rp 189 Miliar. Jumlah 
tersebut berasal dari pembayaran provisi 
sumber daya hutan (PSDH), pembayaran 
pajak bumi dan bangunan (PBB), penyalu-
ran pinjaman lunak pembinaan kemitraan 
dan bina lingkungan (PKBL), penguatan 
modal serta hasil panen tanaman tumpang-
sari yang hasilnya murni untuk masyarakat.

Hal lain yang sangat dirasakan oleh ma-
syarakat sekitar hutan adalah penyerapan 
tenaga kerja masyarakat yang ikut dalam 
kegiatan pengelolaan hutan dalam kaitan 
program Pengelolaan Hutan Bersama Ma-
syarakat (PHBM). 

“Jumlah terbanyak penerimaan dari ke-
beradaan hutan adalah pemanfaatan lahan 
berupa tanaman tumpangsari palawija; padi, 
kedelai, jagung, porang dan lain-lain yang 
nilainya sampai Rp 189 miliar lebih”, ujar 
Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hutan Ber-
sama Masyarakat (PHBM) KPH Mojokerto, 
Tukani di ruang kerjanya (21/11).

Pemasukan tersebut antara lain dari 
pembayaran pajak kepada pemerintah 
berupa provisi sumber daya hutan tahun 
2014 sebesar Rp 1.074.702.050 Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) yang disetorkan tahun 
2014 sebesar 2.526.376.590. 

Penyaluran PKBL s.d tahun 2014 sebe-
sar Rp. 995.200.000,-,  Penyaluran bantuan 
hibah Bina Lingkungan (BL) pembangunan 
masjid s.d Oktober 2014 Rp. 35 juta dan 
penguatan modal bagi Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) sebesar Rp 100 juta.

Sedangkan hasil panen palawija yang 
berada pada kawasan hutan berupa padi, 
jagung, kedelai untuk tahun 2014 (s.d Okto-
ber 2014) sebanyak 53.357 ton dengan nilai 
Rp 189 Miliar lebih.

Kontribusi lain dari pengelolaan hutan 
adalah ketersediaan lahan untuk tanaman 
tumpangsari program ketahanan pangan 
seluas 5.989 ha dengan keterlibatan 11.978 
orang petani hutan yang tergabung dalam 
105 Lembaga Masyarakat Desa Hutan, dan 
97 diantaranya berstatus Koperasi LMDH.

Kom.Mjkt/Eko Eswe

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar saat memberikan penghar-
gaan pada peringatan HMPI dan BMN.

Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar 
menanam pohon.
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MENAPAK sukses tanaman, tahun ber-
jalan 2014, Perhutani Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Mojokerto menyediakan 
1.273.751 plances stek pucuk bibit unggul 
Jati Plus Perhutani (JPP) siap tanam.

Luas tanaman KPH Mojokerto tahun 
2014 seluas 2.083,4 hektar. Selain JPP, di-
siapkan bibit untuk tanaman pokok, tanaman 
pengisi, tepi dan hias sebanyak 1463.321 
plances. Total 2.737.072 plances siap tanam 
demi tercapainya sukses tanaman 2014.

Jati Plus Perhutani (JPP) adalah jati 

unggul produk Perhutani yang diperoleh me-
lalui program pemuliaan pohon. JPP dapat 
dikembangkan melalui dua cara pembiakan, 
yaitu; pembiakan vegetatif (stek pucuk dan 
kultur jaringan) dan generatif (benih KBK).

Menghadapi musim tanam tahun ini, 
dimana intensitas curah hujan yang makin 
meningkat, KPH Mojokerto siap mensuk-
seskan dengan salah satu cara melakukan 
penanaman lebih awal. 

“Dengan upaya strategis dan menanam 
lebih awal  keberhasilan tanaman akan ter-

Mojokerto Siapkan 1.2 Juta Lebih Bibit Unggul

capai”, ujar Sabri Madjid, Kepala Seksi Pen-
gelolaan Sumberdaya Hutan (PSDH) saat 
memantau kesiapan bibit di persemaian 
Bagian Resort Pemangkuan Hutan (BKPH) 
Kemlagi (22/11).

Perhutani  sekarang  dalam melakukan 
persiapan  penanaman dilakukan jauh hari 
sebelum masa tanam. Alasannya, bahwa 
pada saat turun hujan yang pertama,  semua 
plances sudah siap dilubang tanam yang di 
dalamnya diisi dengan pupuk kandang ber-
campur topsoil yang diremahkan.

Penanaman lebih awal dengan harapan 
jika curah hujan sudah mulai banyak  dan 
stabil, maka tanaman JPP tersebut telah 
mampu beradaptasi dengan lingkungan 
secara baik. 

“Dengan curah hujan yang stabil serta 
didukung dengan pasokan unsur  hara  
tersebut maka pertumbuhan tanaman akan 
lebih terpacu cepat,” tandasnya.

Dalam kesempatan terpisah, Adminis-
tratur Perhutani Mojokerto, Agus Sarwedi 
menegaskan; JPP adalah andalan dan hara-
pan ke depan Perhutani, karena kecepatan 
tumbuh yang relatif pendek sekitar 20 tahun 
sudah dapat diambil hasilnya. Kepedulian 
terhadap tanaman harus senantiasa diting-
katkan. Tanaman harus berhasil, tanaman 
memegang peranan penting dalam mam-
bangun tegakan hutan. 

“Tanaman dengan bibit unggul akan 
meningkatkan produktifitas yang tinggi”, 
tegasnya.

Diketahui tata nilai budaya kerja 4P; 
Peduli Perusahaan, Peduli Karyawan, 
Peduli Tanaman dan Peduli Sosial. Artinya, 
sukses tanaman adalah harga mati. 

Kom Mjkt/Eko Eswe
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 KPH BANTEN DIVRE JANTEN 
Plt Gubernur Banten  Rano Karno, SIP 

mengucapkan terima kasih dan dukungan 
kepada Perum Perhutani yang telah mem-
berikan perhatian kepada masyarakat un-
tuk turut berpartisipasi dalam pengelolaan 
kawasan hutan di Provinsi Banten melalui 
program Pengelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM). 

“Program pemberdayaan masyarakat 
yang telah berjalan ini harus tetap diper-
tahankan dan kalau bisa lebih ditingkatkan 
lagi agar masyarakat disekitar kawasan 
hutan bisa lebih sejahtera lagi, “ katanya  
berharap saat menerima kunjungan Adm 
Banten Cucu Suparman, S.Hut  di Pendopo 
Gubernur Banten (16/10) lalu.

Bupati  Lebak Iti Oktaviani Jaya Baya, 
SE.MM dengan Adm Cucu Suparman, 
S.Hut  membahas tentang penggalian dan 
pengembangan potensi wisata alam yang 
ada di kab. Lebak melalui kerjasama den-
gan Perum Perhutani untuk bisa mendong-
krak pendapatan asli daerah. 

 Dia  juga mengucapkan terima kasih 
dan dukungan kepada Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 
yang telah berhasil membina masyarakat 
desa sekitar hutan melalui program PHBM.  
Kawasan hutan menjadi aman dan dapat 
berfungsi sesuai dengan fungsinya, 

“Pemerintah Kabupaten Lebak juga 
akan mengembangkan tanaman bambu di-
kawasan milik untuk  memenuhi kebutuhan 
beberapa perusahaan yang berbahan baku 
industri bamboo,”  kata iti Oktaviani, di pen-

dopo Kab Lebak, beberapa waktu lalu.
Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan 

Kurtubi, MM mengapresiasi Perum Perhutani 
dalam kegiatan pengelolaan kawasan hutan 
di Kab. Pandeglang dengan melibatkan ma-
syarakat sekitar hutan. Mereka  dapat hidup  
layak melaui program kemitraan. dan beliau 
berharap agar “Masyarakat di sekitar ka-
wasan hutan dapat ikut menjaga dan men-
gamankan kawasan hutan,” katanya, ber-
harap ketika Adm Banten bertemu dengan 
Bupati Pandeglang, Jum’at (17/10/2014.

Bupati Pandeglang  meminta agar 
Perhutani tidak bosan - bosannya untuk 
memberikan arahan dan bimbingan kepada 
masyarakat

Menurut Cucu Suparman.S.Hut berb-
agai pertemuan tersebut bertujuan untuk 
memberikan informasi tentang Perum Per-

hutani Divisi Regional Jawa Barat dan Bant-
en khususnya KPH Banten. Selain itu, untuk 
mencari dukungan dari pemerintah daerah 
dalam hal pengelolaan kawasan hutan yang 
ada di provinsi Banten. 

“Kita memberikan informasi tentang 
tata cara pengelolaan kawasan hutan serta 
kegiatan apa yang kita kerjakan termasuk 
kerjasama dengan Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan kepada pemerintah daerah,” 
jelasnya. 

“Sehingga setelah semua stakeholder 
mengetahui dan mengerti akan keberadaan 
Perum Perhutani. Sehingga  akan lebih 
mudah dalam melakukan kerjasama dan 
koordinasi dalam setiap kegiatan yang dilak-
sanakan oleh Perum Perhutani.” 

Kom.Btn/Ppih/yy/mu

Adm Banten Silaturahmi Plt Gubernur Banten

Plt. Gubernur Banten Rano Karno 
merasa bangga dan berterima kasih kepada 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten yang telah peduli dan perhatian 
terhadap masyarakat Banten yang ada dis-
ekitar kawasan hutan dan mau berbagi den-
gan masyarakat dari hasil tebangan kayu 
tahun 2012. Dia  berpesan kepada seluruh 
masyarakat penerima sharing untuk dapat 
memanfaatkan uang ini dengan sebaik- 
baiknya untuk kepentingan kelembagaan, 
sosial dan lain-lain sehingga nantinya ma-
syarakat akan lebih sejahtera.

Hal itu disampaikan saat memberikan 
sharing kayu hasil tebangan tahun 2012 se-
cara simbolis kepada dua perwakilan LMDH 
di di Pendopo Gubernur Provinsi Banten (27/
10). Perwakilan LMDH itu masing dari kabu-
paten Lebak dan kabupaten Pandeglang. 
Kegiatan ini juga dihadiri Erwan Kurtubi 
(Bupati Pandeglang), Ade Sumardi (Wakil 
Bupati Lebak), Suyitno Kadishutbun Prov 
Banten beserta Kosim Ansori (Kadishutbun 
kab Lebak), Firman Abdulgani (Kadishutbun 

Kab. Pandeglang) serta dihadiri sekitar 
250 anggota LMDH se-KPH Banten. Dari 
Perhutani Divreg hadir Kepala Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten Ellan Barlian yang didampingi oleh  
Taufik Hidayat (Kepala Biro Perlindungan 
dan KS), Ananda Artono (Sekretaris Divisi 
Regional Janten), Dadang Pratikto  (Kepala 
Biro Produksi) dan Ade Sugiharto (Kasi 
Humas dan Protokoler Divisi Regional 
Janten) dan Adm Banten Cucu Suparman 
sebagai tuan rumah.

Adm Banten Cucu Suparman, S. Hut  
mengatakan  untuk sharing tebangan kayu 
diberikan kepada  38 Lembaga Masyakat 
Desa Hutan (LMDH) yang tersebar di 
Kabupaten Lebak dan Kab. Pandeglang  
menerima sharing tebangan tahun 2012  
sebesar  Rp. 659.149.000. Ini merupakan 
bukti kepedulian Perum Perhutani untuk 
ikut mensejahterakan masyarakat sekitar 
kawasan hutan khususnya yang ada di 
Provinsi Banten dengan berbagi hasil te-
bangan kayu yang ada di kawasan hutan. 

Adapun di kabupaten Lebak dan kabu-
paten Pandeglang  terdapat  124 Lembaga 
Masyakat Desa Hutan (LMDH).dengan jum-
lah  anggota sebanyak 7.626 orang. 

Dia berpesan agar dana sharing yang 
telah diterima ini dapat dipergunakan 
sebaik-baiknya untuk kepentingan kelem-
bagaan, pengembangan usaha produktif, 
bantuan sosial dan insentif pengurus dan 
anggota LMDH. “Ke depan, seluruh LMDH 
yang ada di Provinsi Banten dapat lebih se-
jahtera,” kata Cucu Suparman, berharap.

Ellan Barlian mengatakan  nilai bagi 
hasil produksi kayu sebesar ini merupakan 
investasi  jangka panjang. Hasilnya dis-
erahkan setiap selesai tebang habis (akhir 
daur).  Sebenarnya hasil jangka pendek dan 
menengahnya bisa didapat oleh LMDH dari 
pemanfaatan lahan kawasan hutan  pada 
lokasi yang dikerjasamakan, seperti  me-
manfaatkan tanaman palawija pada lokasi 
tumpangsari.  Jangka menengah didapat 
apabila MDH bisa memanfaatkan lahan 
di bawah tegakan yang sudah berumur 3 

Rano Karno Bangga Terhadap  Perhutani

dan  Undaiman, Mandor Pendamping PHBM 
RPH Cikajang BKPH Garut.

Terbaik II nasional yaitu  Engkos Su-
karya, Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) Paniis KPH Sumedang. Dan, 
terbaik III nasional yaitu  Dedi Supriyadi, 
Kelompok Tani Hutan (KTH) Margawiwitan 
IV Desa Situgede Panawangan Kab. Ciamis 
dan  Juarsa, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
(PPNS) Balai Besar Taman Nasional  GN. 
Gede Pangrango  Kab. Cianjur.

Harapan I nasional diraih  Agus Per-
mana, Penyuluh Kehutanan Swadaya 
Masyarakat Desa kalijaga Kab. Ciamis  
dan Saptawi Sunarya, Polisi Kehutanan 
(POLHUT) Balai Besar Taman Nasional  GN 
Gede Pangrango  Kab. Cianjur. Harapan 
III nasional diraih Casmana Badra, Desa/
Kelurahan Peduli Kehutanan Balai Besar 
Taman Nasional  GN. Gede Pangrango  
Kab. Cianjur.  

Anggn/MU

Tabur Benih 
Serentak 

UNTUK persiapan tanaman lebih baik, 
KPH Tasikmalaya melakukan  tabur benih 
pinus di petak 67 A RPH Sodong  BKPH 
Taraju (2/12/2014). Kegiatan penting  ini di-
hadiri Kepala Biro Sekretaris Divisi Regional 
Jawa Barat dan Banten Ir Ananda Artono, 
Adm  Tasikmalaya Ir Henry Gunawan, MSi, 
Wakil Administratur,  Kasi PSDH, KSS Can 
dan Tanaman, Segenap Asper, KRPH, Man-
dor Tanam dan Persemaian se wilayah KPH 
Tasikmalaya, Segenap Kaur dan karyawan 
karyawati KPH Tasikmalaya.

Ananda Artono menegaskan penaburan 
serentak  merupakan tujuan gerakan pener-

tiban teknis dan administrasi. Benih pinus 
yang saat ini ditabur berasal dari Pusbang-
hut Cepu.  Kegiatan tersebut harus sesuai 
dengan SOP dan diupayakan agar setiap 

mandor persemaian dapat melaksanakan 
tugas sesuai dengan yang diharapkan pe-
rusahaan, bisa menyerap dan menerapkan 
tehnik-tehnik pembuatan persemaian den-

gan benar, benih pinus yang 
ditabur diharapkan pertumbuh-
anya bisa merata. 

Henry Gunawan, MSi 
mengatakan  pelaksanaan 
penaburan benih pinus sebagai 
tolak ukur suatu pekerjaan jan-
gan sampai dianggap sepele, 
sebab hal ini merupakan suatu 
kegiatan awal dari pembuatan 
persemaian. 

“Tegakan yang didapatkan 
dari benih pinus yang baik 
dapat menghasilkan getah 
yang baik pula,” jelasnya. 

 Kasi PSDH Herman Is-
kandar S.Hut mengatakan  
dalam penaburan benih pinus 
tidak sekedar tumbuh tapi ha-

rus dirawat dengan baik dan telaten sepeti 
merawat bayi, dalam pelaksanaan penyapi-
han harus dilakukan sebelum pukul 10 WIB  
atau sore setelah jam 15 WIB. 

Dia pesan  agar media semai di polibag 
harus mengandung MIKORIZA sehingga 
perakarannya tumbuh kompak. Untuk mas-
ing-masing lokasi ditabur 2 kg pinus dalam 
4 bedeng. Penaburan dilaksanakan oleh 
seluruh peserta tabur benih. 

Kom.Tsk/Asp bj/MU 

Serahkan  Sharing 
Tebangan 2012

 KEPALA Dinas Kehutanan dan Perke-
bunan Drs H Heri Sogiri, MM didampingi 
Adm KPH Tasikmalaya  Ir Henry Gunawan 
Msi  secara simbolik menyerahkan hasil sha-
ring produksi kayu sebesar Rp 139.103.188 
kepada  H Harun, Ketua LMDH Karangjaya, 
Desa Karangjaya Kec Karangjaya KPH Ta-
sikmalaya beberapa waktu lalu.

Sharing Produksi kayu tersebut diserah-
kan kepada 18 LMDH hasil produksi kayu 
tebangan  2012. 

 Heri Sogiri dalam sambutannya men-
gatakan  sharing kayu merupakan bentuk 
dari kewajiban Perum Perhutani dan tang-
gung jawab moral yang harus diberikan 
kepada Masyarakat Desa Hutan melalui 
LMDH karena atas partisipasinya dalam 
program PHBM. 

Henry Gunawan mengatakan pola 
PHBM dapat bermanfaat bagi pembangu-
nan masyarakat desa sekitar hutan dan 
juga lebih memperkuat kepercayaan semua 
pihak dalam menjaga, mengelola dan 
melestarikan serta mengamankan hutan. 
yang mana kesejahteraan masyarakat desa 
hutan.   

Kom.Tsk/Asp/MU

Baksos Bagi Warga 
Sekitar Hutan

DALAM rangka memperingati Hari Jadi 
Kesehatan Nasional Perum Paerhutani 
KPH Tasikmalaya mengadakan bakti sosial 
kepada masyarakat desa hutan  berupa 
pengobatan gratis dan khitanan massal  di 
Gedung PGRI Kecamatan Cikalong, Kabu-
paten Tasikmalaya (27/11/).  

Melalui Kegiatan Khitanan Massal dan 
Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Desa 
Hutan yang dihadiri Karo Perlindungan SDH 
Divre Janten, Ir Taufik Hidayat, tokoh agama 
dan undangan lainnya.

Taufik Hidayat dalam sambutannya 
mengatakan bhakti sosial sebagai wujud 
kepedualian Perhutani. 

"Secara tidak langsung kami bermaksud 
membantu memperingan beban masyarakat 
dalam mengkhitan anak-anaknya," katanya.

Sementara Adm KPH Tasikmalaya 
Henry Gunawan  sekaligus  Ketua Panitia 
Baksos mengatakan  pasien pengobatan 
gratis berjumlah 210 orang dan khitanan 
massal sebanyak 31 orang anak.  

Atas kepedulian tersebut Camat Ci-
kalong, Drs Holis juga menyampaikan rasa 
terima kasih kapada Perhutani yang sangat 
bermanfaat bagi masyarakat dan diharap-
kan akan berlanjut di kemudian hari.

Kom.Tsk/Asp/MU
 

Plt. Gubernur Banten, Rano Karno saat menerima rombongan pejabat Perhutani yang 
bersilaturahmi.
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tahun lebih.  
“ Sharing produksi kayu ini sebenarnya 

hasil yang tidak begitu besar, apabila ma-
syarakat dapat memanfaatkan waktu jangka 
pendek dan jangka menengah yang bisa 
dioptimalkan semaksimal mungkin pasti 
hasilnya akan lebih besar lagi, “ tegas  Ellan 
Barlian.

Berdasarkan PP nomor 72 tahun 2010 
bahwa kewenangan pengelolaan kawasan 
hutan lindung dan hutan produksi yang 
pengelolaannya diserahkan kepada Perum 
Perhutani, maka untuk itu Kepala Perhutani 
Divre Jawa Barat dan Banten berharap 
kepada seluruh masyarakat agar dapat 
memanfaatkan kerjasama ini. Tujuannya 

selain  untuk dapat lebih meningkatkan 
sumber daya hutan yang ada diwilayahnya 
agar lebih baik lagi,  juga ikut membantu 
keberhasilan tanaman,  mengurangi tingkat 
ganguan kemanan hutan. 

‘Namun, ada aturan dan mekanisme 
yang harus ditempuh dan ada syaratnya 
yakni tidak berniat memiliki, tidak merubah 
fungsi hutan, dan kerjasama fungsional . 
Dalam arti fungsi sosial, ekologi, dan ekono-
mi, tanaman pertanian dan hutannya semua 
tumbuh bagus,”  tegas Ellan Barlian. 

Rano Karno juga menghimbau kepada 
masyarakat untuk merespon dengan baik 
apa yang sampaikan oleh  Kepala Perhutani 
Divisi Regional Jabar dan Banten dalam hal 

pengelolaan kawasan hutan dan diharap-
kan dalam keikutsertaannya masyarakat 
sebagai mitra Perum Perhutani untuk tetap 
menjaga kawasan hutan yang dikerjasa-
makannya dengan baik seperti membantu 
pengamanan hutan, keberhasilan tanaman 
dan lingkungan sekitar hutan sehingga hu-
tan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 
Sementara

 Ketua LMDH Mekarsari  Sukron san-
gat bersyukur dan berterima kasih kepada 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat 
dan Banten khususnya KPH Banten karena 
uang sharing ini sangat berarti untuk kebu-
tuhan kegiatan masyarakat. Dia juga ber-
terima kasih telah mengijinkan masyarakat 
melalui program Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) untuk kerjasama dalam 
pengelolaan kawasan hutan. “Masyarakat 
bisa menggantungkan pendapatannya 
dari kawasan hutan melalui tanaman tum-
pangsari, perawatan Hutan dan tebangan 
maupun melalui kegiatan yang lainnya,” 
kata Sukron. 

“Karena masyarakat anggota LMDH 
adalah masyarakat penggarap bukan 
pemilik lahan, maka dengan kerjasama 
ini diharapkan masyarakat dapat menge-
lola kawasan hutan dengan sebaik-baiknya  
agar  dapat memberikan keuntungan yang 
besar, baik untuk Perum Perhutani maupun 
untuk masyarakat dan kawasan hutan pun 
dapat tetap terjaga,” tegas ketua LMDH 
Mekar Sari.  

Kom.Btn/Ppih/yy/mu

Cucu Suparman, S.Hut Adm Perhutani/
KKPH Banten mengatakan Perum Perhutani 
telah melakukan penanaman pada kawasan 
hutan yang ada di KPH Banten dengan ber-

bagai jenis tanaman sehingga penutupan 
kawasan hutan yang ada di KPH Banten 
sangat bagus.

 “Masyarakat disekitar kawasan hutan 
yang tergabung dalam LMDH menjadi 
pelopor dalam bekerjasama dengan petu-
gas Perum Perhutani untuk melakukan 
penanaman pada lokasi - lokasi tanah milik 
masyarakat yang tidak ada tanamannnya, “ 
katanya  dalam Peringatan Hari Menanam 
Pohon Indonesia dan Bulan Menanam 
Nasional (HMPI dan BMN) tahun 2014  di 
Desa/ Kecamatan Cimarga Kabupaten 
Lebak tepatnya di SMU Negeri 1 Cimarga. 
(26/11/2014). “Kedepannya, masyarakat 
memiliki tanaman-tanaman yang dapat di-
jadikan sumber pendapatan sehingga kede-
pan masyarakat di sekitar kawasan hutan 
akan lebih sejahtera lagi.”

Peringatan tersebut dihadiri pula oleh 
Plt. Gubernur Banten, Kapolda Banten, 
Bupati Lebak, Kementrian Lingkungan 
Hidup serta seluruh kepala dinas instansi/
BUMN, BUMD, BUMS, Organisasi masyara-
kat, mahasiswa/pelajar, pramuka, tokoh dan 
masyarakat setempat yang ada diprovinsi 
Banten

Jumlah bibit yang ditanam dalam acara 
HMPI tahun 2014 ini sebanyak 150.000 

batang, yang  akan di tanam tersebar di 
seluruh kecamatan yang ada dikabupaten 
Lebak provinsi Banten.  Perum Perhutani 
yang merupakan salah satu BUMN yang 
bergerak dibidang kehutanan di provinsi 
Banten, dalam kegiatan HMPI ini ikut men-
dukung dengan memberikan bantuan bibit 
jenis Accacia mangium dan mahoni seban-
yak 5.000 batang dengan tinggi rata-rata 30 
cm Up. 

Endang Sulaeman, BScF Wakil Adm 
Banten Barat yang didampingi oleh Dadi 
Mulyadi, BScF  Waka Adm Banten Timur 
mengatakan pada tahun 2014 ini Perum 
Perhutani KPH Banten sesuai dengan 
rencana kerja yang telah ditetapkan dalam 
RKAP  2014, akan melaksanakan pena-
naman rutin sebanyak 3.176.373 batang 
terdiri dari jenis Jati dan Rimba dengan 
luas   2.589,83 Ha yang tersebar di wilayah 
kabupaten lebak dan Pandeglang.

Peringatan  yang mengambil tema  Hu-
tan Lestari untuk Mendukung Kedaulatan 
Pangan, Air, dan Energi Terbarukan  ber-
tujuan   untuk mencegah banjir serta men-
gurangi pemanasan global yang saat ini 
menjadi isu  dunia.   

Kom.Btn/Ppih/yy/mu

Masyarakat Diharapkan Jadi Pelopor Penanaman 

KPH SUKABUMI DIVRE JANTEN
Sebagai produsen getah pinus terbesar 

lingkup Drive Perhutani Jawa Barat dan 
Banten,  KPH Sukabumi kembangkan getah 
pinus mutu premium dan super premium. 
Dari target 400 ton sampai akhir tahun 2014,  
sampai 1 Oktober sudah  tercapai 490 ton. 
Bahkan sampai akhir tahun, diupayakan 
tercapai 700 ton. 

“Super premium tercapai 88,412 ton, si-
sanya merupakan getah premium,” ungkap 
Kasi PSDH KPH Sukabumi Taufik Hidayat, 
S.Hut yang didampingi kaur Hugra KPH 
Sukabumi Heri Sudrajat kepada BINA di 
kantor KPH Sukabumi  (21/10).

Dia menceriterakan proses pengolahan 
getah premium dan super premium.  Sebe-
lum getah diangkut ke PGT ada perlakuan. 
Prosesnya  mudah namun perlu pengawa-
lan dari mandor sadap dan manajemen KPH 
Sukabumi. Dari dari lapangan getah dipun-
gut  ke bedeng, kemudian diolah meng-
gunakan saringan. Kotoran dibuang, maka 
sudah masuk kategori  mutu 1, selanjutnya 
diolah lagi  menjadi mutu premium.

Masuk kategori  super premium  apabila 
kadar air dan kotorannya kurang dari 6 %. 
Sebaliknya, masuk kategori premium apa-
bila kotoran dan  kadar air berkisar  antara 
6 – 9,99 %.

Dengan tercapainya produksi getah 
kedua jenis tersebut, lanjutnya Kasi PSDH 
KPH Sukabumi, pihak manajemen  KPH 
Sukabumi mengupayakan  produksi  kedua 
jenis getah tercapai 700 ton sampai  peng-
hujung tahun 2014.  

Walaupun menurut perkiraan BMG 
bahwa musim hujan akan mulai turun pada 
bulan Oktober, namun itu tidak akan mengu-
rangi semangat untuk melakukan produksi 
getah pinus. “Sebagai misal, pada pereode 
I Oktober terjadi 4 hari hujan, 11 hari kering,  
ternyata kami  mampu memproduksi  getah 
pinus  61 ton,” jelasTaufik Hidayat memberi 

contoh.
Kendala lain adalah masalah tenaga 

kerja yang kurang serius untuk menekuni 
bidang sadapan. Untuk mengantisipasinya, 
KPH Sukabumi menggunakan alat sadap 
mekanis jenis Mujitech. Penggunaan alat 
sadap ini cukup efektif. Menurut hasil 
pengamatan, seorang penyadap dengan 
menggunakan mujitech hasil sama dengan 
3 orang penyadap dengan menggunakan 
kadukul. “Seorang penyadap dengan meng-
gunakan mujitech mampu menghasilkan 
sampai 1,5 ton getah/ pereode,” jelasnya.

Selanjutnya, lanjut Taufik Hidayat,  untuk 
tebangan atau produksi kayu KPH Suka-
bumi  dari target 1289 m3 sampai pereode  
2 September sudah tercapai 11549 m3 atau 
94 %. “Diestimasikan pereode 2 Oktober 
sudah beres,” kata Kasi PSDH KPH Suka-
bumi,  optimis.. Produksi kayu KPH  Suka-
bumi didominasi jenis accasia mangium, jati, 
damar, pinus, dan mahoni.

Produksi daun kayu putih atau DKP  ter-
capai 103 %. Dari 532 ton  sudah terealisasi  
550 ton per 1 Oktober 2014. Terlampauinya 
produksi DKP   berkaitan dengan perbaikan 
infrastruktur berupa jalan. “Problem awalnya 
adalah tidak terangkutnya daun  ketika di-
petik. Setelah jalan diperbaiki maka semua 
daun  terpetik,” jelas Taufik Hidayat.

Sementara produksi kopal  dari target 
12035 kg sudah  tercapai 10588 kg atau 88 
% dengan NPS 85,5 %. “Sudah melewati 
target NPS,” ucapnya. 

MU 

Getah Premium dan Super Premium Lampui Target

Penggunaan alat sadap mekanik di 
Divre Perhutani  Jawa  Barat dan Banten 
dipopulerkan dan disosialisasikan pada 
para penyadap. Ini berkaitan dengan se-
makin besarnya tuntutan perusahaan ter-
hadap produksi  getah yang harus dicapai 
dan semakin langka tenaga kerja di bidang 
sadapan.

 “Kami  mengapresiasi terhadap semau 
Adm atas inspirasi terhadap penggunaan 
alat sadap yang berbentuk mesin untuk 
mencapai target getah,” jelas Kepala Divre 
Perhutani   Jawa Barat dan Banten Ir  Elan 
Barlian   ketika memberi pengarahan job 
training pelatihan alat sadap mekanik  di 
petak 16 RPH Nangka Tepus, BKPH Bojong 
Lopang KPH Sukabumi, Kamis (18/9/2014). 
“Selain itu, supaya dapat dirasakan peny-
adap.”

Di lingkungan Perhutani Divre Jawa 
Barat dan Banten beberapa alat sadap 
mekanik sudah dipopulerkan dan digu-
nakan oleh para penyadap. Seperti Muji-
tech (inovasi Mujiono dari Perhutani  Divre 
Jawa Timur),  Chaintech ( inovasi Maman 
Sulaeman mandor sadap di KPH Cianjur), 

Chainshow (inovasi dari KPH Purwakarta), 
dan Bantek (KPH Garut). Alat – alat sadap  
mekanik   menggunakan bahan bakar 
bensin. Otomatis ketika BBM  jenis ini naik 
maka biaya operasionalnya akan naik pula. 
“Harga bensin Rp 9000/ liter otomatis harga 
getah  harus naik,” kata Adm Sukabumi Ir 
Wijanarko, MSi ketika mempresentasikan 
penggunaan alat sadap mekanis  mujitech.

Terlepas dari itu, Elan Barlian  mengin-
formasikan bahwa Puslitbang Perhutani 
Cepu telah menerbitkan Surat Edaran. Isin-
ya antara lain akan memberi penghargaan 
pada inovator – innovator  yang menemu-
kan alat dalam bidangnya, termasuk dalam 
bidang sadapan.

Dia mengusulkan untuk mempermudah 
pengadaan alat sadap mekanik bisa lewat 
koperasi seperti koperasi kelompok tani 
hutan atau KTH. Untuk itu, diinstruksikan 
kepada para Adm untuk membentuk kelom-
pok tani sadap. Sehingga nantinya antara 
KPH dengan kelompok tani sadap terjadi 
hubungan kemitraan, simboisis mutualis, 
saling menguntungkan.  “Adanya organisasi 
penyadap agar terasa manfaatnya oleh pe-

nyadap itu sendiri,” jelas Elan Barlian. 
Ditekankan pula, bahwa di Perhutani ti-

dak mengenal libur yaitu di bidang sadapan. 
“Artinya penyadap harus konsisten dalam 
melakukan penyadapannya,” tegas Kepala 
Divre Perhutani Jawa Barat dan Banten. Un-
tuk membantu para penyadap, para mandor 
sadap diperintahkan untuk berada di lokasi 
sadapan tiap saat. “Bukan hanya ada pas 
waktu penerimaan getah. Tolong bantu para 
penyadap  dengan membuatkan buku pe-
nerimaan sesuai dengan target yang telah 
ditetapkan agar  terjadi komunikasi antara 
mandor sadar dengan para penyadap,”  te-
gas  Elan Barlian.

Ditekankan pula, mandor harus men-
guasai  masalah  target dan NPS sadapan 
per pereode. “Kalau pencapaian per pe-
reode sudah dicapai itu sudah luar biasa,” 
ucap kepala Divre Perhutani Jawa Barat dan 
Banten. Dia juga  mengatakan posisi kelom-
pok tani sadap getah pinus sama  nilainya 
dengan pekerja tetap.

Kegiatan ini juga dihadiri  Adm Sukabu-
mi, Adm Cianjur, dan Adm lain  lingkup Divre 
Perhutani Jawa Barat dan Banten lain yang 
kawasan hutannya  memiliki sadapan serta 
waka Adm, Asper dan KRPH serta mandor 
sadap dan perwakilan  penyadap. MU 

Alat Sadap Mekanik  Disosialisasikan

Masyarakat harus jadi pelopor penana-
man.

Kasi PSDH KPH Sukabumi Taufik Hi-
dayat, S.Hut.

Plt. GubernurBanten, Rano Karno dengan jajaran pejabat Perhutani KPH Banten saat 
penerimaan dana sharing dari Perhutani.
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KPH SUKABUMI DIVRE JANTEN
Jajaran Kam KPH Sukabumi ber-

sama Denpom Sukabumi melakukan pa-
troli  gabungan di Blok Gunung Hanjuang/
Cebeureum petak 100 b RPH Hanjuang 
Barat BKPH Lengkong beberapa waktu lalu. 
Kawasan tersebut masuk administrasi desa 
Mekar Jaya Kec Ciemas Kab Bogor  dita-
nami pinus tahun 1997 seluas 49,86 hektar. 
Tujuan patrol gabungan adalah untuk mem-
berantas illegal mining.

Di petak tersebut telah terjadi perusakan 
hutan berupa illegal mining yaitu galian 
emas tanpa ijin  sehingga pohon tumbang 
dan produksi sadapan getah pinus terham-

bat. Ini akibat banyak lubang dengan ke-
dalaman bervariasi. 

“Setelah diindentifikasi ternyata ada 
sebanyak 20 lubang dengan kedalaman  
bervariasi,” jelas Yahya, Danru Polhutan 
KPH Sukabumi. Selain itu di lokasi tersebut 
juga berdiri sarana pendukung seperti tenda 
di tiap lubang.

Untuk kegiatan operasional, penam-
bang liar menggunakan mesin diesel jenis 
dompeng, genset untuk penerangan lampu, 
mesin jet hammer, mesin seruni, dan alat 
– alat lainnya. Sebagai tindakan preventif, 
tim melakukan pendataan para penambang 
lair  di TKP, pembongkaran tenda, dan mem-
bakar tenda – tenda. 

Operasi lanjutan  di petak 107 dan 99 
a. Seperti di petak 100, di petak ini terdapat 
tanaman pinus KU I, 
dan di sana – sini ada 
lubang galian penam-
bangan liar dan tenda. 
Tim gabungan mem-
bongkar tenda dan 
membakarnya. “Situasi 
sangat terkendali,” kata 
Yahya dalam laporan-
nya kepada Adm Suka-
bumi  

Para pelaku diten-
garai dari  desa Me-
karjaya  Kecamatan 
Ciemas dan desa 
Cikaka Kec Pelabuhan 
Ratu Kab Sukabumi. 
Selain itu, tim gabungan 
juga mengamankan ba-
rang bukti berupa3 unit 

mesin disel  jenis dompeng, 3 unit  genset, 
3 unit jet hammer, 5 unit mesin serumi/
penyedot air, beberapa meter kable listrik, 
dan terpal plastik. 

Dalam operasi terakhir, tim menyita 7  
unit  sepeda motor. “Semua barang bukti, 
kita serahkan ke Polres Kab Sukabumi un-
tuk diproses lebih lanjut, “ ucap Pabin Polhut 
KPH Sukabumi AKP Saepul  Rahman

Adm KPH Sukabumi Wijanarko men-
egaskan , dengan penyitan mesin – mesin 
operasional penambangan liar diharapkan 
pelaku akan menjadi jera. Karena mereka 
akan terus beli dan akhirnya menjadi miskin. 
“Dengan penyitaan itu mereka akan di-
miskinkan,” tegasnya. 

 MU 

Operasi Gabungan Tumpas Illegal Mining

SEJUMLAH LMDH yang terlibat keg-
iatan PHBM di kawasan KPH Sukabumi 
memperoleh sharing produksi kayu tahun 
2012. Total sharing yang dibagi sebesar Rp 
86.653.660. Selain sharing, KPH Sukabumi 
juga menyerahkan bantuan PKBL sejumlah 
Rp 80 juta rupiah.

Sejumlah LMDH yaitu Agung Raya,  
Makmur  dan Mekartani yang terlibat dalam 
PHBM di BKPH Bojong Lopang. Ketiga 
LMDH tersebut masing-masing menerima 
sharing Rp 904.425, Rp 2.182.759 dan Rp 
3.729.005. Di BKPH Cikawung yang mem-
peroleh sharing adalah LMDH  Arca Rahayu 
Rp 6.379.532, LMDH Ganitri Rp 3.564.836, 
LMDH Giri Lestari Rp 1.286.108, LMDH Giri 
Mulya Rp 2.552.877 dan LMDH Harapan 
Hutan Lestari Rp 1.019.261.

Di BKPH Jampang Kulon terdapat LMDH 
Rimba Makmur Rp 5.042.835, LMDH Rimba 
Mekar Rp 2.616.806, LMDH Sinar Rimba Rp 
2.181.265,  LMDH Sri Rejeki Rp 5.993.173, 
LMDH Sumber Rejeki Rp 3.872.274 dan 

LMDH Tani Mekar Rp 1.409.062. Untuk 
BKPH Lengkong  LMDH Karya Bakti Rp 
2.340.550. BKPH Pelabuhan Ratu yaitu 
LMDH Lestari Rp 628.145 dan LMDH Ma-
honi Rp 1.758.465. 

LMDH Jaya Abadi Rp 3.067.696, LMDH 
Laju Ekonomi Rp 7.266.188, LMDH Mayang 
Laga Rp 17.186.771, LMDH Sinar Tani Mak-
mur Rp 9.481.204, dan LMDH Tani Mekar 
Rp 2.190.423. 

Menurut KSS PHBM KPH Sukabumi  
Taufik Mulya Hidaayat KPH  Sukabumi juga 
menyerahkan bantuan PKBL kepada dua   
LMDH Laju Ekonomi BKPH Sagaranten 
Rp 25 juta dan KTH  Selokopi Mandiri Rp 
25 juta. Rp 30 juta dibantukan kepada per-
orangan. 

“Bantuan PKBL ke LMDH atau koperasi 
fokusnya  untuk mendukung produksi getah 
pinus, misalnya untuk membeli peralatan 
alat sadap mekanis seperti mujitech atau 
sejenisnya,” jelasnya.

“ Sedang perorangan untuk meningkat-
kan produktivitas ekonomi kre atif di tingkat 
rumah tangga sehingga perekonomian mer-
eka meningkat, ”  MU 

Bagikan Sharing dan Serahkan PKBL

KSS PHBM KPH Sukabumi  Taufik Mu-
lya Hidayat

Produksi Jati Beres
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Produksi kayu  jati KPH Cianjur 2014 sebanyak 5169 M3 sam-

pai 15 November 2014 sudah tercapai 5200 m3.Terealisasi 101 
%. Sebaliknya, tebangan rimba sebanyak 32.000 m3, sampai 15 
November 2014  tercapai 24 000 m3.

“Tebangan jati sudah selesai semua, termasuk angkutannya. 
Tinggal menyelesaikan tebangan rimba,” kata Kaur Produksi KPH 
Banten Muhtadin kepada BINA di kantor KPH Cianjur (20/11). 
“Beberapa jenis rimba seperti Accasia mangium, pinus dan mahoni 
ada kendala.” Tebangan pinus sebanyak 9.200 m3 Accasia man-
gium sebanyak 11 000 m3 dan mahoni sebanyak 8 200 m3

Kendala pinus seperti pasar lesu, sepi pembeli. Untuk accasia 
mangium kendalanya berupa diemeter kayu kecil, memiliki banyak 
cabang, dan  kadar airnya tinggi sehingga mudah retak. Kualitas 
kayunya berbeda dengan pinus di BKPH Parung Panjang  KPH 
Bogor. Sehingga pembeli kurang berminat. “Kita tunggu pembeli 
baru, ditebang,” jelasnya.

Tanaman accasia mangium  yang terdapat di BKPH Sukanegara 
Selatan dan Sukanegara Utara itu belum diteliti Puslitbang Cepu. 
Sementara jenis mahoni yang berlokasi di RPH Cibeber BKPH 
Sukanegara Utara susah diproduksi berkaitan dengan akses jalan  
yang tidak mendukung. Untuk mengangkutnya harus melewati 
sawah  milik masyarakat sekitar hutan. ‘Luasnya 5,7 hektar. “Sudah 
ditinjau Tim dari Perhutani Divreg Jawa Barat dan Banten,” kilah 
Muhtadin. “Ada dua pilihan ditunda untuk musim tebang 2015 atau 
kemungkinan besar tidak ditebang.”  

Upaya tebangan jati melebihi target antara lain ada bucking pol-
icy, sampai potongan terkecil. Lokasi tebangan yang tersulit di RPH 
Walahir BKPH Tanggeung. Topografinya berat seperti banyak jurang 
sehingga untuk angkut kayu menggunakan alat berat antara berupa 
PTO dan jenis lainnya. “Alhamdulillah, sekarang sudah beres,” ucap 
Muhatadin. MU 

Mulai 2015, HHBK DiGenjot
SEJUMLAH KPH di lingkup Drivreg Janten, termasuk KPH 

Cianjur akan menggenjot pendapatan  hasil hutan bukan kayu atau 
HHBK mulai 2015. Pemaparan pengembangan potensi HHBK di 
beberapa KPH dilaksanakan di kantor KPH Cianjur (18/11).

Dalam kawasan  hutan  di KPH Cianjur terdapat potensi untuk 
pengembangan HHBK berupa penanaman kapulaga dan porang. 
Karena KPH Cianjur dengan luas hutan 70.064,40 hektar  sangat 
memungkinkan untuk budidaya kapulaga dan porang. Selain jenis 
tersebut KPH Cianjur juga  memiliki pemanfaatan jasa lingkungan 
berupa sumber  mata air, rest area dan wisata curug Citambur.

Pertama, rencana pengembangan rest bekerja sama dengan CV 

Cianjur Asri di petak 15 RPH Cikalong Kulon BKPH Ciranjang Utara. 
Luas baku 1,60 hektar. Proposal sudah dikirim ke Perhutani Drive 
Janten dengan rencana pendapatan Rp 80 juta. Selanjutnya kerja 
sama dengan LMDH Wana Sukamekar di petak 39 e  RPH Campaka 
BKPH Sukanagara Utara. Luas baku 0,50 hektar dengan rencana 
pendapatan Rp 50 juta. Dari kedua rencana tersebut, akumulasi 
pendapatan pada 2015 sebesar Rp 130 juta.

Potensi lain yang akan dikembangkan yaitu wana wisata Curug 
Citambur. Curug ini berlokasi di petak 12 d RPH Hanjawar Timur 
BKPH Cibarengkok dengan rencana pendapatan 2014 sebesar Rp 
20 juta  dan pada 2015 diproyeksikan menjadi Rp 30 juta. 

Selanjutnya, KPH Cianjur akan mengembangkan potensi  dalam 
kawasan yaitu pemanfatan sumber mata air. Ada beberapa lokasi 
yang sudah dinegosiasikan dengan PDAM  Pemkab Cianjur. Per-
tama, di petak 1 RPH Puncak BKPH Cianjur dengan luas 109, 55 
hektar, Estimasi pendapatannya Rp 279.938.000 (2015). Kedua, 
masih dengan PDAM Pemkab Cianjur  yaitu di petak 71 a  di petak 
71 a RPH Hanyawar Timur 1 BKPH Sukanegara Utara luas 43,00 
hektar. Proyeksi  pendapatan Rp 276.938.000  (2015). Sampai seka-
rang dalam tahap negoisasi. Ketiga, dengan PDAM Pemkab Cianjur 
di petak 41 c RPH Cijadil BKPH Cianjur luas 27,23 hektar. Rencana 
pendapatan Rp 40 juta (2015), Masih  dalam tahap penjajakan.  
Keempat,  bekerja sama dengan  Pesantren Masyad Sukalarang 
di petak 68.a  RPH Gunung Kancana BKPH Cianjur seluas 14,00 
hektar dengan rencana pendapatan Rp 30 juta (2015).  Juga masih 
dalam taraf penjajakan.

Selain itu,  tambah Abun,  KPH Cianjur masih akan mengem-
bangkan  HHBK  jenis  komoditas porang. Ada dua lokasi yang dibi-
dik. Pertama, RPH Simpang Barat BKPH Sindang Barat seluas 25 
hektar. Kedua, RPH Bojongpicung BKPH Ciranjang Selatan seluas 
25 hektar. Menurut KSS PHBM KPH Cianjur,  setelah dianalisa  de-
ngan SWOT,  tanaman porang akan mulai dapat dipanen pada tahun 
2017 dengan nilai Rp  2.340.000.000.

Dikatakan, kondisi alam sesuai untuk budi daya porang, lahan 
cukup tersedia, 
tumbuh di bawah 
naungan, dan 
tidak perlu peme-
liharaan intensif. 
Namun, memiliki 
sejumlah kelemah-
an. Antara lain per-
tumbuhan lama, 
biaya pemanenan 
dan pemasaran 
tinggi, pasar be-
lum sepenuhnya 

dikuasai, dan perlu tenaga ahli/pendidikan dan pelatihan. “Dibalik 
itu, kebutuhan ekspor masih sangat tinggi. Maka dari itu, kalau dita-
nam sekarang, baru dapat dipanen tahun 2017,” jelas Abun. “Namun 
sayang, akses pasar porang masih tertutup dan masih dikuasai oleh 
pengepul pula.”

Selanjutnya, KPH Cianjur juga mengembangkan HHBK je-
nis  kapulaga di petak 18 c RPH  Cikalong Kulon BKPH Ciranjang 
Utara. Pada lahan  tersebut  sudah ada tanaman kapulaga. Boleh 
dikatakan sebagai tanaman endimik. Namun, sampai sekarang  be-
lum dibuatkan  perjanjian kerja sama  karena baru tanaman 2013. 
“Pemasarannya pun masih dikuasai  pengepul,” kata KSS PHBM 
KPH Cianjur. Proyeksi pendapatan  kapolaga 2015 sebesar Rp 80 
juta, sampai 2019 diestimasi   menjadi Rp 828 juta.

Adm KPH Cianjur Henry Purnomo mengatakan ada beberapa 
kebijakan strategis berkaitan dengan pengembangan potensi di KPH 
Cianjur. Untuk pengelolaan rest area karena lokasinya  terdapat di 
fungsi hutan KPS dan TBP membutuhkan arahan dan kebijakan dari 
Divreg Jawa Barat  dan  Banten. Selanjutnya, pengelolaan budidaya 
tanaman porang dan kapolaga melibatkan LMDH untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. Dan, pengelolaan air menunggu 
hasil negoisasi dan koordinasi dengan PDAM  dan Dinas Kehutanan  
kab  Cianjur.  MU 

Yahya, Danru Polhutan KPH Sukabumi.

Kegiatan operasi ilegal mining Polhutan KPH Sukabumi.
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baik bila didasarkan kinerja tahun lalu bukan 
berdasarkan RKAP. 

“ Terus terang kalau berdasarkan RKAP 
kami masih ketinggalan. Berdasarkan kiner-
ja tahun lalu (2013-red) target RKAP 3890 
ton hanya tercapai 3174 ton, tapi tiba-tiba 
target kami tahun ini dinaikkan menjadi 
4473 ton padahal dari data jumlah pohon 
kita menurun,” kata Wawan usai mengikuti 
acara kegiatan yang digelar KPH Banyumas 
Timur (15/11)

Namun demikian, lanjut dia, jajaran 
KPH Banyumas Timur tetap akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk bisa mengejar 
target tersebut. Meskipun sejauh ini belum 
mencapai RKAP namun terbukti progres 
peningkatan dibanding tahun lalu boleh 
dikatakan KPH yang paling baik. Mengapa 
? Karena dalam periode bulan Oktober lalu 
selisih dibandingkan tahun lalu realisasinya 
sudah selisih 500 ton.

“ Bahkan realisai akhir tahun lalu sudah 
bisa kita lampaui dalam minggu ini ( 14 
Nopember-red) kita sudah bisa mencapai 
3.316 ton padahal akhir tahun lalu kita hanya 
3174 ton.  Kita masih punya 3-4 periode. Ya 
harapam kami semaksimal mungkin beru-
saha kalau toh tidak tercapai paling tidak 
mendekati RKAP yang telah ditetapkan,” 
tegasnya.

Progres itu juga terbukti banyak peng-
hargaan yang diterima KPH ini dalam ajang 
penilaian dari Divisi Regional Jateng yang 
digelar di KPH Banyumas Barat bulan lalu. 
Tak kurang dari 10 orang/petugas yang 
mendapat penghar-
gaan. Meski dari sisi 
sadapan KPH ini ka-
lah dengan KPH lain 
namun KPH Banyu-
mas Timur berhasil 
m e n e m p a t k a n 
posisi teratas untuk 
produksi tebangan 
kayu rimba.

“ Tapi untuk 
sadapan KRPH 
kami memperoleh 
KRPH terbaik I untuk 
produksi getah pinus 
di atas 500 sampai 
1500 ton. Juga juara 
I untuk produksi 
kurang dari 500 ton,” 
jelas Wawan.

Disamping itu 
dalam ajang terse-
but KPH Banyumas 
Timur juga mem-
peroleh Juara III 
KRPH dan Mandor untuk produksi kopal. 
Juara I Mandor Tebang Rimba, juga ada dari 
Penguji yang memperoleh penghargaan.

“ Jadi menurut saya progres KPH 
Banyumas Timur ini kinerjanya saya yakin 

cukup membaik dan saya harapkan 2015 
kita sudah mempersiapkan untuk lebih baik 
dibandingkan 2014 ini,” kilah Wawan lebih 
lanjut berharap.

" Kinerja kita adalah kinerja tim, dan saya 
berharap ketika KPH Banyumas Timur baik,  
tidak ada seorangpun yang mengatakan 
karena itu Adm-nya atau Wakanya siapa 
atau karena Aspernya siapa".

 Keberhasilan itu adalah kinerja kita 
semua. Jangan karena pimpinannya. Pimpi-
nan tidak pernah langgeng tapi ketika sistem-
nya sudah jalan  dan baik saya berharap sia-
papun pimpinannya KPH Banyumas Timur 
akan terus membaik,” kata Wawan yang 
dalam akhir tahun ini juga akan memberikan 
reward kepada para mandor dan karyawan 
terbaik yang telah berhasil mencatatkan 
prestasinya untuk perusahaan. 

Sementara hubungan kerjasama de-
ngan eksternal turus dibina, khususnya 
dengan para penyadap dengan memberikan 
berbagai stimulan agar rajin menyadap. 
Dikatakan Wawan seperti kegiatan gebyar 
sadapan berberapa waktu lalu yang ternyata 
berhasil mampu mennggenjot produksi ge-
tah pinus di KPH Banyumas Timur.

“ Ya untuk 2015 saya berharap nanti bisa 
landing lebih baik dibandingkan tahun-tahun 
sebelumnya,” pungkasnya.

Sementara itu pada kesempatan itu 
kepada BINA, Wakil Adm/KSKPH Banyu-
mas Timur, M Arta menambahkan bahwa 
hubu ngan dengan pihak eksternal sejauh ini 
terbina sangat baik, seperti dengan Polres 

maupun Kodim dan stakeholder terkait lain-
nya. Kegiatan-kegiatan rutin digelar bersa-
ma sehinga untuk masalah keamanan KPH 
Banyumas Timur ia katakan relatif aman.

S.Widhi

statusnya dari wasapada menjadi normal 
meskipun tidak ada aktivitas-aktivitas yang 
membahayakan. 

Dengan belum adanya kepastian penu-
runan status tersebut keadaan tersebut 
dikatakan Wawan sangat berdampak dalam 
aktivitas ekonomi masyarakat di kaki gu-
nung Slamet tersebut.

“  Inilah wujud kita untuk membantu me-
ringankan teman-teman masyarakat sekitar 
hutan di sini yang sudah cukup menderita 
dengan status gunung Slamet ini,” jelasnya.

 Di wilayah kaki gunung Slamet sendiri 
dari sisi hutannya dikatakan Wawan cukup 
bagus, baik dari sisi keamanan maupun 
kesa daran masyarakat untuk menjaga hutan 
lindung dan kawasan hutan produksi damar 
cukup bagus. Dan sebagai ungkapan terima 
kasih, kegiatan bakti sosial dilaksanakan 
pada masyarakat di kaki gunung Slamet 

tersebut yang telah terbangun kesadaran-
nya dalam menjaga kelestarian hutan.

“ Kegiatan bakti sosial ini sebagai betul-
betul wujud nyata tata nilai Perhutani yang 
baru, yakni Jujur, Profesional dan Peduli. 
Nah peduli inilah yang harus kita terjemah-
kan melalui dengan kegiatan-kegiatan. 
Harapan kita melalui kegiatan-kegiatan 
seper ti ini keberadaan Perhutani semakin 
dirasakan oleh masyarakat sehingga suatu 
saat pun besar harapan saya bahwa ma-
sayarakat sekitar hutan mencintai Perhutani. 
Tidak hanya menjadi mitra tapi bagaimana 
masyarakat sekitar hutan mencintai Perhu-
tani,” tegas Wawan lebih lanjut yang ber-
harap kedepan sinergi dengan masyarakat 
terbangun semakin solid.

Hal itu dikatakan Wawan sangat penting 
dimana Perhutani saat ini sedang menga-
lami tekanan politik dan tekanan LSM terkait 

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
KPH Banyumas Timur untuk kali kedua 

menggelar bakti sosial di masyarakat. Bakti 
sosial kali ini dipusatkan di Desa Serang Ke-
camatan Karangrejo Kab. Purbalingga  yang 
terletak di sekitar kaki Gunung Slamet yang 
sampai saat ini masih dalam status ‘siaga 
satu’. Kegiatan yang menggandeng GBI 
Stadion Mini Purwokerto, GKJ Purwokerto, 
rimbawan Kristiani Purwokerto dan dibantu 
Muspika setempat mendapat sambutan 
positip dari masyarakat yang berduyun-
du yun datang memanfaatkan berbagai pe-
layanan gratis tersebut.  

“ Ya untuk bakti sosial kali ini kita pilih 
di masyarakat yang berada di kali Gunung 
Slamet dimana sampai saat ini statusnya 
masih dalam siaga,” kata Adm/KKPH 
Banyumas Timur Wawan Triwibowo, S.Hut, 
MP kepada BINA disela kegiatan Bakti 
Sosial bertajuk  ‘ Aksi Peduli Kasih Siaga 
Gunung Slamet (15/11). 

Gunung Slamet yang aktivitas pun-
caknya terjadi pada bulan September lalu 
yang sampai terjadi hujan pasir saat ini 
sebenarnya aktivitasnya juga sudah cen-
derung menurun. Namun sejauh ini dari 
yang berkepentingan belum menurunkan 

Animo masyarakat desa Serang yang antusias mebanjiri pos pengo-
batan gratis untuk memeriksakan kesehatannya.

Baksos Pengobatan Gratis
KPH Banyumas Timur

Wawan Triwibowo berbincang dengan Dandim Purbaling-
ga, Agutinus Sinaga yang hadir pada kegiatan baksos.

adanya permintaan frontal untuk dihapus-
kan atau direvisi PP 72 tahun 2010 karena 
Perhutani dianggap gagal dalam mengelola 
hutannya.

Kegiatan bakti sosial yang juga mendapat 
dukungan dari rimbawan Kristiani Perum Per-
hutani Divre Jateng. Dikatakan kegiatan bak-
sos itu juga merupakan rangkaian kegiatan 
pra Natal Divre Jateng yang ditunjukkan den-
gan aksi-aksi nyata di tengah masyarakat.

“ Ya dengan datangnya Natal tidak hanya 
kita rayakan dengan suka cita, tapi juga 
dengan aksi nyata di masyarakat. Sehingga 
Natal dan datangnya Juru Selamat juga 
betul-betul dirasakan di masyarakat tanpa 
memandang siapa, ras apa, golongan dan 
agama apapun, perbuatan dan wujud kasih 
itu bisa diwujudkan,” pungkas Wawan.

Adapun kegiatan pelayanan gratis ke-
pada masyarakat tersebut meliputi pemerik-
saan dan pengobatan, pelayan KB dan 
potong rambut gratis. Selain itu untuk meri-
ngankan masyarakat dalam baksos tersebut 
juga dibagikan bingkisan sembako untuk 
masyarakat.

Adanya kegiatan sosial tersebut Pendeta 
Daniel Agus Haryanto dari Gereja Kristen 
Jawa (GKJ) Purwokerto merasa bersyukur 
dan sangat menyambut baik adanya ker-
jasama tersebut dan diharapkan semakin 
sering dilakukan. 

“ Kita coba saling mengisi agar pelayanan 
ini berguna untuk masyarakat,” ujarnya me-
nambahkan. 

S.Widhi

Produksi Getah Jauh Lebih Baik dari Tahun Lalu

PROGRES sadapan KPH Banyumas 
Timur dikatakan Adm/KKPH Banyumas 
Timur, Wawan Triwibowo S Hut sudah sangat 

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Tri-
wibowo S.Hut

Wakil Adm/KSKPH Banyumas Timur, M Arta (kanan) bersama 
Kasi PSDH KPH Banyumas Timur, Kusmato.
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Berbagai terobosan yang ada dipikiran 

Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban terus 
bergulir. Sejak ia menjabat selama kurang 
lebih dua tahun banyak gagasan dan hasil 
nyata yang keluar dari polesannya. Dianta-
ranya terbitnya penanganan bencana tanah 
longsor di Ciregol, jalur utama ruas jalan 
Tegal-Purwokerto, Isnin mencari solusi den-
gan menanam rumput vertiver di kemiringan 
tanahn yang rawan lonsor tersebut. Rumput 
vertiver ia datangkan dari Sukabumi Jawa 
Barat yang hasilnya sekarang sudah kokoh 
dan tak ada lagi longsor di lokasi tersebut.

 Sengketa tenurial secara bertahap 
pun mulai terpecahkan. Bahkan sudah ada 
penerbitan Sertifikat BPN Kabupaten Tegal 
dan Brebes di lokasi antara lain Mapolsek 
Balapulang, SD Wanasari Kabupaten Tegal 
dan lain-lainnya. Belum lagi  di lahan seng-
keta KTN seluas 200 hektar yang bertahun-
tahun tidak ada penyelesaian, kini sudah 
ada titik terang, termasuk telah diterbitkan-
nya SK pembatalan SPPT sebanyak 381 
buah berdasarkan SK Nomor : 973/1649/
2014 Tentang Pembatalan Surat Pemberi-
tahuan Pajak terutang (SPPT) Pajak Bumi 
dan Bangunan Kabupaten Brebes Tahun 
2014. Kawasan sengketa tersebut berada di 
lokasi Kawasan Hutan Negara KPH Balapu-
lang tersebar di BKPH Margasari dan BKPH 
Larangan seluas 200 hektar yang selama 
ini ditanami tebu oleh oknum cukong tanah 
yang mengatasnamakan petani hutan.

Tidak berhenti sampai disitu saja, man-
tan Kasi PHBM Jawa Barat itu ternyata 
idenya dilirik oleh Kapuslitbang Cepu, Ir 
Suwarno. Ia mengajak kerjasama penana-
man jati berkolaborasi dengan peternakan 
sylvopastural. Isnin menawarkan demplot 
bersama Puslitbang Cepu seluas 12 hektar 
ditanami Jati JPP SP sistim Kenongan, yaitu 
tanaman ditanam di atas gundukan tanah 
agar tidak terganggu oleh ternak, dan jika 
kemarau datang tanah retak bisa mengan-
tisipasi putusnya akar tanaman dengan 
jarak tanam 6x4 meter. Di lokasi inilah yang 
rencananya akan di gembalakan ternak sapi 
yang bekerjasama dengan investor luar 
negeri. Lokasinya berada di lahan sengketa 
yang sekarang sedang dalam proses gu-
gatan sidang di Pengadilan Negeri Brebes 
dan Pengadilan Negeri Slawi di RPH Wla-
har, BKPH Larangan Brebes.

Selasa 18/11/14 sore hari KPH Bala-
pulang kedatangan Investor Mr Bryant 
dari New Zealand. Kedatangannya sangat 
antusias sejak masuk Kantor KPH melihat 
10 Perinsip PHL standar FSC yang ada di 
ruang Administratur. Setelah melihat lokasi 
di petak 37 RPH Wlahar, BKPH Larangan 
Bryant sangat impresif dan terinspirasi me-

Kawasan Tenurial Dilirik Investor Asing
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 Perum Perhutani KPH Bondowoso be-

lum lama ini menggelar serangkaian perte-
muan dengan warga masyarakat Dusun Ko-
cape Desa Alas Tengah terkait penanganan 
tenurial seluas kurang lebih 1.000 Ha yang 
masuk dalam wilayah RPH Sumber Malang 
BKPH Besuki. Pertemuan lintas elemen 
yang diadakan di Gedung PAUD Dusun Ko-
cape Desa Alas Tengah tersebut melibatkan 
pihak Kapolsek Sumber Malang, pejabat 
Kantor BPN Kabupaten Situbondo, Muspika 
setempat beserta tokoh masyarakat.

Wakil Administratur/KSKPH Bondowoso 
Utara, Rochimat Rahmat Mulyana, me-

nyatakan pertemuan lintas elemen dilaku-
kan sebagai bagian dari upaya Perhutani 
untuk merangkul masyarakat dalam men-
cari solusi terbaik sehingga ke depan tanah 
negara seluas 1.000 hektar bisa dikelola 
dengan baik. Diharapkan dengan dilakukan-
nya pertemuan tersebut dapat tercapai kata 
mufakat dari kedua belah pihak.

“ Perhutani tidak ada niatan untuk 
merampas tanah yang kini digarap oleh 
warga, namun Perhutani akan mengatur 
dan mengelola lahan tersebut dengan tetap 
melibatkan warga sebagai mitra dalam 
LMDH melalui program sehingga ke depan 
akan dikonversikan menjadi hutan pinus. 

Sebab dari sejarahnya lahan tersebut dike-
nal sebagai penghasil getah pinus terbesar 
di wilayah kerja KPH Bondowoso,” jelasnya. 

Dalam hal ini, lanjut dia, Perhutani 
memiliki bukti penguasaan kawasan hutan 
yang otentik, karena sekitar 600 hektar 
merupakan kawasan hutan tanah negara 
dan sekitar 388 hektar lebih, dahulu leluhur 
warga sudah menjual kepada Belanda. Pen-
jualan dari masyarakat kepada pemerintah 
Belanda dibuktikan dengan dokumen pros-
es verbal van grondruil on verdure schadelo-
osstelling van her Boschdistrict Bondowoso 
(NOORD OSCT SAING No. 6/ 1938).

Di sisi lain, tokoh masyarakat setempat 
yang juga menjadi anggota DPRD Tingkat 
II Kab. Situbondo, Joko Suwono, meminta 
warga yang menggarap lahan 1.000 hektar 
untuk tegas memilih alternatif seperti yang 
ditawarkan pihak Perhutani diantaranya 
menyerahkan lahan kepada Perhutani atau 
memilih proses penegakan hukum. 

“Silahkan warga memilih pilihan itu, 
yang jelas pihak Perhutani telah berjanji 
untuk tidak merebut lahan tersebut. Perhu-
tani hanya mengelola dengan pola PHBM,” 
tegasnya. 

Pihak Perhutani optimis bahwa penyele-
saian konflik tenurial akan segera tercapai 
karena warga masyarakat sudah mengakui 
bahwa lahan yang mereka kelola adalah 
milik Perhutani, ke depan hanya dibutuh-
kan  pendekatan dan komunikasi berjen-
jang yang lebih intensif sebagai bentuk 
keseriusan Pihak Perhutani mengamankan 
kawasan hutan sebagai asset negara. 

Kom.Bdo/Veni.

Pertemuan Lintas Elemen Tangani Tenurial 

PERUM Perhutani KPH Bondowoso 
semakin menguatkan kemitraan dengan 
penggiat konservasi lingkungan di daerah. 
Karena menyadari bahwa kelestarian fungsi 
kawasan hutan sangat berdampak bagi ke-
makmuran dan keberlangsungan kehidupan 
manusia. Sebagai contoh, aliran air yang ke-
luar dari kaki Gunung Raung, Ijen, Merapi, 
Argopuro serta bukit-bukit sekitarnya meru-
pakan suatu bukti jasa lingkungan yang 
setia memberikan kehidupan bagi manusia 
dan flora fauna lainnya. Jutaan kubik air 
yang diperlukan untuk mengairi persawahan 
di Kabupaten Bondowoso bahkan mencuku-
pi kebutuhan sampai daerah hilir Kabupaten 
Situbondo. 

Perhutani KPH Bondowoso terus 
berkomitmen menjaga kawasan hutan su-
paya tidak terjadi penurunan fungsi-fungsi 
ekologi akibat kelengahan atau sikap abai 
dari perilaku manusia. Hal yang tidak dapat 
dipungkiri bahwa karena terdorong kebutu-

han ekonomi, kemiskinan struktural serta 
daya dukung  ekonomi di luar kawasan yang 
sudah kurang memadai akhirnya masyara-
kat melirik kawasan hutan sebagai lahan 
olahan pertanian semusim yang cenderung 
mengancam keberadaan ekosistem hutan. 
Perilaku yang tidak terkontrol tersebut 
lambat laun akan menjadikan hutan kritis 
sehingga bisa memicu gangguan fungsi-
fungsi ekologi,(erosi, longsor dan hilangnya 
sumber mata air).

Untuk itu,  Administratur/KKPH Bondo-
woso, Ir Damanhuri membangun kemitraan 
dengan penggiat konservasi diantaranya 
dengan (TPM) Tenaga Pendamping Ma-
syarakat dan lembaga swadaya masyarakat 
lokal yang konsen pada pelestarian hutan 
dan pemberdayaan masyarakat pinggir hu-
tan yaitu LP2SM (Lembaga Pemberdayaan 
dan Pengembangan Sosial Masyarakat) 
Bondowoso. Lembaga sosial masyarakat 
yang diketuai oleh Untung Sutrisno ini se-

Kembangkan Kemitraan Dengan Penggiat Konservasi

lihat lahan subur, dia suka karena di lokasi 
tersebut terbentang Sungai Pemali yang 
terus mengalir airnya sepanjang musim.

“ Saya bekerja mengelola hutan sangat 
bersyukur, karena hutan bagian integral dari 
alam, lingkungan dan mewujudkan sifat-sifat 
baik ilahi, sehingga bekerja harus dilakukan 
dengan hati dan sepenuhnya untuk manfaat 
banyak orang,” kata Isnin. 

Sebelum melanjuutkan perjalanannya 
ke Jogjakarta Bryant memberikan cindra-
mata berupa biji rumput Alvava yang ber-
asal dari Kanada  untuk disemaikan di KPH 
Balapulang. 

Kom.Bpl/Djuli.K

Mr. Bryant didampingi Adm KPH Balapu-
lang, Isnin Soiban cek lokasi petak 37 RPH 
Wlahar BKPH Larangan.

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Kebakaran hutan di wilayah lereng 

Gunung Lawu terjadi  pada akhir Oktober 
lalu di RPH Blumbang petak 32 a1 dan 32 
a2 serta petak 63 q1  melalap lahan seluas 
49,9 hektar.

Asper/KBKPH Lawu Utara,  Arief Nurjati 
mengatakan meski api berhasil dipadamkam 
namun api muncul lagi di petak 32 a1, 32 a2 
dan  petak 63 q1di  RPH  Blumbang terse-
but. Api dipadamkan oleh beberapa petugas 
dibantu oleh masyarakat setempat. 

“ Sebelumnya memang api telah padam, 
kemudian Minggu sore itu  petugas kembali 
untuk mengontrol  di lokasi. Ternyata masih 
ada api muncul lagi dan merambat,” kata 
Arief  saat diminta konfirmasi Humas yang 
mendampingi Administratur di lapangan.

Menurut dia, api muncul dari salah satu 
pohon yang sebelumnya terbakar kemudian 
tumbang. Diduga pohon itu berongga dan 
roboh sehingga kebakaran kembali terjadi . 

Arif mengatakan pada hari Senin telah 
mengadakan koordinasi dengan Muspika 
setempat membentuk Tim Gabungan ber-
sama warga sekitar Desa Blumbang, Desa 
Tlogodlingo, dan Desa Gondosuli untuk me-
madamkan  api kurang lebihnya 80  orang, 
kondisi itu sudah dapat diantisipasi dengan 
baik.

Saat pemadaman selesai dikondisikan 
di wilayah RPH Blumbang,  dia mendapat-
kan informasi dari petugas Perhutani 
bahwa wilayah hutan Tambak juga terjadi 
kebakaran di petak 23b, 17 a dan 17 c luas 
terbakar mencapai 9,4 hektar.

Dengan bantuan masyarakat di seki-
tar api bisa dijinakkan agar tidak menjalar 
dalam waktu kurang lebih tiga jam seten-
gah.  Untuk mengantisipasi agar kebakaran 
tidak terulang Tim Gabungan terus menga-
wasi secara intensif sampai musim kemarau 
bearkhir. 

Kom.Ska/Suko H

49,9 Ha Hutan Pinus Dilalap Api

Wakil Adm/KSKPH Surakarta, Johni Andarhadi (no 2 kiri) usai meninjau lokasi ke-
bakaran.

Penggiat konservasi Bondowoso.

Pertemuan lintas elemen untuk memberikan pemahaman tentang tenurial atau pen-
dudukan kawasan hutan yang ilegal.
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mendukung langkah-langkah yang dilakukan Bupati Cilacap dalam 
mempromosikan potensi daerah diwilayahnya

 Menurut Bupati Cilacap dalam sambutannya menyampaikan 
antara lain  ajang promosi ini untuk memberi  gambaran  kepada 
masyarakat secara umum  tentang kemajuan dan keberhasilan 
atas pelaksanaan program Bangga mbangun Desa, juga termasuk 
bagaimana cara  membangun, mempromosikan,   daerah Cilacap 
kepada Daerah lain atau tingkat  Nasional dan Internasional.  

Usai pembukaan gubernur berkenan mengunjungi stan dan 
melanjutkan perjalanan dinas melihat Pengelolaan Kawasan Segara 
Anakan di Kampung laut. 

Kom.Bms Barat/Mj_Ada

Kadivre Terkesan
Inovasi ‘Jintek’

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Rombongan Kadivre Jateng dengan mengendarai sepeda motor 

trail blusukan  untuk menuju lokasi Uji Coba sadapan getah pinus 

Jintek disela acara 
Trabas yang digelar 
5 November 2014 
lalu. Kepala Divisi 
Regional Jawa Ten-
gah, Ir SR Slamet 
Wibowo MM didam-
pingi  Administratur 
KKPH Banyumas 
Barat, Ir  Setiawan 
MM menuju petak  
24 d luas 23,9 Ha 
tanaman Pinus tahun 
2000 RPH Cimanggu 
BKPH Majenang un-
tuk  Mengamati hasil 
uji coba tersebut

Kadivre Jateng 
sangat menga-
presiasi kegiatan 
tersebut.

 “ Kita ha-
rus selalu melakukan 
pengembangan dan 
p e n y e m p u r n a a n 
terus menerus dan 
belajar hal-hal yang 
baru untuk memper-
barui keadaan dan 
berorientasi jangka panjang, “ katanya terkesan dengan inovasi 
yang dikembangkan KPH Banyumas Barat itu.

Jintek adalah merupaakan alat  mesin yang dimodifikasi se-
hingga dapat berfungsi sebagai alat sadap pinus.

Administratur KKPH Banyumas Barat, Ir  Setiawan MM me-
nambahkan bahwa percobaan telah dilakukan di masing-masing 
BKPH dengan lima puluh pohon tanpa stimulan  lima puluh pohon 
menggunakan stimulan. Usai mengamati uji coba,  Kadivre Jateng 
bersama rombongan melanjutkan perjalanan menjelajahi hutan di 
RPH Cimanggu.  

Sementara itu ditempat yang terpisah pada hari  dan tanggal 
yang sama Kadivre Jateng  di  pesemaian petak 25 H RPH Ci-
manggu berkenan memberikan piagam penghargaan kepada 85 
karyawan-karyawati berprestasi dibidang produksi kayu dan non 
kayu se Divisi Jateng.  Dari 85 karyawan-karyawati 16 karyawan 
dari KPH Banyumas barat menerima penghargaan berprestasi di-
antarnya Ir. Setiawan, MM.  Administratur/KKPH Banyumas Barat 
terbaik produksi getah.  Acara ini dihadiri kurang lebih 500 orang dari 
perwakilan masing-masing KPH se-wilayah Divre Jateng. 

Kom Bms Barat/Mj_Ada.

Fokus untuk Sukses 
Tanam 2014

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
 Mengawali datangnya musim hujan tahun 2014, Perhutani Kes-

atuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro mengelar Job Training 
Tanaman untuk suksesi tanaman tahun 2014 di petak 151d RPH 
Dodol BKPH Gondang (20/11).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir. Erwin, MM berharap tana-
man tahun 2014 berhasil.

“ Kita harus fokus dalam bekerja, selalu berkoordinasi dengan 
pesanggem maupun LMDH, peduli, dan tegakkan aturan,” tuturnya.

Teknik penanaman pohon yang baik dan benar pun dijelaskan 
oleh Mulyana selaku Ajun Koorkam dan sekaligus  tim sukses tana-
man 2014 Perhutani Bojonegoro.

DERAP DAERAH DERAP DAERAH
cara sukarela telah mendampingi masyarakat pinggir hutan sejak 
tahun 2008 dan berhasil menggeser mindset masyarakat yang 
dulunya lebih agresif pada budidaya tanaman semusim beralih 
pada budidaya tanaman bernilai konservasi seperti tanaman kopi, 
buah-buahan dan digagas tanaman bambu akan lebih digalakkan. 
Bahkan atas pengabdiannya dalam mendampingi LMDH (Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan), Untung Sutrisno, penggiat konservasi mi-
tra KPH Bondowoso belum lama ini mendapatkan penghargaan se-
laku Penggiat Konservasi dari Bupati Bondowoso dan menorehkan 
prestasi berskala nasional bidang lingkungan hidup melalui program 
MNC TV Pahlawan Untuk Indonesia Tahun 2014. 

Damanhuri juga meminta dukungan kepada mitra penggiat 
konservasi untuk memperhatikan keberlangsungan hidup satwa 
liar  seperti populasi kera di hutan jati Arak-Arak RPH Wringin BKPH 
Besuki KPH Bondowoso yang pada masa kemarau mengalami 
kekurangan cadangan makanan sehingga di kawasan hutan itu 
perlu dicari titik-titik yang bisa ditanami pohon buah-buahan. Tidak 
hanya titik yang kosong namun juga pemanfaatan pada bagian 
tebing/ kemiringan yang sekaligus berfungsi sebagai penahan erosi. 
Penguatan kerja konservasi yang digagas Ir. Damanhuri patut dia-
presiasi dan didukung utamanya segenap rimbawan di KPH Bondo-
woso, stakeholder dan masyarakat peduli hutan lainnya. 

Kom.Bdo/Veni.

Temu Rimbawan
KPH BLITAR DIVRE JATIM
 Dalam rangka menjalin keakraban dan meningkatkan tali si-

laturahim para rimbawan  sewilayah Kabupaten Tulungagung dan 
Blitar sekitar medio Oktober lalu diadakan pertemuan rimbawan di 
Blitar Bumi Bung Karno. Acara dihadiri tidak kurang dari 150 rim-
bawan dari instansi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Tulungagung dan Blitar, BKSDA wilayah Blitar, Tulungagung dan 
Trenggalek serta Perum Perhutani KPH Kediri. 

Walaupun acara dilaksanakan dengan sederhana, pertemuan 
rimbawan yang berasal dari berbagai almamater ilmu kehutanan 
itu berlangsung meriah. Turut hadir pada acara itu Kepala Dinas 
Kehutanan Kabupaten Tulungagung Ir Agus Imam MW, Diat. Kabid  
Bina Usaha  Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Blitar Ir. 
Wita Triwardani, MM.  Adm/KKPH Kediri Maman Rusmantika,S.Hut 
dan jajarannya, Adm/KKPH Blitar Ir. Haris Suseno MM, pegawai  di 
lingkungan Kementrian Kehutanan  seKabupaten Tulungagung dan 
Blitar serta segenap karyawan karyawati Perum Perhutani KPH 
Blitar.

Dalam sambutannya Adm/KKPH Blitar Ir. Haris Suseno MM, 
yang bertindak sebagai tuan rumah mengatakan, bahwa kegiatan 

silaturahmi ini bertujuan meningkatkan dan menumbuhkan nilai-nilai 
kebersamaan dan kekeluargaan dikalangan rimbawan. 

“ Walaupun ada perbedaan institusi hal ini dipandang perlu 
mengingat tugas bidang  kehutanan kedepan tidak semakin ringan 
namun sebaliknya, semakin berat,” katanya.

Kedepan, lanjutnya semakin banyak tantangan, rintangan dan 
hambatan yang harus dihadapi oleh Perum Perhutani pada khusus-
nya dan Kementrian Kehutanan pada umumnya, seperti konflik sen-
gketa lahan dengan masyarakat. Dengan adanya acara temu kan-
gen ini kedepan diharapkan akan mempermudah komunikasi Perum 
Perhutani dengan Institusi di lingkungan kementrian Kehutanan 
laingnya dalam menangani masalah-masalah tersebut.

Sementra Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Tulun-
gagung menyampaikan bahwa silaturahmi itu memang sangat baik 
dan bermanfaat untuk mempermudah dan meningkatkan komunika-
si baik secara individu maupun kedinasan dengan tidak memandang 
latar belakang dan status sosialnya.            

 Kom.Bltr/Putu

Produk Perhutani
Diminati Pengunjung  
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Rabu 12 November 2014 Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar 

Pranowo,SH membuka Pekan  promosi Daerah bisnis  Investasi 
Pariwisata dan Produk Unggulan 2014. Pameran ini terbagi menjadi 
empat kelompok yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Bu-
daya, yang diikuti 160 peserta terdiri dari SKPD, BUMN, BUMD dan 
Dinas terkait dalam wilayah kabupaten Cilacap. Perum Perhutani 
KPH Banyumas Barat yang tergabung dengan Stan Dinas Kehu-
tanan dan Perkebunan menampilkan berbagai produk unggulan 
Perhutani, antara lain : Air Madu Wana java, Madu Asli Wanajava, 
Air mineral Perhutani, Minyak Kayu Putih, Minyak angin Forest 
Care dan produk LMDH Binaan KPH Banyumas Barat yang masuk 
wilayah kabupaten Cilacap

Banyak para pengunjung Expo yang menghampiri stand Dishut-
bun dan Perhutani untuk membeli produk-pdroduk Perhutani dan 
mencari tahu tentang proses produk tersebut.

Kegiatan pekan promosi ini digelar dari tanggal 12 November 
dan ditutup tanggal 16 November 2014,  

Dalam sambutannya Gubernur Jawa Tengah menyatakan turut 

Dari kanan Adm KPH Blitar Ir. Haris Suseno,MM bercengkerama 
dengan Kadis Hutbun Tulungagung (tengah) dan Adm/KKPH Kediri 
(kiri)

Ny. Teti Suwarto Pamuji istri Bupati Cilacap  menikamati Air 
Madu Wanajava, salah satu produk unggulan Perhutani.

Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, SH didampingi 
Bupati Cilacacap H.Tato Suwarto Pamuji membuka Pekan Promosi 
Daerah Bisnis Investasi Pariwisata dan Produk Unggulan 2014.

Kadivre Jateng mengamati sadapan dengan teknologi Jintek.

Adm KPH Banyumas Barat, Ir Setiawan 
menerima penghargaan dari Kadivre Jateng.
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DERAP DAERAH DERAP DAERAH

“ Kita harus tertib administrasi, catatlah apa yang kamu kerjakan 
dan kerjakan apa yang kamu catat, kita harus peduli terhadap tana-
man, jangan biarkan adanya perempesan daun dan masalah teno-
rial, kita harus selalu memberikan kejelasan dan pemahaman terha-
dap penggarap tentang hak dan kewajibannya serta harus mengikuti 
aturan yang ada di Perum Perhutani,” terangnya.

Acara tersebut dihadiri segenap Waka Adm/KKPH Bojonegoro, 
Kasi PSDH Bojonegoro, Asper, KRPH, Mandor Tanam, Kapolsek 
Gondang, Subadri, Danpos Gondang, Dasim dan undangan lainnya 
serta 12 Siswa PMK angkatan XIV Pusdiklat Madiun yang sedang 
magang di KPH Bojonegoro.

Ke 12 siswa PMK angkatan XIV Pusdiklat Madiun yang meru-
pakan kader KRPH tersebut sebagaimana dikatakan Kasi PSDH 
KPH Bojonegoro, Agus Ruswanda S Hut merupakan suatu kehor-
matan KPH Bojonegoro dijadikan tempat magang para lulusan PMK 
tersebut.

Sementara Ir Abdul Hasan selaku dosen pembimbing berharap 
apa yang dibekalkan di Pusdik  harus diimplimentasikan di tempat 
magang, hal ini di harapkan setelah lulus nanti, siswa PMK siap 
mengemban amanah sebagai kader pemimpin satuan unit kerja 
kewilayahan terkecil di Perum Perhutani. 

Tempat menempa kader
Sementara itu dikesemapatan lain KPH Bojonegoro yang saat 

itu juga kedatangan mantan Dirut Perhutani Ir H Abdul Fatah Ds 
yang dulu juga pernah menjabat sebagai Administratur di KPH itu 
juga terkesan dengan keberdaan KPH Bojonegoro saat ini.

Ia yakin dengan perubahan yang terjadi sekarang ini dimana 
tekad dan semangat generasi yang dinamis dan inovatif yakin kede-
pan Perhutani akan berjaya kembali.

“ Saya yakin bahwa hutan kita akan pulih kembali dan kemenan-
gan akan kita raih,” ujar Abdul Fatah yang pernah menjabat sebagai 
Adm ke -10 periode 1981 -1983 itu. Kedatangan silaturahim tersebut 
ia didampingi Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur, Ir. Yahya Amin, 
MM, Administartur/KKPH Bojonegoro, Ir. Erwin, MM beserta jajaran 
mengunjungi Persemaian Grogolan BKPH Pradok, Jati Seleksi 
BKPH Nglambangan dan Taman Wisata Khayangan Api BKPH 
Tengger.

Kom.Bjn/Rafik

Job Baru Mantri Alas 
Nyambi 'Ndalang'

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG 
 Wuntoro, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Terongan, 

Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Sale KPH Kebonharjo 
mempunyai kesibukan baru, yakni sebagai dalang wayang kulit. 
Hobi yang sudah ditekuni puluhan tahun itu (22/11) lalu melakukan 
pementasan perdana wayang kulit  semalam suntuk di Balai Desa 
Sale kecamatan Sale Kabupaten Rembang.

Pementasan  wayang kulit  dengan dalang dari mantri alas Ke-
bonharjo diselenggarakan berkenaan dengan acara malam tiraka-
tan desa Sale setelah sedekah bumi setahun sekali. Hadir dalam 
kegiatan itu, Muspika Sale, Manajemen KPH Kebonharjo, Pengurus 
LMDH se-kecamatan Sale, tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Sale dan beberapa undangan lainnya.

Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, melalui wakil Adm 
Kebonharjo, Asep Ruskandar, mengatakan, pementasan seni 
wayang kulit oleh seorang rimbawan merupakan bentuk kolaborasi 
antara perhutani, masyarakat dan segenap pengurus LMDH. Perhu-
tani mencoba kegiatan di bidang kesenian local, ini sebagai kearifan 
local dan perlu mendapat apresiasi. 

Jelas Asep, kolaborasi Perhutani dengan masyarakat sangat 
diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi semuanya. Ke-
dekatan kita dengan masyarakat menjadikan komunikasi berjalan 
sehat dan memudahkan untuk membangun kerjasama. Apa yang 
dibutuhkan masyarakat semaksimalnya kita berikan, demikian se-
baliknya. Semua ini demi menciptakan keamanan dan kenyamanan 
dalam pengelolaan hutan, jelasnya.

Sementara, Sujarwo, Kepala Desa Sale, mengungkapkan, 
pemerintahan desa Sale berkeinginan untuk meningkatkan kerjasa-

Adm KPH Bojonegoro Ir Erwin MM memberi arahan untuk suk-
ses kegiatan tanam 2014. ma dengan perhutani yang selama ini terjalin baik. Masyarakat dan 

perhutani merupakan satu kesatuan tak terpisahkan. Masyarakat 
butuh hutan yang sehat. Dan, untuk menjaga kelestarian hutan per-
hutani juga membutuhkan peran serta masyarakat, jelas Sujarwo.

Ki Nekat Wuntoro, sebutan baru Wuntoro sebagai dalang dari 
mantri alas, menampilkan lakon Begawan Bimo Suci. Menurut Ki 
Nekat Wuntoro, dalam pewayangan, Werkudara,  sebutan lain untuk 
Bimo merupakan salah satu anggota dari Pendawa. Werkudara ber-
tubuh besar mewakili perwatakan berani, tegas, berpendirian kuat 
dan teguh imannya.

Werkudara selama hidupnya tidak pernah berbicara halus ke-
pada siapapun termasuk kepada  orang tua, dewa dan gurunya, 
kecuali dewa Ruci, dewanya yang sejati, ia berbicara halus dan mau 
menyembah. Werkudara bergelar Prabu Jayapusaka dengan Gagak 
Pongkol sebagai patihnya. Werkudara juga pernah menjadi raja di 
Gilingwesi dengan gelar Prabu Tugu Wasesa.

Kom.Kbh/Wys-Damien

Ciamis Pertahankan 
Sertifikat FSC

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Sertifikat pengelolaan hutan lestari ( Sustainable Forest Man-

agement) standar internasional  Forest Stenwerdsip Council (FSC) 
dapat dipertahankan oleh KPH Ciamis setelah dilaksanakan Audit 
Surveillance III yang dilaksanakan dari tanggal 12 – 14 November 
2014 dengan auditor dari SGS QUALIFOR yaitu Zaenal Abidin dan 
Langlang Tata Buana.

“Pada hari ini Jum’at 14 November 2014 Administratur KPH 
Ciamis Ir. Bambang Juriyanto, MM menjelaskan bahwa proses 
sertifikasi  Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KPH Ciamis sudah 
berlangsung dari mulai GAP ASSESMEN Maret 2014, INTERNAL  
ASSESMEN 1 Desember 2004, INTERNAL ASSESMEN 2 Mei 
2005, PRE ASSESMEN Pebuari 2008, MAIN ASSESMEN Pebuari 
2008, RE ASSESMEN Agustus 2009. “Temuan saat Main Assesmen 
tahun 2009: 2 Major Car, 17 Minor dan 1 Observasi. Kemudian pada 
bulan 27 Mei 2012 Sertifikat dapat diperoleh dengan nomor sertifikat 
SGS-FM/COC-009418 berlaku untuk 5 tahun ( 2012 s/d 2016 )den-
gan syarat setiap tahun dilakukan audit dan pada bulan Desember 
tahun 2012 dilaksanakan Audit Surveillance I dengan temuan : 4 
Major Car, 4 Minor Car dan 6 Observasi, Audit Surveillance II di-

laksanakan bulan Desember 2013 dengan temuan : 1 Major Car 
dan 6 Observasi Sedangkan pada Audit Surveillance III yang baru 
saja selesai dilaksanakan dengan temuan 4 Minor dan 3 Observasi 
dengan hasil Audit tersebut alhamdulilah Sertifikat masih dapat di-
pertahankan dan siap mempertahankan KPH Ciamis sebagai KPH 
yang bersertifikat FSC.

Kegiatan sertifikasi standar FSC merupakan kegiatan voluntary 
penerapan pengelolaan hutan lestari. Sertifikat FSC merupakan 
bentuk pengakuan internasional bahwa Perhutani KPH Ciamis telah 
terstandarisasi mengelola sumberdaya hutan dan lingkungan se-
cara berkelanjutan sesuai 10 prinsip dan kriteria FSC.

Pengelolaan hutan lestari merupakan Komitmen khususnya 
Perhutani KPH Ciamis dalam Pengelolaan hutan yaitu selain men-
gelola produksi hasil hutan juga melakukan pengelolaan sosial dan 
lingkungan. Sertifikat FSC ini merupakan sertifikat ke 3 yg berhasil 
dipertahankn kph ciamis. Bambang menambahakan Perinsip Pen-
gelolaan Hutan Lestari di Perhutani menjadi kewajiban bagi semua 
, Karena prinsip-prinsip yang dianut merupakan prinsip sustainabil-
ity yang wajib dilakukan oleh Perhutani untuk menuju perusahaan 
ekselen secara nasional maupun internasional. 

Kom.Cms/Bun

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar, menyerahkan 
wayang pada dalang Ki Nekat Wuntoro sebelum pagelaran wayang 
kulit dimulai

Audit Surveillance Langlang Buana sedang meninjau Peta untuk 
menentukan lokasi yang akan di audit.

Tim Audit sedang melakukan Pengecekan Bekas Tebangan 
(lacak balak ) di RPH Gadung BKPH Banjar Utara. 
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Bersepeda, Pensiunan  
Keliling Indonesia

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Usia bukan alasan, begitulah kata-kata  yang diucapkan pria 

baya asal Banten ini, meskipun umurnya sudah berkepala tujuh, R 
Andik Jayaprawira berkeinginan untuk berkeliling Indonesia hanya 
untuk bersilaturahmi dengan para pejabat daerah dan teman-teman  
rimbawan di seluruh daerah. Berikut penuturannya saat berada di 
KPH Ciamis.

Senin (17/11) Perjalanan R Andik Jayaprawira sampai di KPH 
Ciamis setelah beberapa hari melakukan perjalanannya menggu-
nakan sepeda ke beberapa daerah di Provinsi Banten dan sebagian 
Jawa Barat, kedatangannya ke Perum Perhutani langsung disambut 
baik oleh para pegawai Perum Perhutani KPH Ciamis. Pasalnya pria 
kelahiran 4 Agustus 1943 ini merupakan pensiunan Dinas Kehutan-
an Kalimantan Tengan sebagai Kasubdin setelah mengabdi selama 
40 tahun akhirnya pada tahun 2000 mengahiri tugasnya.

“Perjalanan saya dimulai pada 22 September 2014 sekitar 
06.00 dari Serang Banten lalu mengelilingi Provinsi Banten seperti 
Cilegon Pandeglang, Rangkasblitung, Tangeran, Tangreng Kota dan 
Tangerang Selatan,” ungkapnya

Pria paruh baya yang memiliki tujuh orang anak ini menuturkan 
tujuannya melakukan perjalanan berkeliling Indonesia tidak lain un-
tuk silaturahmi dengan Pejabat Kehutanan dan rimbawan di seluruh 
daerah serta para pejabat-pejabat daerah seperti Gubernur, Bupati, 
Walikota dan Ketua DPRD di masing-masing daerah. 

“Di setiap daerah saya selalu meminta tanda tangan mereka 
sebagai kenang-kenangan dan bukti bahwa saya telah berkunjung,” 
ujarnya.

Andik mengaku saat ini sudah menyelesaikan beberapa per-
jalanan di DKI Jakarta dan sebagian Jawa Barat, hanya 9 kota/
kabupaten yang belum dikunjunginya. Setelah dari Ciamis akan 
melanjutkan perjalanan ke Tasikmalaya, Singaparna kemudian 
kembali ke Banjar, Pangandaran dan seterusnya hingga sampai ke 
Bali yang ditargetkannya selama empat bulan.

“Target empat bulan sampai ke Bali kalau tidak ada halangan,” 
katanya. Setelah dari Bali dia kemudian akan menyebrang ke Su-
lawesi, Kalimantan dan Sumantra hingga kembali lagi di Banten 
yang rencananya akan diselesaikannya dalam satu tahun sete-
ngah. 

“Mudah-mudahan saya diberi kesehatan untuk terus melanjut-
kan perjalanan,” harapnya.

Selama perjalanan, pria yang hobinya bersepeda ini tidak mene-

mui kesulitan yang berarti hanya beberapa kendala seperti ban bo-
cor atau kempes namun bisa diatasinya dengan menambal ban di 
tukang tambal ban terdekat dengan posisinya. 

“Yang paling mengharukan bagi saya, semua daerah baik para 
pensiunan kehutanan maupun rimbawan lainnya sangat menerima 
baik, membantu saya dalam melakukan perjalanan ini, pesan saya 
kepada kawan-kawan tetaplah nikmati hidup sampai tua,” tandas-
nya. 

Kom.Cms/Bun

Pengukuhan Forkom
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Forum Komunikasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan beserta kepen-
gurusannya yang diketuai Kosim dibentuk dan dikukuhkan. Pengu-
kuhan oleh Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan disaksikan 
Asper/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kepala 
Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) yang berlangsung di Aula Kan-
tor.

Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno 
mengatakan bahwa LMDH dalam melakukan kegiatan di lapangan 
tidak usah ragu-ragu dalam bekerja sama bersama Asper, KRPH 
dan mandor. LMDH diharapkan bisa memberikan semangat dan 
menggerakkan para penyadap atau petani sadap secara aktif untuk 
melakukan penyadapan getah pinus.

“Pada saat ini kami kesulitan memanifestasikan getah pinus, 
oleh karena itu Forum Komunikasi LMDH ini diharapkan bisa meng-

gerakkan para penyadap,” katanya.
Menurut Toni jika nantinya tidak tercapai target maka akan ber-

dampak pada penerimaan sharing atau bagi hasil di tahun depan 
maka penerimaanya akan menurun.

”Kalo sharing atau bagi hasil rendah maka yang diterima LMDH 
akan rendah pula,”jelasnya. 

Kom Kds/Agus

Harkesnas, Donor Dong..!
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Jargon “Ayo Donor Dong…!!!” demikian terpampang di ruang 

pelaksanaan aksi sosial donor darah dalam rangka peringatan Hari 
Kesehatan Nasional yang digelar Perhutani bersama Kodim 0815 
Mojokerto, di PMI Mojokerto, Rabu, 12 Nopember 2014.

“Gebyar donor darah ini dilakukan dalam rangka peringatan Hari 
Kesehatan Nasional ke 50 yang jatuh pada tanggal 12 Nopember, 
sekaligus menyemangati Hari Pahlawan 10 Nopember 2014”, kata 
Dandim 0815 Mojokerto, Letkol Arm. Putranto Gatot Sri Handoyo.

“Aksi Donor Darah ini merupakan bentuk solidaritas kemanu-

R Andik Jayaprawira Poto Bersama dengan karyawan KPH 
Ciamis dan sesama pensiunan Kehutanan saat berada di Perum 
Perhutani KPH Ciamis. 

siaan kepada sesama dan bukti bahwa prajurit TNI senantiasa se-
lalu hadir bersama masyarakat dalam keadaan dan situasi apapun”, 
tegasnya.

Pihaknya mengharapkan, kegiatan bersama Perhutani yang 
telah terjalin baik ini dapat berkesinambungan dilaksanakan dan 
mampu memenuhi persediaan darah di Unit Donor Darah (UDD) 
PMI Mojokerto.

Target capaian donor darah kali ini sebanyak 200 kantong darah. 
“Mudah-mudahan jumlah pendonor dari anggota TNI dan rimbawan 
melebihi target”, ujar Gatot semangat.

Tema Hari Kesehatan Nasional ke 50 adalah “Indonesia Cinta 
Sehat” dengan sub tema; Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku.

Demikian juga disampaikan Direktur PMI Kota Mojokerto, Dr. 
Widyastuti mengharapkan kegiatan yang dipelopori Perhutani dan 
Kodim 0815 terus berlanjut tiap kurun tiga bulanan.

Hal tersebut disampaikan agar pendonor sukarela semakin 
meningkat dan tentunya berkontribusi menyelamatkan nyawa ses-
eorang.

Saya apresiasi ada seorang rimbawan yang aktif mengajak 
rekannya sebagai sukarelawan donor darah dan dia telah donor 98 
kali. “Insyaallah, Tahun depan Saudara Eko perwakilan Perhutani 
Mojokerto akan menerima tanda jasa donor 100 kali dari Presiden 
RI”, ujar Widyastuti.

Ia mengatakan bahwa PMI mengemban tanggung jawab untuk 
memenuhi stok persediaan darah yang dibutuhkan baik kuantitas 
maupun kualitas. 

Kom Mjk/Eko Eswe

Cinta Puspa dan Satwa,
Istri Rimbawan Tebar Ikan

MEMPERINGATI Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, istri 
rimbawan yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Perhu-
tani KPH Mojokerto mengadakan aksi lingkungan berupa kegiatan 
tebar ikan di Waduk Gondang Lamongan, 8 Nopember 2014.

“Kami mohon kepada para ibu istri rimbawan untuk melepas 10 
ribu benih ikan berbagai jenis di dalam plastik ini ke waduk di de-
pan kita sebagai tanda one step to love environment, satu langkah 
untuk cinta terhadap lingkungan”, ujar Henindra Lesmana demikian 
sapaan akrabnya saat mengawali kegiatan dalam rangka peringatan 
hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional Tahun 2014 yang biasa diper-
ingati setiap tanggal 5 Nopember tiap tahunnya.

Peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa ini dikemas secara 
sederhana dipadukan dengan kegiatan rutin bulanan Dharma Wani-
ta yang sengaja diadakan di alam terbuka dan secara bergilir dian-
tara delapan wilayah BKPH yang ada di wilayah KPH Mojokerto.

Acara dibuka oleh Entit Hariyanti Sarwedi, selaku Ketua Dharma 

Wanita Persatuan Perum Perhutani KPH Mojokerto. Dalam kata 
pembukanya, Entit menyatakan pentingnya mencintai lingkungan, 
puspa dan satwa. Hal ini dikarenakan kondisi bumi saat ini sudah 
tidak seperti dulu, akibat kegiatan yang dilakukan oleh manusia 
seperti alih fungsi lahan, pertanian menggunakan pupuk kimia, ban-
yaknya transportasi yang menyebabkan polusi udara, industrialisasi 
dan lain-lain. 

Kompleknya permasalahan ini tidak bisa dihindari untuk saat 
ini. Sehingga kita sebagai kaum perempuan sebagai bagian dari 
kehidupan diharapkan untuk lebih sadar lingkungan dengan tidak 
melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Sebagai istri rimbawan diharapkan juga dapat ikut menyelami, 
merasakan betapa berat beban moril dan tugas yang diemban 
seorang rimbawan Perum Perhutani kepada hutan, lingkungan dan 
Negara. 

“Ini sebagai wujud kepedulian kami para kaum perempuan. Se-
hingga dalam peringatan Hari Cinta Puspa dan Satwa ini tidak saja 
diadakan kegiatan seremonial, namun juga aksi lingkungan,” kata 
Ketua Dharma Wanita Persatuan Perhutani KPH Mojokerto.

Dengan kegiatan sederhana seperti ini, sebagai ibu rumah tang-
ga ikut berpartisipasi dalam memberi warna kehidupan masyarakat 
dengan berbagai kegiatan sosial dan cinta lingkungan hidup.

“Namun tetap tidak menghilangkan kodratnya sebagai istri untuk 
senantiasa patuh dan hormat terhadap suami,” katanya. 

Kom Mjkt/Eko Eswe

Ukur Kompetensi 
Dengan CLI Online 

PEJABAT Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Mojokerto melakukan pengukuran level kompetensi kinerja 
dengan program aplikasi Competency Level Index (CLI) online ta-
hun 2014, di ruang rapat Perhutani Mojokerto, Kamis, 20 Nopember 
2014.

Pengisian CLI online 2014 ini sebagai implementasi pengelolaan 
Sumberdaya manusia (SDM) berbasis kompetensi. Lebih populer 
dengan nama Competency Based Human Resources Management 
(CBHRM) yang merupakan strategi Perhutani dalam meningkatkan 
kualitas pegawai.

Dengan Sistem baru, semua karyawan nantinya akan dinilai, 
ditempatkan dan diberi imbalan berdasar kompetensi. Upaya ini 
tak main-main, dengan tahu level kompetensi masing-masing kary-
awan, penanganan dan pemberian pelatihan akan lebih terarah. 

Kegiatan yang digawangi bagian Sumberdaya Manusia (SDM) 
KPH Mojokerto ini diikuti tak kurang dari 40 pejabat mulai jenjang 
jabatan Kepala Resort Pemangkuan Hutan / KRPH sederajat sam-
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Agus Mandor TPG Tambakserang BKPH Bantarkawung menun-
jukan hasil uji kadar kotoran getah yang dilakukan. 

pai Administratur mengikuti CLI dengan antusias sesuai waktu yang 
dijadwalkan, 20-21 Nopember 2014.

Administratur Mojokerto, Agus Sarwedi; Seiring dengan imple-
mentasi pengelolaan berbasis kompetensi, sistem imbalan nantinya 
juga akan berubah. “Tujuannya agar karyawan makin terpacu ber-
prestasi dan memberi kontribusi terbaik untuk perusahaan”, papar 
suami Entit Hariyanti Sarwedi ini. 

Penilaian kinerja bukan saja oleh dirinya, tetapi oleh atasan 
maupun rekan kerja sederajat serta rekan dibawahnya untuk me-
menuhi target kinerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

Diketahui, Strategi Perusahaan dalam mencapai visi dan Misi 
ditetapkan enam langkah dan salah satunya adalah Penerapan 
CBHRM (Competency Based Human Resources Management). 
CBHRM adalah strategi perhutani dalam meningkatkan kualitas 
pegawai Perhutani. Dalam menjalankan strategi ini salah satu 
tahapan yang harus dilakukan adalah melakukan pengembangan 
kompentensi atau dinamakan Competency Based Development 
Purpose (CBDP).

Seluruh Pegawai Perum Perhutani akan dinilai level kompetensi 
yang mereka miliki (CLI) untuk mengetahui program pengembangan 
yang sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan. Harapannya di 
setiap jenjang jabatan akan ditempatkan orang yang tepat pada 
posisi yang tepat pula. “The right man on the right job”.

Kom Mjk/Eko Eswe

Ajak Mandor TPG
Uji Mutu Getah

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Upaya memenuhi target produksi getah pinus tahun 2014 

dengan meningkatkan kuantitas produksi dan kualitas/mutu getah 
masih terus dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat 
sampai di penghujung tahun. Pada 26 Nopember 2014 yang baru 
lalu bersama dengan KBM Gondorukem dan Terpentin I PGT Win-
duaji mengadakan pengujian bersama mutu getah secara manual. 

Pengujian mutu getah ini dilakukan oleh tim penguji KPH Pe-
kalongan Barat dan KBM GT I Winduaji yang terdiri Teguh Pramono 
SH, M Ali Heriyanto dari KPH Pekalongan Barat dan Trimo Daryanto 
serta Supriyono  dari KBM GT I. 

Kegiatan pengujian dilaksanakan di TPG Tambakserang RPH 
Tambakserang, BKPH Bantarkawung. Diikuti lima mandor Sadap/
TPG, 2 orang perwakilan penyadap dan beberapa mandor Polter.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Susetyo 
S.Hut melalui Penguji Tk I Teguh Pramono SH mengatakan maksud 
dan tujuan diadakan pengujian mutu getah secara manual tersebut 
untuk mengetahui kadar kotoran getah. Dengan melakukan uji mutu 
tersebut sehingga para mandor sadap ataupun mandor TPG dan 
penyadap tahu apa yang harus dilakukan untuk memperoleh getah 
dengan mutu baik.  Kegiatan uji mutu getah ini akan dilakukan di 
seluruh BKPH.

“ Berkaitan dengan kualitas getah sangat bergantung kadar 
kotoran getah hasil setoran penyadap dari lapangan. Kadar kotoran 

tinggi akan berdampak pada mutu gondo dan rendemen gondo hasil 
olahan PGT. Jika kadar kotoran rendah, rendemen akan tinggi dan 
sebaliknya jika kadar kotoran dan kandungan air tinggi akan di-
peroleh rendemen yang rendah. Untuk mengetahui tinggi rendahnya 
kualitas getah maka kita lakukan uji mutu getah,” ujar Teguh.

Hal senada juga disampaikan M Ali Heriyanto, Penguji tk II KPH 
Pekalongan Barat bahwa dalam rangka melaksanakan program ISO 
2001 yang sudah diterapkan di KPH Pekalongan Barat, aplikasinya 
sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) sadapan getah 
pinus.

Kemudian Trimo Daryanto Penguji Tk II dari KBM GT I – PGT 
Winduaji di dalam pengujian menerangkan, tahapan-tahapan pen-
gujian untuk memperoleh getah kualitas/mutu prima sekaligus 
praktek. Beberapa syarat yang perlu disiapkan untuk perlakuan 1 
kali pengujian antara lain : contoh getah yang akan diuji 1 kg, 2 buah 
ember kecil ukuran 1-1,5 kg, timbangan digital, minyak tanah 3 liter, 
stik pengaduk, gelas ukur dan saringan halus.

Langkah-langkah pengujian pertama ambil sampel getah hasil 
setoran penyadap yang ada pada viber atau bak getah dengan cara 
membuang terlebih dahulu air yang ada pada viber atau bak getah. 
Kedudian diaduk merata dengan stik dan ambil 1 kg dimasukkan ke  
ember, lalu timbang kembali ember beserta getah.

Berikutnya 1 kg getah pada ember tersebut dicampur dengan 
minyak tanah secukupnya (sekitar 3 liter) dan kemudian diaduk 
atau diremas-remas dengan tangan sampai gumpalan/kristal getah 
hancur. Setelah itu disaring dengan saringan 100 mesh sehingga 
kotoran terpisah dengan cairan getah. Dibiarkan selama 10-15 me-
nit yang selanjutnya saring cairan getah tersebut untuk memisahkan 
kotoran kemudian tuangkan ke dalam gelas ukur. Biarkan selama 
10-15 menit sampai terlihat dengan jelas ada tiga warna lapisan. 
Lapisan paling bawah adalah air, diatasnya endapan kotoran halus 
berwarna coklat dan paling atas adalah cairan getah dengan warna 
putih ke kuning-kuningan.

Selanjutnya setelah dapat dilihat perbedaan endapan tersebut 
lalu lihat angka yang ada pada gelas ukur berapa jumlah kadar 
airnya, berapa jumlah kadar kotorannya dan berapa getah murn-
inya.

Dari hasil pengujian getah secara laborat (manual) di BKPH 
Bantarkawung diketahui  dari 5 TPG yang diuji dapat disimpulkan 
hasil uji baik yakni sesuai standar.

Standart getah dikatakan kualitas 1 (mutu A) jika warna getah 
putih bening dan kadar kotorannya ≤ 14 %, kualitas II (mutu B) jika 
getah berwarna putih sampai keruh kecoklat-coklatan dan kadar 
kotorannya 14 < Kadar Air + Kadar Kotoran ≤ 18%. 

Sedangkan untuk memperoleh getah premium diperlukan upa-
ya-upaya perlakuan khusus sejak dari proses awal sadapan oleh 
penyadap di lapangan, dengan metode sadapan sesuai SOP yang 
berlaku di Perhutani, dan diperlukan kepedulian dari penyadap, 
mandor sadap , mandor TPG dan juga KRPH.

Kom.Pkb/Tofikpurwa

Peduli Cabut Paku Di Pohon
Kepedulian menanam, memerlihara, menjaga keselamatkan 

pohon dari kerusakan adalah merupakan tugas bagi rimbawan, 
pada Jumat (14/11) lalu mengadakan gerakan aksi  cabut paku yang 
menancap pada setiap pohon di kanan-kiri jalan raya sekitar kantor  
KPH dan Kantor Asper Bumijawa.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Su-
setyo melalui Wakil Adm/KSKPH Pekalongan Barat, Haris Setiana 
mengatakan gerakan cabut paku yang dilakukan oleh jajarannya 
merupakan tindak lanjut surat edaran Gubernur Jateng melalui Ke-
pala Divisi Regional Jawa Tengah dan surat edaran Bupati Tegal. 

“ Akhirnya bisa kami laksanakan pada Jumat pagi secara seren-
tak pada dua tempat berbeda yakni di Bumijawa dan di sepanjang 
jalan raya Slawi-Tegal,” katanya.

Aksi ini merupakan upaya melestarikan pohon di pinggir jalan 
raya dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab untuk menjaga 
kelestarian pohon itu sendiri. 

“ Disampimg itu guna memberikan contoh kepada warga ma-

syarakat agar mau memelihara dan melestarikan lingkungan alam 
disekitar kita,” kata Haris.

Sedikitnya 3 kg paku berhasil dicabut pada gerakan aksi  cabut 
paku tersebut yang juga merupakan kepedulian rimbawan.  

Kom.Pkb/Tofikpurwa.

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri bersama 

Bupati Kediri melaksanakan reboisasi di 
lereng Gunung Kelud. Erupsi Gunung Kelud 
beberapa waktu lalu telah menyebabkan 
sejumlah kerusakan hutan di lereng Gunung 
berapi aktif itu. Hal inilah yang menjadikan 
perhatian Administratur/KKPH Kediri Ma-
man Rosmantika S Hut dan Bupati Kediri 
Hariyanti Sutrisno Jum’at, 28 Nopember 
2014 bertepatan pelaksanaan Obit  tahun 
ini, Perum Perhutani  KPH Kediri bersama-
sama Pemkab Kediri melakukan penghi-
jauan di sana.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Ros-
mantika S Hut mengatakan dampak erupsi 
tidak hanya menimbulkan kerusakan bangu-
nan, debu vulkanik yang jumlahnya jutaan 
kubik juga merusak kawasan hutan. 

“ Vulkaniknya merusak tanaman kehu-
tanan. Akibat erupsi 13 Pebruari lalu sekitar 
350 ha hutan di wilayah Gunung Kelud ru-
sak berat,” katanya. 

Pepohon yang rusak akibat erupsi itu 
anta lain meliputi kaliandra, kedawung dan 
johar. Disamping itu ada juga tanaman ke-
hutanan lainnya. 

“ Adapun tanaman yang rusak seluas 
1000 ha semuanya mengering dan untuk 
tanaman akan kami sulam,” ungkapnya.

Karenanya untuk merehabilitasi hutan 
pihaknya mendukung Pemkab melakukan 
penghijauan dari kegiatan tersebut, Perum 
Perhutani memberikan 1 ton benih dan 
rencananya tidak hanya ditabur di kawasan 
Gunung Kelud tapi juga di Kecamatan lain 

di Kabupaten Kediri 
dan beberapa wilayah 
lainnya. Untuk pena-
naman dipilih bibit 
kaliandra. Dijelaskan 
Bupati Kediri bahwa 
pemilihan tanaman 
kaliandra sebagai je-
nis tanaman kawasan 
hutan Gunung Kelud 
bukan tanpa alasan 
karena Kaliandra 
Merah fungsinya juga 
menyuburkan tanah 
disamping cepat 
menghijaukan ka-
wasan hutan.

“ Jadi tidak perlu 
menunggu lama-lam 
sudah bisa hijau kem-
bali,” katanya.

 Acara yang dimu-
lai pukul 06.00 terse-
but dihadiri segenap 
elemen masyarakat diantaranya LSM, To-
koh Masyarakat dan perwakilan dari Dinas 
Pendidikan SD, SMP dan Sekolah Menen-
gah Atas SMA. Tak kurang dari 1000 pesrta 
terlibat dalam kegiatan baru kali pertama 
dilakukan selama ini yang dilakukan di Ka-
bupaten Kediri menanam memakai Ketapel. 
Namun ditegaskan bupati tidak semua benih 
bisa di tabur karena wilayah yang sulit dijan-
gkau akan disebar dengan menggunakan 
Helikopter.

“nanti kami minta bantuan PT.Gudang 

Garam,” ujarnya.
Sementara dari Perhutani tampak  per-

wakilan dari Divisi Regional Jatim Ir Kris-
tomo dari Biro Perlindungan Divre Jatim. 
Pada kesempatan itu ia tidak henti-henti-
nya mengingatkan kepada jajaran Perhutani 
agar jangan bosan memelihara alam dan 
jangan mau dikalahkan alam.

“ Karena alam yang ada ini merupakan 
tanggung jawab manusia juga karena hutan 
utamanya merupakan tanggung jawab kita 
semua,” ujarnya. Kom.Kdr/Jefri

Reboisasi Lereng Kelud Dengan Ketapel 

Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno bersama jajaran Perhutani di 
lokasi rehabilitasi lahan.
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Reward untuk yang 
Berprestasi

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Bertempat di halaman kantor Administratur/KKPH Banyumas 

Barat, Ir Setyawan MM. meyerahkan piagam penghargaan kepada 
karyawan yang berprestasi di bidang Produksi Kayu dan Non Kayu 
tahun 2014. Penyerahan dilakukan bertepatan pada upacara ben-
dera tanggal 17 Nopember 2014 lalu. Penyerahan piagam Peng-
hargaan diberikan sebagai bentuk perhatian pimpinan kepada kary-
awan yang bekerja dengan baik. Penghargaan diberikan kepada 28 
karyawan  untuk  memotifasi agar ditahun yang akan datang lebih 
baik lagi.  

     KPH Banyumas Barat adalah KPH yang produksi getahnya 15 
ribu ton setiap tahunnya serta penghasil kayu baik jati maupun rimba 
serta produksi minyak kayu putih.

     Adapun nama-nama penerima penghargaan tersebut adalah 
sebagai berikut : 

Bidang sadapan Suratman Asper terbaik I, Sindar Pasaribu 
Asper terbaik II, Misenun Asper terbaik III, Pratikno KRPH Mentasan 
terbaik I, Suseno KRPH Banteran terbaik II, Kasno KRPH Day-
euhluhur terbaik III, Sutar KRPH Wanareja terbaik IV,Hartoto Man-
dor TPG Dayeuhluhur terbaik I mandor TPG,Sarto Adi Wibowo mdr 
RPH Samudra terbik II mdr TPG, Masturi  mdr RPH Cimanggu ter-
baik III mdr TPG, Triyono mdr sadap RPH Gandrungmangu terbaik I 
mdr sadap, Saryono mdr sadap RPH Gangrungmangu terbaik II mdr 
sadap, Kasno mdr sadap RPH Samudra terbaik III mdr sadap.

 Untuk bidang tebangan Wasis Susatyo KRPH Sidareja terbaik 
I, Sudarisman terbaik II, Totok Sugiarto terbaik III, Wahyanto mdr 
tebang RPH Sidareja terbaik I mdr tebang, Sugino mdr tebang RPH 
Wanareja terbaik II mdr tebang, Kasno mdr tebang RPH Samudra 
terbaik III mdr tebang.

 Sedang untuk Bidang Produksi daun kayu putih A Heru Sa-
songko SE Asper Rawa Timur terbaik I produksi daun kayu putih, 
Suratno Asper Rawa Barat terbaik II, Maman S Hut.Asper Sidareja  
Terbaik III,  Mahasin KRPH Tritih terbaik I , Teguh Taryono KRPH 
Ujungmanik terbaik II, Sunarto KRPH Gandrungmangu terbaik III, 
Sarju mandor petik RPH Ciawilayan terbaik I , Sutarno mandor petik 

RPH Ciawilayan terbaik II, Joko Sumpeno mandor petik RPH Gan-
drungmangu terbaik III.

     Upacara diikuti kurang lebih 80 karyawan dan karyawati  
Perhutani KPH Banyumas Barat,dalam sambutannya Administratur 
juga berpesan agar karyawan meningkatkan rasa persatuan dian-
tara karyawan, tidak ada yang lebih penting atau merasa paling 
penting semua punya tanggung jawab dan fungsi masing-masing. 

Kom. Byb/Eko.Sp

Jalan Ramah Lingkungan
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Sebagai KPH bersertifikat internasional dalam kelola hutan, 

KPH Kebonharjo selalu menerapkan prinsip-prinsip Pengelolaan 
Hutan Lestari (PHL) dalam setiap aktifitas pekerjaannya. Demikian 
pula yang dilakukan bidang sarpra akhir November kemarin dalam 
pembutan jalan dengan kategori ramah lingkungan.

Selama kurang lebih dua bulan, 25 September s/d 27 Nopember 
bidang Sarpra telah menyelesaikan pembuatan jalan ramah ling-
kungan di petak 140e luas 6,2 ha RPH Balo BKPH Ngandang KPH 
Kebonharjo. Pembuatan jalan ramah lingkungan di petak tersebut 
untuk memudahkan dalam angkutan tebangan dengan jumlah 
produksi kurang lebih 1063 m3.

Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita S. Hut, mengatakan, 
terkait PHL,  bidang sarpra ada pekerjaan pembuatan jalan ramah 
lingkungan. Untuk saat ini jalan ramah lingkungan di RPH Balo 
BKPH Ngandang sepanjang 10 meter dan lebar 3 meter.

Ditegaskan, disebut jalan ramah lingkungan karena dalam 
pembuatan jalan tersebut harus ada rekomendasi dari bidang ling-
kungan. Antara lain badan jalan membentuk geger (punggung) sapi, 
terdapat saluran,  di kiri-kanan ada bereman,  memperhatikan talud/
tanggul. Disamping itu juga dilakukan pembuatan bubusan/gorong-
gorong, memperhatikan sedimen trap/kantong air dan pekerja harus 
menggunakan alat pelindung diri (APD).

Selain harus memenuhi aspek lingkungan, dalam PHL kita juga 
tidak boleh meninggalkan aspek produksi dan sosial. Untuk aspek 
social,  dalam pembuatan jalan ini sebanyak 30 tenaga kerja kita 
ambilkan dari masyarakat local setempat, yakni dari desa Ngandang 

kecamatan Sale. 
“ Hal ini untuk melahirkan keperpihakan masyarakat pada asset 

kita. Demikian pula untuk produksi tebangan semaksimalnya dapat 
memberikan manfaat pada masyarakat desa hutan. Minimal ada 
peningkatan kesejahteraan,” jelas Haris.

Jalan ramah lingkungan dengan panjang 10 hm didalamnya 

terdapat satu jembatan dan tiga bubusan, masuk dalam wilayah 
pangkuan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Dharma Wana 
Raharja desa Wonokerto kecamatan sale Rembang. 

Kom.Kbh/Wys-Damien

Apresiasi  Direksi
Kepada Petugas Di Lapangan

KPH MADURA DIVRE JATIM
Kasus penganiayaan oleh oknum masyarakat/pencuri kayu 

pembacokan kepada petugas Perhutani yang menjaga kawasan hu-
tan milik Perhutani menjadi atensi yang luar biasa dari Manajemen 
Direksi Perum Perhutani. Kamis, 20 Nopember 2014 di ruang kerja 
Administatur KPH Madura, berlangsung pertemuan yang dihadiri  
Kepala Biro Perlindungan SDH dan Kelola Sosial Direksi Perum 
Perhutani, Ir Prana Indrasafi.Mm, Kepala Biro Perlindungan Divisi 
Regional Jawa Timur, Ir Susilo Budi Wicono MM beserta Petsus 
Kam Direksi Perum Perhutani, Engkap Kapriadi s.Hut.   membahas 
tentang masalah petugas lapangan yang terluka dalam melak-
sanakan tugas melindungi aset Negara  berupa tegakan jati. 

Kejadian tersebut terjadi Senin dini hari pada 3 Nopember 2014 
di RPH Sawah Sumur BKPH Kangean Barat KPH Madura, sedan-
gkan para petugas korban pembacokan antara lain : Rafik, KRPH 
Sawah Sumur, Zainal Arifin dan  Sahrin, Polhuter RPH Sawah 
Sumur. 

Dua petugas terluka parah karena terkena sabetan pedang di 
punggung dan di paha Rafik, di bagian tangan Zainal Arifin  dan satu 
Polter Sahrin hanya memar karena terkena pukul benda tumpul oleh 
kelompok pencuri,.

Dengan adanya kejadian ini mengindikasikan bahwa  adanya 
perlawanan dan kejahatan yang terorganisir dari segerombolan 
pencuri yang ada dikepulauan Kangean.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Biro Perlindungan Direksi 
Perum Perhutani dan Kasi  Keamanan Direksi Perum Perhutani 
beserta Kepala Biro Perlindungan SDH dan Kelsos Devisi Regional 
Jawa Timur menyampaikan  bantuan pengobatan yang menjadi kor-
ban di kepulauan dari kantor pusat Jakarta sebagai bentuk apresiasi 
terhadap ketiga korban agar tetap semangat. 

Apresiasi disampaikan karena yang bersangkutan sudah 
menunjukkan kesungguhan dan kemampuan didalam  mengamank-
an aset negara dan diharapkan juga dengan adanya koordinasi 
yang intens dengan kepolisian para agar  pelaku bisa secepatnya 
dapat ditangkap. 

Pada kesempatan itu Administratur/KKPH Madura, Dudi Kurnia-

di juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen Perhutani, 
khususnya di Direksi yang sudah peduli serta membantu merin-
gankan beban moril dan materil kepada para petugas yang dengan 
susah payah menyelamatkan aset negara pungkasnya. 

Kom.Mdr/Hartono

Pertemuan Paguyuban 
Langkah Sehati 

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perhutani dan jajaran perusahaan pemerintah dan BUMD yang 

bergerak di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang ada di Kabu-
paten Kediri  menggelar pertemuan pada 27 Nopember 2014. Acara 
yang di motori Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika 
S.Hut itu dikatakan untuk menyikapai isu-isu yang ada di masyara-
kat b selama ini. Maka menurutnya perlu memberi wawasan atau 
memotivasi kepada masyarakat agar menanam jenis tanaman yang 
harga jualnya lebih tinggi dalam rangka untuk menyiasati inflasi 
akhir-akhir ini,

Dan ia mengatakan selama masih adanya tumpangsari di dalam 
kawasan hutan masyarakat sekitar hutan tidak akan kekurangan 
pangan.

Acara yang dihadiri Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno dikatakan 
bahwa  perusahaan disamping memikirkan masyarakat sekitar pe-
rusahaan. Diingatkan pula agar juga jangan lupa sumber-sumber air 
yang ada di Kabupaten Kediri ini agar selalu dijaga jangan sampai 
gersang ditanami tanaman-tanaman yang rimbun agar masyarakat 
sekitar hutan atau sekitar perkebunan ini tidak kekurangan air.

 Pagayuban yang dipimpin Abd Aziz  selaku pimpinan PTPN X 
jaga mengatakan bahwa disamping memikirkan perusahaan harus 
memikirkan masyarakat sekitar perusahaan demi kelangsungan pe-
rusahaan atau sinergitas perusahan di masa depan. 

Kom.Kdr jf

Dalam foto,dari kiri Kepala Dinas Kehutanan Kab. Kediri Ir Su-
geng Waluyo, Administrtur KPH Kediri Maman Rosmantika S.Hut, 
Bupati Kediri Hariyanti Sutrisno dan Abd. Aziz.

Aksi HMPI dan BMN
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 Ada kegembiraan tatkala memasuki areal lapangan tembak 

Batalyon Infanteri 514/R (Yonif 514/R) di Gunung Ardisaeng bagian 
kaki Gunung Argopuro lokasi diselenggarakannya aksi menanam 
pohon dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia 
(HMPI) 2014. Acara ini diselenggarakan oleh rimbawan di lingkun-
gan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sampean Bondowoso dengan di-
hadiri Administratur Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bondowoso 
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Komandan Yonif 
514/R, anak-anak Pramuka beserta undangan lainnya.

 Adm/KKPH Bondowoso, Ir Damanhuri dalam amanatnya bahwa 
sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk turut menghijaukan 

KTU Joko Budiarto (celana Hitam), KBB (jongkok berbatik) saat 
pengecekan jalan ramah lingkungan

Penyerahan Bantuan/ apresiasi dari Kepala Biro perlindungan 
kantor Direksi kepada Adm KPH Madura
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KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Dengan turunnya hujan di satu sisi 

menjadi berkah setelah musim kemarau 
berkepanjangan, namun di sisi lain juga 
mengundang kewaspadaan kemungkinan 
terjadinya bencana alam.

“ Dengan sudah mulainya turun hujan 
belakangan ini misalnya jajaran keamanan 
bisa mengurangi konsentrasi kebakaran 
hutan, namun kita juga akan dihadapkan 
maslah lain yakni kemungkinan munculnya 
bahaya  tanah longsor,” kata Adm/KKPH 
Surakarta, Bob Priambodo dalam apel pagi 
17 Nopember 2014 lalu.

Untuk itu ia meminta agar kewaspadaan 

dan koordinasi tetap dilakukan dengan sal-
ing memberi informasi titik-titik lokasi yang 
rawan terjadi bahaya tanah longsor terse-
but. Adm menegaskan agar tempat-tempat 
yang sudah ada gejala, seperti tanah retak-
retak untuk segera dilaporkan agar mudah 
ditindaklanjuti bila ada kejadian.

Menyinggung produksi sadapan ge-
tah pinus diakui KPH Surakarta sejauh ini 
memang masih belum sebaik dibanding 
dengan KPH-KPH lain penghasil getah 
pinus. Apalagi dengan datang musim hujan 
seperti sekarang ini, banyak penyadap yang 
beralih ke pertanian sehingga perlu lang-
kah-langkah penanganan getah pinus. Ia 

meminta kepedulian 
semua karyawan, 
khususnya yang di 
lapangan seperti 
Polmob agar pada 
petak-petak yang ter-
dapat getah tertum-
puk di batok segera 
melaporkannya agar 
bisa dilakukan usaha 
penjemputan.

Meski demikian 
beberapa kemajuan 
atau bahkan predi-
kat terbaik dibidang 
lain juga diraih KPH 
Surakarta. Seperti 
produksi daun kayu 
putih tahun ini  KPH 
Surakarta berhasil 
malampaui target 
dan terbaik di Perum 

Perhutani se-Divisi Regional Jawa Tengah. 
Dari rencana target 50.008 ton terealisasi 
60.000 tom (119,98 %). Produk daun kayu 
putih dipasok dari BKPH Wonogiri dari lahan 
seluas 103,8 ha dan tegakan 45.858 pohon.  
Selain itu juga terbaik ketiga untuk produksi 
kayu tebangan rimba. 

Dengan prestasi tersebut dan penghar-
gaan yang telah diterima dari Divisi Regional 
Jawa Tengah tersebut Adm KPH Surakarta 
meminta agar kinerja tetap terus ditingkat-
kan, juga dibidang-bidang lain. 

S.Widhi

Produksi Daun Kayu Putih Terbaik se-Divre Jateng

kawasan hutan demi keberlanjutan kehidupan. Hal senada  juga 
disampaikan oleh Ir. Gatot Soebektiono, Kepala Dinas Kehutanan 
Provinsi Jawa Timur tentang pentingnya keberadaan hutan sebagai 
penyangga kehidupan. 

Sementara itu Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai 
(BPDAS) Sampean, Ir Sukandar  bahwa untuk mendukung aksi 

menanam 1 milyar pohon, Kebun Pembibitan BPDAS Bondowoso 
menyediakan secara gratis 1 juta aneka bibit tanaman kayu dan 
buah-buahan siap tanam. Hal ini dilakukan sebagai upaya konser-
vasi baik di dalam maupun luar kawasan sehingga terpeliharanya 
ekologi, lestarinya alam  dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Acara ditutup dengan penyerahan bibit  dan aksi penanaman 
oleh seluruh undangan sebanyak 250 orang. 

Kom.Bdo/Veni

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Hari menanam pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam 

Nasionam (BMN) tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2014 dilak-
sanakan 28 November 2014 di Kp Serpong Desa Babakan Karet 
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Dihadiri oleh Wakil Bupati 
Kabupaten Cianjur dr H. Soeranto, Kapolres Cianjur, Dandim 0608 
Cianjur, Danyon Yonif Raider 300 Cianjur, Kadishut, Administratur 
Perhutani KPH Cianjur dan OPD lainnya, mahasiswa, LSM, Pramu-
ka, pelajar dan masyarakat. Keterlibatan Perum Perhutani KPH 
Cianjur dalam acara tersebut karena Perhutani KPH Cianjur diakui 
Pemerintah Daerah Cianjur sebagai pengelola kawasan hutan ter-
baik di Kabupaten Cianjur.

Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 baik di kawasan hutan 
negara maupun di luar kawasan hutan negara/hutan rakyat telah 
ditanam pohon sebanyak sekitar 8.700.000 pohon dan untuk target 
2014 akan ditanam 9.200.000 pohon yang sampai dengan Novem-

ber 2014 telah ditanam sekitar  7.800.000 pohon.
Pada kesempatan tersut Wakil Bupati Cianjur dr Soeranto men-

gajak ke semua lapisan masyarakat untuk menanam pohon di la-
han-lahan kosong dan memelihara pohon-pohon yang sudah ada. 

Kom.Cjr

Sedekah Oksigen
Lewat HMPI dan BMN  

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Menyadari begitu pentingnya keberadaan hutan sebagai pe-

nyangga kehidupan, penyedia hasil hutan kayu dan bukan kayu 
seperti ketersedian air, pangan, jasa lingkungan, sumber energi, 
konservasi,  keanekaragaman hayati dan juga untuk wisata. Tiga 
Administratur Perhutani, masing-masing Adm KPH Pekalongan 
Barat, Anton Fadjar Agung, Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban dan 
Adm KPH Pemalang Rukhman Supriatna melakukan penanaman 
bersama Bupati Tegal Enthus Susmono dalam rangka HMPI dan 
BMN, Selasa (2/12). 

Penanaman dilaksanakan di petak 51c RPH Guci BKPH Bu-
mijawa KPH 
Peka longan 
Barat, dukuh 
S u d i k a m p i r 
Desa Guci  
K e c a m a t a n 
B u m i j a w a . 
Dengan meli-
batkan 525 
orang terdiri 
dari Muspida, 
Perum Perhu-
tani, Kepala 
SKPD se 
Kabupaten Te-
gal,  LMDH di 
wilayah Kec. 
B u m i j a w a 
dan Bojong, 
Pramuka Saka 
W a n a b a k t i 
dan Siswa SD, 
SMP, SMA. 

Kepala Di-
nas Pertanian, 
Perkebunan 
dan Kehuta-

nan Kabupeten Tegal Ir. Khofifah dalam sambutannya mengatakan 
bahwa saat ini ada sekitar 900 hektare hutan yang dijarah masyara-
kat. Bentuk penjarahan tersebut berupa pemanfaatan lahan untuk 
tanaman sayuran pada lahan lereng tanpa mengindahkan teknik 
konservasi tanah dan air. 

“ Untuk itu perlu sinergi dan kebersamaan terhadap pencegahan 
penjarahan hutan tersebut,” katanya.

Dengan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan 
Menanan Nasional (BMN) sebagai upaya untuk menumbuhkan 
kepedulian seluruh komponen akan pentingnya hutan. 

Sementara itu Bupati Tegal Enthus Susmono mengatakan  bah-
wa semua makhluk hidup memerlukan oksigen. Oksigen diperoleh 
dari tumbuh-tumbuhan. Maka untuk mensuplai kebutuhan oksigen 
setiap orang harus menanam pohon di sekitar rumah dan atau ling-
kungannya.

Kegiatan menanam ini sebagai ikhtiar untuk kehidupan dengan 
melestarikan lingkungan. Melalui kegiatan penanaman ini masyara-
kat mau membantu pemerintah untuk tanam pohon demi kelang-
sungan hidup. 

“Menanam pohon adalah juga menabung kebaikan, yang di sisi 
Tuhan adalah bernama sedekah, sekaligus ikhtiar membuka jalan 
hidup yang lestari melalui sedekah oksigen. Untuk mencukupi kebu-
tuhan oksigen setiap orang per hari harus menanam 4 pohon, jika 
lebih dari 4 pohon itu berarti sedekah,” kata Bupati Enthus

Sementara itu Administratur Perhutani Pekalongan Barat  An-
ton Fadjar Agung Susetyo pada kesempatan dialognya mengajak 
kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan, hutan jangan 
dirusak, hutan jangan dialih fungsikan, karena hutan sebagai peno-
pang kehidupan bagi kita maka harus dijaga kelestariannya. 

“1500 plances bibit pinus dan buah buahan ditanam secara sim-
bolis, dengan harapan ada kesadaran dan kepedulian dari warga 
masyarakat akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan, sehingga 
dapat mengurangi penjarahan lahan kawasan hutan. Jika kawasan 
hutan terus dijarah dan beralih fungsi tidak sesuai peruntukannya, 
maka akan berdampak negativ bagi masyarakat Kabupaten Tegal, 
yaitu terjadinya erosi banjir dan tanah longsor ketika musim hujan 
dan kekeringan saat musim kemarau, dan pada akhirnya merugikan 
kita semua,” jelas Adm KPH Pekalongan Barat tersebut. 

Kom Pkb/Tofikpurwa

Hutan Milik Alam
Jangan Dirusak

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Bupati Blora, Joko Nugroho bersama dengan jajaran Muspika 

Kecamatan Jati dan Perum Perhutani telah mencanangkan Hari 
Penanam Pohon Indonesia  ( HMPI ) dan Bulan Menanam Nasional 
( BMN ) yang dipusatkan di Sempadan Waduk Jegong Desa Jegong 
, Kecamatan Jati Kabupaten Blora.

Kesadaran mencintai lingkungan secara estafet dilakukan oleh 
Pemerintah melalui Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulam 
Menanam Nasional yang dilakukan setiap tahun dimasing – masing 
daerah. Tak terkecuali di wilayah kabupaten Blora yang dipusatkan 
di Desa Jegong,  Kecamatan Jati yang dipimpin langsung oleh Bu-
pati Blora.

Dalam sambutanya Bupati Blora, Joko Nugroho mengatakan 
bahwa kegiatan menanam pohon agar jangan hanya berhenti pada 
saat seremonial saja, namun kegiatannya harus dilanjutkan den-
gan pemeliharaan pohon yang telah ditanam secara bersama. Hal  
tersebut, tegas bupati, karena pohon merupakan salah satu pendu-
kung sumber kehidupan yang tidak ada batasnya.

Untuk tahun ini HMPI dan BMN bertemakan Cinta Puspa dan 
Satwa dengan tujuan  selain menyelamatkan  lingkungan berupa 
kawasan hutan dan pedesaan, juga diharapkan satwa yang ada di 
Kabupaten Blora  bisa lestari dan berkembang biak .  

“ Dengan adanya  cinta Puspa dan Satwa tersebut masyarakat 

Adm KPH Surakarta, Bob Priambodo.

Adm KPH Surakarta menyerahkan plakat penghargaan disaksi-
kan Waka Adm KPH Surakarta, Johny Andarhadi.

Bupati Tegal menanam pohon dalam perin-
gatan HMIP dan BMN.
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jangan suka berperilaku yang merusak lingkungan,  jangan men-
embak burung – burung di alam bebas, karena tindakan tersebut 
bisa merusak keseimbangan alam. Dan yang lebih penting lagi 
saya ingatkan kepada semua masyarakat Blora jangan sekali 
sekali melakukan perusakan hutan, karena hutan adalah milik alam. 
Sudah banyak orang yang sengsara karena bermain dengan cara 
merusak alam, bukan  hasil yang didapat namun petaka yang akan 
diunduh. Dan ini sudah terbukti dengan sengsaranya kehidupan 
orang – orang yang merusak alam, sepintas mereka bisa hidup kaya 
raya, namun pada akhirnya kesengsaraan yang dia peroleh,”  papar 
Joko Nugroho mewanti-wanti.

Pada Kegiatan HMPI dan BMN yersebut selain diberikan ban-
tuan bibit tanaman Hortikultura kepada Kelompok Tani juga dilaku-
kan pelepasan burung dan penebaran benih ikan di lokasi waduk 
Jegong. 

Kom.Rdb/Andan.S

180 Ribu Bibit
Hijaukan Kota Banjar

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Administratur Perum Perhutani  KPH Ciamis dan Walikota 

Banjar melaksanakan  acara penanaman pohon dalam rangka Hari  
menanam pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional 

(BMN) 2014 di  RPH Banajar BKPH Banjar Selatan (5/12)
Administratur/KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan 

bahwa Perum Perhutani sebagai BUMN kehutanan mempunyai 
tugas penting untuk mengelola kelestarian lingkungn.

“ Kami ditugaskan oleh undang-undang  untuk bisa mengelola 
kawasan hutan yang ada di seluruh Kabupaten Ciamis, Kota Banjar 
dan Kabupaten.Pangandaran,” katanya.

Perhutani sebagai pengelola kawasan hutan secara lestari su-
dah mendapatkan sertifikat pengelolaan hutan lestari dari dunia In-
ternasional yang merupakan satu-satunya  di Jawa Barat yang bisa 
mendapatkan sertifikat hutan secara lestari dari dunia internasional 
tersebut.

“ Dari tingkat Nasional kami juga mendapatkan penghargaan 
dari kementrian kehutanan sebagai pengelola wana lestari ,  modal 
ini merupakan tantangan bagemana  hutan dan kehutanan yang 
kami kelola bermanfaat bagi orang banyak. Kami di Perhutanai 
konsen untuk mnciptakan, membangun dan mempertahankan ling-
kungan yang sudah ada ini,” katanya lebih lanjut.

Kebutuhan air dan ketahanan pangan yang ada di kota banjar 
dikatakan menjadi  suatu program dari Perhutani. Yakni dengan ad-
anya tanaman tumpang sari atupun tanaman pemanfaatan  dibawah 
tegakan dibuka ruang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang 
berada di kawasan hutan untuk ditanami dengan tanaman pangan 
semusim. 

“ Di kota banjar sudah memeberikan kontribusi kepada masyara-
kat   tiap tahunnya senilai Rp 1miliar dari hasil penggarapan lahan 
dibawah tegakan tersebut,” ujar Bamabang.

Sementara itu Walikota Banjar, Ade UU Sukaesih dalam sambu-
tannya mengajak untuk menciptakan kawasan lestrai tidak hanya di 
kawasan kehutanan tapi juga di lingkungan sekitar.

. “Hutan yang ada di kota Banjar merupakan kebanggan ma-
syarakat karna berada di tengah  kota Banjar,” kata Ade UU Sukae-
sih  yang meminta untuk setiap kelurahan harus menanam minimal 
60.000 pohon, karena dari  satu pohon bisa memberikan oksigen 
untuk lima orang. Dan kalau ditebang satu maka  harus ditanam 
kembali lima pohon. 

Kom.Cms/Bun

KPH BALAPULANG RAIH PRESTASI LAGI - Bertem-
pat di Persemaian RPH Cimanggu BKPH Majenang KPH 
Banyumas Barat, KPH Balapulang kembali menerima peng-
hargaan dari Kepala Divisi Regional Jawa Tegah. Adminis-
tratur KPH Balapulang, Isnin Soiban menerima Plakat dan 
Piagam yang diterima sekaligus dua Kategori yaitu Kategori 
Prestasi bidang  Produksi dan Tebangan KPH terbaik dan 
Kategori terbaik KRPH. Isnin memaparkan bahwa untuk te-
bangan Jati di KPH Balapulang 9.545 M3 terealisasi 10.448 
M3 atau 109 % melapaui target.

Kom.Blp/Juli K

PKBL 2014 Diserahkan
KPH BANNTEN DIVRE JANTEN
KPH  menyerahkan bantuan  bina lingkungan tahun 2014  kepa-

da 13 orang sebagai  calon penerima pinjaman modal kerja program 
kemitraan. Total pinjaman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta 
rupiah)  diserahakan  langsung Adm  Banten Cucu Suparman, S.Hut 
di kantor KPH Banten, Serang  (29/11/2014). Kegiatan  ini dihadiri  
perwakilan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten 
dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

 Bantuan itu  terdiri lima sektor  yaitu  industri (35%), perdagan-
gan (42%), pertanian dan perikanan (10%), perkebunan (8%) dan 
jasa lainnya (5%) dengan ketentuan pengembalian pinjaman dicicil 
selama 3 tahun (36 bulan), dengan jasa yang dibebankan adalah 
sebesar 6% per tahun. Selain penyerahan bantuan pinjaman modal, 
diserahkan juga bantuan untuk mahasiswa IAIN Sultan Maulana 
Hasanudin sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 
yang berbentuk tanaman bakau sebanyak 500 batang dan bantuan 
paket sembako sebanyak 200 paket kepada Desa Sinarjaya yang 
diwakili oleh LMDH tani Rimba Jaya.

Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH) KPH Banten 
Arry Adhitya, S.Hut sebagai ketua panitia pelaksana  mengatakan 
bahwa Program Kemitraan Bina Lingkungan merupakan salah satu 
bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)  Perum Perhutani. 
“Tujuan penyerahan pinjaman modal kerja program kemitraan bina 
lingkungan yaitu untuk menekan kesenjangan sosial pada ma-
syarakat dalam perekonomian bidang usaha, tercapainya tingkat 
kemandirian dan peningkatan mutu produktivitas dalam usaha di 
masyarakat, peningkatan pendapatan dalam usaha dan kebutuhan 
hidup masyarakat dan tercapainya tingkat rasa turut bertanggung 
jawab dalam menjaga kelestarian hutan di masyarakat serta turut 
tercapainya program program PHBM, kata Arry Aditya, yang juga 
ketua panitia pelaksan  seleksi penilaian calon penerima modal kerja 
PKBL tahun 2014.  

Cucu Suparman menegaskan bantuan program kemitraan dan 
bina lingkungan dapat digunakan  dengan sebaik-baiknya sehingga  
bermanfaat  bagi seluruh masyarakat desa sekitar hutan dan dapat 
meningkatkan tarap hidup masyarakat.  “Program kemitraan ini 
dapat terus berjalan  baik agar dalam hal pengembalian program 
kemitraan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau per-
janjian yang telah disepakati sehingga nantinya program ini dapat 
terus bergulir kepada yang lainnya,” pesannya.

 Dedi Sumirat KSS PHBM KPH Banten mengatakan  mudah – 
mudahan program kemitraan untuk tahun 2014 ini dapat dimanfaat-
kan oleh masyarakat sekitar hutan dengan baik sehingga dengan 
bantuan modal ini usaha mereka dapat lebih berkembang lagi. 

Kom.Btn/Ppih/ya2k/MU

Tenurial Terus Berkurang
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Kawasan Hutan yang di kelola oleh Perhutani KPH Cianjur meru-

pakan kawasan hutan negara seluas 70.064,40  hektar yang terdiri 
dari hutan produksi (HP) seluas 45.804,64 hektar dan hutan lindung 
(HL) seluas 24.259,76 hektar. Areal kerjanya   tersebar di  kabupaten 
Cianjur, kabupaten Sukabumi, dan  kabupaten Purwakarta yang ber-
potensi besar terjadi tenurial/sengketa dengan masyarakat sekitar 
hutan baik  perorangan maupun badan hukum.  Tenurial merupakan 
fenomena yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan negara 
yang harus segara ditangani secara serius dan berkelanjutan.

Untuk itu, KPH Cianjur melakukan sosialisasi hukum meru-
pakan sebagai  salah satu cara penanganan tenurial di Bale Desa 
Mekarmulya Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur (12/11). 
“Sosialisasi yang didalamnya kegiatan penyuluhan hukum hasilnya 
dibilang cukup ampuh,” ucap Waka KPH Cianjur Utara /Korkam  
KPH Cianjur  Dudu Abdullah, BScF. 

Sosialisasi dihadiri  Muspika Kecamatan Cikalongkulon, Kepala 
Desa Mekarmulya, LMDH Desa Mekarmulya, tokoh masyara-
kat, masyarakat penggarap kawasan hutan negara, KSS PHBM, 
Kaur hugra dan  Asper/KBKPH Ciranjang Utara. Tujuannya untuk 
pencerahan/penyadaran masyarakat penggarap kawasan hutan/
pihak yang berkonflik terhadap kawasan hutan negara yang tidak 
bisa dimiliki sebagai hak milik tetapi bisa di garap melalui sistim pola 
PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

Desa Mekar Mulya membawahi Hutan Pangkuan Desa (HPD) 
RPH Cikalongkulon BKPH Ciranjang Utara dengan tenurial/kawasan 
yang disengketakan seluas sekitar  228,55 hektar. Pada kesempatan 
tersebut, sebanyak 29 penggarap kawasan hutan menandatangani 
surat pernyataan pengakuan kawasan hutan seluas sekitar 16,75 
hektar. Sebelumnya, sebagian penggarap membuat  pernyataan 

pengakuan kawasan hutan dari masayarakat penggrap seluas 
sekitar 40,96 hektar. “Sisa tenurial di RPH Cikalongkulon BKPH 
Ciranjang Utara seluas ± 171,34 hektar,” ungkapnya. 

Dudu Abdullah menekankan kepada seluruh jajaran KPH 
Cianjur, terutama petugas lapangan, agar jangan bosan-bosan 
melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat penggarap ka-
wasan hutan. “Tenurial yang terjadi saat ini bisa berkurang bahkan 
bisa sampai hilang sama sekali,” katanya, berharap. 

Kom.Cjr/Aspth/MU

Penyerahan dana PKBL.

Penyeluhanhukum.

Bupati Blora, segenap pejabat dan Adm KPH Randublatung 
dalam peringatan HIMP dan BMN di Wadug Jegong.
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KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
 Di penghujung bulan Oktober lalu men-

jadi akhir masa pengabdian Supriyadi, sopir 
Polmob KPH Mantingan. Mestinya orang 
yang sudah lulus pengabdian dalam sebuah 
lembaga akan merasa nyaman dan bahagia. 

Namun justru sebaliknya bagi Supriyadi. Ke-

tika memasuki masa pensiun ia justru bin-
gung. Karena ia hanya akan mendapatkan 
pesangon saja. Uang pesangon diserahkan 
oleh Administratur/KKPH Mantingan, Ir 
Teguh Jati Waluyo tunai sebesar  Rp 80 juta 
kepadanya, Kamis (6/11). 

“ Saat ini perusahaan kita 
baru mampu memberi uang 
pesangon sebesar Rp 80 
jutaan. Karena itu tolong per-
gunakan uang untuk usaha 
yang produktif. Artinya, jangan 
sampai uang itu habis sia-sia,” 
pesannya kepada Supriyadi.

Setelahnya ini, lanjutnya, 
kita gak akan dapat apa- apa 
dari perusahaan. Lain dengan 
Pegawai Negeri Sipil mereka 
dapat pensiun. Gaji naik pensi-
unan juga ikut naik dan mereka 
SK pensiunnya masih berlaku 
di bank manapun.

“ Jangan membanding-
kan Perusahaan kita dengan 
BUMN lain ini. Mungkin finan-
sial BUMN lain cukup. Jadi 
mudah – mudahan BUMN kita 
bisa mernyamai bahkan me-
lebihi dan memberi pesangon 
bagi pegawainya khususnya 
staf  setelah selesai mengabdi 
diatas 300 jutaan,” ujar Teguh.

Sementara itu, Supriyadi 
dengan uang pesangon Rp 
80 juta yang baru diterimanya 
ketika ditemui BINA malah 
merasa bingung. Pasalnya 
uang sebesar itu bisa untuk 
apa, sedang sampai saat ini 
keluarganya juga belum pu-
nya tempat tinggal. Belum lagi  

uang itu masih masih dipotong untuk pinja-

man-pinjamannya.
“ Mungkin uang itu hanya lewat saja 

mas,” katanya.
Ia merasa bingung dan juga sedih disaat 

ia tidak punya pekerjaan dia dan keluargan-
ya belum punya tempat tinggal. Sementara 
ia masih tinggal di perumahan Polmob. Ia 
pun berencana untuk jualan sekedar dapat 
menghidupi keluarganya. Walaupun sesulit 
apapun ia tetap akan mencari pekerjaan 
yang sesuai dengan keahlinnya. 

“ Hidup itu pilihan mas,” ucap dia.
Saat ini sebagian besar karyawan 

Perhutani yang tidak punya keahlian tentu 
akan menjadi bingung dengan datangnya 
pesangon hanya  sebesar Rp 80 jutaan. 
Kalau tidak pandai-pandai mengelola maka 
akan menjadi asap tak berbekas. Dan itu 
akan menjadi ironis sekali pensiun dari Per-
hutani justru menambah kemiskinan data 
penduduk. 

Salah satu karyawan yang tidak mau 
disebut namanya menyatakan dirinya di de-
sanya masih menjadi masyarakat miskin.

“ Saya juga tidak malu memang kenyata-
anya seperti itu. Coba kalau dulu SK saya 
di bank berlaku mungkin saya bisa kredit 
rumah atau kelengkapan lain. Sedangkan 
gaji saja untuk menyekolahkan anak di SMA 
saja sudah kesulitan,” katanya.

Pesangon dengan nilai uang sekarang 
memang jauh sekali tapi apapun kehidupan 
akan terus berlangsung. Bagai roda yang 
berputar. Kadang diatas kadang di bawah. 
Namun semua itu akan terasa bagi semua 
orang ketika kita sudah tidak berkarya lagi. 
Bagi teman-teman di Perhutani yang mem-
punyai kesamaan kehidupan seperti diawal 
cerita ini bisa menjadi pemikiran dimasa 
depan. Karena Perhutani kekuatanya hanya 
pada Peraturan Pemerintah.

Kom.Mtg/Sigit K

Pensiun Dapat Pesangon Supriyadi Bingung 

Siap Ikuti Lomba Kearsipan
Tingkat Direksi

KPH MANTINGAN menerima tim Penilai Kerasipan tingkat 
Direksi yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM dan Umum Direksi Ir. 
Tri Joko Ciptono MM Kamis (5/11). Tim penilai terdiri dari Divre Jawa 
Timur, Divre Jawa Tengah, Divre Jawa Barat dan Banten serta Staf 
Ahli Kearsipan dari Eksternal Perhutani. Tim diterima oleh Kepala 
Tata Usaha Budi Suharjo SE. 

Dalam sambutannya oleh Kepala Biro SDM dan Umum Direksi 
Ir. Tri Joko Ciptono MM mengatakan, kearsipan adalah bagian pent-
ing yang yang tak boleh diabaikan dalam suatu lembaga ataupun 
Satuan Kerja. 

“ Semua arsip ini akan berbicara ketika dibutuhkan dan bisa 
menjadi saksi kunci dalam persidangan bila suatu saat muncul ma-
salah maka arsip menjadi sangat super penting. Makanya mengapa 
arsip harus tersimpan dan tersususn secara rapi. Karena merupakan 
nyawa kedua dari sebuah kegiatan di suatu lembaga,” katanya.

 KPH Mantingan beberapa 
tahun  silam pernah menjadi 
juara I tingkat Direksi lomba 
kerasipan kata KTU KaPH 
Mantingan Budi Suharjo SE 
dalam keterangannya kepada 
Tim Penilai Kearsipan. 

Untuk kesiapan dikatakan 
KPH Man tingan sudah siap 
jauh-jauh hari. 

“ Karena semua bagian atau 
ruangan tiap sebulan sekali 
semua arsip yang sudah tidak 
dipergunakan langsung masuk 
ruang arsip. Dan dikondisikan 
sudah menjadi pekerjaan yang 
rutin, sehingga tidak perlu dike-
jar-kejar dalam mengikuti lomba 
kearsipan tingkat direksi, “ jelas 
Budi.  

Kom.Mtg/Sigit.K

Kepala Tata Usaha KPH 
Mantingan, Budi Suharjo SE.

SAKA WANABAKTI

Peduli Sosial dan Lingkungan
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) selain me-

nyentuh permasalahan teknis kehutanan juga  permasalahan so-
sial masyarakat desa hutan,  khususnya  bidang pendidikan dan 
pemberdayaan  potensi desa.  Dalam triwulan terakhir ini  KPH 
Randublatung  telah menyalurkan dana pendidikan kepada TK dan 
PAUD serta pembimbingan teknis hutan rakyat yang ada di wilayah 
kerjanya.

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan 
dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pendidikan tingkat 
dasar maupun pemberdayaan  lanjutan pada beberapa kelompok 
petani hutan rakyat yang ada di wilayah kerja Perhutani KPH Ran-
dublatung. 

Administratur Perhutani KPH Randublatung, Ir Herdian Suhar-
tono melalui Kepala Sub seksi  Bina Lingkungan  dan PKBL, Ahmad 
Puspita mengatakan bahwa untuk triwulan terakhir ini memang telah 
dilakukan beberapa kegiatan yang substansinya diarahkan untuk 
pemberdayaan masyarakat desa hutan baik bidang pendidikan , 
kesehatan maupun pemberdayaan  kemandirian usaha. 

“ Dibidang kepedulian  pada musim kemarau bulan lalu KPH 
Randubltung telah memberikan bantuan air bersih sebanyak 10 

tangki air yang dialo-
kasikan pada desa 
– desa yang kami 
pandang sangat mem-
butuhkan air bersih, 
memang jumlahnya  
masih jauh untuk 
mencukupi kebutu-
han pada  desa-desa 
tersebut. Dengan ban-
tuan tersebut harapan 
kami bisa membantu 
meringankan beban 
masyarakat untuk 
mencukupi kebutuhan 
air sehari-hari. Selain 
itu Perhutani KPH 

Randublatung bekerjasama dengan  Dinas Kesehatan  (PUSK-
ESMAS) Jati dan Randublatung juga telah memberikan sosialisasi 
perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat desa hutan. Sosial-
isasi tersebut diarahkan untuk Desa Ngliron Randublatung dan Desa 
Doplang Kecamatan jati, “ kata Ahmad Puspita.

Bidang pendidikan juga tak luput dari perhatian Perhutani KPH 
Randublatung. Di bidang pendidikan tahun ini  dialokasikan  dana 
pendidikan  yang diwujudkan dalam bentuk bantuan peralatan 
penunjang sarana pendidikan bagi anak TK dan PAUD, masing ma-
sing untuk TK Temanjang Desa Jatisari Kecamatan Banjarejo, Blora  
dan PAUD  Tunas Silva Randublatung dengan total bantuan senilai 
Rp 11.650.000. 

Dijelaskan bidang kemandirian kelompok tani hutan rakyat di-
wilayah kerja KPH Randublatung tercatat ada 6 kelompok tani hutan 
rakyat yang tersebar di 6 desa  masing masing di Kecamatan jati 
di Desa Singget, Pelem  dan Doplang, sedangkan di Kecamatan 
Randublatung di Desa Plosorejo, Sambong Wangan, Gembyungan.  
Kelompok-kelompok Tani Hutan Rakyat tersebut mendapat bimbin-
gan dari Perhutani KPH Randublatung berupa bantuan pembinaan 
teknis pemeliharaan hutan rakyat seperti prunning dan  teknis pen-
jarangan hutan muda.

“ Hal ini untuk memperbaiki pertumbuhan tanaman jati yang dita-
nam oleh kelompok dengan harapan pertumbuhan nantinya setelah 
dilakukan pruning dan penjarangan bisa lebih baik, untuk hutan 
rakyat yang ada diwilayah kerja KPH Randublatung seluas 150 Ha 
tersebar di beberapa desa,” pungkas Ahmad Puspita.

Kom.Rdb/Andan S      

Penerimaan Anggota Baru
KPH BLORA DIVRE JATENG
Kegiatan kemah penerimaan anggota baru Pramuka Saka Wa-

nabakti Kwartir Cabang Blora tahun 2014 - 2015 dan lepas lantik De-
wan Saka dengan tema “ Perjuangan adalah kunci dari sejuta impian 
Tunas Bangsa “  diadakan pada tanggal 21 – 23 Nopember 2014 di 
BKPH Ngrangkang KPH 
Blora diikuti oleh 65 ang-
gota Pramuka Saka Wa-
nabakti Kwarcab Blora 
yang baru.

Adapun tujuan kegi-
atan kemah pererimaan 
anggota baru Pramuka 
Saka Wanabakti Kwar-
cab Blora tersebut 
adalah membina agar 
generasi muda lebih 
mengerti tentang penge-
lolaan sumber daya 
hutan dan meningkatkan 
pengetahuan di bidang 
kehutanan serta ikut 
menjaga kelestarian dan 
keseimbangan alam.

Dalam kegiatan 
tersebut juga diberikan 
pembekalan beberapa 
materi krida oleh instruk-
tur Asper / KBKPH Ngrangkang Joko Sasmito. 

Kemah penerimaan anggota Pramuka Saka Wanabakti diakhiri 
dengan kegiatan safari krida melakukan penulusuran gua Terawang 
dan praktek persemaian di BKPH Kalonan.   Kom. Blr/Teguh.

SWB Peduli Cabut Paku
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
Pramuka Saka Wanabakti Purwodadi berhasil mengumpulkan 

paku seberat 8,5 kg yang tertancap di pepohonan tepi jalan sepan-
jang jalan R.Suprapto sampai alun-alun kota Purwodadi. Aksi ini 
dilakukan bersama dengan Kwarcab Grobogan 7/11/2014 lalu 

Gerakan cabut paku massal ini sebagai bentuk perlindungan 
terhadap tanaman, dan untuk menjaga kebersihan serta keindahan 
lingkungan.

“ Kegiatan seperti ini 
wajib kita tanamkan kepada 
generasi muda khususnya 
anggota Saka Wanabakti 
Kwarcab Grobogan Binaan 
Perum Perhutani KPH Pur-
wodadi,” kata Pamong Saka 
Agus Suprijanto yang juga 
staf Komunikasi Perusa-
haan KPH Purwodadi Divre 
Jateng. 

Disamping mengajak 
anggota Saka Wanabakti, 
dia juga mengajak kepada 
masyarakat agar peduli 
terhadap lingkungan sekitar 
seperti bakti masyarakat, 
pengecatan Mushola di dae-
rah sekitar hutan dan keg-
iatan  sosial lainnya. 

Kom.Pwd/Agus Supri-
janto                                         

Penerimaan anggota baru Pramuka 
SWB Kwarcab Blora 2014-2015.

Adm KPH Mantingan, Teguh Waluyo Jati menyerah-
kan pesangon kepada Supriyadi.
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PERHUTANI DIVRE JATENG
Memperingati Hari Ulang Tahun ke-15  

Ketua Dharma Wanita Persatuan Perum 
Perhutani Divre Jateng mengajak ibu-ibu 
untuk lebih giat dalam berorganisasi namun 
dengan cara yang sederhana disesuaikan 
dengan kondisi kedaan saat ini. Tapi 
yang jelas bermanfaat bagi para ibu dan 
mendapat pengetahuan tambahan dari 
setiap kegiatan yang diselenggarakan.

Dikatakan Ketua Dharma Wanita (DW) 
Persatuan Perum Perhutani Divisi Regional 
Jawa Tengah, Endang Slamet Wibowo 
pendidikan memang menjadi salah satu 
fokus kegiatan DW Persatuan Perhutani 
Divre Jateng. 

“ Memang kita sadari karena tidak semua 
ibu-ibu memiliki berpendidikan tinggi maka 
dengan dibukanya program  dari Yayasan 
agar ibu-bu itu bisa mengikuti kursus-kursus 
karena kita tidak bisa menambah pendidikan 
dengan secara formal,” katanya di sela 
peringatan yang diselenggarakan di lobby 
Gedung Rimba Graha Semarang (2/12).

Tetapi, lanjut Endang dengan adanya 
kesempatan tersebut kita bisa mengirim 
ibu-ibu untuk bisa mengikuti kursus-kursus 
Dharma Wanita setiap ada kegitan  di tingkat 
propinsi, seperti kursus MC, khursus Chef 
untuk masak memasak dan lain-lain. Kita 
kirim sesuai dengan bakat dan skill-nya.

Peringatan HUT ke-15 DW Persatuan 
yang diperingati secara sederhana  tersebut 
juga dibacakan sambutan tertulis Ketua 
Umum Dharma Wanita Pusat. Diantaranya 
dikatakan bahwa untuk meningkatkan 
citra organisasi, kaum wanita juga perlu 
terus ditingkatkan dengan kemampuan 
dan ketrampilannya. Kaum perempuan 
ke depan buan saja hanya mengubah 
perilaku dalam keluarga tetapi juga harus 
menjadi perempuan yang dapat mengambil 
kebijakan dan keputusan yang menyangkut 

kepentingan kaum perempuan. Sehingga ke 
depan Dharma Wanita Persatuan diharapkan 
dapat menjadi Center of Excellence.

Sementara itu guna memberi motivasi 
dan pengetahuan kepada ibu-ibu pada 
kesempatan peringatan tersebut juga 
di hadirkan dr Heru P Gumay MM CHt ahli 
kecantikan dari Semesta Beauty Clinic and 
SPA Semarang. Dalam ceramahnya dr 
Heru mengatakan agar para ibu menghidari 
obesitas. Yakni kelebihan berat badan 
karena pola makan yang salah. Obesitas 
dikatakan dr Heru adalah pembunuh nomor 
satu di dunia.

“ Karena obesitas mempengaruhi faktor-
faktor penyakit setelah obisity, terutama 
jantung. Makanya obesitas ini harus kita 

lawan, yakni dengan gaya hidup sehat  
dengan berolahraga, pola makan kita atur 
dan tindakan-tindakan lain dengan obat-
obatan,” katanya kepada BINA usai memberi 
ceramah tentang bahayanya obesitas bagi 
para ibu DW.

Ia juga berpesan kepada segenap ibu-
ibu agar tetap bisa menjaga kesehatan 
dan kebugaran tubuh, karena kita tidak 
akan tahu kapan hidup akan berakhir. Akhir 
hidup  akan dibawa ke mana ? Akhir hidup 
bagusnya dengan bahagia bukan dengan 
sakit-sakitan. 

“ Maka paradigma sekarang makan 
sehat tua makan obat harus kita hilangkan,” 
pungkas dr Heru. 

S.Widhi

DHARMA WANITA

Para Ibu Harus Lebih Giat Dalam Beroganisasi

Ketua DW Persatuan Perhutani Divre Jateng, Ny Endang Kusumadewi SR Slamet 
Wibowo didampingi Ny Maria Margareta Yusuf Kristianto memotong kue tart peringatan 15 
HUT Dharma Wanita.

dr Heru P Gumay saat menyampaikan ceramahnya 
tentang bahaya obesitas.

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Memeperingati Hari Menanam Pohon 

Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanan 
Nasional (BMN) tingkat KPH Semarang 
dilaksanakan di petak 182 RPH Kedungjati 
Timur BKPH Padas dengan menggandeng 
SMA Muhammadiyah Gubug, Kabupaten 
Grobogan. Sebanyak 350 siswa bersama 
pengajar nya, Muspika dan aparat Perum 
Perhutani berbaur terilibat langsung dalam 
aksi penanaman.

Kegiatan penanaman itu, kata Asper 
BKPH Padas, Tri Udiono S Hut sebelumnya 
juga diawali dengan kegi a tan mengajar di 
SMA Muhammadiyah tersebut. 

“ Kita mengajar di sana dengan materi 
ilmu pengetahuan umum kehutanan dan 
cara penanaman yang betul. Juga penger-
tian-pengertian lain tentang efek rumah 
kaca dan global warming,” kata Tri Udiono 
disela acara penanaman itu (28/11).

Mereka sangat antusias dilibatkan 

“ Ya intinya hanya memperkenal-
kan kepada murid-murid agar cinta 
menanam dan mencintai lingkungan 
sejak usia remaja,” jelas Tri Udiono.

Dari aksi siswa peduli tanam itu 
yang membuat Tri Udiono gembira 
adalah diwacanakannya kegiatan 
menanam akan dimasukkan dalam 
kurikulum SMA Muhammadiyah 
Gubug sebagai mutan lokal.

“ Rencananya dua materi ten-
tang persemaian dan penanaman 
yang akan dimasukkan dalam mua-
tan lokal (mulok) tersebut,” jelasnya.

Rencana tersebut dibenarkan 
oleh Joko Waluyo dari Bagian Kuri-
kulum SMA Muhammadiyah Gubug 
ketika dikonfirmasi BINA.

“ Awalnya saya ditugasi Kepala 
sekolah untuk menyusun Program 
Ku rikulum muncul gagasan mem-
bentuk adi wiyata yang salah satu 

rencana kegiatannya masalah lingkun-
gan,” katanya dimana rencana itu sudah 
diawali sejak setahun yang lalu dengan 
mengaujukan proposal ke BKPH Padas 
dan terealisai pada peringatan puncak 
HMPI dan BMN tersebut.

Adanya kerjasama tersebut 
ditegaskan Joko guna menanamkan 
kepada karakter anak untuk cinta dan 
melestarikan lingkungan. Dan proses 
pebelajaran di luar tersebut juga disam-
but penuh antusias semua murid.

Ia berharap dengan rencana akan 
dimasukkannya pendidikan tentang ling-
kungan tersebut dan kerjasama dengan 
Perhutani akan terus berlanjut. 

“ Karena menurut saya tanpa ada 
kerjasama dengan Perhutani program 
yang disusun tidak akan tercipta,” te-
gasnya.

Mengawali acara penanaman di-

Adm/KSKPH wilayah Semarang Timur, 
Agus Suprayitno. 

Dalam amanatnya Agus sangat 
meng apresiasi kegiatan penanaman 
ter sebut yang disambut sangat SMA Mu-
hammadiyah, Muspika maupun ma syarakat 
untuk semua mulai belajar mencintai hutan. 

Usai upacara dilakukan penyerahan 
bibit kepada kepala Sekolah SMA Muham-
madiyah Gubug yang untuk selanjutnya 
bersama siswa dan segenap Muspika 
menuju ke lokasi tanam. Tak kurang dari 
10 ribu bibit jati ditanam disana. Para siswa 
tampak antusias melakukan penanaman 
di petak 182 tesebut. Usai menanam para 
siswa juga membagikan 1000 bibit jenis 
tanaman perkebunan ke masyarakat.  

S.Widhi

Mereka sangat antusias dilibatkan 
dalam kegiatan penanaman di petak 182 
tersebut di lokasi tanaman 2014.

lakukan upacara bersama di lapangan 
Dusun Gunungwulan Desa Kedung-
jati yang dipimpin langsung oleh Waka 

sekolah untuk menyusun Program 
Ku rikulum muncul gagasan mem-
bentuk adi wiyata yang salah satu 

Waka Adm KPH wilayah Semarang Timur 
serahkan bibit kepada Kepala Sekolah SMA Mu-
hammadiyah.

Asper BKPH Padas, Tri Udiono.

Menanam Bersama SMA Muhammadiyah Gubug
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