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PISDIKBANG SDM PERHUTANI 

Demi kelangsungan 
eksistensi suatu perusa-
haan, nilai kejujuran dan 
kepintaran sama penting 
dan harus dimiliki oleh 
para pegawainya. 

“ Bila diminta memilih, antara pegawai 
yang jujur dan kurang pintar dengan yang 
pintar tapi tidak jujur, maka pilihan saya 
tetap kepada yang pintar dan jujur. Oleh 
karenanya, menjadi salah satu visi Perum 
Perhutani adalah bekerja dengan pintar 
dan jujur,” ucap Direktur Utama Perum 
Perhutani, Dr Ir Mustoha Iskandar, saat 
menutup program Pendidikan Menengah 
Kehutanan (PMK) Angkatan XIV dan XV di 
aula Pusat Pendidikan dan Pengembangan 
SDM Perhutani (Pusdikbanghut) Madiun 
(31/12/2014).

Menurut Iskandar, secara nalar ilmiah 
sudah tersedia alat pemantau kualitas keju-
juran seseorang. 

“ Namun selaku pemimpin maupun 
calon pemimpin, pastilah kita memiliki ke-
mampuan untuk mendeteksi sejauh mana 
tingkat kejujuran diri sendiri maupun orang 
lain yang sedang bersama kita melakukan 
suatu pekerjaan,” katanya.

Menjawab pertanyaan BINA, Mustoha 
Iskandar tidak mengelak kalau dinilai dirinya 
juga dikaruniai kemampuan mendeteksi 
tingkat kejujuran seseorang, khususnya 
para pegawai Perhutani yang sedang dipim-
pinnya itu. 

Tiga triwulan
Program PMK Angkatan XIV dan XV 

tahun 2014 berhasil meluluskan sebanyak 
89 pesertanya, terdiri 45 orang dan 44 orang 
untuk masing-masing angkatan tersebut. 

“ Pada awalnya per angkatan ini ma-
sing-masing diikuti 45 peserta, namun untuk 
angkatan XV ada seorang pesertanya yang 
kemudian mengundurkan diri,” tutur Kepala 
Pusdikbanghut Perhutani, Ir Lucy Mardiana 
dalam pidato laporannya.

Menurutnya, pada program PMK ang-
katan XIV dan XV ini sekaligus dilakukan 
penyesuaian sebagai langkah penyempur-
naan, dari program serupa sebelumnya yang 
masa pelajarannya berlangsung selama 1,5 
tahun menjadi hanya ditempuh dalam tempo 
9 bulan saja.

“Program PMK mulai dilaksanakan se-
jak 1993 dan bertujuan guna membentuk 
sekaligus mempersiapkan sejumlah tenaga 

manajemen tingkat menengah (middle 
management) yang tangguh, bertakwa ke-
pada Tuhan YME, berdedikasi tinggi, tang-
gap dan trengginas dan bertanggung dalam 
menyelesaikan setiap pekerjaan yang di-
tugaskan bagi kemajuan Perhutani,” ungkap 
Lucy Mardiana.

Lulusan terbaik terus dipantau
Dari program PMK Angkatan XIV mun-

cul nilai tertinggi dan beberapa peserta yang 
berhasil masuk rangking terbaik secara 
berurutan, ialah Handrayatna, AMd, staf 
Humas KPH Garut meraih nilai rerata 83,00 
(rangking tertinggi). Selanjutnya, Sutikno, 
SH, staf Bidang Pembinaan SDH di KPH 
Banyuwangi Utara mencapai nilai rerata 
81,73 (rangking II). Serta Ahmad Agus Que-
di, TU Asper di KPH Padangan mengumpul-
kan nilai rerata 80,73 (rangking III).

Sedangkan pada angkatan berikutnya 
(XV) dimana salah seorang pesertanya 
gugur di tengah jalan, mencuatlah tiga 
nama secara berurutan dengan kategori 
terbaik.Yaitu Rafianti Prajna Paramita Sari, 
Staf Keuangan KBM Agroforestry pada Di-
visi Bisnis Wisata dan Agraris, yang berhasil 
meraih nilai rerata 83,04 (rangking I); Kemu-
dian Indro Prasetyono, SP SDM dan Hukum 
pada Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Perum Perhutani mencapai nilai 83,01 
(rangking II) serta Teguh Purwono Nugroho, 

Anggota Polhutmob KPH Cepu dengan nilai 
82,34 (rangking III).

Sejalan dengan peningkatan status, 
maka kepada siswa PMK yang telah lulus 
juga diberikan Surat Keputusan  pengang-
katan pegawai dengan menyandang pang-
kat dan golongan Juru TK I (I/4). 

“Untuk selanjutnya, para lulusan pro-
gram Pendidikan Menengah Kehutanan ini 
akan kami pantau terus kinerjanya sepan-
jang karirnya bekerja di Perhutani,” pungkas 
Lucy Mardiana. 

Berita terkait baca juga di halaman 7 
edisi ini. Sja/SW

Masuk Diklat Jadi Kebutuhan

Ir Lucy Merdiana, Kapusdikbang SDM 
Perhutani.

DALAM meningkatkan kualitas layanan 
diklat, Pusdikbang SDM Perhutani telah 
dan terus berupaya untuk me-review selu-
ruh layanan yang sudah diselenggarakan. 
Sebagai center of excellence, Pusdikbang 
SDM dituntut harus mampu menghasilkan 
lulusan yang kompeten dan harus siap dan 
mampu bersaing dengan pusat-pusat pen-

didikan sejenis.
“ Siap tidak siap Pusdikbang SDM 

Perhutani sebagai center of excellence 
dengan peruban-perupahan yang telah 
kami lakukan harus siap,” kata Ir Lucy 
Merdiana, Kapusdikbang SDM Per-
hutani di Madiun kepada BINA disela 
acara Penutupan PMK angkatan ke 
XIV dan XV di Pusdikbang SDM Ma-
diun (31/12/2014).

Artinya, lanjutnya bahwa keinginan 
Board of Director (BoD) untuk mendo-
rong kita kesana yang sudah kita mulai 
2014 ini pada 2015 sudah bisa lebih 
mengarah dan bisa lebih running.

Masuk ke Pusdik sekarang menjadi 
suatu kebutuhan. Dulu image orang 
masuk Pusdik merasa atau terkesan 

dipinggirkan. Tapi sekarang tidak, justru 
bahwa orang masuk Pusdik SDM sebagai 
suatu keinginan.

“ Kami telah mengusung pola diklat 
masuk dalam pola karir. Kegiatan pengem-
bangan karir pola diklat dengan jenjang 
karir kita sesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan,” jelas Lucy.
Penyempurnaan terus dilakukan untuk 

mendukung kegiatan perusahaan dalam 
rangka memenuhi tenaga teknis tersebut.  
Sejak Mei 2014 Pusdikbang telah merintis 
penyusunan standar penjenjangan tenaga 
spesialis bidang Pendidikan dan Pelatihan 
bagi Widyaiswara dan Asesor bekerjasama 
dengan LPP. Menerapkan kebijakan diklat 
Kepemimpinan II bagi pejabat Jenjang IV 
dan Diklat Kepeimpinan I bagi pejabat 
jenjang V. Merencanakan sertifikasi bagi 
setiap tenaga spesialis yang berkarya di 
Pusdikbang SDM.

“ Bagi pengajar dilaksanakan melaui 
program pekerti dan bagi asesor melalui 
pelatihan bersertifikat,” jelas Lucy me-
nambahkan bahwasanya sekarang justru 
banyak orang yang ingin menjadi pengajar. 
Dan hal tersebut juga mendapat sambutan 
positif dari Direktur Umum Perum Perhu-
tani.

“ Beliau sangat welcome dan untuk  
itu kita terus intens komunikasi dengan 
direksi,” pungkasnya. S.Widhi

Direktur Utama Perum Perhutani, Dr Ir Mustoha Iskandar didampingi Kapusdikbang 
SDM Perhutani, Ir Lucy Merdiana menyerahkan plakat kepada para lulusan PMK terbaik.
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LAPORAN KHUSUS

produksinya, namun bisa dikatakan prestasi 
juga karena saat ini KPH pasuruan sedang 
dalam upaya serius untuk mulai mengolah 
hasil DKP nya dengan pembangunan pabrik 
pengolahan MKP dalam skala modern.

“Kami sedang membangun pabrik MKP 
dengan teknologi lebih maju dibandingkan 
dengan sejumlah pabrik MKP Perhutani 
yang sudah ada sejak lama,” tutur Kepala 
Seksi PSDH KPH Pasuruan, Beny Mukti

Prestasi yang keempat adalah dalam pe-
kerjaan penyiapan bibit tanaman kehutanan 
berupa kegiatan pembuatan persemaian 

yang berhasil mencapai seratus persen dari 
target sebanyak 1.845.564 plances. Sentra-
sentra persemaian benih tanaman kehu-
tanan yang berhasil memproduksi jutaan 
polybag plances itu diantaranya terdapat di 
wilayah BKPH Lawang Timur dan di BKPH 
Tosari. 

Indro Kuswanto, Asper/ Kepala BKPH 
Tosari, kebagian tugas mempersiapkan bibit 
tanaman pinus sebanyak 61.533 plances di 
lokasi persemaian di petak hutan nomor 8 
A, RPH Puspo. “Semua benih disini diperse-
maikan dari biji sejak bulan Agustus 2014 

sehingga saat ini sudah siap untuk ditanam-
kan,” kata Indro, 10 Desember lalu.  

Adapun catatan prestasi kelima adalah 
keberhasilan di bidang pembinaan ma-
syarakat desa sekitar hutan (MDH) KPH 
Pasuruan, yang antaranya ditandai den-
gan pencapaian predikat juara oleh salah 
satu Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH)nya dalam lomba Wana Lestari. 
Yakni, LMDH “Bumi Lestari” Mulyorejo di 
Desa Leduk, Kecamatan Prigen, Kabupaten 
Pasuruan dengan produk unggulan kopi 
khas Gunung Ringgit.

LAPORAN KHUSUS

Geliat Pasuruan Dalam Kepemimpinan
Administratur Perempuan

KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Berbekal keberhasilan di banyak bidang 

pekerjaannya dalam tahun 2014, memasuki 
lembaran tahun masehi ke 2015 ini kiranya 
geliat optimisme dapat semakin tegas ter-
gambarkan dari wilayah kerja Perum Perhu-
tani di daerah Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Pasuruan.

Salah satu kawasan hutan produksi 

dalam naungan Perhutani Divisi Regional 
(Divre) Jawa Timur ini, sampai akhir tahun 
tahun 2014 setidaknya telah menorehkan 
lima catatan prestasi yang patut bikin bang-

ga para pengelolanya.
Kelima “ prestasi membanggakan” 

yang berhasil diraih Perum Perhutani KPH 
Pasuruan yang sedang dipimpin sosok 
perempuan bernama Kuntum Suryandari 
ini adalah : 

Pertama, pencapaian target produksi 
kayu sebanyak 19.806,103 m3 (kubik), 
berupa hasil tebangan kayu jati sebanyak 
286.053 m3 dan produksi kayu rimba se-
banyak 19.520,050 m3. Ini artinya, terjadi 
peningkatan status dari sebelumnya yang 
senantiasa berada di deretan daerah KPH 
minus, saat ini KPH Pasuruan mulai me-
masuki kelompok KPH plus alias sebagai 
pengumpul pundi-pundi penghasilan bagi 
Perum Perhutani. 

Kemudian yang kedua adalah di bidang 
produksi getah pohon pinus yang akh-
irnya dapat  mencapai lebih dari targetnya 
(100,17 %). Data produksinya sampai bulan 
Nopember lalu saja sudah terkumpul seban-
yak  839.399 kilogram (96 %). Kontribusi 
pendapatan dari penjualan getah ini tentu 
saja semakin menegaskan predikat surplus 
KPH ini.

Data per Oktober 2014 dari Perhutani 
Divre Jawa Timur, menempatkan KPH Pa-
suruan berada di urutan ketiga oleh keber-
hasilannya mengumpulkan laba senilai Rp. 
1.336.102.000. 

Di wilayah KPH Pasuruan, kawasan 
hutannya di Bagian Kesatuan Pemangkuan 
Hutan (BKPH) Lawang Timur merupakan 
daerah kantong produksi getah pohon 
pinus. 

“ Meskipun di daerah kawasan hutan ini 
masih cukup banyak tersedia potensi pohon 
pinus yang masih dalam usia produktif, teta-
pi bukan perkara mudah untuk memperoleh 
jumlah tenaga manusia yang memadai seb-
agai pekerja sadapnya,” ungkap Asper/KBK-
PH Lawang Timur, Viktor M Tampubolon, 
S.Hut, MM.

Hal ini dibenarkan Muhammad Hasan,  
Kepala RPH Nongkojajar dengan luas 
wilayah sadapan pinus seluas 202 hektar 
dengan tenaga sadap 30 orang di bagian 
hutan Lawang Timur itu, kesulitan mem-
peroleh pekerja sadap, utamanya karena 
harus bersaing ketat  dengan pilihan peker-
jaan lain yang sedang diminati masyarakat, 
yakni di bidang industri pariwisata. “Sebagai 
pemandu tamu maupun kerja di industri 
penginapan rupanya lebih diminati orang 
disini,” katanya.

Untuk dapat mengatasinya, Viktor 
Tam pubolon antara lain berupaya dengan 
menawarkan tingkat upah yang kompettitif 
dan fasilitas antar jemput gratis tenaga dari 
lokasi penampungan ke lokasi pekerjaan 
sadap. “Ya, kami cukup beruntung dapat 
mendatangkan sejumlah pekerja dari dae-
rah lain,” katanya.      

Sedangkan prestasi ketiga adalah dalam 
kegiatan produksi daun pohon kayu putih 
(DKP) sebagai bahan baku pembuatan min-
yak kayu putih (MKP) sebanyak 2.363.078 
kilogram (data produksi sampai dengan 
bulan Nopember 2014)

Meskipun data produksi DKP itu baru 
mencapai sekitar 75% dari total rencana 

KEHIDUPAN para pekerja Perum 
Perhutani mustahil bisa dilepaskan dari 
kegiatan menanam dan memelihara pohon 
di kawasan hutan.

 “Tanaman ini lebih dari sekadar sa-
habat dekat kita. Bahkan boleh dikatakan 
kelangsungan hidup kita bergantung 
kepada keberhasilan dalam menumbuh-
kan benih tanaman ini. Oleh karenanya 
laksanakan pekerjaan tanaman ini dengan 
hati,” pinta Administratur KPH Pasuruan, 
Kuntum Suryandari dalam rapat dengan 
para pekerjanya di kawasan hutan, petak 
nomor 5F di lembah gunung Welirang itu.

Menurut Kuntum, yang gesturnya 
sepintas mengingatkan kita pada sosok 
Mentri Susi Pudjiastuti ini, keberhasilan pe-
kerjaan tanaman merupakan yang paling 
mendasar dari keseluruhan proses produk-
tif segenap insan pekerja Perhutani.

 “Kalau tidak ada tanaman, bagaimana 
kita bisa menebang kayu atau pun memetik 
beragam hasil hutan lainnya untuk kemu-
dian dijual dan sebagian keuntungannya 
menjadi uang gajian yang dapat kita terima 
setiap bulan itu,” ujar Kuntum mengutip 
ucapan favorit yang seringkali dikemuka-
kan Dirut Perhutani, Mustaha Iskandar itu.   

Rabu, 10 Desember 2014, angin ken-
cang menyertai cerahnya cuaca pagi di 
kawasan hutan yang menjadi bagian dari 
Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Sumber-
jati, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(BKPH) Jatirejo di wilayah KPH Pasuruan 
ini. 

Namun, kerasnya terpaan angin dingin 
menusuk kulit itu seakan tak dirasakan oleh 
puluhan orang berseragam hitam yang ten-
gah berkumpul di sebuah dangau di petak 
hutan seluas 13,5 hektar ini. Ya, mereka 
inilah yang sesaat sebelumnya baru usai 
melakukan penanaman benih pohon 
Sengon sebagai tanaman pokok dengan 
tanaman pengisi Maisopsi, tanaman sela 
Mahoni dan tanaman hias Flamboyan.  

Karena acara ini sekaligus sebagai 
penanda dimulainya pekerjaan tanaman 
tahun 2014 di seluruh wilayah KPH Pasuru-
an, maka selain kehadiran Administratur, 

berkumpul pula para staf inti kan-
tor KPH :  serta tujuh orang  pe-
jabat Asisten Perhutani (Asper)/ 
Kepala BKPH di wilayah KPH 
Pasuruan. Yakni, Asper Pasuruan 
(Rachmadi); Asper Tosari (Indro 
K); Asper Lawang Barat (Lukman 
Hakim); Asper Penanggungan (Ir. 
Arifin); Asper Pacet (Indra); Asper 
Jatirejo (Gisam) serta Asper/ Ke-
pala BKPH Lawang Timur (Viktor 
M. Tampubolon S.Hut, MM).

Kehadiran tujuh “pendekar” 
dari masing-masing bagian 
wilayah Kesatuan Pemangkuan 
Hutan Perhutani Pasuruan itu 
tentu saja sebagai semacam 
kepanjangan tangan komando 
kegiatan penanaman di daerah 
kerjanya.

Menurut Asper/ Kepala BKPH 
Jatirejo, Gisam, lokasi pencanan-
gan tanaman tahun 2014 di petak 
hutan 5 F RPH Sumberjati itu 
adalah bekas areal tebangan B 
hutan jati.

685,5 hektar tanaman
Untuk kegiatan tanaman kehutanan 

dalam tahun 2014, Perhutani KPH Pasuru-
an menargetkan penyelesaian kegiatan 
tanaman pada area seluas 685,5 hektar. 
Terdiri tanaman Crash Program seluas 
301,4 hektar dan tanaman Suplisi dan 
Pembangunan seluas 384, 1 hektar. 

Keseluruhan luasan ini tersebar dan 
menghampar terdiri beragam jenis tana-
man pokok kehutanan yang ditumbuhkan-
nya: dengan luasan masing-masing petak 
tanaman: Sengon (196,2 hektar); Mahoni 
(71,5 hektar); Pinus (125, 5 Hektar); Ka-
yuputih (219 hektar); Suren (25 hektar); 
Cemara (18,8 hektar) serta tanaman Mae-
sopsis (28, 5 hektar).

Untuk itu, beragam persiapan lapangan 
yang mendahului kegiatan pencanangan 
tanaman yang resminya mulai dilakukan 
sejak tanggal 10 Desember 2014, sudah 
dikerjakan jauh hari sebelumnya. 

Ragam persiapan ini mulai dari pem-
bersihan petak lahan bakal lokasi tanaman, 
pemasangan patok batas tanaman, pem-
buatan as jalan pemeriksaan, penempatan 
patok andil, pemasangan plang tanaman, 
pelaksanaan kontrak pekerjaan tanaman, 
penggebrosan calon lokasi tanaman, 
pasang acir sampai kepada pembuatan 
babakan pun telah berhasil selesai tepat 
waktu.

Ketepatan dan kecepatan rangkaian 
pekerjaan tanaman itu tak lepas dari faktor 
kegesitan sosok Kuntum Suryandari selaku 
Administratur Perhutani KPH Pasuruan.

“Wah, kalau soal kinerja saya angkat 
topi deh buat ibu Administratur kami itu. 
Bahkan tidak jarang jam lima pagi ibu 
Kuntum sudah sampai di lokasi pekerjaan, 
sementara saya baru datang menyusul 
kemudian,” ungkap Viktor Tampubolon 
perihal kepiawaian Kuntum Suryandari 
dalam memimpin penyelesaian pekerjaan 
tanaman. 

Sugayo Jawama  

Hidup Kita Berkat Tanaman

Administratur/KKPH Pasuruan, Kuntum Suryan-
dari.

Asper/KBK PH Lawang Timur, Viktor M 
Tampubolon, S.Hut, MM.
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PUSDIKBANGLAPORAN UTAMA
Bentuk prestasi LMDH tersebut adalah 

keberhasilannya dalam melahirkan tokoh 
masyarakat setempat bernama Abdulkarim. 
“Dalam acara hari pangan sedunia dan hari 
pangan nusantara bulan Oktober 2014, 
kami mendapatkan penghargaan Adikarya 
Pangan Nusantara dari lembaga Ketahanan 
Pangan Propinsi Jawa Timur, untuk kategori 
Pemangku Pangan,” ungkapnya.

Semangat optimisme  
“Kalau itu semua boleh dikatakan seba-

gai prestasi, tiada lain berkat kesungguhan 
dan hasil kerja bahu membahu oleh sege-
nap jajaran kami,” ujar Administratur/Kepala 
KPH Pasuruan, Kuntum Suryandari.

Dari 23 wilayah KPH yang dimiliki Per-
hutani Divisi Regional Jawa Timur, hanya di 
KPH Pasuruan yang dipimpin sosok perem-

puan. Menilik sederet catatan kinerja positif 
yang dihasilkannya tersebut, maka tidak 
berlebihan kalau hal ini pun pantas disebut 
suatu prestasi. Setidaknya bagi sejarah 
pengelolaan hutan Perhutani di Jawa Timur, 
baru kali ini sosok perempuan dipercaya un-
tuk memimpin sebuah daerah KPH yang se-
jak dahulu kala nyaris teridentikan sebagai 
tipikal pekerjaan khusus kaum Adam.

Sebagai gambaran, wilayah geografis 
KPH Pasuruan yang umumnya berupa 
daerah pegunungan bertebing dan lereng 
yang curam adalah suatu lokasi yang tidak 
mudah dalam penyelesaian pekerjaan te-
bangan kayu. Di musim penghujan, problem 
kesulitan dalam kegiatan pengangkutan ha-
sil hutan ini tentu merupakan faktor kendala 
yang nyata. 

Hal itu diakui juga oleh kalangan 
pegawai Perhutani KPH Pasuruan, bahwa 
kehadiran sosok pemimpin berjender 
perempuan, yang semula dikuatirkan dapat 
jadi faktor penghambat ternyata justru jadi 
pemicu semangat. 

“Kehadiran ibu Kuntum disini sejak bu-
lan Februari 2014, ternyata mampu memicu 
semangat optimisme kami dalam bekerja 
demi kemajuan perusahaan. Keteladanan 
beliau antara lain berupa sikapnya yang 
selalu bersedia terdepan untuk mengatasi 
beragam persoalan teknis dan non teknis 
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan 
pekerjaan,” ungkap Kepala Seksi Peren-
canaan Sumber Daya Hutan (PSDH) KPH 
Pasuruan, Beny Mukti.

Gambaran optimisme di jajaran penge-
lola Perhutani KPH Pasuruan ini tampak 
nyata sebagai nyala semangat mereka bagi 
keberlangsungan eksistensi perusahaan-
nya. Semburat wajah bergairah tampak 
jelas terpancar ketika pertengahan Desem-
ber lalu Bina melakukan liputan ini disana. 

Pancaran sinar semangat itu nyaris me-
rata menerpa ke 267 orang pekerjanya. Baik 
dari para staf di kantor KPH di kota Malang 
maupun dari para pekerja lapangannya yang 
pada Rabu (10/12) lalu berkumpul di petak 
hutan nomor 5F RPH Sumberjati BKPH 
Jatirejo, yang sekaligus dipilih selaku lokasi 
pencanangan kegiatan tanaman tahun 2014 
di seantero wilayah KPH Pasuruan.

Kaya situs sejarah
Kawasan hutan Perum Perhutani KPH 

Pasuruan terhampar dari dataran rendah 
sampai dataran tinggi bergunung-gunung. 
Banyak diantaranya gunung-gunung leg-
endaris yang memiliki nilai sejarah perada-
ban manusia. Di dalam kawasan hutan itu 
juga terdapat,  setidaknya yang sampai saat 
ini telah teridentifikasi, 56 situs tua bernilai 
sejarah. Salah satunya adalah situs pening-
galan era Kerajaan Airlangga berupa kolam 
pemandian raja berikut candi yang terdapat 
di lereng gunung Jolotundo.

Luas keseluruhan wilayah hutan Perhu-
tani di KPH Pasuruan mencakup 31.988, 8 
hektar. Berupa kawasan hutan produksi 
seluas 20.303, 6 hektar (63,51 %)  dan ka-
wasan hutan lindung dengan luasan 11.666, 
4 hektar, dimana di dalamnya tumbuh bera-
gam tanaman kehutanan: Jati, Pinus, Ma-
honi, Sengon, Gmelina, Suren dan pohon 
Kayu Putih. Untuk kategori hutan produksi, 
terdiri klas perusahaan jati dan klas perusa-
haan pinus.

Hamparan geografis wilayah KPH ini 
yang terdapat di dataran rendah sampai 
dataran tinggi adalah yang berada di daerah 
pemerintahan Kabupaten Pasuruan seluas 
21.907, 5 hektar (68,47%). Sedangkan yang 
umumnya terhampar di dataran tinggi, mas-
ing-masing seluas 9.926, 4 hektar berada di 
daerah kabupaten Mojokerto (31,05 %) dan 
seluas 159,9 hektar di daerah kabupaten 
Malang (0,48 %). 

Sugayo Jawama

PUSDIKBANG SDM PERHUTANI
Komitmen Perum Perhutani dari waktu 

ke waktu semakin meningkat dalam men-
gelola hutan secara lestari. Antara lain 
dengan segera memenuhi ketersediaan 
tenaga teknis (GANIS) yang berkompeten 
dan bersertifikat untuk penyelenggaraan 
pengelolaan hutan produksi lestari. Salah 
satunya dengan menyelenggarakan pen-
didikan Ganis PHPL bekerja sama dengan 
mandatory, dalam hal ini Pusdiklat Kement-
erian Kehutanan. 

Dituturkan oleh Kapusdiklat Kehutanan, 
Agus Justianto bahwa peristiwa ini adalah 
sejarah dimana kerja sama dengan para pi-
hak dapat diwujudkan untuk bersama-sama 

berkontribusi menyusun langkah yang tepat 
menghadapi tantangan-tantangan dalam 
pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH). 

Ke depan pengelolaan SDH dihadapkan 
pada isu-isu REDD, perdagangan yang 
menuntut produk hasil hutan kayu ramah 
lingkungan dan era MEA. Era ini menuntut 
profesionalitas dan integritas SDM yang 
bertugas di lapangan. 

Kebutuhan GANIS di lapangan tidak 
bisa ditunda. Baik Pusdikbang SDM mau-
pun Pusdiklat kehutanan akan terus bersa-
ma-sama memenuhi ketersediaan GANIS. 
Dan sebagai upaya untuk memberikan hasil 
terbaik, selesai penyelenggaraan Diklat 
GANIS, masing-masing pihak berupaya 

mengevaluasi kualitas penyelenggaraan. 
Evaluasi pertama dilaksanakan pada 12-13 
Desember 2014 berupa penyesuaian kuri-
kulum dan silabus dengan teknis pekerjaan 
di Perum Perhutani. 

Tepat setelah Program diklat Ganis yang 
dimulai pada catur wulan terakhir tahun 
2014, itu dilaunching lulusan angkatan per-
tamanya pada tanggal 10 Desember 2014. 

Antara lain Diklat ganis Ganis Peren-
canaan Hutan dengan tiga lulusan terbaik. 
Peringkat pertama diraih oleh Yuyun Tri-
wahyuniarti (Biro Perencanaan Sumber 
Daya Hutan Divre Jatim), peringkat kedua 
diduduki oleh Muh. Gonang Legowo (KPH 
Kebonharjo Divre Jateng) dan peringkat ke-
tiga diraih oleh Fitri Harianto dari KPH Pati 
Divre Jateng.

Adapun Diklat Ganis yang lain adalah 
Ganis PHPL Pemanenan Hutan, telah 
menghasilkan tiga lulusan terbaik masing-
masing adalah Eko Samsul A asal KPH 
Malang Divre Jatim, Ichsan Setyo B (KPH 
Pati) dan Eko Cahyono dari KPH Jatirogo. 

Pada kesempatan yang sama dengan 
penutupan Diklat Ganis Perencanaan Hutan 
Angkatan I pada bulan Nopember, Pusdik-
bang SDM juga menutup Program diklat 
Kepemimpinan II Teknik Kehutanan den-
gan tiga lulusan terbaiknya masing-masing 
Wariman dari Biro Perencanaan Divre Jawa 
Timur,  Soetriswanto dari KPH Pati dan Su-
parmo dari KPH Telawa. 

Penutupan dihadiri oleh Direktur Umum 
Perum Perhutani, Ir. Teguh Hadi Siswanto 
yang memberikan motivasi dan semangat 
para lulusan. 

Kom.Pusdikbang Mdn/Atik

Pusdikbang SDM Luluskan Angkatan Pertama
Tenaga Teknis PHPL Bersertifikat

Sebagai center of excellence, Pusdik-
bang SDM dituntut agar mampu meng-
hasilkan lulusan yang kompeten sehingga 
dipandang perlu seluruh proses bisnis 
yang diselenggarakan oleh Pusdikbang 
SDM harus dapat dipertanggungjawabkan 
dan ditelusuri sesuai dengan standart yang 

diakui oleh pelanggan. Untuk menjamin 
terstandarisasinya proses-proses bisnis 
Pusdikbang SDM, manajemen telah me-
rintis diberlakukannya sistem manajemen 
mutu berdasarkan skema sertifikasi ISO 
9001: 2008 mulai bulan Mei 2014. Berawal 
dari surat perintah Direksi untuk mere-

visi prosedur 
kerja hingga 
d i l a k u k a n 
t a h a p - t a -
hap revisi 
d o k u m e n , 
p e n d a m p -
ingan PIC, 
audit mutu 
internal dan 
rapat tinjau-
an manaje-
men. Pada 
tanggal 8 

– 10 Desember 2014 telah dilaksanakan 
audit mutu eksternal oleh PT. Mutu Agung 
Lestari. Para karyawan tampak antusias 
karyawan, audit eksternal berjalan lancar. 
Adapun sertifikat optimis dapat diraih den-
gan kerja sama yang baik antar bagian 

Audit Mutu Eksternal ISO 9001 : 2008

Indro Kuswanto, Asper/ KBKPH Tosari.

Asper/KBKPH Jatirejo, Gisam.

Persemaian di BKPH Lawang Timur KPH Pasuruan.

6   BINA |  Edisi  11  Januari 2015 / Th XLI

6   

BINA |  Edisi  11  Januari 2015 / Th XLI 7

 7



KPH PATI DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Pati, Ir RM Dadang 

Ishardianto, memberikan kuliah umum den-
gan materi ‘ Pembangunan  Agroforestry’ 
kepada mahasiswa Fakultas Pertanian Uni-
versitas Muria Kudus  (12/12/2014). 

Dadang mengisi kuliah umum itu guna 
memberi penyegaran kembali tentang keg-
iatan pengelolaan Agroforestry, khususnya 
dalam kegiatan agroforestry di wilayah 
Muria-Kudus yang juga merupakan bagian 
dari pengelolaan hutan KPH Pati.

Diawali pengantar dari  Wakil Rektor 
Bidang kemahasiswaan, Hendy Hendro H 
Sridjono, disampaikan bahwa pemahaman 
tentang agroforestry tersebut dipandang 
sangat perlu. Dikatakan UMK telah memiliki 
kelompok studi kawasan Muria dan kelom-
pok kajian kawasan Muria yang tahun-tahun 
terakhir kegiatannya berkurang karena ber-
bagai kendala. 

UMK sendiri yang berada di kawasan 
Muria sehingga merasa perlu untuk men-
dalami lingkungan Muria, kegiatan-kegiatan 
di dalamnya kawasan termasuk kegiatan 
agroforestrynya.

" UMK memandang perlu, khususnya 
di Fakultas Pertanian untuk mendalami 
seluk-beluk kegiatan agroforestry tersebut. 
Meski sebenarnya agroforestry tersebut se-
benarnya adalah pola lama, namun dengan 
pendekatan teknologi yang ada agroforestry 
sekarang menjadi suatu ilmu yang baru," 
katanya dihadapan puluhan mahasiswa 
Fakultas Pertanian yang mengikuti kuliah 
umum teresebut.

Sementara itu Adm/KKPH Pati, Ir RM 
Dadang Ishardianto dengan didampingi 
KSS Lingkukngan KPH Pati Suprapto me-
nyampaikan materia kuliah dengan suasana 
santai, jauh dari kesan formal.

" Hutan  akan menjadi lestari apabila ma-
syarakat sekitarnya kenyang," kata Dadang 

mengawali cera-
mah kuliah umum-
nya. Artinya agar 
hutan bisa lestari 
bila keberadaan 
masyarakat seki-
tar hutan juga ha-
rus diperhatikan 
dilibatkan dalam 
pengelolaan hu-
tan. Yakni melalui 
sistem penge-
lolaan dengan 
semangat berbagi 
atau lazim dikenal 
Pengelolaan Hu-
tan Bersama Ma-
syarakat (PHBM).  

Lebih lanjut 
dikatakan Dadang 
bahwa sebena-
rnya agroforestri 
merupakan suatu 
sistem pengelo-
laan lahan untuk 
mengatasi ma-
salah ketersedi-
aan lahan dan 
p e n i n g k a t a n 
p r o d u k t i v i t a s 
lahan. Masalah 
yang sering tim-
bul adalah alih 
fungsi lahan me-
nyebabkan lahan 
hutan semakin 
berkurang. Agro-
forestri diterap-
kan untuk men-
gatasi masalah 
tersebut dan 
masalah keterse-
diaan pangan

SEPUTAR KPHSEPUTAR KPH

untuk memenuhi seluruh kriteria minor dan 
proses-proses lain yang harus diperbaiki 
berdasarkan temuan audit mutu internal. 
Hingga pada tanggal 23 Desember 2014 
dinyatakan seluruh temuan baik kategori 
minor maupun observasi telah diselesaikan 
dan dinyatakan “CLOSED” oleh Auditor. 
Manajemen Pusdikbang SDM mengapr-
esiasi atas kinerja seluruh karyawan Pusdik-
bang SDM atas kerja samanya untuk melalui 
masa kerja tahun 2014 ini dengan penuh se-
mangat. Nafas SMM ISO 9001 : 2008 yaitu 
: Perbaikan Berkelanjutan dipastikan dapat 
diterapkan. Dengan diterapkannya Sistem 
Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 pada 
seluruh jajaran dan menjadi budaya kerja 
Pusdikbang SDM, maka diharapkan lem-
baga ini  dapat bersaing dengan lembaga 
Diklat sejenis lainnya.

Kom.PusdikbangSDM/Atik 

Adm KPH Pati Memberi Kuliah Umum Agroforestry

Kuliah yang yang diikuti puluhan maha-
siswa itu pun berlangsung santai dan hidup, 
mahasiswa tampak antusias mengikuti 
penjelasan yang disampaikan Dadang dan 

sesekali diselingi tanya jawab.
Ditegaskan Hendy di sela kegiatan ku-

liah umum itu bahwa dengan diaktifkannya 
kembali kegiatan kelompok studi kawasan 
Muria dan kelompok kajian kawasan Muria 
diharapkan nantinya UMK bisa memiliki 
sendiri grand design Agroforestry. Sehingga 
bila ada masyarakat luar yang ingin tahu 
tentang kegiatan agroforestri di Muria-Kudus 
tidak perlu jauh-jauh datang ke UGM Yog-
yakarta, UNS, UNDIP dataupun IPB yang 
selama ini memiliki data-data tersebut.

" Tetapi kedepan justru UMK yang men-
jadi rujukan, khususnya di Fakultas Perta-
nian," jelas Hendy.

Beberapa hari berselang, meninda-
klanjuti kegiatan kuliah umum tersebut 
pada 29 Desember 2014 rombongan ma-
hasiswa Fakultas Pertanian UMK tersebut 
juga melakukan kunjungan ke lapangan di 
wilayah BKPH Regaloh. Kunjungan dipimpin 
langsung oleh Hendy dan disambut sejum-
lah pejabat KPH Pati di sana.  

S.Widhi  

Perhutani - DPRD Bahas Penyelesaian Tenurial

Adm KPH Pati didampingi KSS Lingkungan saat menyampaikan 
kuliah umum kepada mahasiswa UMK

Kunjungan lapangan mahasiswa UMK di BKPH Regaloh.

Adm/KKPH Pati Ir RM Dadang Ishardianto menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa

Kunjungan lapangan mahasiswa UMK di BKPH Regaloh.

dengan gaya informal.

KPH BANYUWANGI SELATAN FIVRE JATIM
Permasalahan pendudukan dan klaim 

kawasan hutan oleh masyarakat adalah bu-
kan permasalahn yang mudah diselsaikan, 
butuh tahapan penyelesaian yang sistematis 
dan cermat yang penyelesaiannya dilakukan 
bersama multi pihak. Berangkat dari hal 
tersebut Komisi I DPRD Banyuwangi dan 
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan 
(KPH) Banyuwangi Selatan duduk bersama 
membahas kearah penyelesaian perma-
salahan pendudukan dan klaim 
kawasan hutan oleh masyarakat 
di ruang Administratur Perhutani 
Banyuwangi Selatan (8/1).

Letak geografis dan kondisi 
tanah yang subur serta tingginya 
interaksi masyarakat terhadap 
hutan dan pesatnya populasi 
manusia membuat permasalahan 
pendudukan kawasan hutan di 
wilayah KPH Banyuwangi Selatan 
akan terus berkembang, kalau 
tidak segera ditangani dan pence-
gahan secara dini maka akan 
terus berkembang.

“ Guna penyelesaian masakah 
tersebut utamanya pendudukan 
kawasan hutan yang diklaim seb-
agai bekas erpach Paluagung oleh 
masyarakat Desa Kendalrejo Kec. 
Tegaldlimo dan klaim kawasan hu-
tan yang dianggap Tanah Pusaka 
oleh masyarakat Desa Grajagan 
Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi 
tersebut kami terus berupaya me-
nyelesaikannya, mulai koordinasi 
dan pembahasan dengn Bupati, 
Polres, Kodim, BPN, Kejaksaan 

Negeri dan pihak terkait lannnya dan upaya 
PHBM dan Komsos,” papar Adm KPH 
Banyuwangi Selatan, Agus Santoso kepada 
Ketua komisi I DPRD Banyuwangi. 

Dan menurut dokumen yang ada ke dua 
lokasi tersebut berada di Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) Curahjati meru-
pakan kawasan hutan jadi itu masih menjadi 
tanggung jawab kami untuk mengelola dan 
menyelesaikannya secara kolaburatif den-
gan multi pihak.  

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD 
Banyuwangi, Ficky Septalinda mengatakan 
penyelesaian masalah pendudukan ka-
wasan hutan bekas erpach paluagung klaim 
kawasan hutan tanah pusaka perlu strategi, 
waktu dan tahapan dalam penyelesaianya. 
Untuk tahap sekarang pendekatan kepada 
tokoh kunci (key person) yang dianggap 
sebagai provokator dengan menggandeng 
kepolisian dan Kodim agar masyarakat 
sadar guna hindari gejolak di masyarakat, 

yang kedua dalam mengatasi hal ini Perhu-
tani jangan didepan gandeng Bupati, DPRD, 
Polres, Kodim, BPN, Kejari untuk diadakan 
pembahasan ke arah penyelesaian dan 
lakukan penyuluhan hukum. Ficky. 

“ Yang terpenting sebisa mungkin ma-
salah ini bisa diselesaikan di tingkak daerah, 
jangan sampai masuk ke DPR dan kita 
harus tetap solid dalam bekerjasama,” kata 
Ficky.

Menanggapi kedua permasalahan terse-
but (eks erpach Paluagung dan Tanah Pu-
saka) Agus menjelaskan bahwa koordinasi 
dan pembahasan dengan Bupati, Polres, 
BPN, Kejari dan pihak terkait lainnya sudah 
kami lakukukan dan kami kedepan akan lan-
jutkan hal serupa guna penyelesaian tenur-
ial tersebut, mengenai klaim kawasan hutan 
oleh masyarakat yang dianggap sebagai 
tanah pusaka, kami sudah mengagendakan 
menggandeng Kodim 0825 Banyuwangi 
untuk kerjasama penanaman pada kawasan 
hutan tersebut dalam waktu, paparnya”.

Kom.Bws/Didik N

Ficky Septalinda (kiri), Ir Agus Santoso MP Adm KPH Banyuwangi dan Wakil Adm Ir. Ketut Gede 
Sukanta serta Asper Curahjati Sugeng Wahono duduk bersama bahas penyelesaian tenurial.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH
Jadikan Bandung Selatan

Ikon Wisata Jabar
KPH BANDUNG SELATAN DIVRE JANTEN
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengharapkan agar wi-

sata di Bandung Selatan menjadi ikon wisata Jawa  Barat. Demikian 
salah satu pesan yang disampaikan saat berkunjung di lokasi wisata 
yang berada di wilayah kerja Perhutani Bandung Selatan. Tepatnya 
di wisata yang dikelola oleh KBM Wisata, diantaranya ke Kawah Pu-
tih dan Wana Wisata Rancaupas Kampung Cai (7/12/2014).

“Perum Perhutani  bisa  mengangkat wisata Bandung Selatan 
menjadi ikon wisata 
Jawa Barat,” katanya 
yang didamping pe-
jabat Perum Perhu-
tani Divre Janten dan 
dan KPH  Bandung 
Selatan.  

Dalam kesem-
patan  itu,  Ahmad 
Heryawan  berdialog 
dengan pengunjung 
dan memberi mem-
beri makan beberapa 
ekor rusa yang be-
rada di penangkaran rusa Rancaupas.  Kom.Bds/Rd-MU 

KPH Bandung Selatan
Perangi Tenurial

P E R M A S A L A H A N 
tenurial di wilayah kerja 
Perhutani KPH Bandung 
Selatan cukup signifikan. 
Dilihat dari data yang ma-
suk dari masing-masing 
BKPH lingkup KPH Band-
ung Selatan, di antaranya 
permasalahan perambah-
an dan pemukiman dalam 
kawasan hutan.

Oleh karena itu 
A d m i n i s t r a t u r / K K P H 
Bandung Selatan, Ir 
Bambang Tulus Mulyanto, 
MM menginstruksikan 
kepada semua jajarannya 
untuk segera menangani 
bersama dengan melibat-
kan dari unsur Muspika, 
Muspida dan tokoh ma-
syarakat setempat untuk 
bersama-sama menangani 

tenurial  di lapangan.
“ Adm meminta agar hal tersebut cepat dilaksanakan. Jajaran 

Keamanan KPH Bandung Selatan pun bergerak untuk melakukan 
sosialisasi dan rencana aksi penyelesaian tenurial di BKPH Pan-
galengan, Ciaparay, Gunung Halu, Cililin, dan Tambagruyupat. Hal 
tersebut respon positif dari semua pihak,” jelas Kaur Hugra KPH 
Bandung Selatan, Rudi. 

Dalam sosialisasi tersebut, lanjutnya, dicapai kesepakatan 
antara lain masyarakat yang melakukan pelanggaran di dalam ka-
wasan hutan diberikan surat sanksi. Di samping mereka juga harus 

membuat  surat pernyataan di atas materai. 
“Mereka  mengakui  dan  siap meninggalkan kawasan tersebut 

untuk dipergunakan oleh Perum Perhutani jika dibutuhkan,” tegas 
Rudi.  Kom.Bds/Rd-MU

Menlinghut Kunjungi 
Hulu Citarum

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaja Bakar  
berkunjung ke lokasi Hulu Sungai Citarum,  tepatnya di petak 73 
RPH Wayang Windu 
BKPH Pangalengan 
KPH Bandung Se-
latan (24/12/2014)

Dalam kesem-
patan itu itu Siti Nur-
baya  melihat lokasi 
yang menjadi  soro-
tan nasional  dimana 
banyak dibicarakan 
media mengenai 
banjir yang sering 
terjadi di wilayah 
dekat bantaran Sun-
gai Citarum khusus-
nya di wilayah Bandung Selatan. Hal itu  diakibatkan  rusaknya di 
hulu sungai Citarum.

“Tidak benar,”  tepis oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan  setelah melihat secara langsung di lokasi hulu sungai Citarum. 

Siti Nurbaya  berpesan kepada Perhutani agar wilayah di dekat 
hulu Citarum diselingi dengan tanaman buah-buahan sehingga 
menjadi daya tarik hulu sungai itu. Kom.Bds/Rd-MU

Posko Korban Banjir
 Musibah banjir di Bale Indah sering terjadi. Walaupun tidak 

menelan korban, namun masyarakat yang kena musibah me-
ngalami penderitaan baik material dan psikis. Untuk  meringankan 
para korban banjir, Perhutani KPH  Bandung Selatan mendirikan 
Posko Banjir di RW 10 Desa Bojongsoang, Kec. Bojongsoang Kab. 
Bandung, RW.10.

Posko iti sebagai sarana untuk menampung dan memberikan 
pertolongan kepada korban. Selain itu,  KPH Bandung  juga mem-
berikan bantuan sembako dan sarana air bersih untuk keperluan ma-
syarakat ko-
rban banjir 
b a n t u a n 
d i t e r i m a 
l a n g s u n g 
oleh Camat 
Bojongsoang 
dan disak-
sikan oleh 
m a s y a r a -
kat yang 
m e n e r i m a 
bantuan (24/
12/2014).

  Ada-
pun jumlah 
masyarakat 
yang me-
nerima bantuan adalah sejumlah 129 Kepala Keluarga.

 Kom.Bds/Rd-MU

'Rumah Kerja' KPH Pekalongan Timur

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Diakui Adm/KKPH Pekalongan Timur, Ir 

A Taufik kalau pencapaian produksi getah 
pinus tahun 2014 kurang memuaskan lanta-
ran berbagai kendala yang ada di lapangan. 
Dari target 8.251,000 ton sampai periode 
1 Desember 2014 lalu baru terealisasi 
5.599,555 ton atau baru mencapai 67,9 ton.

KPH Pekalongan Timur yang memiliki 
wilayah kerja seluar 140 riba hektar yang 
tersebar di sejumlah kabupaten dengan 
berbagai kontur wilayahnya ditengarai juga 
penjadi penyebab tidak maksimalnya dalam 
upaya menggenjot produksi getah pinus.

“ Wilayah satu dengan dengan yang lain-
ya cukup jauh sehingga kegiatan koordinasi 
dan monitoring kita juga agak terkendala,” 
kata Adm/KKPH Pekalongan Timur, Ir A Tau-
fik kepada BINA di ruang kerjanya  (29/12).

Lantaran hal tersebut dalam benak 
Taufik muncul pemikiaran, bagaimana 
mendekatkan jajarannya di lapangan agar 
mudah dilakukan koordinasi. Maka mun-
cullah pemikiran untuk membuat ‘ Rumah 
Kerja’. Ya Rumah Kerja, sebuah bangunan 

yang didirikan di tengah hutan ditempat 
strategis yang aksesnya mudah dijangkau 
dari semua penjuru wilayah kerja (BKPH).

Tepatnya bangunan itu didirikan di wilyah 
hutan petak 4 g RPH Brondong BKPH Kes-
esi KPH Pekaolnagn Timur. 

Pemikiran membangun Rumah kerja 
itu dikatakan Taufik juga lantaran untuk 
merealisasikan empat prinsip dalam bekerja 
hampir tak pernah bisa tercapai sempurna. 
Empat landasan prinsip kerja tersebut 
yakni Plan, Do, Cheque and Action yakni 
Rencana, Mengerjakan, Pengecekan dan 
Tindakan yang satu sama lainnya tidak bisa 
dipisahkan. 

“ Selama ini hanya ide saja yang jalan 
atau Plan dan Do, Plan dan Action-nya ter-
lalu lemah karena jarak kita dengan hutan 
terlalu jauh,” jelasnya.

Mengundang rapat untuk koordinasi dari 
masing-masing daerah (BKPH-red) juga 
menjadi kendala karena perjalanan mereka 
untuk merapat ke kantor KPH juga  terlalu 
jauh dan kurang efektif. Tapi dengan diban-
gunnya ‘Rumah Kerja’ tersebut dikatakan 

Taufik yang aksebelitas jangkaunnya dari 
masing-masing BKPH diperkirakan hampir 
sama cukup tepat untuk dijadikan tempat 
berkumpul. 

 “ Tapi kalau di rumah kerja mau bekerja 
24 jam OK,” jelas Taufik yang menurutnya 
pembangunan ‘Rumah Kerja’ itu baru ada 
satu-stunya yang ada di Perhutani. Maka 
ia berharap ‘Rumah Kerja’ tersebut menjadi 
ikonnya KPH Pekalongan Timur.

Untuk membuat jajarannya lebih famil-
iar dengan ‘Rumah Kerja’ itu, meski pem-
bangunnya sampai saat ini belum selesai, 
rumah kerja tersebut sudah dimanfaatkan 
untuk kegiatan, seperti rapat koordinasi atau 
kegiatan pembinaan lainnya.

 Diharapkan pada medio Januari pem-
bangunannya sudah selesai dan jajarannya 
dari unsur teknis bisa berkantor di sana.

“ Jadi saya juga dekat dan saya pun nan-
ti akan sering di sana sehingga betul-betul 
pekerjaan bisa kita monitor,” jelas Taufik 
karena pekerjaaannya banyak bersentuhan 
dengan hutan maka idealnya semua peker-
jaan juga bisa dilakukan dan  diselesaikan 
di hutan..

Rumah Kerja tersebut nantinya di-
harapkan juga bisa menjadi alternatif untuk 
kegiatan-kegiatan rapat di tingkat Divisi Re-
gional terkait juga dengan himbauan direksi 
untuk tidak melakukan rapat-rapat di hotel.

Kapasitas ‘Rumah Kerja’ dikatakan bisa 
mencapai 150 – 200 orang.

“ Malah bila dipasang tratak di kanan-
kirinya bisa menampung sampai 500-an 
orang,” tambahnya yang juga berharap 
“Rumah Kerja’ itu nantinya juga bisa dis-
ewakan untuk menambah pemasukan ke-
pada perusahaan.

Selain itu kebetulan ‘Rumah Kerja ‘ itu 
berada di lokasi tanaman bocor getah dan 
simbiose tanaman kopi dan cengkeh. Se-
hingga Taufik juga berpengharapan tempat 
itu juga bisa menjadi “ Show Window” KPH 
Pekalongan Timur. S.Widhi

'Rumah Kerja' KPH Pekalongan Timur dalam tahap finishing.

Adm/KKPH Pekalongan Timur melakukan pembinaan karyawan di 'Rumah Kerja" meski masih dalam tahap penyelesaian.
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Pemasaran Kayu Harus 
Segera Dituntaskan

 KPH BANTEN DIVRE JANTEN
Direktur Komersial Perhutani Dr Ir H Mustoha Iskandar  men-

egaskan  agar  tebangan maupun penjarangan  di KPH Banten un-
tuk tahun 2014 dapat diselesaikan seluruhnya sampai akhir  tahun. 
Untuk  kayu-kayu yang telah dilakukan pengujian sampai  bulan 
Oktober ini masih banyak tersedia di TPK Cibaliung agar cepat di-
pasarkan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. 

“Kelola Bisnis Mandiri (KBM) pemasaran agar segera   mema-
sarkan kayu- kayu yang masih banyak tersedia di TPK Cibaliung,” 
tegasnya saat meninjau lokasi penimbunan kayu di TPK Ciabliung 
RPH Cibingbin BKPH Cikeusik KPH Banten belum lama ini yang 
didampingi Kepala Biro Industri Kantor Pusat Ir Oman Suherman, 
MP dan Adm KPH Banten, Cucu Suparman.S.Hut. 

Sampai saat ini,  lanjut Mustoha Iskandar, hasil dari pemasaran 
kayu baru mencapai kisaran 50 %, sehingga untuk mengejar  target 
pendapatan tahun 2014 yang hanya tinggal 2 bulan lagi. 

“KBM lebih banyak melakukan pendekatan - pendekatan ke-
pada konsumen.  Kita juga harus mengetahui jenis dan ukuran apa 
yang dibutuhkan oleh mereka. Sehingga begitu kayu hasil tebangan 
tersebut sampai di TPK langsung ada konsumen yang membelinya. 
Tidak menumpuk seperti saat ini,” tegasnya.  

Selain itu,  Mustoha Iskandar berharap agar kayu  dilengkapi 
dengan administrasinya yang baik. Karena dengan Administrasi 
yang cepat dan baik tidak akan menyulitkan konsumen. Apalagi  
dengan sistem pembelian melalui online seperti yang sudah di 
launchingkan di Bogor, beberapa waktu lalu. “Akhir tahun 2014 ini 
tidak ada lagi kayu yang tidak terjual karena teknis atau yang lain-
nya,” katanya, berharap.

 Mustoha Iskandar,  yang saat ini Direktur Utama Perhutani,  
mengucapkan terima kasih kepada KPH Banten yang telah dapat 
mengoptimalkannya hasil tebangan sampai ukuran terkecil sehing-
ga dapat laku dipasaran, dan itu merupakan prestasi yang baik dan 
harus dipertahankan pada masa – masa mendatang.

Cucu Suparman mengatakan  kunjungan  Direktur Komersial 
– yang saat ini Direktur Utama Perhutani -  untuk memberi motivasi 
dan dukungan kepada segenap karyawan KPH Banten agar dalam 
pelaksanaan pekerjaan tebangan di KPH Banten yang merupakan 
salah satu KPH Penghasil kayu Divreg Jawa Barat dan Banten  ses-
uai target. 

Diakui pihak KPH Banten mengalami kendala untuk mengelu-
arkan kayu hasil tebangan karena  mempunyai struktur tanah yang 

berbeda dengan KPH lainnya. Untuk mengatasi,  pihaknya  telah 
melakukan   terobosan,  salah satunya adalah alat sarad yang ber-
nama power take off (PTO). Alat ini   berfungsi untuk menyarad kayu 
yang telah ditebang dari lokasi yang cukup sulit diangkut/dijangkau 
oleh tenaga manusia. Sehingga kayu dapat   dilakukan ditarik den-
gan mudah sampai di lokasi yang bisa  diangkut kendaraan.

Selanjutnya,  untuk mengangkat kayu yang telah ditumpuk ,  
Cucu Suparman. S.Hut juga melakukan terobosan dengan mem-
buat alat yang bernama log crane. Alat ini  mempunyai fungsi untuk 
menaikan (mengangkat) kayu kedalam kendaraan angkutan / truck, 
mempercepat proses muat kayu ke dalam truk dengan   efisien. 

Kom.Btn/Ppih/yy-MU

Sosialisasi Permenhut 
No.P42/Menhut-II/2014

KPH CEPU DIVRE JATENG
Pada 15 - 16 Desember 2014 lalu Perhutani Divisi Regional Jawa 

Tengah melakukan sosialisasi dan ujicoba penerapan Permenhut 
No. P.42/Menhut-II/2014 dan Sk. Direksi No. 3169/Kpts/Dir/2014. 
Acara tersebut diikuti oleh segenap Korprod (Wk. Adm./KSKPH) 
dalam Wilayah Divre Jateng, Perwakilan Asper/KBKPH, Penguji Tk. 
I dan Tk. II, Kaur Produksi dan perwakilan Mandor Tebang dari mas-
ing-masing KPH lingkungan Divisi Regional Jawa Tengah. 

Kepala Biro Pengujian Perum Perhutani, Tri Setya menyatakan 
mulai 2015 Divisi Regional Jawa Tengah sudah harus menerapkan 
Permenhut No. P.42 tahun 2014, yang sudah ditinjaklanjuti oleh 
Direksi dengan mengeluarkan Surat Keputusan No. 3169/Kpts/Dir/
2014.

Dari hasil sosialisasi dan ujicoba tersebut diharapkan dapat 
melahirkan metode penandaan pohon dan kayu tebangan yang 

efekti dan efisien untuk direkomendasikan ke Kantor Divisi Regional 
Jawa Tengah maupun kantor Pusat PerumPerhutani di Jakarta.  

Administratur KPH Cepu melalui Wakil Adm/KSKPH Cepu 
Selatan, Teguh Waluyo selaku tuan rumah menyambut gembira 
segenap peserta. Ia berharap semua peserta dapat mengikuti keg-
iatan sosialisasi dan ujicoba penerapan Permenhut No P.42/Menhut-
II/2014 dan SK.Direksi No. 3169/Kpts/Dir/2014 tersebut agar bisa 
membuahkan pemahaman dan persepsi yang sama.

“ Maksud dan tujuan dari pelatihan ini agar dalam penerapan 
Permenhut No P.42/Menhur-II/2014 nanti bisa terlaksana sesuai 
dengan aturan dan ketentuan yang terkandung didalamnya dengan 
harapan Perum Perhutani dapat memperoleh hasil produksi yang 
optimal,” kata Teguh. Kom.Cpu/Edy Bima

Dr Ir H Mustoha Iskandar ketika melakukan eninjauan lapa-
ngan.

MoU Bidang Datun
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Untuk menyelamatkan aset negara Perum Perhutani KPH Ta-

sikmalaya berupaya dengan melalui pendekatan hukum melakukan 
penandatanganan nota kesepakatan (MoU) bersama Kejaksaan 
Negeri Singaparna.

Penandatangan MoU tentang  Hukum Perdata dan Tata Usaha 
Negara ini di gelar di Kantor Kejaksaan Negeri Singaparna 08/01/15 
dengan dihadiri Pejabat Perhutani dan Pejabat Kejaksaan Negeri 
Singaparna.

Adm/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry Gunawan menyampaikan 
dengan adanya kerjasama ini Perhutani bisa menguasakan per-
masalahan Perdata dan Tata Usaha Negara ke Kejaksaan selaku 
pengacara negara, serta ke depan bisa membawa perbaikan kasus-
kasus yang menyangkut perhutani, dan kami berharap dengan ker-
jasama ini pihak Kejaksaan bisa ikut membantu dalam penyuluhan 
masalah hukum kepada masyarakat.

”MoU ini untuk mengatasi persoalan-persoalan hukum yang 
berkaitan dengan pengelolaan aset negara. Jika ada persoalan hu-
kum, maka yang akan menangani nanti, adalah pengacara negara, 
yakni pihak kejaksaan,” tutur Henry Gunawan menjelaskan.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya, Alexander 
Roilan,SH M hum 
m e n y a m p a i k a n 
Kejaksaan memiliki 
kewenangan untuk 
bekerja sama den-
gan instansi lain dan 
menjadi pengacara 
negara yang bisa 
memberikan ban-
tuan hukum, pertim-
bangan hukum dan 
tindakan hukum lain, 
Kejari tetap akan 
melihat satu persatu 
kasusnya, jadi kasus 
perkasus kita lihat 
kemungkinan tidak semua kasus kita tangani.  

Kom.Tsk/Asep Jb

Operasi Pencegahan 
Perusakan Hutan

KPH JOMBANG DIVRE JATIM 
Gabungan Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk, Polres 

Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, Perum 
Perhutani KPH Jombang, Nganjuk, Saradan dan Kediri berkeliling 
melakukan operasi Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan pada hari kamis, tanggal 04 Desember 2014 baru lalu. 
Dimulai dengan upacara gelar pasukan gabungan di halaman Kan-
tor Asper KBKPH Ngujung Timur KPH Jombang dengan Pembina 
Upacara Kepala Dinas Kehutanan Nganjuk.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ngan-
juk menyampaikan, agar kegiatan pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan secara bersama sama ini dapat dilaksanakan se-
cara rutin, guna mengurangi tingkat kerusakan hutan secara umum 
dan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat desa sekitar 
hutan akan anrti hutan sebagai penyangga kehidupan kita semua.

Selanjutnya pasukan gabungan tersebut diberangkatkan masuk 
hutan menyusuri desa desa sekitar hutan untuk sekaligus mensosia-
lisasikan Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tantang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pemantauan di 
masing masing kawasan KPH Jombang, Nganjuk, Saradan dan 

Kediri. Dengan mengendarai Motor Trail dan kendaraan Patroliden-
gan mudahnya melibas jalur-jalur sulit di dalam hutansampai akhir 
rute di kawasan wisata Roro Kuning. 

Kom. Jbg/Arief B

Siap Tingkatkan 
Produksi Kayu 2015
Perhutani Divisi Regional Jawa Timur akan meningkatkan 

produksi kayu perhutani di tahun 2015 sebesar 27 % dalam pem-
bahasan Rapat Rencana Operasional Bidang Produksi Kayu yang 
diikuti seluruh Kesatuan Pemangkuan Hutan se wilayah Divisi 
Regional Jawa Timur bertempat di Gedung Tectona Perhutani Jom-
bang pada 8 - 9 Januari 2015. 

Dengan kesepakatan Setiap Kesatuan Pemangkuan Hutan se-
Divisi Regional Jawa Timur menetapkan besaran kontibusi Produksi 
Kayu tahun 2015 yang akan mendukung peningkatan jumlah 
produksi kayu Perhutani Jawa Timur.

Merupakan saat penting penentuan langkah langkah operasion-
al di awal tahun untuk mencapai produksi kayu yang sangat di an-
dalkan Perhutani guna memperoleh laba perusahaan yang setinggi 
tingginya dengan memperhatikan pasar kayu sebagai pengendali.

Dalam kesempatan pemaparannya Kepala Biro Produksi Di-
visi Regional Jawa Timur, Satrio Joyo Adi Kusumo menyampaikan 
bahwa perlu adanya 
strategi peroduksi kayu 
dengan memperhati-
kan kebutuhan pasar, 
sehingga akan tercapai 
sasaran perusahaan 
dalam bidang pemasa-
ran kayu Perhutani.

Selain start-
egi Produksi Kayu juga 
perlu didukung tenaga 
tenaga teknis lapangan 
yang berkualifikasi di 
bidangnya, maka perlu 
adanya pemberian 
bekal kemampuan den-
gan mengikutsertakan 
dalam pelatihan mau-
pun kursus dibidang 
tersebut.

Dengan pertemuan 
pembahasan ini, di-
harapkan dapat diterap-
kan sehingga Perhutani Jawa Timur dapat mendukung peningkatan 
Produksi Kayu Perum Perhutani dan otomatis akan meningkatkan 
pendapatan perusahaan. 

Kom.Jbg/Arief Bidj’s
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FGD Revitalisasi PHBM
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
 Daniel Budi Cahyono, Administratur KPH Parengan selaku mod-

erator dalam kegiata Focus 
Group Discussion (FGD) di 
KPH Bojonegroro (2/12) me-
nyampaikan bahwa LMDH 
dan Perhutani perlu berbe-
nah diri atau melakukan re-
vitalisasi dalam Pengelolaan 
Hutan Bersama Mayarakat.

Sejalan dengan ter-
jadinya reformasi dibidang 
kehutanan, Perum Perhutani 
menyempurnakan sistem 
pengelolaan sumberdaya 
hutan dengan lahirnya Pen-
gelolaan Hutan Bersama 
Masyarakat (PHBM).

Sistem PHBM ini dilak-
sanakan dengan jiwa Ber-
sama, Berdya, dan Berbagi 
yang meliputi pemanfaatan 

lahan/ruang, waktu, dan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hu-
tan dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan men-
dukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial.

PHBM adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan 
pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan ma-
syarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam 
upaya mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 
hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, 
partisipatif dan akomodatif.

PHBM dimaksudkan un tuk memberikan arah pengelolaan sum-
berdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan 
sosial secara proporsional dan profesional. 

PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung 
jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang 
berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber-
daya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model 
kemitraan. 

Dengan berjalannya waktu Ir Kristomo Kepala Biro Pembinaan 
Sumber Daya Hutan Divre Jatim saat menghadiri acara Fokus 
Group Discussion (FGD)mengatakan tidak ada kata terlambat, kita 
harus merubah mindset/pola pikir yang sempit. 

" Mari kita ciptakan suasana saling percaya, transparan, dan 
kerjasama saling menguntungkan sehingga tercipta hubungan yang 
harmonis sehingga hutan lestari rakyat mukti bukan hanya mimpi 
benar-benar dapat terwujud," ajaknya.

Dalam hal ini Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Htan 
Susilo Budi Wacono mengatakan kelestarian lingkungan menjadi 
tanggung jawab kita bersama. Bagai sepasang mata uang yang 
tidak bisa dipisahkan antara rakyat mukti dan hutan lestari harus 
berjalan seiring. LMDH sebagai mitra Perhutani dalam pengelolaan 
hutan harus memahami hak dan kewajibanya sebagai LMDH. 

Kom.Mjkt/Markum

Gukamhut Jatirogo
Turun Tajam

KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Hutan KPH Jatirogo pernah mengalami gangguan keamanan 

yang sangat hebat. Waktu itu komplotan yang dipimpin Parto 
Sukiran menyerang hutan KPH ini sejak tahun 2011 sudah meng-
uapkan aset untuk negara hingga belasan milyar. Dengan rincian 

selama 2011 sebanyak 2.542 pohon atau senilai Rp 1.126.044.000. 
Tahun 2012 sebanyak 9.881 pohon dengan kerugian mencapai Rp. 
10.602.977.000. 

Sedangkan tahun 2013 turun dan yang ditebang dengan jumlah 
3.791 atau senilai Rp 4.671.806.000. 

“ Dia menjarah bersama 500 sampai 600 orang gabungan dari 
3 desa. Bahkan KRPHdan beberapa mandornya juga pernah ada 
yang disandra dan disakiti,” ungkap salah seorang anggota Polsek 
setempat saat ditemui BINA waktu itu. 

Pada 2013 lalu kondisi keamanan sempat membaik atau 
turun dan yang ditebang dengan jumlah 3.791 atau senilai Rp 
4.671.806.000. 

Lambat laun sekarang ini menunjukkan penurunan yang cukup 
signifikan. Administratur yang saat ini menjabat di KPH ini, Achmad 
Basuki, S.Hut, MM belum lama ini telah menyampaikan langsung 
bahwa kondisi kemanan hutannya menurun cukup signifikan.

“Alhamdulillah hingga sekarang nama KPH Jatirogo beranjak 
membaik, sudah turun hingga 52 %. Dulu sebelum saya ke sini 
rangking nilai pencurian pohon KPH cukup tinggi, bahkan masuk 

5 besar,” ungkapnya saat di 
lapangan sepak bola tempat 
menggembleng mandor-man-
dornya latihan kesamptaan 
akhir Desember 2014 lalu.

Membaikknya kondisi ke-
amanan hutan KPH Jatirogo 
saat ini sangatlah jelas siapa 
yang berperan siapa saja 
yang mampu merubahnya 
? Tentunya selain komando 
para pimpinan mulai dari 
Administratur hingga KRPH, 
peran masyarakat desa seki-
tar hutan. Tentunya Peran 
perjuangan di level bawah kita 
tidak boleh melupakan tugas 
beban beratnya seorang Polisi 
Hutan Teritorial atau Petugas 
Mandor dan petugas mandor 

se-RPH. 
Kom.Jtrg/Sugiyarto-SR

Siapkan Pasukan 
Gerak Cepat

Mempersiapkan pasukan ger-
ak cepat untuk menanggulangi 
permasalahan keamanan hutan 
di setiap bagian wilayah RPH 
di KPH Jatirogo saat ini sedang 
dilakukan semua personil BKPH 
masing-masing. 

Misi yang harus mereka lalu-
kan adalah mampu mengamank-
an segala gangguan kemananan 
di tiap-tiap RPH. Tidak hanya 
kemampuan fisik saja yang dian-
dalkan. Namun kecerdasan dan 
kecerdikan dalam menyelesaikan 
masalah pada situasi tercepit 
sekalipun.

“Pembekalan peralatan, ke-
butuhan akomodasi  dan pembekalan ilmu bela diri serta pelatihan 
kesampataan sedang dan telah kita jalankan buat mereka. Jadi 
keluhan petugas kami antisipasi sedini mungkin dan Alhamdulillah 
tidak ada di KPH Jatirogo,” papar Dedy. SR 

Adm KPH Jatirogo, Achmad 
Basuki, S.Hut, MM

Ir Kristomo Kepala Biro Pem-
binaan Sumber Daya Hutan Divre 
Jatim.

Mang Engko,
Sang Peniru Suara

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN 
Beberapa suara bisa ditirukan diantaranya Suara komedian 

"Ohang", bayi, 
anak kecil, 
p e r e m p u a n , 
kakek-kakek 
dan nenek-
nenek  yang 
dit i rukannya, 
sontak mem-
buat gelak 
o rang -o rang 
d i r u a n g a n 
l a n g s u n g 
berderai. Ya, 
rimbawan yang 
satu ini me-
mang piawai 
menjelmakan 
suasana begitu 
renyah dan 
cair. Itulah satu 
diantara sekian 
Talenta seni 
yang dimiliki 
Engko.

Apel jatuh 
tak jauh dari 
p o h o n n y a , 

peribahasa satu ini sepertinya tak sepenuhnya benar. Berbagai 
kemampuan seni yang dimiliki Engko bukan sosok yang tumbuh 
dan besar dari keluarga seni. 

Disela-sela kesibukannya sebagai karyawan Perhutani, Eng-
ko punya cerita panjang melakoni dunia seni. Tahun 2005, Engko 
memulai dunia pentas di Purwakarta Jawa Barat. Bersama grup 
Barlita Entertainmen, ayah dari 4 orang anak ini menjajal kemam-
puannya melawak, menjadi MC  hingga nyanyi. 

Barlita itu Barudak Asli Purwakarta, saya gabung dengan 
Barlita waktu tugas di KPH Purwakarta. Sebelumnya saya aktif di 
sanggar seni Rimba Puspita yang ada di KPH Purwakarta," tutur 
Engko (Utun) penyuka makanan karedok ini.

Aksi kocaknya yang banyak disukai penonton membuat kip-
rahnya terus menanjak. Engko kemudian banyak mengisi acara 
di TV lokal dan beberapa radio di Purwakarta. Selanjutnya Ia pun 
mengadu keberuntungan di ajang kompetisi lawak bergengsi, 
yaitu Audisi Pelawak Indonesia (API). Di ajang API, Engko masuk 
5 besar dan beradu lawak dengan grup SOS , yang melejitkan 
pelawak kondang Sule.

Aktif di dunia seni, tak lantas menomor duakan pekerjaanya. 
Sebaliknya Engko memanfatkan kepiawaiannya melawak untuk 
mensosialisasikan program Perhutani dan kampanye kelestarian 
hutan.

" Melalui seni alhamdulillah komunikasi dengan masyarakat 
atau instansi lain lebih gampang. Jadi sambil kampanye sosia-
lisasi bikin orang senang, tertawa, ya itu hitung-hitung beramal 
juga," seloroh Engko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Uru-
san Umum KPH Tasikmalaya.

Kendati kiprahnya didukung keluarga, Utun, panggilan Engko 
didunia seni, namun bisa dibilang lebih memilih pekerjaanya. 
Buktinya, tawaran untuk ikut dalam tayangan televisi lokal di Ta-

sikmalaya dan nasional tidak diterimanya.
" Ada job dari TV Jakarta tapi tidak ikut karena kalau harus 

shoting itu makan waktu," kata pria kelahiran Garut tahun 1969 
ini.

Soal pembawaanya yang ceria, tak ada yang beda. Dipentas, 
tempat pekerjaan bahkan dirumah, Engko yang pernah menyabet 
juara I Qori Al Quran dalam rangka Porseni Perhutani tahun 2007 
di Jogjakarta adalah pribadi yang ceria. Semua karena dipicu oleh 
motto hidupnya yang sederhana.

 "Jika ingin hati senang, buatlah orang lain riang dan 
senang." 

Kom.Tsk/Asep Jb

Suwanto Sang Dan Buser
KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Cerita suka dukanya sebagai pejuang pengamanan hutan 

memang bukan bagian dari cita-citanya saat dia ditunjuk oleh 
KPH Jatirogo sebagai Komandan Pasukan BUSER. 

“Karena atas permintaan yang luhur, tulus dan penuh keper-
cayaan dari Bapak pimpinan mulai daro Pak Ade-em, pak Waka 
dan Pak Sinder dengan penuh semangat sayapun mengiyakan 
dan siap 100% baik secara fisik maupun mental,”  kata pria ini 
kelahiran Medalem, Senori, Kabupaten. Tuban.

Tiga Kronologis pada tahun 2008 dan 2009 adalah cerita yang 
selalu dingat teman-teman seperjuangannya di wilayah BKPH 
Bahoro pada saat itu hingga sekarang. 

“Bagaimana bisa melupakan peristiwa tragis pada tangggal 
28 Agustus 2008, di petak 30 dan 31 RPH Tuwiwiyan sekitar 20 
orang lebih menge-
royoknya sendirian,” 
ungkap salah seorang 
petugas  teman seu-
murnya.  

Lanjut laki-laki 
hampir separuh baya 
ini menceritakan 
ke BINA peristiwa 
pembancokan Sdr. 
Suwanto pada tang-
gal 28 Agustus 2008 
di punggungnya se-
belah kiri dan pelaku-
nyapun ketakutan 
melarikan diri. 

“Apa dia sakti 
atau kebetulan yang 
jelas, Dia saya lihat 
selamat dan hanya 
badanya yang kena 
bacok seperti luka 
kena Silet saja ?,” 
paparnya.

M e n u r u t n y a 
pelaku itupun akh-
irnya tertangkap 
setelah dilumpuhkan 
dulu oleh timah panas 
dan terindentivikasi 
hidup bernama Kusnadi Bin salam warga Dukuh Tuwiwiyan, Desa 
Kumpulrejo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban.

 Dari hasil kenekatan dia dalam mengamankan Aset Negara ini 
pihak Perum Perhutani yang saat itu dalah kesatuan Unit II Jawa 
Timur dan Ketua Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan Pegawai 
Perhutani Jawa Timur tahun 2009 dan pada tahun 2014. 

SR
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
Keberadaan hutan mangrove  yang 

dikelola Perhutani Divreg Jawa Barat dan 
Banten belum berfungsi secara optimal. 
Sehingga belum mampu memberikan kontri-
busi  yang signifikan terhadap Perhutani dan 
masyarakat sekitar hutan mangrove.  Pa-
dahal, potensi hutan mangrove sangat luar 
biasa. Selain untuk menahan abrasi (ekolo-
gis), juga dapat memberi manfaat ekonomi 
dan sosial. Melalui juklak pengelolaan hutan 
mangrove akan dioptimalkan.

 “Sebagian hutan mangrove kondisinya 
sangat memprihatinkan, “ kata Sekertaris 
Divreg Jawa Barat dan Banten Ananda Ar-
tono setelah mendengar pemaparan kondisi 
hutan  mangrove  dari Kepala Dinas Kehuta-
nan Provisni Jawa Barat, Kepala Dinas Ke-
hutanan Kab Kerawang, Kepala Dinas Ke-
hutanan Kab Subang, dan Dinas Kehutanan 
Kab Bekasi dalam acara Uji Publik Petunjuk 
Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemanfaatan  
HHBK Kawasan Hutan Mangrove di kantor 
KPH Purwakarta (16/12/2014).

Kegiatan  yang dipandu Sekdrive Jawa 
Barat dan Banten didampingi Adm Purwa-
karta Ir Mulyadi MSc, juga dihadiri Adm 
Bogor Asep Dedi  Mulyadi MM bersama 
Kasi PSDH Ir Agus Bagiyo dan Adm Banten 
Cucu Suparman, S.Hut bersama Waka  KPH 
Banten  Endang Sulaiman dan jajarannya. 
Dari  Divreg Jawa Barat dan  Banten Kepala 
Biro Perencanaan Ir Moh Judianto,  Kepala 
Biro Perlindungan SDH Ir Taufik Hidayat,  ja-
jaran Legal, serta LMDH  yang terlibat dalam 
pengelolaan hutan mangrove.

Dikatakan masing – masing dinas 
melakukan pengelolaan hutan mangrove 
berjalan sendiri – sendiri. Perhutani jalan 
sendiri. Demikian pula, Pemkab jalan send-
iri. Padahal,  seharusnya bersama dalam 
pengelolaan hutan mangrove. “Petunjuk 
pelaksanaan rehabilitasi dan  pemanfaatan 
HHBK kawsan hutan mangrove bersifat   ko-
laborasi antara planet, people dengan profit. 
Semua pihak yang terlibat mendapat keun-
tungan, “tandas Ananda Artono.

Dalam petunjuk pelaksanaan tersebut, 

dalam pasal 3 tercantum ruang lingkup 
kegiatan yang terdiri dari hutan mangrove 
produksi (HP)  dan hutan lindung (HL). Se-
lanjutnya dalam pasal  ditetapkap pola ker-
jasama kemitraan, dimana  LMDH dapat ter-
libat dengan sistem PHBM dan persyaratan 
terkait lainnya. Pasal 11 diatur masalah 
proporsi bagi hasil.

Bisri Mustopa, penanggungjawab LMDH 
Wana Lestari dan juga Kepala Desa di salah 
desa di Kec Cikeong menyoroti tentang 
kondisi hutan mangrove. Dia sangat setuju 
diadakan uji publik semacam ini. Gunanya 
untuk membangun komunikasi antara LM-
DH dengan Perhutani dan sekaligus untuk 
mensosialisasikan agar masyarakat sekitar 
hutan mangrove sadar. “Faktanya hutan 
mangrove habis,” tandasnya berapi-api. 

“Masyarakat harus diajak kembali untuk 
menanam mangrove.”  Pertanyaan saya, 
“Seriuskan Perhutani?”

 “Perhutani serius,” jawab Ananda Ar-
tono. 

MU

Keberadaan Hutan Mangrove akan Dioptimalkan

Tujuh Binaan 
Terima  Dana
PKBL 2014

KPH Purwakarta serahkan dana progam 
kemitraan kepada 7 mitra binaan sebesar Rp 
80 juta.  Selain kepada 7 mitra binaan yang 
terdiri 1 koperasi dan 6 usaha kecil menen-
gah,  KPH Purwakarta juga menyerahkan 
hibah program bina lingkungan kepada 4 bi-
naan sebesar Rp 20 juta.. Adm Purwakarta 
IrMulyadi, MSc menyerahkan dana progam 
kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL 
secara simbolis kepada perwakilan mitra, di 
kantor KPH Purwakarta (27/11/2014).

Penerima dana program kemitraan yaitu 
Prianti M (usaha meubeler), Ratna Ningsih( 
warung nasi), Lilis Herawati (warung nasi), 
Atisah (toko kelontong), Ace Supriadi (toko 
sembako), Sahmid (usahakeripik), dan  
KPS Karya Mandiri ( jasa simpan pinjam). 
Besarnya dana bervariasi antaraRp 10 
juta–  Rp 15 juta. Penerima dana bina ling-
kungan yaitu  PAUD Linggarjati, Ponpes Al 
Asy’ary, Mesjid Jami’ Al Hidayatul Barokah, 
dan Musholla Al Ma’mur.

Menurut Tustus Permata Anwar S, para 
penerima dana program kemitraan dan bina 
lingkungan telah diseleksi sesuai dengan 
persyaratan yang ditetapkan. Seperti ha-
rus menyerahkan proposal, kemudian  KPH 
melakukan verifikasi di lokasi: apakah layak 
atau tidak,  selanjutnya dibuat rekomendasi 
ke kantor Divreg Jawa Barat dan Banten. 
Pihak Divreg pun melakukan verifikasi ulang 

setelah itu diterbitkan rekomendasi dari ke-
pala Divreg. Terakhir, dana dicairkan.

 “Bedanya kalau bina lingkungan reko-
mendasinya cukup dari Adm,” jelasnya. 
“Karena dana bina lingkungan merupakan 
hibah dan berbentuk material bukan berupa 
uang. Seperti   bantuan pada PAUD Ling-
garjati berupa peralatan edukasi untuk 
mendukung proses belajar mengajar,” jelas-
nya. Demikian pula bantuan untuk Ponpes, 
masjid, dan musholla pun berupa material 
pembangunan yang nilainya masing – mas-
ing Rp 5 juta.

Untuk bantuan dana kemitraan, pe-
nerima harus mengembalikan dana bergulir 
tersebut dengan cara mengansur tiap bulan. 
Kesanggupan mereka bervariasias; ada 1 
tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. “Kesanggupan 
untuk  mengembalikan dana dituangkan 
dalam bentuk kesepakatan bersama,” jelas 
Tustus Permata Anwar S dari bagian PKBL 
KPH Purwakarta. 

MU

Iman Nurdin  KSS PHBM KPH Purwa-
karta (berdiri) dan Tustus Permata Anwar 
(duduk) 

Penanaman di 
Eks  Tenurial
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya 

melakukan gerakan  menanam bersama ja-
jaran Muspika Kecamatan Cikatomas, desa 
Lengkong Barang, dan  tokoh masyarakat di 
eks lokasi tenurial petak 11a luas 39,35 ha 
RPH  Cikatomas, BKPH.Cikatomas (19/12/
2014). Tanaman pokok   jati JPP dan  pen-
gisi mahoni.

Adm/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry 
Gunawan, MSi mengatakan  kegiatan  
menanam ini untuk mencapai keberhasi-
lan tanaman secara maksimal. Selain itu 
juga guna   menjalin kebersamaan dari 
Adm/pejabat sampai mandor sebagai wujud 
nyata mensukseskan keberhasilan tanaman 
di KPH Tasikmalaya dan juga sebagai upaya  
mewujudkan Gerakan Hari Menanam Po-
hon (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional   
(BMN) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 
2014.

“Harapan dan tekad jajaran Perhu-
tani KPH Tasikmalaya untuk mensukseskan  
tanaman adalah merupakan niat yang baik, 
ikhlas, serta menjadi tanggung jawab  kita 
bersama sebagai insan rimbawan yang 
mencintai terhadap kelestasrian lingkun-
gan,” jelasnya.

Keberhasilan tanaman di KPH Tasikma-
laya akan tercapai apabila ada  dukungan 
dari semua pihak yang terlibat di dalamnya. 
Dalam pengelolaan hutan Perhutani tetap 
memperhatikan kesejahteraan masyarakat,  

sehingga fungsi hutan bisa tetap bermanfaat 
bagi masyarakat secara umum.

Sistem PHBM  Perhutani bertujuan agar 
masyarakat sekitar hutan untuk ikut ber-

sama mengelola dan  mengamankan hutan, 
masyarakat yang tergabung dalam LMDH 
diberi kesempatan untuk  ikut mengelola 
hutan  dengan pola tumpang sari.

Penanaman sebelumnya telah dilak-
sanakan di 3 BKPH yaitu  BKPH Tasik,  Sin-
gaparna dan  Karangnuggga.  Saat ini pena-
naman dilaksanakan di 2 BKPH yaitu  BKPH 
Tarju dan  Cikatomas. Menurut kepala  desa 
Lengkong Barang, Ayi, kegiatan penanaman 
disambut  sangat positif.  “Kami dan ma-
syarakat berusaha    terlibat menjaga alam 
dan bahu  membahu untuk melestarikan 
hutan sesuai dengan program kami tentang 
pembangunan pembuatan dam pengairan di 
luar kawasan hutan,.” Tandasnya. 

Dikatakan  dengan adanya penanaam 
pohon sangat  membatu  pengairan untuk 
kepentingan masyarakat sekitar hutan, 
karena pohon yang  ditanam sangat  ber-
guna untuk kehidupan manusia di muka 
bumi yaitu dapat menghasilkan  air dan 
udara.  “Program tersebut cukup banyak 
menyentuh kepentingan masyarakat baik  
secara langsung  maupun tidak lansung,” 
tandas Ayi.  

Kom.Tsk/Aspjb/MU 

KPH TASIKMALAYA DI-
VRE JANTEN

Cuaca yang menghambat 
progress tebangan, tak mem-
buat KPH Tasikmalaya  kedo-
doran. Langkah  menambah 
tenaga kerja dan angkutan, se-
jauh ini mampu menjaga target 
tebangan. Kondisi cuaca yang 
sulit diprediksi hingga perten-
gahan tahun ini membuat KPH 
Tasikmalaya melakukan lang-
kah ekstra untuk merealisasikan 
program tebangan tahun 2014. 
Tenaga kerja dan angkutan dit-
ambah agat progress tebangan 
tetap terkawal, dan memenuhi  
target yang telah ditetapkan.

Menurut KSS Perencanaan 
dan Tanaman  KPH Tasikma-
laya Tedi Kustiman target tebangan KPH Ta-
sikmalaya  tahun 2014  sebanyak 7.801,79 
kubik. Terdiri dari jati, mahoni, acasia mangi-
um , dan sengon. Paling banyak kubikasinya 
dari jenis mahoni.  

“Tebangan yang didominasi jenis  ma-
honi  tersebar di beberapa  asperan  yaitu 
asperan  Karang Nunggal, asperan  Cikato-
mas,  dan asperan Singaparna,” jelasnya di 
kantor KPH Tasikmalaya  (11/12/14).

 Meski memasuki musim kemarau,  
lanjut Tedi Kustiman, hujan kerap datang 
dan mengguyur lokasi tebangan. Akibatnya 
akses  menuju lokasi tebangan licin dan tak 

bisa dilalui kend-
araan angkutan. 
“Realisasi teban-
gan saat ini terus 
berjalan. Untuk 
mengawal target 
kita menambah 
tenaga kerja 
dan  angkutan.  
Biasanya  kalau 
satu hari  dapat  
10 kubik den-
gan dikerjakan  
dikerjakan  20 
orang.  Jumlah 
tenaga kerja 
ditambah  pada  
saat ini cuaca 
kemarau sesuai 
dengan waktu 

libur tebangan akibat hujan,” jelasnya.
Dengan berbagai upaya tersebut, KPH 

Tasikmalaya  optimimis target tebangan 
tahun ini bisa tercapai. “ Target tahun ini 
harus terpenuhi. Kemudian dilakukan  per-
siapan tanaman,” ujar Tedi. Terkait tana-
man, dijelaskan tahun ini KPH Tasikmalaya 
rencana penanaman  baru dilakukan di atas 
lahan seluas 700 hektar lebih. Program 
tanaman diawali pada lahan 20  hektar. Se-
dangkan untuk  rencana tanaman susulan-
nya 507,90 hektar.

Berjalannya pengelolaan tanaman dan 
produksi tebangan menjadi pilar penting 

Tambah Tenaga Kerja
Amankan Target Tebangan

untuk mendukung industri hilir yang saat 
ini tengah diperkuat Perhutani. Keberlang-
sungan industri membutuhkan terjaganya 
dukungan suplai bahan baku, baik dari sisi 
kualitas maupun  kwantitas. Transformasi 
bisnis industri yang ditempuh Perhutani  
merupakan suatu keniscayaan agar menjadi  
pemain di industri hilir. Terobosan ini dapat 
dimaklumi, pasalnya potensi keuntungan 
diindustri  hilir sangat menjanjikan. “Untuk 
mendukung itu semua KPH Tasikmalaya 
berupaya seoptimal mungkin agar  sukses 
dibidang   tanaman, produksi, dan keaman-
an,” tandas KSS Rencana dan Tanaman 
KPH Tasikmalaya.  

Kom.Tsk/Aspjb/MU

Pembelajaran 
Jarak Jauh

PJJ merupakan metode pembelajaran 
jarak jauh dengan menggunakan berbagai 
media baik audio visual maupun modul diktat 
sebagai alat pembelajaran yang memung-
kinkan terjadi interaksi antara pengajar dan 
pembelajar, oleh karena itu untuk mening-
katan mutu sumber daya manusia (SDM) 
di lingkungan Perum Perhutani, Puslitbang 
SDM Madiun  mengadakan kegiatan Pem-
belajaran Jarak Jauh yang dilaksanakan  di 
Aula kantor Perhutani KPH Tasikmalaya. 
(16/12/2014)

Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ) dibimbing tenaga profesional dosen/
pengajar dari Pusdiklat  Madiun  Ir. Giri Ir-
wanto MSc dan Suyanto TIM PJJ.  Peserta 
PJJ berjumlah 52 orang dari KPH Bandung 
Selatan 11 orang,  KPH  Bandung Utara 11 

orang,  KPH Tasikmalaya 10 orang, KPH 
Garut 10  orang, dan KPH Ciamis 10 orang.

Pembelajaran tersebut bertujuan untuk 
memahami dibidang Perencanaan seperti 
Pembacaan Buku obor, Pembuatan Peta 
dan Pembuatan RTT. Diharapkan dengan 
adanya pembelajaran tersebut, karyawan 
Perhutani dapat   secara signifikan men-
getahui dan dapat melaksanakan kegiatan 
perencanaan dengan hasil yang baik sesuai 
apa yang  diharapkan pihak perusahaan. 

Kom.Tsk/Aspjb/MU  

KSS Perencanaan dan Tanaman  
KPH Tasikmalaya Tedi Kustiman.

Adm/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry Gu-
nawan, MSi menanam.
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SEPUTAR KPH H P K

Kita Eksis Juga 
Berkat HPK

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK) 

Kebonharjo menggelar acara Pembinaan 
pada 27 Desember bertempat di gedung 
Kesambi KPH Kebonharjo. Kegiatan yang 
berlangsung cukup sederhana, namun 
penuh kekeluargaan  ini dihadiri oleh pengu-
rus ranting Jatirogo, Sale, Tuder, Karas dan 
pengurus HPK Propinsi Jawa Tengah.

Ketua HPK Jawa Tengah, Takdir Ismoyo, 
dalam sambutannya mengatakan bahwa 
HPK Kebonharjo on the track, sudah berada 
di jalan yang benar. 

“ Apa yang sudah benar harus diper-
tahankan. Sementara yang kurang mesti 
dibenahi. Untuk HPK Kebonharjo yang perlu 
diperhatikan adalah perlunya kaderisasi 
dalam kepengurusan,” kata Tkdir.

HPK dibentuk bertujuan mempertahank-
an komunikasi para rimbawan agar tidak ter-
putus. Visi HPK bisa mewujudkan jiwa korsa 
rimbawan yang kuat dan kokoh.  Selain un-
tuk wadah komunikasi antar rimbawan, HPK 
juga mempunyai tujuan berperan aktif dalam 
memelihara lingkungan, misalnya dengan 
berbagai kegiatan penanaman pohon dan 
membina kekeluargaan.

Untuk mencapai tujuan yang diemban 

HPK, ditegaskan Takdir perlunya dilak-
sanakan tindakan membina kerjasama den-
gan organisasi sederajat, mengembalikan 
citra terhadap pengamanan hutan, meme-
lihara kesetiakawanan pada semua pihak 
dan menjaga serta memelihara ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sementara, Adm KPH Kebonharjo, Haris 
Tri Wahyunita, melalui Kasi PSDH, Chorriro-
tun N.U, mengungkapkan, bahwa dirinya 
dan juga rimbawan yang masih aktif sebagai 
karyawan Perhutani belum tentu lebih baik 
dari HPK saat ini, maka Perhutani bangga 
dengan HPK. 

“ Berkat perjuangan HPK ketika masih 
menjadi karyawan, Perhutani masih eksis 
sampai sekarang,” ujar Chorrirotun.

Apapun generasinya, lanjut Chorrirotun 
ia mengajak untuk bersama-sama memban-
gun HPK. Dengan membangun HPK, be-
rarti ikut membangun persaudaraan dengan 
semua rimbawan demi tegaknya Perhutani. 

Kom.Kbh/Wiy-Dam

Tinjau Tanaman Crash 
Programme

KPH KENDAL DIVRE JATENG
“ Program Tanaman Crash Programme merupakan kebijakan 

pemerintah yang harus dilaksanakan, karena merupakan salah 
satu suksesi percepatan reboisasi dan harus selalu dimonitoring 
sehingga prosen tumbuh tanaman baik dan optimal,” kata Kepala 
Biro Keuangan Divisi Regional Jawa Tengah, Drs. Yulistyo Ananta 
Soejoso, Akt, M.Si saat melakukan kunjungan kerja pada tanggal 
6 Januari 2015 dilokasi tanaman Crash Program petak 31 D1 RPH 
Subah seluas 3,8 Ha dan petak 23 D RPH Pucungkerep BKPH 
subah seluas 2,2 Ha.

Dalam kunjungan yang didampingi Administratur/KKPH Kendal, 
Ir. Sunarto, Kasi Pengelolaan SDHL, Dedy S.J Mulyanto, S.Hut, 
KTU Rini Hendrawati SH dan KSS Perencanaan Suparna juga 
melakukan penijauan tanaman Crash Program di BKPH Plelen 2,0 
Ha, BKPH Sojomerto 3,1 Ha dan BKPH Kalibodri seluas 19,7 Ha. 

Total Tanaman Cras Program KPH Kendal sebanyak 33.880 bibit 
dengan keluasan 30,8 Ha.

Kom.Kdl/Totok Kpy

Rp 94 untuk Mitra Binaan
Untuk membantu 

permodalan kepada 
mitra binaan Perum 
Perhutani KPH Kend-
al 20 Desember 2014 
lalu menyerahkan 
bantuan pinjaman 
sebesar Rp 94 juta. 
Penyerahan diberi-
kan langsung oleh 
Administratur/KKPH 
Kendal, Ir. Sunarto 
di ruang rapat yang 
didampingi Kasi 
Pengelolaan SDHL, 
Dedy Surya Joko 
Mulyanto, S.Hut dan 
KSS PHBM/BinLing, Arief Yuniarno, S.Si.   

Bantuan tersebut diberikan kepada 11 mitra binaan yang mem-
punyai usaha produktif, antara lain usaha Peternakan kambing, Pe-
ternakan Sapi, Kios saprotan, Lebah Madu, Kios Madu, dan Simpan  

Pinjam Koperasi LMDH.  
Adminstratur/KKPH Kendal (Ir. Sunarto) dalam sambutannya 

dalam sambutannya mengatakan bahwa bantuan tersebut meru-
pakan salah satu bentuk kepedulian Perum Perhutani KPH Kendal 
kepada masyarakat, khususnya Masyarakat Desa Sekitar Hutan. 
Untuk ita ia meminta agar bantuan pinjaman yang diberikan tersebut 
bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan 
usahanya.

Administratur juga berpesan karena bantuan tersebut bersifat 
pinjaman, maka agar pengemba liannya bisa tepat waktu sesuai 
dengankesepakatan. 

Kom. Kdl/Totok Kpy

LMDH Rimba Mulya 
Dapat Kucuran BI

LMDH  Rimba Mulya yang tergabung koperasi Lestari Mulya  
mendapat bantuan dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi 
Banten sebesar Rp 30,69 juta. Bantuan diserahkan di sela-sela 
Banten Ekspo 2014 yang diselenggarakan oleh Provinsi Banten di 
Stadion Ciceri Serang beberapa waktu lalu.

Bantun   tersebut   dimanfaatkan  untuk  pengembangan usaha 
dan peningkatan pemanfaatan produksi kulit melinjo yang selama 
ini belum banyak orang tahu tentang pemanfaatannya selain untuk 
dibuat sayur. Namun dengan 
kreativitas anggota koperasi 
yang didirikan 2012  merubah 
kulit melinjo menjadi cemilan 
keripik melinjo. 

“Kami berusaha melakukan 
koordinasi dengan berbagai 
Dinas/Instansi untuk mendapat 
dukungan dan  bantuan agar 
LMDH menjadi lebih maju dan 
lebih sejahtera,” jelas Irman, Tim 
Pendamping Masyarakat (TPM) 
wilayah SKPH Banten Timur.  

“Setiap tahunnya ada saja 
LMDH yang berhasil mendapat 
bantuan baik dari Pemerintah 
Provinsi Banten maupun 
Pemerintah Kabupaten Lebak. 
Bank Indonesia  Perwakilan 
Provinsi Banten pun menggulir-
kan bantuan “

Dikatakan  Bank Indoensia 
merespon  baik proposal yang 
diajukan LMDH dan melakukan beberapa  kali survai dan  wawan-
cara, akhirnya bantuan itu goal. 

Adm/KKPH Banten, Cucu Suparman S Hut  berharap agar 
semua  bantuan yang telah didapat oleh Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan maupun Koperasi LMDH yang ada di KPH Banten dapat 
dimanfaatkan sebaik-baiknya agar niat baik Bank Indonesia dapat 
dicapai sesuai dengan harapannya. 

“Dana yang sudah ada jangan sampai disalah gunakan sehing-
ga yang akibatnya akan merugikan diri sendiri atau kelompoknya,” 
tegasnya.

Lembaga Masyakat Desa Hutan (LMDH) Rimba Mulya yang 
dibentuk pada 2005 kemudian   bergabung dengan  koperasi  Les-
tari  Mulya  bentukan 2012. Pangkuan LMDH  masuk   RPH Gunung 
Kencana Utara BKPH Gunung  Kencana KPH Banten.  Dalam ke-
sempatan itu,  Cucu Suparman pesan kepada  Irman  dan  Asper 
BKPH Gunung Kencana untuk  mengawasi dan mengarahkan seg-
ala kegiatan LMDH  dan Koperasi  di bawah binaanya  agar berhasil 
dan berjalan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada. 

Kom.Btn/Ppih/Yya/MU 

SK 325 tentang masalah pesangon 
pensiunan dinilai cacat hukum. Lantaran 
Diundangkan pada 13 Juli 2012 sementara 
PKP3 sebagai payung hukum dari DK 325 
tersebut baru disahkan pada 14 Agustus 
2012.

“ Ini kan tidak masuk akal,” kata Tasrip 
Sutrisno SH, Kepala Bidang Humas 
Paguyuban Pensiunan Pegawai Perhutani 
(4P) kepada BINA usai memberikan 
penjelasan hasil kajian tentang SK 325 
kepada segenap pengsiunan pegawai 
Perhutani di Gedung Rimba Graha 
semarang (16/12).

Dikatakan karena dinilia cacat hukum 
Tasrip melakukan kajian bersama dengan 
mengundang rekanan diantaranya Brigjen 
Pol. Drs Rido Wasiso, Praktisi hukum 
Winardi, Bambang Utoyo dari Kejari 
Surabaya dan Bambang Sukriyanto dari 
Mahkamah Agung. 

“ Dari hasil kajian memang ditemukan 
adanya indikasi penyalahgunaan wewenang 
yang dilakukan direksi. SK 325 secara 

lahir memang cacat hukum, 
karena cacat hukum perlu kita 
sampaikan kajian itu kepada 
direksi, “ katanya.

 Terkait hal tersebut pihaknya 
dikatakan juga sudah melakukan 
pembahasan dengan Ketua 
Dewan Pengawas (Dewas) 
Adi Daryanto dan merespon 
bahwasannya SK 235 tersebut 
secara keseluruhan memang 
bermasalah. Sehingga perlu 
ditelaah kembali secara teliti 
agar dikemudian hari tidak 
terjadi penyalahgunaan.

Dijelaskan Tasrip bahwa 
didalam PKP3 memang 

hanya memberikan isyarat pesangon, 
tetapi didalam SK 325 selain mendapat 
pesangon pensiunan  juga mendapat uang 
penghargaan dan penggantian uang hak. 

“ Itu sebenarnya yang menjadi masalah. 
Sehingga hal tersebut menjadi blunder atau 
masalah,” katanya dan berharap masalah 
tersebut cepat bisa diselesaikan dan ke 
depan Perhutani bisa lebih peduli supaya 
pensiunan karyawan Perhutani tidak 
sengsara.

 Minynggung masalah Dana Pensiun 
(Dappen) yang lahir sejak 1998 dan selama 
ini telah menjadi wadah tabungan para 
pensiunan Perhutani, tapi pada 2009 bagi 
yang masuk menjadi karyawan Perhutani 
pada tahun itu potongan tabungan pensiun 
sudah bukan di Dappen lagi tapi masuk 
I Dana Pensiun Lembaga Keungan  
(DPLK). Asrip meminta agar DPLK yang 
telah menjadi kebijakan direksi tersebut 
agar ditinjau ulang, mengarahkan kembali 
supaya masuk ke Dappen.

“ Karena di Dappen lebih terurus, karena 
di DPLK begitu pensiun hilang. Mestinya 
Perhutani yang sudah punya wadah Dappen 
itu teruskan,” pintanya.

Sementara itu Widayat Tri Nugroho, 
Wakil Ketua Paguyuban Pensiunan Pegawai 
Perhutani (4P) sebagai sebuah organisasi 
baru terkesan ada penilian sebagai saingan 
dari himpunan pensunan kehutanan yang 
sudah ada.

“ Kita (4P-red) betul-betul murni 
pensiunan Perhutani, sementara HPK terdiri 
dari pensiunan kehutanan dari berbagai 
instansi jangan dijadika saingan. Tetapi kami 
akan menggugah para pensiunan Perhutani 
yang sangat susah dalam hal pensiunan,” 
katanya. 

Perjuangan 4P selama ini sudah 
melakukan serangkaian pertemuan dan 
audiensi dengan direksi, namun sejauh ini 
dengan berbagai pertimbangan perusahaan 
upaya perjuangan untuk perbaikan uang 
pensiun masih menjadi pertimbangan.

Perjuangan kami masih mentok di 
direksi, maka kami pun berargumentasi 
dengan Dewan Pengawas (Dewas). Kita 
lakukan sebanyak tiga kali, baru yang ketiga 
Dewas melakukan ranpat lengkap dengan 
anggota dan 4P juga hadir. Hasilnya pada 
akhirnya 31 Oktober 2014, Ketua Dewas 
menjembatani pengurus 4P bertemu dengan 
Direktur Utama yang baru dan diterima 
Mustoha Iskandar dan Dirum. 

Namun sejauh ini dikatakan Widayat, 
Dirut baru memberikan respon positif dan 
memahami tuntutan 4P tersebut. Namun 
dari isyarat-isyarat yang ada apa yang 
menjadi perjuangan 4P untuk perbaikan 
uang pensiun Perhutani tersebut dapat 
terwujud.  S.Widhi

Dirut Memahami Perjuangan 4P

Tasrip Sutrisno SH, Kabid Humas 4P menjelaskan SK 
325 yang dinilai cacat hukum.
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KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Pelaksanaan gerakan Hari Menanam 

Indonesia dan Penanaman Seribu Pohon 
yang telah dicanangkan oleh Presiden Re-
publik Indonesia pada tanggal 28 Nopember 
2014 mendapat   dukungan dari segenap 
lapisan masyarakat. Hal ini dwujudkan den-
gan kegiatan penanaman di kawasan hutan 
lindung Gunung Ratu BKPH Ngimbang KPH 
Mojokerto yang dilaksanakan oleh Polres 
Lamongan, TNI, Perhutani dan Muspika 
serta elemen masyarakat lainnya.

Acara yang digagas oleh Polres Lamon-
gan tersebut bertemakan Sinergitas Polri, 
TNI dan Perhutani  Dalam Penanaman 
Seribu Pohon.

Kapolres Lamongan AKBP Solehan, 
S I K dalam sambutannya sebelum acara 
dimulai mengatakan, “Hutan di Indonesia 
adalah merupakan salah satu paru-paru 
dunia, maka untuk itulah mari kita jaga kele-
stariannya. Disampiakan juga oleh Kapolres 
Lamongan, bahwa tugas kita tidak hanya 
menanam saja tapi kita harus berkewajiban 
untuk memeliharanya , untuk itulah apa 
yang telah dilakukan akan secara rutin di 
monitor. Disampaikan juga kepada seluruh 
jajaran Polres Lamongan agar ikut serta 
dalam mendukung kelestarian hutan khu-
susnya dalam penegakan hukum terhadap 
pelaku perusakan hutan. “ Kepada seluruh 
jajaran  Polres Lamongan saya minta agar 
serius dalam menangani  pelaku perusakan 
hutan.

Kegiatan Penghijauan di Hutan Lindung 
Gunung Ratu tersebut langsung dipimpin 
oleh Kapolres Lamongan didampingi  Waka 
Polres Lamongan yang diikuti oleh segenap 
anggota Polres Lamongan dan TNI, bahkan 
beliau tidak menanam pada lobang tanaman 
yang telah disiapkan , tetapi lebih memilih 
menanam di bagian tertinggi di lokasi terse-
but.

Wakil Administratur Mojokerto Barat 
Agus Sulthoni, S.Hut bersama Wakil Adm 
Mojokerto Timur  SDO Hendra Lesmana, 
S.Hut yang mendampingi Kapolres Lamon-

gan mengatakan, “ Apa yang 
dilakukan oleh jajaran Polres 
Lamongan perlu kita apresiasi, 
hal ini menunjukkan bahwa 
kelestarian hutan tidak hanya 
tanggung jawab pemerintah 
saja atau Perhutani tetapi juga 
merupakan tanggung jawab 
semua elemen masyarakat. 
Ini terbukti dengan kegiatan 
penanaman yang dilakukan 
dan sebagai wujud sinergitas 
antara Perhutani, Polri , TNI, 
serta stake holder lainnya.

Pelaksanaan penanaman 
tresebut juga diikuti olah Dinas 
Kehutan dan Perkebunan kab. 
Lamongan , Muspika Kec. 

Ngimbang, PT. Pertamina, Pelajar, Pramuka 
dan masyarakat sekitar. 

Kaur Lingk Mjk/Sulis

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Pada 10 Desember 2014 lalu Perhutani 

KPH Bondowoso bersama Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Bondowoso 
menggelar acara Puncak Penanaman 1 Mi-
lyar Pohon Indonesia 2014 di komplek lahan 
hutan Pabrik Gula (PG) Prajekan Kabupaten 
Bondowoso. Acara dihadiri oleh Bupati 
Bondowoso, seluruh satuan kerja, BUMN, 
Sekolah Adiwiyata, rimbawan dan penggiat 
lingkungan se-Kabupaten Bondowoso. 

Adm/KKPH Bondowoso, Ir Damanhuri 
didampingi Saryono, Wakil Administratur 
Bondowoso Selatan menyatakan harapan 
bahwa kegiatan OBIT janganlah diang-
gap sebagai acara seremonial semata 
tetapi kegiatan demikian diharapkan mampu 
membawa upaya penyadaran kolektif 
akan pentingnya peran serta semua pihak 
dalam menjaga kelestarian alam secara 
terus-menerus. Selain itu, ia juga menga-
presiasi berkembangnya hutan rakyat yang 
merupakan hal positif dan bisa terus dikem-
bangkan karena juga berpengaruh kepada 
kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Sementara itu Drs H.Amin Said Husni, 
Bupati Bondowoso dalam sambutannya me-

nyatakan bahwa berkat kegiatan kolaborasi 
dari semua lapisan maka upaya konservasi 
yang telah dilakukan selama tujuh tahun 
telah mendorong terciptanya ekologi yang 
berkualitas. Dari luasan lahan kritis 42.000 
Ha pada 2008, saat ini tinggal 9.750 ha. 
Bupati berharap secara bertahap sisa lahan 
kritis bisa makin dipersempit namun tetap 
memberi keseimbangan pada luasan tana-
man pangan. 

“ Menanamlah sebelum kita ditanam,” 
demikian pesan Bupati Bondowoso.

Kom-Bdo/Veni

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Pemerintah Kabupaten Ciamis men-

canangkan gerakan penanaman satu milyar 
pohon yang dimulai dengan kegiatan mena-
nam yang dilakukan oleh Bupati Ciamis Drs 
H Iing Syam Arifin dan diikuti jajaran KPH 
Ciamis  dan unsur Muspida plus yang ada di 
Kabupaten Ciamis. Penanaman bertempat 
di lapang anDesa Bahara (9/12).

Bupati Ciamis Drs H Iing Syam Arifin 
mengatakan gerakan penanaman satu miliar 
pohon yang dilaksanakan  setiap tanggal 28 
November diperingati sebagai Hari Mena-
nam Nasional, itu sebagai komando untuk 
terus melakukan penghijauan sehingga 
menjadi pemicu untuk mampu menanamkan 
kesadaran menanam pohon. 

“Ini momentum penting untuk persatuan, 
dimanapun berada dengan menanam dan 
memelihara tanaman untuk membangun 
kualitas sumber daya alam dan mengurangi 
pemanasan global, untuk me untuk menca-
pai target penanaman satu milyar pohon Iing 
menargetkan setiap tahunnya harus dilaku-
kan penanaman mencapai 60 ribu pohon “ 
katanya 

Iing juga menambahkan  pohon Kawung 
atau Aren jangan sembarangan ditebang 
dan harus dibatasi karena saat ini pohon 
sebagai bahan baku gula ini sudah ter-
masuk pohon langka serta termasuk yang 
dilindungi. 

“Itu sudah ada peraturannya jangan dite-
bang sembarangan, kalau mau menebang 
harus ada ijin dari desa atau boleh mene-

bang tetapi harus diganti, itu 
juga yang sudah tidak produk-
tif,” katanya.

Iing mengaku saat ini 
sedang melakukan budi-
daya pohon Kawung yang
dikumpulkan dari masyarakat 
saat baru tumbuh. Setelah siap 
tanam nantinya akan dibagikan 
ke setiap desa di Kabupaten 
Ciamis untuk ditanam di de-
sanya masing masing. 

“Saya menghimbau kepada 
seluruh perangkat desa untuk 
menanam pohon termasuk po-
hon kawung,” himbau Iing

Selain menanam juga harus digalakan 
pembuatan lubang biopori sebagai resapan 
air supaya air tidak hanya lewat dipermu-
kaan akan tetapi bisa menyerap dan men-
jadi cadangan bila musim kemarau. 

Dilaporkan terkait dengan peringatan 
Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 
dan bulan Menanam Nasional (BMN), KPH 
Ciamis juga telah memberikan bantuan bibit 
tanaman jati kepada Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Pataruman sebanyak 
79 ribu places. Bibit tersebut untuk di ta-
nam Di wilayah Resot Pemangkuan Hutan  
(RPH) Banjar Desa Pataruman kecamatan 
Pataruman kota Banjar seluas 25 ha. Pada 
acara itu juga dikunjungi Walikota Banjar, 
Ade UU Sukaesih dan seluruh Muspida kota 
Banjar.

Kom.Cms/Bun

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Pemanasan Global (Global Warming) 

menjadi perhatian masyarakat dunia saat 
ini. 

“ Untuk itu perlu adanya menanam, 
menanam dan menanam pohon,” kata 
Sekda Bojonegoro, Suhadi Mulyono pada 

peringatan Hari Menanam Indonesia di 
lapangan Desa Ngujung Kecamatan Tema-
yang Bojonegoro (3/12). 

Peringatan Hari Menanam Indonesia 
dengan tema Hutan Lestari Mendukung Ke-
daulatan Pangan Air dan Energi Terbarukan 
ditandai dengan penyerahan bibit kelapa, 
kemiri Sunan, trembesi, klengkeng serta 
jenis tanaman buah lainya.

Tahun 2014 Kabupaten Bojonegoro 
melakukan penanaman sekitar 3.741.786 
pohon diantaranya 10.000 pohon kemiri 
sunan dari Pemkab Bojonegoro bibit ke-
lengkeng 2000 pohon dari Jasa Tirta, kelapa 
74.250 pohon dari Trembesi 3.500 pohon 
dari Balai Besar Bengawan Solo, dan sele-
bihnya tanaman Kehutanan dari Perhutani.

Kom.Bjn/Mkm

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) 

dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2014 
Kabupaten Purworejo di pusatkan di Keca-
matan Bruno pada (28/11).

Administratur Perhutani Kedu Selatan 
yang ikut serta dalam kegiatan ini men-
gatakan bahwa masyarakat Bruno bersama 
komponen masyarakat lainnya sebelumnya 
telah melaksanakan gerakan tanam di 
jalur Bruno – Kedunglo Kecamatan Kemiri. 
Selain itu juga menanam bibit akasia dan 
sengon sebanyak 1.500 batang.

Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan Kabupaten Purworejo Dra 
Eny Sudiyati,MM menyampaikan sambutan-
nya bahwa penanaman ini bertujuan me-
nyerap karbondioksida akibat dari peruba-
han iklim, menyediakan bahan baku industri 
pengolahan kayu, pangan dan energi serta 
kelestarian sumber daya air.

“Juga untuk menambah tutupan lahan 
dan hutan guna mencegah longsor dan ban-
jir di musim hujan, “ katanya.

Menurut Eny dipihnya Kecamatan Bruno 
Karena merupakan wilayah pertahanan dan 
basis terakhir pertahanan militer, sehingga 
perlu adanya hutan untuk perlindungan. 

Kom.Kds/Agus

KPH  PASURUAN   DIVRE JATIM

 Aksi Gerakan Penanam Satu Milyar Po-
hon (Obit) , Gerakan Perempuan Tanam dan 
Pelihara Pohon (GPTPP) tak henti – henti-
nya dilakukan setiap tahun. Hal ini sebagi 
upaya  penanggulangan serta merehabilitasi 
lahan kritis dan penyadaran pada stakholder  
untuk sadar menanam dan melestarikan  
lingkungan.

Gerakan aksi penanaman ini tidak bisa 
dilakukan tanpa ada peran serta dari ma-
syarakat, Lembaga  maupun Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD). Seperti halnya 
di Kabupaten Mojokerto, kemarin 18/12 se-
cara serempak menggelar kegiatan penana-
man bersama. Kegiatan penanaman pohon 
yang di tempatkan di desa Kesemen kec 
Ngoro Kab Mojokerto  dihadiri Bupati Mo-
jokerto, HM Mustofa Khamal Phasa, Kepala 
Kejari Mojokerto. TNI, Muspika Ngoro ,PT 
Das, Adm Perhutani KPH Pasuruan, Kuntum 
Suryandari, Adm Perhutani KPH Mojokerto, 
Agus Sarwoedi, LMDH, Kelopok Tani dan 
Masyarakat Pemerhati Lingkungan. 

Sebelum kegiatan penanaman dibuka 
HM.Mustofa Khamal Pasha pada sam-
butannya menyampaikan Hendakya kita 
menyadari pentingnya tumbuhan bagi 
semuanya, kita sadari dengan banyaknya 
pohon masyarakat akan makmur, tanam 

pohon sampai di desa- desa serta  hindari 
pembalakan liar agar tidak terjadi banjir. 

Untuk mendorong masyarakat gemar 
menanam masyarakat desa sekitar yang 
menghadiri kegiatan penanaman  dise-
diakan tanaman buah buahan  jenis  jambu, 
sirsat, mangga, nangka dan matoa agar 
ditanam di halaman sekitar tempat tinggal-
nya yang nantinya hasil dari buah – buahan 
tersebut bisa dinikamti.

Target penanaman pohon kab Mojoketo 
tahun 2014 sebanyak 1.271.063 places po-
hon terdiri dari jenis Rimba Campur, Mahoni, 
Jabon , Sengon dll , khususnya bantuan dari 
Perhutani KPH Pasuruan dan KPH Mojoker-
to sebanyak 7.773 places bibit pohon.  

Kom /Psu/Dd

KPH TUBAN DIVRE JATIM 
Perum Perhutani KPH Tuban bersama-

sama Muspika Kecamatan Semanding 
Kabupaten Tuban, menggelar acara puncak 
penanaman satu milyar pohon Indonesia 
2014 di petak 64 C RPH Ngembes BKPH 
Plumpang KPH Tuban (16/12). 

Acara tersebut dihadiri oleh Muspika 
Kecamatan Semanding beserta seluruh 

Kegiatan Penanaman Di Berbagai Daerah
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satuan kerja , karyawan KPH Tuban, komu-
nitas Trail Patrac, Federasi Panjat Tebing 
Indonesia (FPTI), Pramuka SKWB, LMDH 
dan TK Tunas Rimba dengan ditandai peny-
erahan bibit secara simbolis untuk di tanam 
bersama.

Adm/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo 
dalam sambutannya menyatakan harapan 
bahwa kegiatan OBIT agar jangan dianggap 
sebagai acara seremonial semata tetapi ke-
giatan diharapkan mampu membawa upaya 

penyadaran kolektif akan pentingnyasemua 
pihak dalam menjaga kelestarian alam se-
cara terus-menerus.

Riyanto Yudhotomo juga mengapresiasi 
pada anak-anak TK Tunas Rimba Perhutani 
Tuban yang antusias menanam pohon. 

Dalam pada itu Riyanto juga memberikan 
bantuan perbaikan TK Tunas Rimba sebesar 
Rp 11,5 juta kepada Ketua Yayasan TK Tu-
nas Rimba Perhutani Tuban Ny Riyanto Yud-
hotomo dan dari Ke tua Komunitas Adventur 
Trail memberikan sumbangan sebesar Rp 
1 juta diberikan langsung pada anak didik. 
Dilanjutkan menanam bibit jati stek pucuk 
sebanyak 5.000 pohon pada lahan 6 ha dan 
diikuti 350 peserta. 

Kom.Tbn/Suep

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Kegiatan Penanaman bersama dalam 

rangka memperingati Hari Menanam Po-
hon Indonesia (HMPI) dan Bulan menanam 
Nasional diperingati KPH lawu Ds  dengan 
mengadakan gerakan menanam peduli ling-
kungan hutan di petak 101 kawasan hutan 
lindung RPH Slahung , BKPH Ponorogo 
Selatan.Bibit yang di tanam (MPTS ) jenis 
durian dan jenis manggis.

KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Sebagai penunjang pengembangan 

hasil hutan bukan kayu (HHBK), Perum 
Perhutani KPH Nganjuk Divre Jatim akhir 
Desember 2014 lalu mendapat bantuan bibit  
bambu petung sebanyak 1000 stek dari Di-
nas Kehutanan Kabupaten Nganjuk. Adapun 
rencana lokasi yang penanaman di sekitar 
kawasan hutan (perbatasan) atau alur-alur 
sungai, Kawasan Perlindungan Setempat 
(KPS) serta yang melintas di lahan-lahan 
rakyat ataupun lahan milik.

Kegiatan penanaman jenis bambu di-
laksanakan bersama antara Perhutani KPH 
Nganjuk, Dinas kehutanan Kab. Nganjuk, 
Perangkat Desa Sidorejo dan Duren, LMDH 
Jati Mulyo dan Jati Emas di sekitar ping-
gir sungai petak 103, RPH Jatirejo, BKPH 
Berbek.

Administratur KPH Nganjuk, Yono 
Cahyono,S.Hut mengatakan bahwa pena-
naman bambu petung dilakukan untuk 
rehabilitasi kanan-kiri sungai, peningkatan 
pelestarian sepadan sungai dan memberi-
kan hasil bagi masyarakat. 

“ Kecintaan akan pelestarian alam dan KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri ber-

sama-sama Forum Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan Ke-
camatan Pagerwojo Tulunga-
gung mengadakan gerakan 
menanam bersama pada 30 
Desember 2014. 

Acara yang diawali pe-
nyerahan bibit simbolis oleh 
wakil Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo  MM di hala-
man SMP 1 Pagerwojo yang 
dihadiri Forpimda Kabupaten 
Tulungagung, Kepala beserta 
staf Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Ka-
bupaten Tulungagung,murid-
murid SMA dan SMP Negeri 
serta anggota LMDH dan 
Karyawan Perhutani kurang 
lebih 750 Orang.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Ros-

mantika S Hut menyatakan trimakasih atas 
dukungan dari Forpimda Kabupaten Tulun-

gagung LMDH serta Masyarakat sekitar 
hutan yang ada di Tulungagung dalam turut 

Kegiatan dibuka oleh Adm/KKPH Lawu 
Ds, Ir. Nanang Sugiharto, Msi dan melibat-
kan sekitar 200 peserta dan segenap ja-
jaran manajemen KPH Lawu DS dan staf 
yang menerima SK defi nitif kepegawaian. 

Kegiatan memperingati HMPI dan BMN  
tersebut kemudiaan dilanjutkan dengan job 
training tanaman.

Diharapkan melalui pelatihan job train-
ing tanaman tersebut bisa membawa dam-
pak keberhasilan dalam mengelola tana-
man dengan baik dan benar sehingga dapat 
tercipta hutan lestari guna mendukung ke-
daulatan pangan dan bisa menciptakan la-
pangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar 
hutan. Kom.LwDs.sp/Ek,sp

KPH BANYUWANGI UTARA DIVRE 
JATIM - Dalam rangka mengsukseskan 
tanaman tahun 2014 dan Memperingati 
hari Menanam Pohon Nasional, Perhutani 

Banyuwangi Utara bersama LMDH Wana 
Lestari melakukan penanaman  di petak 22 
A RPH Alasbuluh, BKPH Watudodol ,Keca-
matan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi 
(12/12).

 Ratusan karyawan Perhutani KPH 

Banyuwangi Utara dan anggota LMDH Wana 
Lestari bersama – sama melaksanakan ke-
giatan pencanangan penanaman serentak 
di area yang siap tanam guna melancarkan 
proses penanaman bibit jati.

Administratur/KKPH Banyuwangi Utara, 
Ir Artanto menyampaikan bahwa acara 
penanaman ini dimaskudkan guna memberi 
motivasi, kesadaran dan kepedulian terha-
dap tanaman kehutanan kepada karyawan 
Perhutani dan segenap masyarakat. 

Kom.Bwu/

Tanam Bersama Forum LMDH

serta membangun dan menjaga hutan. 
“ KPH Kediri mengelola 117.000 ha hutan 

di lima Kabupaten dan satu Kota madya dan 
diantaranya di Kabupaten Tulungagung ada 
21.000 ha hutan,” katanya dan seraya terus 
mengajak untuk gemar menanam kususnya 
di sumber-sumber air dan memperhatiakan 
cara-cara penggarapan di kawasan hutan 
yang terlalu miring.

Semengtara itu Wakil Bupati Tulunga-
gung Drs Maryoto Birowo  MM menghimbau 
segenap masyarakat yang berada di ping-
giran hutan agar memperhatikan lingkungan 
dan mengenalkan anak-anak mulai dini un-
tuk mengenalkan lingkungan, kususnya hu-
tan sehingga desa bisa menjadi sejuk tidak 
ada bencana banjir maupun tanah longsor 
kalau hutan kita lestari imbuhnya. 

Kom.Kdr/Jf

Bantuan 1000 Bibit Stek Bambu Petung
lingkungan perlu kepedulian kita, utamanya 
masyarakat sekitar kawasan hutan. Keg-
iatan ini akan ditindaklanjuti dengan adanya 
dana untuk pemeliharaan yaitu pembersihan 
lahan dan tumbuh kembangnya tanaman 
bambu ,” kata Sri Istiningsih, Kepala Bidang 
RHL Dinas Kehutanan Kab. Nganjuk. 

Kom.Ngjk/Henny

Jaring Masukan
Dari Stakeholder

Perum Perhutani KPH Nganjuk kembali 
menggelar acara Forum diskusi bertajuk ‘ 
Konsultasi Publik dan HCVF dalam kawasan 
hutan KPH Nganjuk ‘ pada 31 Desember 
2014 di Kantor Perhutani KPH Nganjuk 
(31/12).

Kegiatan tersebut diselenggarakan 
dalam rangka untuk menjaring masukkan, 
saran dan tanggapan dari seluruh elemen 
masyarakat atau stakeholder. 

Dalam sambutannya, Administratur 
KPH. Nganjuk, Yono Cahyono S Hut me-
nyampaikan terima kasih atas dukungan 
masyarakat kepada Perum Perhutani KPH. 
Nganjuk dalam pengelolaan hutan, utaman-
ya yang selama ini bersetuhan langsung 
dengan hutan.

Dikatakan Yono, Perhutani KPH. Ngan-
juk selalu siap membantu masyarakat hutan 
apabila ada keluhan-keluhan, sehingga 
nantinya bisa langsung ditindaklanjuti.

Pelaksanaan kegiatan tersebut telah 
diikuti seluruh elemen masyarakat yang 
terlibat langsung dengan hutan. Mulai dari 

jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) 
Nganjuk, Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH), Kepala Desa, lembaga Swadaya 
masyarakat (LSM), Media cetak,SP2P,Sekar, 
dan tamu undangan lainnya. Mereka tampak 
antusias  bertanya dan memberikan masuk-
kan-masukan kepada Perhutani.

‘Itulah tujuan dari acara ini. Selain 
berdiskusi, juga bisa saling memberi ma-
sukan , dapat menyampaikan pendapat dan 
keluhan yang ada. Serta juga membahas 
rencana pengelolaan hutan Nganjuk kede-
pannya”, pungkas Asep Setiawan,S.Hut, 
Waka Korkam.  

Kom.Ngjk/Henny

BMC Sambangi Hutan Blora
KPH BLORA DIVREG JATENG - Sepeda Jelajah Alas Jati Blora yang diselenggarakan 

oleh Blora Mountainbike Community (BMC) pada 28 Desember 2014 lalu diikuti oleh se-
genap anggota komunitas sepeda gunung yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Blora,  
Perhutani KPH Blora, Kejaksaan Negeri Blora, BPR, Relaxgame Online, FIF Astra dan ko-
munitas sepada dari Cepu, Purwodadi dan Bojonegoro. 

Kegiatan sepeda Jelajah Alas Jati Blora diawali dengan start dari GOR Mustika Blora 
dengan rute wilayah hutan jati KPH Blora di petak 153, 154 dan petak 155 BKPH Nglawun-
gan serta finish di Waduk Greneng RPH Nglawungan.

Kegiatan sepeda Jelajah Alas Jati Blora adalah sebagai konsistensi keberadaan komu-
nitas sepeda gunung khususnya di wilayah Kabupaten Blora dan juga sebagai sarana untuk 
mengenalkan wilayah dan potensi wisata hutan KPH Blora kepada peserta yang belum 
banyak dikenal oleh masyarakat diluar Blora. Kom Blr / Teguh.
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Pembinaan Polhut 
Dari Polda Jatim 

KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Dalam upaya meningkatkan kinerja bidang penanganan Gang-

guan Keamanan Hutan (gukamhut) dan peningkatan jiwa korsa 
rimbawan jajaran Polisi hutan KPH Banyuwangi Raya yang meli-
puti KPH. Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Barat dan Banyuwangi 
Utara dilakukan Pembinaan oleh Pabin Jagawana Rayon V Perhu-
tani Divisi Regional Jawa Timur Kompol Bambang Sugung Bintoro 
dari Polda Jatim (18-19/12) di Aula Perhutani Banyuwangi.

Kegiatan dibuka oleh Administratur/KKPH Banyuwangi Barat, 
Adi Winarno Shut MM. Dalam sambutannya dikatakan Adi bahwa 
pencerahan pada petugas Polhut perlu dilakukan guna memompa 
semangat dan motifasi peningkatan kinerja serta memupuk jiwa 
korsa. 

” Apapun keberhasilan kita bidang tanaman, pemeliharaan, 
produksi, tebangan dan lain-lain tanpa didukung oleh faktor keaman-
an yang baik maka akan sis-sia saja,” terangnya seraya berpesan 
agar seluruh jajaran polisi hutan benar-benar mengikuti pembiaan 
dengan  baik. 

Sekitar 60 orang jajaran polisi hutan  yang terdiri dari segenap 
Asper dan perwakilan KRPH se KPH Banyuwangi Raya turut ambil 
bagian. 

Pabin Rayon V Kompol Bambang SB dalam arahannya menga-
jak semua jajaran Polhut lingkup Perhutani untuk tetap bekerjasama 
secara bersinergi dan saling terbuka.

Adanya pembinaan tersebut Bambang berharap terjadi peruba-
han sikap mental pada jajaran Polhut.

 ”Tindakan pre-emtif untuk saat ini sudah tidak dimungkinkan, 
yang diperlukan sekarang ini adalah langkah represif,” terangnya.

 Oleh karena itu perlu peningkatan kemampuan Pabin Jawawa-
na karena tidak hanya sebagai Pabin saja, akan tetapi harus bisa 
sebagai penyidik selain itu pemetaan pada zona-zona rawan harus 
jelas dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah untuk mengeta-
hui cara apa yang ditempuh dalam penanganan gukamhut sesuai 
SOP-nya dan tetap membangun Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) 
yang dinamis. 

Acara pembinaan tersebut ditutup oleh Wakil Administratur KPH 
Banyuwangi Barat Rusydi, SHut dilanjutkan dengan peninjauan 
Posko Kamhut KPH Banyuwangi Selatan di Benculuk dan Posko 
Kamhut KPH Banyuwangi Utara di Ketapang. 

Kom.Bws/Didik N

Pebinaan Antisipasi
Bencana Alam

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Dalam rangka antisipasi bencana alam Adm KPH Ciamis adakan 

pembinaan keamanan dan antisipasi bencana  alam  di halaman 
kantor KPH Ciamis.  

Administratur/KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto  mengatakan 
kegiatan pembinaan bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan 
kesiapsiagaan dalam menghadapi  bencana khususnya di wilayah 
KPH Ciamis. 

“ Curah hujan yang semakin tinggi maka perlu dilakukan beber-
apa langkah dan upaya dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan. 
Khususnya jajaran keamanan yang ada di KPH Ciamis dengan 
melakukan peningkatan kapasitas dengan pembinaan antisipasi 
Bencana,” ujarnya.

Pabin Polhutan KPH Ciamis, Jajang  mengatakan  pembinaan 
tersebut dilaksanakan juga dalam rangka menanamkan rasa per-

satuan, kesatuan,  kebersamaan senasib dan sepenanggungan. 
Dehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan untuk menanamkan 
rasa disiplin,  agar mereka mengutamakan tugas pokonya daripada 
kepentingan individunya.

Dari pembinaan tersebut diharapkan jajaran keamanan di KPH 
Ciamis  menanamkan rasa tanggung jawab sehingga  terhindar dari 
pelanggaran sekecil apapun,  

“ Kita  harus  siap menghadapi berbagai permasalahan dengan 
risiko apapun demi kepentingan  dan kecintaan terhadap intitusinya 
dan  mampu  menguasai wilayah penugasannya sesuai dengan pe-
rundang-undangan yang mengaturnya,” tambahnya.

 Kom.Cms/Bun

Pasang Peringatan
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Bondowoso telah memasang banner 

peringatan bahaya banjir, longsor dan pohon tumbang disepanjang 
jalurPantura, Arak-Arak dan Kawah Ijen pada 16 Desember 2014. 
Banner tersebut  untuk memberikan peringatan kepada setiap warga 
yang melintasi jalan tersebut. 

Perhutani mengimbau agar warga Kabupaten Bondowoso dan 
Situbondo agar senantiasa bersiap dan selalu waspada dengan 
kondisi anomali cuaca saat ini. Saat ini, potensi banjir, longsor dan 
pohon tumbang makin meningkat memasuki puncak penghujan se-
hingga antisipasi harus disiapkan agar penanganan ketika bencana 

terjadi menjadi lebih baik.
Peringatan yang disampaikan Perhutani Bondowoso kepada 

masyarakat berupa pemasangan banner yang berisi tanda-tanda 
peringatan di 10 titik utamanya di jalan raya yang rentan bencana 
banjir, longsor dan pohon tumbang. KPH Bondowoso juga terus-
menerus mengadakan sosialisasi berjenjang kepada masyarakat 
desa hutan di daerah khususnya untuk daerah yang dianggap rentan 
bencana seperti Kec.Sukosari, Wringin, Pakisan, Besuki, Bungatan 
dan Panarukan mengingat bebera pawaktu yang lalu bencana tanah 
longsor dan pohon tumbang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Ir. Damanhuri, Administratur KPH Bondowoso menjelaskan, se-
lain memberikan himbauan kepada masyarakat, Perhutani juga me-
nyiapkan Kantor KPH Bondowoso sebagai Posko Penanggulangan 
Bencana Alam utama. Tidak hanya satu posko, Perhutani juga me-
nyiapkan empat posko lain diantaranya Posko Mlandingan – Arak-
Arak, Posko Bungatan – Pasir Putih, Posko Kendit-Kukusan, Posko 
Sempol – RD KRPH Blawan dan Posko Besuki – RD Asper Besuki. 

Posko tersebut terletak di jalur-jalur lintas kabupaten yang dianggap 
rawan bencana dan lebih lanjut, Ir. Damanhuri juga melengkapi se-
tiap posko dengan petugas dari jajaran Perhutani yang selalu siaga 
untuk menolong warga masyarakat jika terkena bencana. 

Kom.Bdo/Veni

Warga Sekitar Hutan 
Terima Dana PKBL

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG

Bertempat di ruang rapat Silva kantor KPH dilakukan penyaluran 
dana/ kredit lunak Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 
tahun 2014. 

Dalam sambutannya yang diwakili Wakil Administratur/KSKPH 
Balapulang, Mugni berpesan agar dana yang sekarang diterima 
hendaknya dimanfaatkan untuk modal usaha, agar mandiri kem-
bangkan usaha yang sudah berjalan.

“ Jadilah pengusaha yang mandiri, pinjaman ini bukan hibah 
yang harus di cicil pengembaliannya setiap bulan dan jangan digu-
nakan untuk keperluan komsumtif,” jelas Mugni (20/12).

Ditambahkan Komuniper KPH Balapulang, Djuli Kusnadi me-
maparkan untuk dana tahun 2014 diberikan kepada enam mitra 
binaan sejumlah total Rp 58.000.000. 

“ Jumlah ini sedikit turun dari tahun sebelumnya. Ini menunjukan 
bahwa binaan selama ini sudah mandiri yang bergerak dalam usaha 
antara lain usaha ternak kambing dan usaha pertokoan sembako,” 
katanya diman semua mitra tersebut berada di wilayah desa sekitar 
hutan. 

Salah satu mitra binaan, M.Tasori, warga desa Kutayu keca-
matan Tonjong kabupaten Brebes sangat berterimakasih kepada 
Perhutani dengan adanya bantuan dana PKBL tersebut untuk me-
majukan usahanya. 

“ Tahun lalu kami diberi pinjaman lima juta untuk usaha ternak 
kambing, sekarang ternak kami lebih dari 50 ekor,” ujarnya. 

Kom.Blp/Djuli K

Bantuan PKBL untuk 
Pendidikan

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Penyerahan program bina lingkungan merupakan kepedulian 

Perhutani  terhadap lingkungan sekitar, terutama pada masyarakat 

sekitar hutan. Perhutani KPH Cianjur belum lama ini menyerahkan 
bantuan alat peraga kepada Kober (kelompok bermain), PAUD 
(Pendidikan Anak Usia Dini) dan TK (Taman Kanak-kanak).

Bertempat di TK PGRI (Yayasan Persatuan Guru Repuplik 
Indonesia)  Kampung Citiis Kecamatan Sukanagara tanggal 17 
Desember 2014 Perhutani KPH Cianjur menyerahkan sumbangan 
alat peraga kepada 2 sekolah TK Yayasan PGRI Kecamatan Su-
kanagara, PAUD Dahlia (LMDH Wana Sukamekar) dan Kober Dewi 
Sartika di serahkan langsung oleh Kepala Urusan  Pengelolaan Hu-
tan Bersama Masyarakat (PHBM)  Dedy Supriyadi.

Kepala urusan  PHBM Dedy Supriyadi berharap semoga ban-
tuan ini bermanfaat untuk kelangsunganproses belajar mengajar 
dalam upaya mencerdaskan kehidapan bangsa  melalui  Pendidikan 
Nasional meskipun nilainya tidak seberapa.

Kom.Cjr/Asto
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Enam Mandor Tebang  
Terima Penghargaan 
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Dalam acara Sosialisasi SK.3169  dan Job Training Tebangan, 

Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Elan Barlian 
memberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan kepada 
Mandor Tebang terbaik tahun 2014. Bertempat di kantor Perum 
Perhutani KPH Ciamis (16/12). 

Kasi Produksi Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Usman 
Tapip mengatakan Penghargaan tersebut diberikan setelah 
melakukan beberapa penilaian langsung ke lapangan terhadap 
tertib teknis dan administrasi serta capaian volume, mutu dan 
kelas panjang, yang dilakssanakan langsung penilaianya di petak 
tebangan dan Resot Pemangkuan Hutan (RPH) serta Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) melalui monitoring dan 
evaluasi tebangan. 

“ Kami menentukan enam mandor terbaik dengan beberapa 
penilaian yaitu realisasi pencapaian target  Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan (RKAP), integritas, dan tertib Tata Usaha  
Hasil Hutan ( TUHH),” jelasnya.

 Adapun nama mandor tebang  terbaik tahun 2014 yang  Pertama 

adalah Haridin RPH Gadung BKPH Banjar Utara KPH Ciamis, 
Sapin RPH Bantarwaru BKPH Sanca KPH Indramayu,  Laman RPH 
Cibingbin,BKPH Cikesik KPH Banten, Aan Gunawan RPH Cikalong 
BKPH Ciranjang Utara KPH Cianjur,  Sanip mandor tebang RPH 
Cibatu BKPH Sadang KPH Purwakarta, dan Yudi Mulyadi RPH 
Pamarican BKPH Banjar Selatan  KPH Ciamis. 

KUK dan staf berprestasi
Selain penyerahan reward kepada mandor tebang terbaik, KPH 

Ciamis dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan  laporan 
manajemen tahun 2014 Divisi Regional Jawa Barat dan Banten tiga 
Kepala Urusan Keuangan (KuK) dan tiga staf Keuangan  juga 
mendapat penghargaan sertifikat. Sertifikat  tersebut diberikan lang-
sung oleh Kepala Biro Keuangan Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten, Sarwono di dampingi Administratur KPH Ciamis Bambang 
Juriyanto. 

Mereka yang menerima penghargaan sertifikat tersebut yakni 
Iwan KUK KPH Indramayau, Veronika KUK KIFC, Wanti KUK KPH  
Bandung Selatan, Rahmat Sungkawa Stap Pajak Divre Jawa Barat 
dan Banten, Tomi  stap keuangan KPH Majalengka, dan Winiar  stap 
keuangan KPH Purwakarata.

Kepala Biro Keuangan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, 
Sarwono mengatakan, pemberian sertifikat ini adalah sebagai ben-
tuk apresiasi  kepada KUK dan staf yang berprestasi.

“ Sertifikat ini merupakan penghargaan yang tercatat oleh bi-
dang Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadi nilai per-
timbangan pada saat dilakukan promosi. Ke depan disamping jujur, 
propesional itu menjadi inti dalam selogan perhutani tetapi sertifi-
kat ini merupakan  kemandirian, dedikasi, motivasi, menjadi nilai 
khusus untuk promosi agar kita semangat berlomba-lomba dalam 
kebaikan,” katanya. 

Selain hal tersebut diatas pada kegiatan apel  Senin dua 
orang karyawan Perum Perhutani KPH Ciamis  mendapat reward 
dari Administratur KPH Ciamis yang telah memberikan sebuah 
prestasi terbaik pertama di Pusdiklat SDM Perum Perhutani.  
Reward tersebut diberikan langsung oleh Administratur KPH Ciamis 
Bambang Juriyanto kepada Bambang Bunyamin S.Hut Kepala 
Urusan Tanaman dan Nanang Stap Wisata Kantor KPH Ciamis. 

Kom.Cms/Bun

Arahan Tutup Buku 2014
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan dan laporan 

manajemen 2014 Divisi Regional Jawa Barat dan Banten 
mengadakan arahan tutup buku 2014 bertempat di objek Wisata 

Karang Nini wilayah BKPH Pangandaran KPH Ciamis yang diikuti 
Kepala Biro Keuangan didampingi administratur Perhutani KPH 
Ciamis Menyerahkan sertifikat penghargaan

Kadivre Janten, Elan Barlian memberikan piagam penghargaan 
dan uang pembinaan kepada Mandor Tebang terbaik tahun 2014

oleh seluruh jajaran Keuangan Divre Jawa Barat dan Banten. 
Administratur/KPH Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan 

jajaran keuangan merupakan motor yang menggerakan roda 
organisasi Perhutani. Maka apapun yang dilakukan oleh jajaran 
keuangan menjadi modal utama untuk bisa menggerakan kemajuan 
perusahaan. 

“ Dalam acara penyusunan laporan keuangan dan laporan 
manajemen 2014 ini  semoga bermanfaat, bisa memberikan arti 
pada perusahaan ke depannya. Jajaran keuangan tambah solid dan 
bisa berperan untuk menggerakan roda kegiatan Perhutani,"  ujar 
Bambang (13/12).

Sementara itu Kepala Biro Keuangan Divre Janten, Sarwono 
dalam sambutannya dengan berakhirnya tahun 2014 melalui 
ketetapan Direksi harus dilaksanakan tutup buku tahun anggaran 
2014.  Sarwono meminta agar Kepala Tata Usaha (KTU) dan 
Kepala Urusan Keuangan (KUK) yang merupakan barometer di 
perusahaan untuk tetap semangat, kompak  dalam mendukung 
semua kegiatan.  

Kom.Cms/Bun 

Operasi Pencegahan 
Perusakan Hutan

KPH JOMBANG DIVRE JATIM 
Gabungan Dinas Kehutanan Kabupaten Nganjuk, Polres 

Nganjuk, Kejaksaan Negeri Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, Perum 
Perhutani KPH Jombang, Nganjuk, Saradan dan Kediri berkeliling 
melakukan operasi Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan 
Hutan pada hari kamis, tanggal 04 Desember 2014 baru lalu. 
Dimulai dengan upacara gelar pasukan gabungan di halaman Kan-
tor Asper KBKPH Ngujung Timur KPH Jombang dengan Pembina 
Upacara Kepala Dinas Kehutanan Nganjuk.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ngan-
juk menyampaikan, agar kegiatan pencegahan dan pemberantasan 
perusakan hutan secara bersama sama ini dapat dilaksanakan se-
cara rutin, guna mengurangi tingkat kerusakan hutan secara umum 
dan lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat desa sekitar 
hutan akan anrti hutan sebagai penyangga kehidupan kita semua.

Selanjutnya pasukan gabungan tersebut diberangkatkan masuk 
hutan menyusuri desa desa sekitar hutan untuk sekaligus mensosia-
lisasikan Undang Undang No. 18 Tahun 2013 tantang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan pemantauan di 
masing masing kawasan KPH Jombang, Nganjuk, Saradan dan 
Kediri. Dengan mengendarai Motor Trail dan kendaraan Patroliden-
gan mudahnya melibas jalur-jalur sulit di dalam hutansampai akhir 
rute di kawasan wisata Roro Kuning. 

Kom. Jbg/Rafik A

Audit PHL oleh PT MAL
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Selama empat hari ( 1- 4 Desember 2014)  Perum Perhutani 

KPH Kebonharjo diaudit oleh PT. Mutu Agung Lestari (MAL). Audit 
mengenai pengelolaan hutan lestari (PHL) Kebonharjo yang diawali 
dengan document review (kajian dokumen) di ruang PHL Kebonhar-
jo selama dua hari. Dan, dua hari berikutnya pengecekan lapangan, 
yakni, di petak yang sudah ditetapkan oleh tim dari PT Mal yang dik-
etuai oleh Taufik Margani. Ikut hadir dalam audit itu, jajaran direksi, 
divreg Jateng, KBM Sar, Biro perencanaan dan SPH IV Rembang

Administrtatur/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, dalam 
sambutannya mengatakan bahwa KPH Kebonharjo tahun ini  sudah 
kali keempat diaudit lembaga sertifikasi internasional Woodmark 
Soil Association (WSA) melalui PT. Mal

“ Audit tahunan ini semakin menguatkan kita untuk selalu mener-
apkan prinsip-prinsip PHL dalam pengelolaan hutan di Kebonharjo,” 
kata Haris.

Jajaran Kebonharjo, baik petugas lapangan maupun kantor 
berupaya semaksimalnya dalam mempertahankan sertifikat PHL 
yang sudah didapatkan beberapa tahun yang lalu. Adanya keseim-
bangan bidang produksi, lingkungan dan sosial dalam tata kelola 
hutan menjadi perhatian dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari, jelas 
Haris.

Dikatakan Haris, sertifikat PHL perlu dipertahankan, sebab, den-
gan sertifikasi tersebut perusahaan akan mendapat manfaat positif 
dengan tambahan harga dalam penjualan kayu. Ini penting dalam 
perjalanan perusahaan kedepan. Demikian pula terhadap ma-
syarakat. Dalam PHL  setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan 
masyarakat akan senantiasa dilibatkan sesuai tugas dan fungsi ma-
sing-masing. Hal demikian untuk menanamkan keberpihakan dan 
kepedulian masyarakat pada aktifitas perusahaan. 

Sementara, Lead Auditor PT. Mal. Taufik Margani, menyampai-
kan, kunjungan rutin tahunan atau biasa disebut audit surveillance 

bermanfaat untuk perusahaan (Perhutani). Audit ini bertujuan untuk 
melihat konsistensi Kebonharjo dalam menerapkan standard PHL. 
Misalnya, bagaimana Kebonharjo melaksanakan peraturan-per-
aturan terkait pengelolaan hutan. Bagaimana penggunaan logo 
Forest Stewardship Council (FSC)  di produk-produk perhutani dan 
lainnya.

Lanjut Taufik, untuk tahun ini, standard yang dinilai meliputi prin-
sip 4 (aspek social dan tenaga kerja), prinsip 6 (aspek lingkungan), 
prinsip 7 (manajemen plan), prinsip 8 (pemantauan, pengukuran 
dan evaluasi) dan prinsip 10 (hutan tanaman). Berdasarkan audit 
yang kita lakukan selama empat hari KPH Kebonharjo berhasil 
mempertahankan sertfikat PHL, meski dengan beberapa catatan 
yang perlu mendapat perhatian dan tindakan. 

Kom. Kbh/Damien
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Ground Breaking Crash 2014
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Perhutani Kebonharjo di penghujung tahun 2014 mengadakan 

kegiatan bersama stakeholder lingkup kecamatan Sale bertajuk 
Ground Breaking Crash 2014  di petak 164 RPH Ketodan BKPH 
Sale (23/12/2014).

Ground Breaking Crash atau lebih dikenal dengan sebutan 
penanaman bersama melibatkan Muspika Sale, segenap LMDH 
dalam pangkuan wilayah Kebonharjo, Sale Creative Community 
(SCC), Normalisasi Indahnya Lingkungan (NIL), Sumber Mulya Kre-
atif Unggul Terdepan (Skuter), Pramuka Saka wana Bhakti Pangsus 
Sale, para pesanggem dan sejumlah tokoh masyarakat serta tokoh 
agama .

Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, mengatakan, hutan 
itu tidak hanya kepentingan Perhutani saja, melainkan merupakan 
aset negara yang harus dijaga dan pelihara bersama-sama. Maka 
dalam penanaman bersama tersebut Perhutani mengajak masyara-
kat dan para stakeholder untuk  mewujudkan hutan lestari demi 
kesejahteraan masyarakat.

Serangkaian bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini meru-
pakan akibat dari rusaknya alam, termasuk didalamnya hutan. 

“ Berkaitan dengan hal tersebut perlu bagi kita untuk menjaga 
keberadaan hutan. Menjaga dan memelihara tegakan yang ada. 
Dengan gerakan bersama penanaman ini maka berbagai manfaat 
dapat diperoleh,” tegas Haris.

Berbagai macam bibit tanaman, seperti Jati, Mahoni, Kesambi 
dan jenis rimba lain ikut mewarnai penanaman di petak seluas 1,1 
ha tersebut. Kegiatan bersama ini bertujuan selain untuk mem-
pertahankan kelestarian hutan, juga, sebagai upaya menggalang 
kekompakan dengan masyarakat dalam menjaga keamanan hutan 
sebagai asset Negara. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Gerakan Tanam Bersama
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH  Kediri bersama keluarga besar Pondok  

Modern Sumber Daya Attaqwa Tanjung Anom Nganjuk  pada 21 De-
sember lalu melakukan penanaman bersama. Acara yang di helat 
dengan tema Ceremonial Sumber Mata Air ini dihadiri kurang lebih 
1000 Orang diantaranya Santri, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat 
sekitar hutan,

Acara yang digelar di petak 84 e RPH Salam Judeg BKPH Pace 
KPH Kediri ini disamping menanam jenis kayu-kayuan juga mena-
nam buah-buahan kurang lebih 1500 pohon yang di tanam.

Dalam sambutanya Administratur KPH Kediri, Maman Ros-
mantika S.Hut mengatakan untuk senergitas antara Perum Per-
hutani dengan Pondok Pesantren perlu ditingkatkan terus guna 
untuk memberi pencerahan masyarakat sekitar hutan,dan memberi  
idokasi dan sosialisasi tentang pentingnya lingkungan terutama hu-
tan agar sesuai Visi Misi Perum Perhutani membangun hutan untuk 
kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. 

Sementara pengasuh pondok pesantren KH. Zoharul Arifin 
dalam sambutannya mengatakan bahwa menanam juga merupakan 
ibadah karena  yang  ditanam akan bermamfaat kepada umat yang 
ada di bumi ini. 

Sementara itu di tempat terpisah Perum Perhutani KPH Kediri 
bersama Pemkab Trenggalek juga mengadakan menanam bersama 
terkait peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Gerakan 
Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon  Obit. Kegiatan dibuka oleh 
Kepala Dinas Kehutanan Ir Joko Surono. Ia mengatakan bahwa ke-
lestarian hutan dan lingkungan adalah bertanggung jawab bersama 
bukan jadi bukan saja jadi tanggungjawab Perum Perhutani. 

Sementara Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika 
S Hut juga menekankan kepada jajarannya agar pandai-pandai 
merangkul masyarakat sekitar hutan. Dikatakan untuk sukses tanam 
KPH Kediri pada 2014  menanam  tak kurang dari satu juta dua ratus 
plances di Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan serupa menanam bersama juga dilakukan dengan TNI 
Polri di petak 128 c Resort Pemangkuan Hutan RPH Pojok Bagian 
Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Kediri  Sumber Bentis Man-

yaran Kec Banyaan Kediri.
Tampak juga teribat dalam kegiatan itu, Forpimda Kabupaten 

Kediri, LMDH dan tokoh masyarakat kurang lebih 500 orang 

Sosialisasi penanganan bencana
Pada kesempatan lain dari KPH Kediri dilaporkan juga telah 

melakukan sosialisasi penanganan bencana alam bekerjasama 
dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Trenggalek.

Petugas sangat perlu diberi pembekalan tentang penanganan 
bencana alam baik tanah longsor, banjir maupun bencana yang 
lain sehingga punya skill di bidang evakuasi penanganan bencana 
alam.Acara tersebut dihadiri kurang lebih 50 Orang petugas Perum 
Perhutani. 

Kepala BPBD Kabupaten Trenggalek, Drs Djoko Rusianto 
mengatakan penanganan kejadian bencana  wilayah kerja  secara 
menyeluruh Kabupaten Trenggalek ,dan BPBD memiliki satuan 
petugas Tim Reaksi Cepat TRC yang menyebar di seluruh wilayah 
kecamatan Kabupaten Trenggalek terdiri dari intansi antara lain 
Polisi,TNI dan Sukarelawan Masyarakat.

Kabupaten Trenggalek  kurang lebih 62 ribu hektar atau ham-
pir separo dari wilayah Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah 
hutan  dan semuanya rawan bencana sehingga Perhutani tidak 
mungkin bekerja sendiri harus koordinasi dengan pihak lain baik 
SAR maupun BPBD.

Dikatakan, menurut Djoko pada dasarnya Perum Perhutani 
sudah banyak membantu yaitu dibidang reboisasi itu sudah cukup 
memberikan kontribusi pencegahan bencana alam. 

Kom. Kdr/Jufri.

Gerakan Kerok Getah
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani ke depan tidak mungkin lagi terus mengandal-

kan pendapatan dari kayu, getah pinus adalah komoditas terbesar 
kedua setelah kayu. Maka produksi getah kini lebih dioptimalkan 
produksinya.

Target produksi getah pinus KPH Kediri 2014 sebesar 9.609.622 
kg realisasi produksi sampai dengan periode II Nopember 2014 
mencapai 8.787.099 Kg (91,4 %), sedangkan target produksi BKPH 
Kampak tahun 2014 sebesar 1.803.424 Kg realisasi produksi sam-
pai dengan periode II Nopember 2014 sudah mencapai 2.004.944 
Kg atau 111,2 %.

Kendala klasik produksi getah pinus menjelang akhir tahun 
adalah kendala musim hujan dan persaingan dengan kegiatan per-
tanian, karena biasanya penyadap meninggalkan lokasi sadapan 
untuk menanam padi maupun polowijo.

Salah satu upaya yang dilakukan BKPH Kampak maupun KPH 
Kediri secara umum untuk tetap menjaga ritme produksi sehingga 
tidak terjadi penurunan produksi yang drastis yaitu dengan melak-

sanakan “Gerakan Kerok Getah” atau “GKG” dengan memakai alat 
kerok “Suru”. 

Alat ini terbuat dari pipa galpanis yang dipotong miring me-
nyerupai bambu runcing. Alat ini cukup efektif untuk melakukan 
kerok getah karena sekali kerok mendapatkan getah hampir 1 
tempurung,sehingga petani sadapan bisa bernafas lega atau terse-
nyum dengan penemuan alat tersebut. 

Kom.Kdr/Jf

Sosialisasi Bahaya 
Psykotropika

PERUM Perhuta-
ni KPH Kediri beker-
jasama dengan BNN 
Kabupaten Treng-
galek mengadakan 
sosialisasi Pencega-
han Pemberantasan 
Penya lahgunaan 
dan Pereda-
ran Gelap Narkoba 
(P4GN) pada 19 
Desember 2014 
lalu. Kegiatan diikuti 
segenap karyawan 
dan karyawati meli-
puti Asper sedrajat, 
KRPH dan karyawan 
lain tak kurang dari 
60 peserta. Administratur KPH Kediri Maman Rosmantika S.Hut. 
melalui wakilnya Andi Iswindarto S.Hut mengatakan acara tersebut 
digelar guna memberi pemahaman kepada karyawan dan karyawati 
tentang bahaya psycotropika atau obat-obatan terlarang sejenis 
narkoba dan memberikan adaptasi dan edukasi karyawan dan kelu-
arganya agar menjaga sedini mungkin tentang bahaya narkoba.

Sementara Kepala Badan Narkotik Nasional Kabupaten Treng-
galek I Made Arjana SH MH  meminta agar masyarakat Kabupaten 
Trenggalek umumnya dan karyawan/kayawati khususnya agar 
menjauhi obat-obatan terlarang psykotropika karena narkoba bisa 
mebuat kehancuran baik di masyarakat maupun di dalam keluarga. 
Usai sosialisasi dilanjutkan tes urine kepada segenap karyawan/
karyawati dan hasilnya  negatif. 

Kom.Kdr/Jf.

Santunan Tali Asih 
untuk Penyadap

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan memberikan  santunan 

untuk penyadap almarhum Darmun (44), warga Desa Kebondalem 
Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara yang meninggal du-
nia (1/12).

Dana santunan sebesar Rp 3 juta diberikan langsung 
Administratur/KKPH Kedu Selatan,  Toni Suratno dan diterima oleh 
Ny Darmun  bersama anak-anaknya.

Toni menyatakan atas nama Perum Perhutani ikut berbelas-
ungkawa atas meninggalnya Darmun. Semoga Almarhum diam-
puni dosa-dosanya dan diberikan tempat terbaik disisi-Nya serta 
diberikan kekuatan dan keikhlasan lahir batin semua keluarga yang 
ditinggalkan.

Toni berharap santunan itu bisa sebagai tali asih, meski jum-
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lahnya tidak seberapa.
Ny Darmun sendiri menyatakan bersyukur dan berterimakasih 

kepada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan  atas bantuan itu.  
Kom.Kds/Agus

Pembinaan Kesamaptaan 
Polhuter Purwodadi

KPH PURWODADI DIVRE JATENG
KPH Purwodadi pada 18 Desember 2014 melakukan Pembinaan 

Polhuter  yang dikemas dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan 
dan Kesamaptaan Polhuter Perum Perhutani KPH Purwodadi, untuk 
mewujudkan pengelolaan Hutan Lestari.

Acara tersebut dibuka oleh Administratur/ KKPH Purwodadi, Pri-
hono Mardi.S.Hut yang dihadiri pula Dandim 0717 Purwodadi Letkol. 
Infantri. Jaelan, Kabid Humas Polres Grobogan AKP Sudarwati dan 
Asper beserta segenap KRPH sewilayah KPH Purwodadi.

Dalam sambutannya Prihono Mardi.S.Hut, berpesan kepada 
para peserta Kesamaptaan agar selalu siap dan selalu berkoor-
dinasi, baik dengan jajaran stakeholder maupun dengan jajaran 
Perhutani. Ditegaskan Prihono. acara tersebut diadakan untuk 
mengukur kesamaptaan tingkat kekuatan fisik, guna peningkatan 
perlindungan hutan.

Usai pembinaan kepada segenap peserta juga dilakukan berb-
agai test phisik kesehatan.

Kom.Pwd/Agus

Merajut Kebersamaan 
Dengan Aksi Sosial

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH)Mojokerto merajut kebersamaan dengan 

para pihak keamanan; TNI Kodim 0815 dan Polisi Resort Kota Mo-
jokerto dengan aksi sosial donor darah, di Aula Kantor Perhutani 
Mojokerto, 5 Desember 2014.

Aksi ini merupakan program rutin tiga bulanan dimana pelaksa-
naannya bergantian dan difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia 
(PMI) Unit Pelayanan Transfusi Darah (UPTD) Kota Mojokerto.

Rasa solidaritas dan peduli sesama tampaknya nyata terlihat 
disegenap pimpinan dan anggota, baik itu TNI/Polri maupun Per-
hutani.  

“ Wujud nyata kepeduliannya yaa donor darah ini”, ungkap Eko 
Wahyudi, Kom. KPH Mojokkerto yang juga pendonor sekaligus ini-
siator acara ini.

Berjuta manfaat dapat dipetik dari donor darah secara rutin, 
diantaranya; jantung sehat, menghindari stroke, memperbarui sel 
darah, menstabilkan tekanan darah, menurunkan risiko penyakit 
kronis dan banyak manfaat lainnya. Dia sendiri mengaku rutin dan 

Administratur KPH Purwodadi saat membuka acara kesamap-
taan, disampingnya Dandim 0717 Purwodadi

aktif  donor darah, kali ini tercatat yang ke-99. 
“Di waktu sehat, mengapa tidak kita gunakan berbagi untuk 

sesama ?”, ujar Eko seolah bertanya.
 “Bisa menambah teman dan kolega lagi, kita lihat betapa 

antusiasnya kebersamaan mereka”, tandasnya seraya menunjuk 

kerumunan anggota TNI/Polri dan rimbawan (karyawan Perhutani) 
asyik bercengkrama menunggu giliran donor sambil minum kacang 
hijau yang disediakan. 

Disamping itu, para pimpinan bisa bertatap muka secara rutin 
dalam ajang non formal untuk memantapkan langkah-langkah strat-
egis terkini. “Dengan suasana yang cair tapi hangat,” imbuhnya.

Sementara itu Direktur PMI Kota Mojokerto, dr. Widyastuti 
mengharapkan kegiatan yang dipelopori Perhutani, Kodim 0815 dan 
Polresta Mojokerto terus berlanjut tiap kurun tiga bulanan.

Perlu disampaikan agar pendonor sukarela semakin mening-
kat dan tentunya berkontribusi menyelamatkan nyawa seseorang. 
Ia mengatakan bahwa PMI mengemban tanggung jawab untuk 
memenuhi stok persediaan darah yang dibutuhkan baik kuantitas 
maupun kualitas. “Setetes darah Anda adalah nyawa bagi yang 
membutuhkan”, pungkas dr. Wid.

Kom Mjk/Eko Eswe

Bantuan untuk Korban
Longsor  Banjarnegara
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Jajaran rimbawan Perum Perhutani KPH Randublatung  telah 

mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban longsor di Keca-
matan Karang kobar , Kabupaten Banjarnegara  berupa pakaian 
pantas pakai dan sembako (24/12) lalu.

Bencana tanah longsor yang menimpa warga Dusun Jem-

blungan, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar Banjarnegara 
menimbulkan rasa simpati jajaran Rimbawan Perhutani KPH 
Randublatung untuk memberikan bantuan guna meringankan be-
ban penderitaan yang dialami warga dusun jembkungan tersebut. 
Adapun bentuk kepedulian yang berhasil digalang  tersebut berupa 
bantuan pakaian pantas pakai dan paket sembako berupa beras 
yang dikirimkan per kurir kelokasi tersebut.

Administratur Perum Perhutani KPH Randublatung, Ir.Herdian 
Suhartono melalui Kepala Tata Usaha Rahardian Iskarimanto SE 
mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan rasa simpati kary-
awan Perhutani KPH Randublatung atas terjadinya musibah tanah 
longsor yang menimpa saudara kita yang ada di Banjarnegara. 
Adapun bantuan yang dikirim kan adalah pakaian anak – anak, pak-
aian dewasa,dab berbagai kebutuhan sehari – hari yang disesuai-
kan dengan kondisi mereka saat ini” kata Rahardian Iskarimanto.  
Dtambahkan  Rahardian Iskarimanto bahwa prosedur penyera-
han bantuan tersebut nantinya akan disalurkan melalui Perhutani 

Eko Terima Penghargaan
Dari Pakde Karwo 

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM - Sebagai bentuk apr-
esiasi sebagai Donor Darah Sukarela (DDS) yang sudah me-
nyumbangkan darahnya sebanyak 75 kali, Eko Wahyudi dari 
Perhutani KPH Mojokerto telah mendapatkan penghargaan 
serta lencana dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo dan Palang 
Merah Indonesia (PMI).

Saat ini, Eko telah mendonorkan darahnya yang ke-99. 
“ Menandakan pada tahun 2015 yang bersangkutan akan 

berangkat ke Jakarta untuk menerima anugrah Satyalencana 
Bakti Sosial dari Presiden Jokowi sebagai DDS yang telah me-
nyumbangkan darah 100 kali.” ungkap dr. Widyastuti, Direktur 
PMI Cabang Kota Mojokerto.

“Mendonorkan darah sebanyak 100 kali, tandanya sudah 
melakukan donor selama 24 tahun lebih. Selama itu pula pen-
donor secara terus menerus mendermakan darahnya untuk 
sesama manusia,” tambah Widyastuti di sela-sela acara aksi 
donor darah bersama rimbawan dan TNI/Polri di Kantor Perhu-
tani Mojokerto, (5/12).

Lebih lanjut Widyastuti, 100 kali mendonorkan darah untuk 
sesama, tandanya para pendonor sudah menyumbangkan 
darahnya sebanyak 30 liter. Bila dibandingkan dengan materi, 
mendonorkan darah tak dapat dibandingkan materi berapa pun 
nilainya.

Menariknya, saudara Eko adalah pendonor termuda yang 
telah mendonorkan darah 100 kali nantinya. Dimana di usia 42 
tahun telah donor 100 kali. 

“Artinya sejak usia 17 tahun, masa SLTA dia sudah menjadi 
DDS, perlu dijadikan teladan bagi generasi muda saat ini”, te-
gas Widyastuti mengapresiasi.

“Selain sebagai pelopor juga berhasil menularkan “virus-
virus” kemanusiaan untuk senantiasa berbagi”, tambah Bu Wid 
panggilan akrabnya.

Tahun 2014, PMI Kota Mojokerto memberangkatkan 7 
orang DDS 100 kali untuk menerima Satyalencana Bakti Sosial 
dari Presiden RI. 

Kom Mjk/Eko Eswe
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KPH Banyumas Timur yang diterima oleh Asisten Perhutani yang 
berkedudukan di kabupaten Banjarnegara. 

“ Pendistribusian bantuan tersebut nantinya akan dilakukan 
oleh jajaran Perhutani yang berada di kabupaten Banjarnegara , hal 
tersebut karena mereka ( rimbawan ) yang berada disana lebih tahu 
peta lokasi bencana alam tanah longsor secara tepat , dan pembe-
rian bantuan ini semoga bisa secepatnya disalurkan kepada pihak 
yang terkena musibah “ kata Rahardian Iskarimanto. 

Kom.Rdb/Andan 

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Perum Perhutani Pekalongan Barat membantu sembako untuk 

korban pengungsi bencana tanah longsor Desa Sampang Keca-
matan Karangkobar. Bantuan diserahkan di Posko Satgana Perum 
Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Karangko-
bar Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyumas Timur (16/12).

Sembako sangat dibutuhkan bagi seribu lebih pengungsi asal 
warga dukuh Jemblung desa Sampang Kecamatan Karangkobar 
Kabupaten Banjarnegara. Tidak kurang dari 100 orang pengungsi 
anak-anak dan orang tua tinggal di Posko Satgana kantor Asisten 
Perhutani BKPH Karangkobar. 

Bantuan berupa dua kuwintal beras, satu kwintal gula pasir, 25 

dos mie instan dan 10 dos air mineral. Diserahkan secara simbolis 
oleh Kaur Humas KPH Pekalongan Barat, Tofik Purwa mewakili 
Administratur KPH Pekalongan Barat, Anton Fadjar Agung Susetyo 
S.Hut.

Diterima oleh Asper Karangkobar Taufik Hidayat atas nama 
masyarakat dukuh Jemblung Desa Sampang, dengan disaksikan 
petugas P2TP2A Kabupaten Banjarnegara Sri Listyaningsih. 

Bantuan di Posko Satgana Perum Perhutani BKPH Karangkobar 
terus mengalir, datang dari berbagai daerah. Kegiatan penerimaan 
ditangani oleh jajaran rimbawan BKPH Karangkobar dengan dibantu 
dinas/instansi terkait.

Kom.Pkb/Tofikpurwa

ERCI Tanam Pohon
Di Lingkungan WW Guci

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
 ERCI (Ertiga Club Indonesia) sambangi Wana Wisata Guci be-

berapa waktu lalu dalam rangkaian touring pelestarian lingkungan. 
Diikuti puluhan peserta datang dari berbagai kota seperti Jakarta, 
Bandung,  Cirebon, Tegal dan sekitarnya..

Touring dengan menggelar penghijauan lingkungan di sekitar 

hutan WW Guci masuk Desa Losari Kecamatan Bojong dengan 
kegiatan penanaman. Tanaman yang ditanam jenis jati, mahoni, 
sengon dan kelengkeng. 

ERCI tiba di Guci diterima Adm KPH Pekalongan Barat Anton, 
Fadjar Agung Susetyo, Waka Adm/KSKPHHaris Setiana dan Kasi 
PSDH Bagas Avianto serta jajaran Asper BKPH Bumijawa. 

“Menanam pohon merupakan kegiatan positif. Melalui kegiatan 
taman pohon tidak hanya bersilaturahmi untuk kebersamaan tetapi 
wujud kepedulian demi kelestarian hutan sebagai simbol kehidupan 
demi anak cucu dimasa mendatang,” kata Anton dalam ungkapan 
penyambutannya.

Sementara itu Arief Gunadibrata, CEO dan Presiden Direktur 
PT Topindo Atlas Asia turut mengapresiasi kegiatan positif yang 
dilakukan setiap komunitas otomotif di Indonesia, termasuk kegiatan 
tanam 1000 pohon yang dilaksanakan oleh ERCI di Tegal. 

Kom.Pkb/Tofikpurwa 

Dana PKBL untuk 
Enam Mitra Binaan

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Perhutani KPH Pekalongan Barat membagikan dana pinjaman 

lunak (PKBL) kepada masyarakat. Penyerahan dilakukan di Aula 
KPH Pekalongan Barat oleh Administratur Anton Fadjar Agung 
Susetyo,S.Hut. 

Administratur Perhutani Pekalongan Barat Anton Fadjar Agung 
Susetyo mengatakan bahwa dana bantuan pinjaman lunak tersebut 
diberikan untuk masyarakat, baik kelompok maupun perseorangan 
kepada mereka yang sudah memiliki usaha ekonomi. Seperti pe-
ternak kambing, jasa, home industry dan LMDH yang betul-betul 
memerlukan kucuran biaya untuk memajukan usahanya.

Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang 
digulirkan Perhutani KPH Pekalongan Barat tahun 2014 sebesar Rp 
63,6 juta. Disalurkan kepada enam mitra binaan masing-masing Rp 
24.206.323 untuk dua LMDH, Rp 29.655.310 untuk dua peternak 
kambing, Rp 4.924.715 untuk usaha batik tulis dan Rp 4.834.398 
untuk bengkel sepeda motor. 

Perhutani Pekalongan Barat sejak tahun 1992 sampai saat ini 
sudah menggulirkan dana CSR sebesar Rp 1,7 miliar kepada 245 
mitra binaan.

 “Karena itu saya mengajak masyarakat yang menerima pinja-
man dana PKBL. Untuk bisa memanfaatkan dan mengelola dana 
yang diterima dengan baik, dan untuk memajukan usahanya se-

hingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Ini bukan hibah 
tapi harus dikembalikan dengan bunga yang sangat rendah yakni 
hanya 6% setahun atau 0,5% per bulan,” kata Anton.

Lebih lanjut Anton berpesan kepada para mitra binaan Perum 
Perhutani yang tersebar di Kabupaten Tegal, Brebes dan Pemalang, 
untuk saling  menjalin kerjasama yang baik untuk melestarikan hu-
tan di sekitar tempat tinggal.

“ Hutan harus di jaga bersama agar lestari demi anak cucu,nya” 
ujarnya. 

Kom.Pkb/Tofik

PKBL untuk Renovasi Masjid
KPH PADANGAN DIVRE JATIM - KPH Padangan baru – baru 

ini menggulirkan Dana Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) untuk 
renovasi Masjid di Desa Kalisumber dan Desa Margomulyo.

Penyerahan dana tersebut dilaksanakan di ruang Posko Hijau 
kantor Perum Perhutani KPH Padangan  oleh Waka Administratur 
Padangan Timur Maman Hermana, S.Hut selaku Ketua Tim PKBL 
kepada masing – masing ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) pemangku desa hutan.

Suripman, Ketua LMDH Indah Bersemi Desa Kalisumber Keca-
matan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro menerima Dana Bantuan 
Lingkungan sebesar Rp 10 juta dan Sumiran, Ketua LMDH Margo 
Wono Lestari Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabu-
paten Bojonegoro menerima Rp 5 juta.

Dikatakan oleh Ketua Tim PKBL, Maman Hermana, S.Hut, 
diharapkan dana tersebut dapat memberikan manfaat postif bagi 
kesejahteraan masyarakat sekitar hutan khususnya dalam melak-
sanakan ibadah serta selalu bekerja sama dengan Perum Perhutani 
KPH Padangan dalam menjaga, melestarikan serta turut mengelola 
hutan.

Audit FSC
Dikesempatan lain dar KPH Padangan pada 24-27 Desember 

2014 juga berlangsung Audit FSC Controlled Wood yang sebelum-
nya juga dilakukan konsultasi publik yang berlangsung 10 Desem-
ber 2014. Kegiatan konsultasi publik tersebut bertujuan untuk saling 
berbagi informasi antara Perum Perhutani KPH Padangan  dan 
stakeholder dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Kom. Pdg/A3

Diklat Pratugas Calon 
Karyawan SMK-SMA
PUSDIKBANG SDM MADIUN
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang fresh, 

idealis dan kompeten di tubuh Perum Perhutani, Direksi Perum 
Perhutani mengadakan rekruitmen dari SMK dan SMA secara ter-
buka. Sesuai dengan skema Diklat dari Direksi, para calon pegawai 
ini menjalani masa orientasi perusahaan di Pusdikbang SDM atau 
yang dikenal sebagai Diklat Pratugas, dengan harapan para calon 
pegawai akan mengenal perusahaan dengan lebih baik sehingga 
mereka benar-benar siap menjalankan tugas di lapangan. Mater-
inya lebih ditekankan pada praktek langsung di lapangan, antara 
lain tata cara kerja di Perhutani dan dilengkapi dengan magang di 
KPH sebagai satuan unit kerja dimana sebagian besar mereka akan 
ditempatkan. 

Diklat Pratugas dibuka oleh Direktur Umum Perum Perhutani 
pada tanggal 10 Nopember 2014 dan pada tanggal 23 Desember 
2014, dilakukan pelepasan magang oleh Kepala Pusdikbang SDM 
ke beberapa KPH baik Divre Jateng, Divre Jatim dan Divre Janten. 
Pada penyelenggaraan Diklat Pratugas ini juga Pusdikbang SDM 
memulai proses registrasi secara online untuk memudahkan doku-
mentasi data. 

Kom.Pusdikbang/Atik

Siswa PMK Adakan 
Kajian Praktek

 
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Sebanyak 14 orang siswa Pendidikan Menengah Kehutanan 

dari Pusat Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
( PUSDIKBANG SDM ) Madiun, mengadakan kajian praktek kerja 
lapangan yang dilakukan di Kantor Perhutani KPH Randublatung. 

Praktek kerja lapangan bagi siswa Pendidikan Menengah Ke-
hutanan merupakan salah satu mata kuliah lapangan yang harus 
ditempuh masing – masing siswa, kegiatan ini merupakan imple-
mentasi ilmu kehutanan yang didapat di Kampus Pusat Pendidikan 
dan Pengembangan Sumber daya manusia  Perhutani yang berada 
di Madiun.

 Dalam melakukan kajian tersebut masing – masing siswa 
melakukan pemaparan hasil kerja selama melakukan magang pada 
masing – masing Resort Pemangkuan Hutan ( RPH ) yang ada di-
wilayah kerja Perum Perhutani KPH Randublatung.

Kepala Biro Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan PUS-

DIKLATBANG SDM Madiun, Ir Urip Indera Nurvana Msi, disela 
sela acara pemaparan siswa tersebut mengatakan bahwa  tujuan 
diadakan pemaparan hasil kerja ini adalah untuk menilai kesiapan 
masing-masing siswa dalam menganalisa dan mengevaluasi sistim 
pekerjaan yang ada di Perum Perhutani. Khususnya tempat dimana 
siswa melakukan praktek kerjanya.

“  Hal ini perlu dilakukan  karena kedepan siswa disiapkan se-
bagai pejabat Kepala Resort Pemangkuan Hutan ( KRPH ) yang 
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merupakan jenjang  jabatan ujung tombak pada struktur Perhutani, 
“ jelasnya. 

Ditambahkan bahwa rumusan hasil kerja yang dilakukan pada 
masing masing KPH tersebut nantinya juga akan dibahas di kampus 
secara bersama, sehingga hasil akhir dari semua pemaparan terse-
but dianalisa bersama sehingga dicapai kesimpulan secara umum 
yang nantinya bisa dijadikan bahan acuan bagi masing – masing 
siswa dalam melakukan pekerjaan dilapangan setelah usai dari 
program pendidikan ini yang mengarah pada profesionalitas masing 
masing individu. 

“ Misi yang di emban oleh Pusdikbang SDM Madiun ini adalah 
mencetak tenaga profesional untuk mengelola hutan secara lestari” 
Kata Urip Indera Nurvana.

Dalam pemaparan kajian praktek kerja tersebut materi pokok 
yang dibahas adalah Kelola Sosial, kelola lingkungan serta ke-
lola Produksi  dimana  ketiga kelola tersebut merupakan pilar yang 
menunjang pengelolaan hutan secara lestari. 

Kom.Rdb/Andhan.S

Pelatihan dan Sertifikasi 
Pengadaan Barang dan Jasa

PUSDIKBANG SDM PERHUTANI
Untuk mendukung implementasi GCG dalam berbagai proses 

bisnis Perum Perhutani pada tanggal 30 November 2014 hingga 2 
Desember 2014 diadakan program Sertifikasi Pengadaaan Barang 
dan Jasa bertempat di Pusdikbang SDM, diikuti 75 peserta, dibuka 
oleh Direktur Umum. Ujian sertifikasi bertujuan untuk standarisasi 
kinerja karyawan bidang Pengadaan Barang & Jasa sesuai dengan 
kompetensi yang dipersyaratkan.  Hal ini disampaikan oleh Direktur 
Umum Perum Perhutani disaat pembukaan sertifikasi Pengadaan 
Barang dan Jasa. Selain itu, beliau juga menyampaikan pentingnya 
sertifikasi kompetensi untuk menghadapi tantangan global MEA di 
tahun 2015. 

Kom.Pusdikbang SDM/Atik

Ground Breaking 2014
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Pelaksanaan  penanaman perdana ( ground breaking ) tanaman 

kehutanan tahun 2014 pada Perum Perhutani KPH Randublatung 
dilakukan di petak 66 RPH Kedungringin BKPH Ngliron. Pelaksa-
naan Penanaman perdana tersebut di barengkan pula dengan peny-
erahan Surat Keputusan kenaikan pangkat kepada 61 karyawan . 

Penyerahan surat Keputusan Kenaikan pangkat berkala bagi 
61 rimbawan mulai drai golongan I sampai dengan Golongan III, di-
lakukan di kawasan hutan Pt.66 RPH Kedung ringin , BKPH Ngliron. 
Pelaksanaan tersebut terkesan istimewa karena yang bertugas 
sebagai Pemimpin Upacara adalah dari Unsur Karyawati , karena 
bersamaan dengan hari Ibu Nasional ke 86 yang diperingati secara 
serempak di masing – masing daerah. 

Pada kesempatan tersebut Administratur Perhutani KPH Ran-
dublatung Ir. Herdian Suhartono mengatakan bahwa “  kegiatan 
penanaman tanaman kehutanan di kawasan hutan Perhutani KPH 
Randublatung tersebut memang sengaja kita libatkan para pihak 
yang berkepentingan ( Stake Holder ) yang ada , karena dalam 
sistim PHBM yang merupakan sebuah sistim sosial kemasyaraka-
tan  Perhutani tidak bisa sendiri dalam pengimplementasian sistim 
tersebut , perlu sinergitas anat pihak yang terkait sehingga kedepan 
peran dan manfaat  hutan bagi masyrakat secara umum akan sema-
kin terlihat baik dari Aspek  sosial, produksi dan lingkungan .   

Dari sisi teknis kehutanan khususnya bidang tanaman , utuk 

jenis tanaman jati yang ditanam adalah dari varietas unggul hasil 
rekayasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Perhutani  
dengan keunggulan tanaman cepat besar dan umurnya pendek 
“ jelasnya. lebih lanjut dikatakan Herdian Suhartono bahwa untuk 
mencapai hasil maksimal yang diharapkan tersebut tentunya petu-
gas lapangan dan semua jajaran rimbawan selalu mengawal ke-
berhasilan tanaman hingga akhir daur , pola pengawasan tersebut 
mengacu pada standart operasional penanaman jati Plus Perhutani 
yang sudah dipegang oleh masing – masing petugas lapangan yang 
menangani. 

Peserta  penanaman perdana ( ground breaking ) yang dilaku-
kan di Petak 66 RPH Kedung ringin tersebut tersebut selain diikuti 
oleh Jajaran rimbawan KPH Randublatung juga diikuti oleh Muspika 
Randublatung, LMDH yang mempunyai wiilayah pangkuan dan Per-
satuanh Isteri Rimbawan Randublatung, dan stake holder lain.

“ Keterlibatan stake holder tersebut  dalam sistim PHBM ,  di-
mana salah satu unsur penunjang adalah keberhasilan  dalam 
membuat tanaman kehutanan,  dengan berperan aktif stake holder 
tersebut tentunya sangat membantu dalam membangun hutan se-
cara lestari dan menciptakan kelestarian lingkungan secara umum, 
“ kata Herdian Suhartono. 

Kom.Rdb/Andan

Adventure Trail Jelajah Hutan
KPH TUBAN DIVRE JATIM - Kepala Biro Perlindungan SDH 

dan Kelola Sosial Divisi Regional Jawa Timur, Susilo Budi Wacono 
beserta Administratur KPH Tuban, Riyanto Yudhotomo dan jajaran 
pejabat KPH Tuban ikut berpartisipasi dalam Adventure Trail Bumi 
Wali dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Tuban ke -721. 

Acara yang dibuka oleh Bupati Tuban, Fathul Huda dari alun-alun 
kota  Tuban dan diikuti tak kurang dari 1000 peserta itu selanjutnya 
bergerak menyusuri kawasan hutan KPH Tuban. Yakni kawasan 
hutan RPH Pakah, Ngembes, Suruhan wilayah BKPH Plumpang. 
Kemudian menembus hutan RPH Kareyan dan RPH Sombongrejo 
BKPH Jadi  dan kembali menuju finish di alun-alun kota Tuban. 

Kom.Tbn/Suep

Gerakan 200 Ribu Biopori
KPH TUBAN DIVRE JATIM 
Bupati Tuban, Fathul Huda Mencanangkan Gerakan Penana-

man 200 ribu Biopori dan Program Gerakan Desa Perkasa, Produk-
tif, Kokoh dan Sejahtera di alun-alun Kabupaten Tuban (17/12).

Bupati Tuban, Fathul Huda mengatakan kegiatan pencanangan 
gerakan menanan 200 ribu biopori ini rutin dilaksanakan setiap 
tahun sebagai langkah untuk menjaga lingkungan. Selain itu juga 
sebagai sarana edukasi peningkatan kepedulian berkemandirian 
masyarakat akan pentingnya menanam biopori disetiap lingkungan-
nya masing-masing dan memelihara secara berkelanjutan sekaligus 
mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melakukan penana-
man dan pemeliharaan biopori secara berkelanjutan.

Disamping itu penanaman biopori ini harus diarahkan ke anak-
anak didik di sekolah 
– sekolah adiwiyata, 
BUMN, BUMD, Peru-
sahaan-perusahaan, 
dan masyarakat yang 
mengajukan IMB wa-
jib menanam biopori.  
Biopori merupakan 
teknologi yang tepat 
guna dan ramah ling-
kungan berguna untuk 
meningkatkan daya 
resapan air, merubah 
sampah organik men-
jadi kompos, mengu-
rangi emisi gas rumah 
kaca ( CO2 dan metan 
), mencegah banjir lo-
cal dan meninggikan 
muka air tanah dan 
cadangan air tanah. 

Pada kesempatan 
ini Fathul Huda secara 
simbolis memberikan 
5 alat biopori kepada 
kepala kelurahan Sen-

dangharjo, Baturetno, Sidorejo, Perbon, Sebagai tanda dimulainya 
Pencanangan gerakan menanam 200 ribu biopori bupati melepas 
balon.

"Kita harapkan dapat mencapai target baik yang di data oleh 
pemerintah, Non pemerintah dengan jumlah biopri yang ditanam di 
Tuban. Hal  yang tidak kalah penting dari penanaman biopori yang 
sudah kita lakukan yaitu pemeliharaan secara berkesinambungan 
tidak hanya sekedar menanam tetapi juga kita pelihara agar bio-
pori dapat bermanfaat dan berfungsi dengan baik. Pungkas Fathul 
Huda.  

Kom.Tbn/Suep

Pembinaan LMDH
PERUM Perhutani Tuban Laksanakan Pembinaan LMDH se 

BKPH Jadi  yang diikuti 70 orang dari 7 LMDH bertempat di petak 
27 RPH Sambongrejo, dilanjutkan Penanaman bersama bibit Stek 
Pucuk Jati (13/12 ).

Administratur/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo dalam arahan-
nya menyatakan bahwa soliditas (kebersamaan, kekompakan) dan 

integritas sangat penting, disamping itu mengajak semua pengurus 
dan anggota LMDH  untuk membuat tanaman yang lebih baik serta 
menanam holtikultura untuk kesejahteraan anggotanya. 

Melihat antusias para peserta serta untuk memotivasi diben-
tuknya sebuah Koperasi LMDH, acara tersebut akan diagendakan 
setiap bulan sekali.

Acara juga dihadiri oleh Wakil Administratur, Muchlisin Sabarna 
beserta segenap Asper/Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hu-
tan sampai Kepala Resort Pemangkuan Hutan sederajat ikut hadir 
dalam acara tersebut. 

Kom. Tbn/SP

Pengenalan
Penggunaan GPS 

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
 Guna pemantapan dan pembekalan kepada mandor agar mem-

peroleh ilmu yang harus diterapkan dalam bidang pekerjaan pena-
taan dan pengolahan hutan, KPH Lawu Ds mengadakan Pelatihan/
Job Training Perencanaan Hutan dan Pemahaman pengoperasian 
GPS (Global Positioning System). Pelatihan yang berlangsung di 
petak 40 d, RPH Cepoko, BKPH Ponorogo Timur, Kab Ponorogo 
bertujuan supaya dalam penataaan keluasan petak tanaman serta 
tebangan  diperoleh data akurat dan benar. 

Administratur/KKPH Lawu Ds Ir Nanang Sugiharto, MSI dalam 
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sambutannya selalu mengajak semua jajaranya untuk merawat 
hutan dan menata hutan dengan benar dan selalu di kontrol setiap 
harinya mengenai letak pal batas.

" Tanaman jangan sampai rusak dan menjaga kawasan hutan 
dengan sistim pengamanan. Para mandor sekarang harus bisa 
mengikuti perkembangan zaman yang serba cangih, serba elektron-
ik yaitu bisa membaca peta kawasan dengan mengunakan jaringan 
internet baik melalui GPS atau HP Android," ujar Nanang.

 Ditegaskan bahwa kita bekerja dengan alam oleh karena itu jan-
gan sampai alam di sia-siakan. Untuk itu Administratur senantiasa 
mengajak agar mengelola hutan dengan baik dan benar. 

Sebagai wujud kepeduliaan untuk mendukung kerja KRPH dan 
Mandor dikesempatan tersebut juga telah dibagikan tas kerja ( ran-
sel ) untuk membawa alat-alat kerja serta kelengkapan administrasi 
lainnya untuk selalu dibawa ke lapangan. 

Job Training Perencanaan juga diikuti Waka LLw,  Adi Nugroho, 
S.Hut , Waka Po – Pa, Dedy Nurhadi, S.Hut, Kasi PSDH Suliyanto, 
S.Hut, KTU, Dian Triatmoko SE, segenap Asper, KRPH, Mandor, 
KSPH II Madiun yang di wakili oleh Waka KSPH Joko Waluyo, KSS 
Wilayah, Agus Subianto.

Kedepan administratur menghimbau agar pekerjaan selalu 
didasari dengan surat perintah yang jelas sehingga dalam pelaksa-
naannya sesuai dengan harapan, jadi  pekerjaan kita tidak sia-sia 
dan harus koordinasi dengan Asper. Harapan terakhir semua man-
dor juga harus bisa mengunakan GPS untuk mengetahui keluasan 
hutan. .  

Kom.Lwu Ds/Eko,sp

Focus Discussion Group 
Rayon III Divre Jatim

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani rayon III KPH Kediri, Mojokerto, Nganjuk, Jom-

bang dan Blitar mengadakan Focus Group Discusion (FGD) pada 
4 Desember 2014 lalu di Aula Kantor KPH Kediri. FGD membahas 
peran LMDH sebagai mitra Perhutani yang harus ditumbuhkem-
bangkan.

Acara yang dihadiri Kepala Pusat Penelitian (Puslitbang) Perhu-
tani di Cepu, Ir Suwarno dalam sambutannya menegaskan bahwa 
LMDH merupakan mitra Perhutani yang harus di bangun dan di-
carikan trobosan-trobosan baru guna memperkuat perekonomian di 
tingkat bawah, kususnya masyarakat sekitar hutan

“ Agar LMDH tidak memikirkan sharing-nya saja tapi juga ikut 
memikirkan kelestarian hutannya bagaimana pun juga ikut bertang-

gung jawab terhadap keamananya,” ujarnya.
Diskusi yang di motori Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur 

ini juga menghadirkan nara sumber pakar LMDH Jawa Timur Agus 
Samsudin, mantan Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur. Dikatakan 
bahwa berhasil dan tidaknya LMDH tergantung bagaimana Adminis-
tratur dalam berhubungan dengan Forpimda setemat. 

“ Kalau hubunganya baik insya Allah LMDH kita akan mampu 
bersaing perekonomianya  ditingkat paling bawah ini, dan hutan 
kita menjadi lestari sesuai visi misi yang kita harapkan bersama,” 
jelasnya.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan bantuan pinjaman 
(PKBL) kepada dua LMDH masing-masing sebesar Rp 25 juta, yaitu 
LMDH Lancar Jaya BKPH Pare dan LMDH Sumber Lestari BKPH 
Tulungagung.

Kom.Kdr/Jf.

Dana CSR Perhutani 
Berbunga Ringan

KPH TUBAN DIVRE JATIM
Perum Perhutani menyadari bahwa keberlanjutan dari keuntun-

gan setiap bisnis dipengaruhi oleh praktik-praktik ketenagakerjaan 
dan kerja yang layak kepada karyawan di dalamnya. Aktivitas men-
jalin komunikasi baik dengan komunitas di sekitarnya, keberlanjutan 
dari lingkungan dan faktor-faktor lainnya, sehingga perhatian Perum 
Perhutani tidak hanya terimplementasi pada faktor keuntungan 
semata, melainkan juga terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan 
dan penjagaan hubungan baik dengan stakeholders di dalamnya.

"Keberlanjutan dari bisnis Perum Perhutani merupakan faktor 

fundamental yang menjadi perhatian dari perusahaan. Menyadari 
bahwa keberlanjutan dari bisnis ini dipengaruhi oleh aspek ekonomi, 
sosial dan lingkungan, perusahaan berupaya untuk tetap menjaga 
eksistensi bisnis dengan berlandaskan pada semangat baru mem-
perkuat kebersamaan dalam membangun dan memajukan usaha, 
termasuk kebersamaan dalam mengambil setiap keputusan sebagai 
landasan aktivitas dalam menjaga keberlanjutan dari bisnis yang 
dijalankan," ungkap Ir. Riyanto Yudhotomo, Administratur/KKPH 
Tuban saat ditemui BINA belum lama ini.

Menurutnya Perhutani percaya bahwa melalui aktivitas keber-
lanjutan yang dikemasi dalam program Tanggung Jawab Sosial 
Lingkungan dan tanggung jawab terhadap pertumbuhan perusa-
haan tumbuh dan berkembang dari akar yang sama atau dengan 
kata lain bahwa kepentingan akan keberlanjutan terhadap per-
tumbuhan perusahaan dan tanggung jawab perusahaan terhadap 
lingkungan merupakan dua usaha yang dilakukan oleh Perusahaan 
yang datang dari visi yang sama dan saling melengkapi.

"Sebagai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan Perum 
Perhutani menyerahkan bantuan dana Corporate Social Responsi-
bility (CSR) untuk kegiatan bakti sosial tahun 2014 kepada 2 orang 
dari LMDH dan 2 orang peternakan kecil, 2 orang usaha catering 
dan seorang pengusaha catering," kata Sulasno KSS PHBM melan-
jutkan keterangan Adm Tuban ini 

Ir. Puguh Budi Santoso, Kasi PSDH Tuban menambahkan untuk 
tahun ini KPH Tuban telah menggelontorkan dana bantuan CSR 
berupa pinjaman lunak sebanyak Rp 80 juta rupiah. 

Ketika BINA menemui salah seorang peminjam dana ini, Santo-
so, 64 tahun dari LMDH Wono Ngremboko mengungkapkan bahwa 
nilai bunga kredit dari Perhutani adalah paling kecil. 

"Memang bunganya hanya 0,6 persen setahunnya. Saya sudah 
ke-4 kali ini pinjam dana inin dan sebetulnya menurut saya bunga 
sebesar itu adalah paling kecil," katanya. 

SR

Ragam Kegiatan KPH Bojonegoro

Sukseskan Tanaman 2014
KPH Bojonegoro melaksanakan pengawalan penanaman dise-

luruh wilayah kerjanya untuk sukseskan tanaman 2014  
Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin menjelaskan bahwa 

sukses tanam 2014 tersebut telah dibentuk tim wali kelas di manaje-
men Perhutani Bojonegoro untuk mewujudkan KPH Bojonegoro 
terbaik di bidang tanaman 2014.

“ Setiap wali kelas harus bertanggungjawab sesuai bagiannya 
dan kita tidak hanya menerima laporan kemajuan pekerjaan di la-
pangan saja. Akan tetapi kita harus langsung memonitoring serta 
mengawal langsung pelaksanaan penanaman dilapangan dan untuk 
memotivasi karyawan. Reward and punishment akan kita berlaku-
kan di manajemen perusahaan,” katanya.

Ponpes Peduli Lingkungan
Wakil Adm/KSKPH Bojonegoro Barat Ir Slamet Siswanto selaku 

koordinator bidang tanaman KPH Bojonegoro didampingi Asper 
Temayang Mangkuyudo D.S membuka acara gerakan serentak 
menanam di petak 86 RPH Brabuhan BKPH Temayang. Sabtu.

Dalam penyampaianya Slamet mengatakan menanam adalah 
investasi untuk akherat, karena tidak kita sadari semua makluk 
hidup pasti membutuhkan air dan oksigen. Sedangkan oksigen di-
hasilkan dari pohon dan pohon adalah tempat menyimpan air tanah 
juga pohon.

Pimpinan pondok pesantren Salafiah Manba’ul Ulum desa Bulu 
Kecamatan Temayang Bojonegoro Achmad Mahsun, Sag dalam 
sambutanya mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah mereka 
yang dapat bermanfaat bagi sesama. 

“ Dengan cara kita menanam selain menyumbangangkan oksi-
gen juga bukti implementasi kita cinta terhadap lingkungan, peny-
elamatan ekosistem dan sebagai partisipasi dalam penanggulangan 
bencana alam,” katanya.  

Achmad Mahsun juga menyampaikan kelestarian alam adalah 
tanggung jawab kita bersama untuk itu menanam merawat dan 
menjaga hutan harus dilakukan dengan niatan ibadah. 

Selain Ponpes saat kgiatan gertak tanam juga melibatkan pa-
guyuban istri rimbawan BKPH Temayang yang pimpin langsung 
ketua Paguyuban Istri Rimawan Temayang Kasriatun Mangkuyudo.

Sidak Siswa Magang
Widya Iswara dan pejabat struktural dari lingkup Pusdikbang 

SDM Madiun lakukan sidak terhadap 12 siswa Pendidikan Menegah 
Kehutanan (PMK) magang anggkatan XIV tahun 2014 di KPH Bo-
jonegoro (10/12). Sidak yang dipimpin langsung oleh Ir. Dadan Su-
wardi, Msi dan Ir. Muh Aknam Toro, MP di Pos PTM 6 RPH Dander 
BKPH Dander secara singkat.

Para siswa diperiksa buku kerjanya satu persatu dan kemudian 
mereka disuruh untuk mempresentasikan atau menceritakan pen-
galaman dan ilmu apa saja yang mereka dapat serta kesulitan apa 
saja yang ada selama magang di lapangan.

Selama dilapangan, para siswa menyatakan banyak mendapat-
kan ilmu yang berharga, seperti ilmu bagaimana sebagai seorang 
calon KRPH yang harus bisa bersikap adil sehingga bisa mencip-
takan suasana yang harmonis. Selalu mengutamakan komsos den-
gan masyarakat dan bersinergi dengan penegak hukum. Apalagi 
tingkat kerawanan keamanan di hutan jati lebih tinggi dibandingkan 
wilayah hutan rimba.

Sebelum meninggalkan lokasi Dadan Suwardi dan Muh Aknam 
Toro berharap kepada para siswa calon KRPH agar mereka sebagai 
calon pemimpin memiliki tanggungjawab, tegas, aktif dan kompak.

“ Bikinlah gebrakan setelah pulang dari Pusdikbang SDM  Ma-
diun nanti, dan kerjalah dengan senang, karena kemajuan perusa-
haan salah satunya ada dipundak kalian, “ pintanya. 

Program 100 Ribu Biopori
KPH Bojonegoro dukung program pencanangan 100 ribu lubang 

Biopori yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Ka-
bupaten Bojonegoro di Taman Wisata Tirtawan Dander (16/12).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin MM mengatakan 
bahwa program peduli lingkungan dan ramah lingkungan tersebut 
sejalan dengan tujuan dari Perum Perhutani yang menginginkan 
masyarakat Bojonegoro untuk peduli terhadap kelestarian hutan 
dan lingkungan hidup.

“ Selama ini kita sudah bersinergi dengan Pemerintah Kabu-
paten Bojonegoro dan stakeholder,” kata Erwin.

Program tersebut dikatakan Erwin  sangat berguna untuk 
mempercepat peresapan air hujan dan mengatasi sampah organik. 
Sehingga dapat berfungsi untuk mencegah genangan air dan banjir, 
mencegah erosi dan longsor, meningkatkan cadangan air bersih, 
kompos dan penyuburan tanah, mencegah penyakit, menciptakan 
lingkungan hidup nyaman dan lestari, serta bisa untuk pengemban-
gan agribisnis perkotaan.

Bantuan Kunyit
Wakil Adm/KSKPH Bojonegoro Barat, Ir.Slamet Siswanto me-

wakili manajemen KPH Bojonegoro menerima bantuan 1 ton bibit 
kunyit dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur 
untuk LMDH Wana Karya (4/12).

Bantuan bibit DinasKehutanan Propinsi yang diserahkan oleh 
Kepala Bidang Pengembangan Kehutanan Propinsi Jawa Timur, 
Ir.Marianto kepada Perhutani KPH Bojonegoro akan ditanam di 
petak 47 dan 48 RPH Cancung BKPH Dander.

Slamet Siswanto menyampaikan berharap bantuan bibit kunyit 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan pe-
sanggem. 

“ Silahkan mengunakan lahan Perhutani dan titip tanaman kehu-
tanan yang ada jangan sampai dirusak,” pesan Slamet.

Sementara itu Hadi Waluyo, Ketua LMDH Wana Karya me-
nyatakan terima kasih atas bantuan bibit kinyut tersebut. Namun ia 
juga menyampaikan kendali yang dihadapi petani kunyit, yakni sulit-
nya pemasaran. Untuk itu ia mementa Perhutani maupun Dinas bisa 
untuk membantu pemasarannya kelak, dimana hasil panen nanti 
akan diproses menjadi chip dulu sebelum dipasarkan.

Kom. Bjn/Markum-Rafik.
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DHARMA WANITA

Peringatan Hari Ibu ke-
86 Di Berbagai Daerah
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Ada yang berbeda Sabtu pagi (6/12) di Kantor Perum Perhu-

tani KPHMojokerto. Terlihat banyak kaum ibu dan karyawatinya 
berbusana kebaya. Sungguh anggun dan membuat mata terpesona 
melihatnya.

Ternyata hal tersebut dilakukan untuk menyemangati Hari Ibu ke 
86 yang biasa diperingati tanggal 22 Desember tiap tahunnya. 

Peringatan Hari Ibu pada dasarnya dapat mengingatkan kepada 
kita untuk tetap memberikan perhatian, pengakuan akan pentingnya 
eksistensi peran dan kiprah perempuan dalam berbagai sektor ke-
hidupan. 

Peringatan hari ibu ini juga membawa pengaruh positif pola pikir 
dan cara pandang masyarakat pada umumnya, dan khususnya bagi 
perempuan yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya 
sebagai perempuan. 

Ketua Dharma Wanita Kelompok Kantor Perhutani Mojokerto, 
Atin Rukyatin mengatakan; PHI diharapkan untuk mendorong 
meningkatkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam 
mengisi kemerdekaan serta pembangunan yang berkelanjutan dan 
berkeadilan demi mewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

“Perempuan dan laki-laki mempunyai kesempatan dan tanggung 
jawab yang sama dalam berpartisipasi untuk mewujudkan demokra-
si dan pembangunan Indonesia seutuhnya, seperti halnya kita yang 
berkiprah di Perum perhutani” tambah Atin. 

“Kita tingkatkan peran kita kepada perusahaan dengan 
mengedepankan nilai kejujuran dan kepedulian demi kejayaan Per-
hutani tercinta”, pungkas Atin yang juga Kepala Tata Usaha (KTU) 
KPH Mojokerto ini.

Tema PHI tahun ini adalah : “Kesetaraan Perempuan dan Laki-
Laki dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan 
Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepriba-
dian” 

PHI di Perhutani Mojokerto dilakukan dengan berbagai kegiatan 
sederhana penuh kebersamaan, diantaranya; donor darah, lomba 
memasak jajanan berbahan umbi-umbian, seminar kesehatan, ber-
busana kebaya luwes, anjangsana dan tali asih untuk ibu-ibu/janda 
purnatugas  dan pembinaan mental.

Lomba berbahan ubi
Berangkat dari kebijakan pemerintah mengenai penyajian 

makanan lokal seperti aneka olahan singkong dalam rapat-rapat, 
Dharma Wanita Persatuan Perum Perhutani Cabang Mojokerto 
menggelar lomba menu sehat jajanan berbahan dasar singkong 

dan umbi-umbian, di Aula Perhutani Mojokerto, Sabtu, 6 Desember 
2014.

Gelar lomba menu sehat jajanan suguhan rakyat ini menyikapi 
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan 
Hidup Sederhana. Gerakan tersebut rupanya ditangkap lebih cepat 
oleh istri karyawan Perhutani (Dharma Wanita) Mojokerto.

Ketua DW Persatuan Perhutani Mojokerto, Entit Haryanti Sar-
wedi mengatakan; makanan dari umbi-umbian seperti singkong, ke-
tela adalah sajian yang menyehatkan. Singkong merupakan sumber 
karbohidrat yang murah namun kaya serat. 

“Enggak salah kalau lomba ini akan menghasilkan menu-menu 
baru yang menyehatkan dan murah”, kata Entit Haryanti. “Biar 
suami kita semakin cinta istri, keluarga dan lebih sehat  tentunya”, 
tambah istri Administratur Mojokerto, Agus Sarwedi ini sembari me-
nilai makanan hasil olahan anggota DW Perhutani Mojokerto. 

Diketahui, Kebijakan penyajian makanan lokal dalam rapat 
yang diselenggarakan lembaga pemerintah disampaikan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy 
Chrisnandi. Melalui surat bernomor 13 dan bertahun 2014 tentang 
Gerakan Hidup Sederhana, pada 20 Nopember 2014 lalu. 

Diintruksikan penyediaan singkong rebus, jagung rebus, com-
bro, lemet, singkong urap, ubi rebus, dan makanan tradisional lain 

yang sejenis mulai 
1 Desember 2014 
dalam rapat. Selain 
itu, minuman yang 
disajikan hanya bo-
leh kopi, teh, dan air 
mineral. 

P e r h u t a n i 
sebagai institusi 
Pemerintah, BUMN 
di bidang kehutanan 
juga menjalankan 
aturan tersebut. 

“Hal ini meru-
pakan langkah awal 
yang positif dalam 

kerangka penghematan”, pungkas Atin Rukyatin, Kepala Tata Usaha 
(KTU) Perhutani Mojokerto sebagai penggagas lomba makanan 
rakyat ini. 

Kom.Mjk/Eko Eswe

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu ke-86, KPH Pekalongan 

Barat menyerahkan taliasih kepada Ny Sukardi isteri purna rim-
bawan. Penyerahan dilakukan oleh Ketua Paguyuban Isteri Kary-
awan (PIK) KPH Pekalongan Barat, Ny Anton Fadjar Agung Susetyo 
di gedung pertemuan kantor KPH disela peringatan acara itu.

Ny Sukardi, seorang Ibu yang selalu aktif mengikuti kegiatan 
pertemuan walau usia sudah diatas 70 tahun, merupakan apr-
esiasi kepada sosok seorang Ibu sebagai wujud kecintaan kepada 
seorang Ibu. 

Perayaan Hari Ibu yang ke 86 diikuti tidak kurang dari 100 orang 
terdiri isteri pimpinan, karyawan dan karyawati yang datang dari 5 
BKPH se-wilayah KPH Pekalongan Barat dan Kantor KPH . 

Kegiatan mengambil tema “Kesetaraan Perempuan dan Laki-
laki dalam Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan 
Berkeadilan Menuju Indonesia Berdaulat, Mandiri dan Berkepriba-
dian.” 

Ny. Anton Fadjar Agung mengatakan “Perempuan dan laki-laki 
itu setara, tetapi kita tidak boleh melupakan kodratnya sebagai 
ibu-ibu. Dengan memperingati hari ibu ini dapat memotivasi bapak-
bapak untuk lebih meningkatkan etos bekerja yang lebih baik,” kata 
Ny Anton

Sementara Waka Adm/KSKPH Pekalongan Barat, Haris Setiana 
mewakili Administratur menyampaikan bahwa Ibu itu segala-galan-
ya, ibu tempat curahan hati, tempat limpahan persoalan, dengan 

DHARMA WANITA
curhat ke Ibu, segalanya 
dapat terselesaikan. Ibu 
itu sebagai pendukung 
pekerjaan bapak-bapak, 
tetapi bukan berarti  dapat 
mencampuri urusan pe-
kerjaan suami. Dukungan 
yang bisa diberikan oleh 
Ibu kepada Suami adalah 
bagaimana ibu bisa men-
suport semua perkejaan 
bapak-bapaknya untuk 
lebih baik.” ajak Haris.

Kegiatan Lomba
Berbagai kegiatan 

mensemarakan peringatan 
Hari Ibu pun dilakukan. Di-
awali dengan lomba pakai 
kerudung tanpa bercermin, 
baca puisi (bagi ibu-ibu 
Asper dan KSS), lomba 
meracik bumbu masak 
khusus untuk bapak-bapak, diikuti Wakil Administratur, Kepala Seksi 
PSDH, Asisten Perhutani/Asper, Kepala Sub Seksi/KSS, Penguji Tk 
I, dan II serta Kepala Urusan juga lomba keserasian berbusana. 

Kom.Pkb/Tofikpurwa

KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Administratur/KKPH Jatirogo AchmadBasuki S Hut MM, me-

mimpin upacara pada peringatan Hari Ibu ke-86 di lapangan upacara 
yang diikuti oleh seluruh Pegawai Perum Perhutani KPH Jatirogo.

Upacara ini dilaksanakan untuk mengenang dan menghargai 
perjuangan kaum perempuan Indonesia. Peringatan Hari Ibu, selain 
dimaksudkan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum 
perempuan Indonesia, juga dimaksudkan untuk mempertebal tekad 
dan keyakinan bangsa Indonesia untuk mewujudkan perdamaian 
yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Basuki berharap, peringatan Hari Ibu mampu mendorong dan 
meningkatkan peran perempuan bersama laki-laki dalam mengisi 
kemerdekaan.

Usai upacara para ibu menggelar lomba paduan suara mars se-
ruan ‘Rimba yang berlangsung di gedung Poskodal KPH Jatirogo.

“Semboyan pada lambang hari ibu “Merdeka melaksanakan 
dharma”, mengandung arti bahwa tercapainya persamaan kedudu-
kan, hak, kewajiban dan kesempatan antara kaum perempuan dan 
kaum laki-laki merupakan kemitra sejajaran yang perlu diwujudkan 
dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan ber-
negara demi keutuhandan kedamaian bagi bangsa Indonesia,” kata 
Wakil Ketua YTRP KPH Jatirogo Ny DedySopiandi. 

SR
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Memperingati Hari Ibu ke-86 Gabungan Organisasi Wanita 

(GOW) Kabupaten Banyuwangi menggelar peringatan tersebut 
dengan mengadakan acara Tabur Bunga bersama di Taman Makam 
Pahlawan Wisma Raga Satria Banyuwangi (22/12). Sebanyak 300 

orang ibu-ibu yang berasal dari Dharma Wanita berbagai instansi 
seperti Dharma Wanita dari Pemkab, Polres, Perhutani, PDAM, 
Persit TNI AD- AL, Telkom, ASDP, PWRI dan lain-lain turut trlibat 
dalam acara tabur bunga tersebut.

Kegiatan tabur bunga dipimpin langsung oleh Ketua GOW 
Kab Banyuwangi Ny Minuk Yusuf  Widyatmoko, istri Wakil Bupati 
Banyuwangi.

Sementara itu peringatan Hari Ibu di KPH Banyuwangi Selatan 
diperingati secara sederhana, hanya dengan upacara yang diikuti 
oleh seluruh karyawan/karyawati. Upacara dipimpin oleh Adminis-
tratur KPH Banyuwangi Selatan Ir. Agus Santoso, MP.  

“Selamat Hari Ibu untuk untuk ibu-ibu semua, diakui atau tidak 
para perempuan telah berperan besar mengantarkan Perhutani 
meraih berbagai keberhasilan dan kemajuan selama ini, untuk itu 
perlu kita apresiasikan,” kata Agus dalam sambutannya.

Melalui momentum peringatan Hari Ibu ke-86 Agus berharap 
dapat dapat  mendorong terciptanya kesetaraan perempuan dan 
laki-laki pada setiap aspek kehidupan. Baik di dalam keluarga, 
masyarakat, lingkungan kerja maupun dalam berbangsa dan ber-
negara untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan 
berkadilan. 

Kom.Bws/Didik K

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN - Perum Perhutani KPH 
Tasikmalaya melaksanakan upacara peringatan Hari Ibu Ke-86  di 
halaman kantor yang dikuti oleh seluruh karyawan/ti (27/12/14) den-
gan pembina upacara Adm/KKPH Tasikmalaya, Ir Henry Gunawan 
Msi dengan komandan Upacara Elis Habibah, KSS PHBM KPH  
Tasikmalaya.

Dalam sambutannya disampikan, agar peringatan Hari Ibu 
diharapkan membawa pengaruh positif pola pikir bagi perempuan 
yang terdorong untuk selalu menghargai hak-haknya sebagai 
perempuan demi mewujudkan tujuan kehidupan berkeluarga, ber-
masyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kom.Tskm/Asep Jb

RALAT : Pada terbitan BINA edisi 10 Desember 2014, Rubrik 
DHARMA WANITA hal 40 terdapat kesalahan penulisan caption. Ter-
tulis ... Ketua DW Persatuan Perhutani Divre Jateng, Ny Endang Ku-
sumadewi SR Slamet Wibowo didampingi Ny Maria Margareta Yusuf 
Kristianto ......... yang benar Ny Seuma Dewi Dicky Yuana Rady 
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KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Umumnya peringatan Hari Ibu dimeriah-

kan dengan berbagai lomba yang tak jarang 
juga melibatkan partisipasi bapak-bapak. 
Namun  di KPH Pekalongan Timur kali ini 
berbeda dalam memperingati Hari Ibu Ke-
86 tahun 2014. Peringatan tetap dilakukan, 
tapi tidak dimeriahkan dengan ajang lomba 
seperti tahun-tahun sebelumnya, namun 
dengan cara sederhana. Namun demikian 
peringatan secara sederhana tersebut tidak 
mengurangi makna dari peringatan Hari Ibu 
ke-86 itu sendiri.

“ Ya dalam kegiatan apapun intinya kita 
kan silaturahmi,” kata Ike Sitoresmi Mulyo 

Purbowati M Sc, Ketua Paguyuban Istri 
Karyawan (PIK) KPH Pekalongan Timur  ke-
pada BINA (29/12/2014) terkait peringatan 
Hari Ibu ke-86 tersebut.

Namun, lanjut Ike, silaturahmi tersebut 
juga tidak sekedar untuk kumpul-kumpul, 
arisan dan sejenisnya, tetapi sebagaimana 
telah menjadi program PIK KPH Pekalongan 
Timur secara berjenjang pengetahuan 
anggota harus ditingkatkan. Yang men-
dasar semua anggota harus tahu tentang 
bagaimana berorganisasi. Makanya dalam 
setiap kegiatan kepengurusan diputar se-
cara bergilir di masing-masing BKPH.

“ Nah sekarang ibu-ibu di daerah sudah 
bisa berorganisasi dengan baik, sekarang 
kita tingkatkan pengetahuannya, yaitu kita 
tingkatkan pemberdayaan ibu-ibu. Pada 
kesempatan ini, bertepatan dengan momen-
tum peringatan Hari Ibu ke-86 kita berikan 
pengetahuan ketrampilan tentang kewi-
rausahaan,” jelas Ike lebih lanjut.

Dengan dibukakan jendela tentang ber-
bagai kewirausahaan tersebut, harapannya 
nanti ibu-ibu dapat tergerak untuk membuka 
peluang usaha. 

Terkait hal itu, PIK KPH Pekalongan 
Timur mengundang ahli dari kewirahusaan 
dari kota Pekalongan yang mumpuni untuk 
memberikan pelatihan pembuatan berbagai 
produk pangan, seperti pembuatan tempe, 
tahu, susu kedelai, natan decoco, jelly drink 
lan lain-lain. 

Dari berbagai ilmu tentang kewirausa-
haan tersebut diharapkan nantinya ibu-ibu 
pengurus di masing-masing BKPH setidak-
nya bisa menguasai satu bidang usaha.

“ Setelah itu nanti akan kita tingkatkan 
lagi peran para ibu. Yakni bagaimana ber-
peran bermanfaat untuk masyarakat sekitar. 

Jadi kegiatan ibu-ibu nantinya tidak hanya 
intern di PIK KPH Pekalongan Timur saja 
tapi nantinya kita bisa bekerjasama de ngan 
masyarakat di desa-desa sekitar untuk 
memberikan pelatihan,” tambah Ike yang di-
dampingi segenap pengurus menegaskan . 

“ Ya mudah-mudahan kalau para ibu 
nanti sudah bisa menguasai materi itu bisa 
dikembangkan untuk meningkatkan taraf 
ekonomi keluarga,” tambah Ike yang juga 
berharap nantinya bisa menjadi salah satu 
bidang usaha dalam kegiatan YTRP.

Sementara itu, Ny Sumarto, Ketua PIK 
ranting BKPH Bandar yang kali ini dipercaya 
menjadi ketua panitia kegiatan dengan 
kegiatan pelatihan tentang kewirausahaan 
tersebut menyatakan sangat berguna untuk 
menambah keahlian para ibu. 

“ Kegitan ceramah dan pelatihan tentang 
kewirausahaan semacam ini lebih bermak-
na untuk menambah ilmu para ibu anggota 
Paguyuban Istri Karyawan KPH Pekalongan 
Timur,” ujarnya.

Acara peringatan Hari Ibu ke-86 yang di-
buka oleh Adm/KKPH Pekalongan Timur, Ir 
A Taufik juga sangat mengapresiasi kegiatan 
yang diselenggarakan secara sederhana 
tersebut. Ceramah dan pelatihan tentang 
kewirausahaan tersebut lebih bermakna 
dan lebih hemat biaya. 

" Apalagi di tengah situasi perusahaan 
saat ini, peringatan yang yang biasanya 
juga melibatkan para bapak untuk turut 
memeriahkan, namun karena ini akhir tahun 
kita harus fokus pada pekerjaan," kata A 
Taufik dalam sambutannya.

Usai ceramah, praktek pembuatan ber-
bagai produk olahan pangan juga dilakukan 
dan diikuti para ibu dengan seksama. 

S.Widhi

DHARMA WANITA

Tingkatkan Ketrampilan Anggota Dengan Wirausaha

Ike Sitoresmi Mulyo Purbowati M Sc, 
Ketua PIK KPH Pekalongan Timur.

Praktek pembuatan olahan pangan yang diikuti secara seksama oleh para pengurus dan anggota PIK KPH Pekaongan Timur. 

KPH PATI DIVRE JATENG
Perum Perhutani berhasil menghidupkan kembali Saka Wanabakti 

dengan digelarnya Perkemahan Bakti Saka Pramuka Wanabakti Nasion-
al IV Tahun 2014 di Cibubur yang berlangsung 15-20 Desember 2014.

Perkemahan Bakti Saka Wanabakti yang diselenggarakan dalam 5 
tahun sekali, bertujuan untuk pembinaan pramuka penegak dan pan-
dega dan merupakan kegiatan bakti yang melakukan berbagai aktivitas 
bersifat kreatif, produktif, edukatif, inovatif dan rekreatif dalam bentuk 
perkemahan.

Kegiatan ini memiliki arti penting bagi pramuka sebagai upaya meng-
abdikan diri kepada masyarakat dan memupuk rasa persahabatan, per-
saudaraan dan perdamaian antar peserta melalui perkemahan.

Berbagai kegiatan dan ajang lomba diselenggarakan dalam perke-
mahan akbar tersebut. Kontingan Jawa Tengah, seperti dikatakan Kak 
Rukim HS selaku Bina Damping Saka Wanabakti, Jawa Tengah pada 
perkemahan Pertiwana Nasional tersebut mengirimkan 160 peserta yang 
terdiri dari kontingen KPH Mandiri dan KPH gabungan, terdiri dari 10 regu 
putra dan 10 regu putri.

Perkemahan sudah usaha, tapi kegembiraan masih terus menghias 
raut wajah-wajah peserta kontingen Jawa Tengah. Pasalnya kontingan 
Saka Wanabakti Jawa Tengah berhasil mencatat prestasi yang mem-
banggakan. 

 “ Alhamdulillah adik-adik kita bisa mengikuti kegiatan dengan baik 
di sana sesuai petunjuk yang ada dijuklak kegiatan, kemudian Bina 
Damping dan Pamong pun juga bisa mengikuti sesuai juklak dan jadwal 
yang telah ditentukan,” kata Kak Rukim kepada BINA usai penyerahan 
piagam, tista dan plakat peserta Pertiwana Nasional (8/1).

Yang luar bisa, lanjutnya, berkat kekompakan kontingen Saka 
Wanabakti Jawa Tengah bisa mengukir prestasi dan mengharumkan 
namanya di tingkat nasional.

“ Persiapan matang adik-adik tidak sia-sia dan dukungan dari ka-
kak–kakak Pamong dan Pinsaka sehingga kemaren Jawa Tengah bisa 
meraih lima emas dan satu perak. Ini merupakan satu keberhasilan 
Jawa Tengah dalam Pertiwana Nasional,” lanjut Kak Rukim yang juga 
KSS PHBM KPH Pati itu. 

Adapun prestasi-prestasi tersebut diraih masing-masing disum-
banhkan dari kontingen KPH Pati sebagai Juara I untuk lomba Tenda 
Terbesih dan Juara Kerajinan Kreatif, kontingan KPH Surakarta mem-
peroleh Juara I Fashion on the Street dan Kerajinan Kreatif Inovatif, 
kontingen KPH Banyumas menyumbang juara untuk Grand Pant 
Award Juara II dan Juara untuk Karya Ilmiah. Selain itu kontingan 
Jawa Tengah juga mendapat Juara Harapan II untuk bidang lomba 
Fotografi dengan medali perak.

Dengan prestasi-prestasi yang telah dirah tersebut Kak Rukim 
berharap adik-adik semakin bisa giat dalam kiprahnya di Saka Wanabakti 
dan menjadi cemeti untuk lebih mematangkan persiapan-persiapan un-

tuk Pertiwana ke-5 mendatang.
Menyinggung kegiatan Paramuka Saka Wanabakti diakui Kak Rukim, 

akhir-akhir ini gregetnya memang agak berkurang. Namun meski dengan 
segala keterbatasan kegiatan kepramukaan Saka Wanabakti terus berja-
lan. Agar pangkalan-pangkalan di daerah bisa lebih giat dan lebih maju, 
ia berharap manajemen mapun stakeholder lain bis lebih mendukung. .

“ Karena toh keberadaan Wanabakti mampu memberikan kon-
tribusi yang sangat positif terhadap pembinaan generasi muda ke 
depan.Khususnya dalam rangka pelestarian Sumber Daya Alam yang 
berkolaborasi dengan masyarakat. Sedang adik-adik sendiri juga meru-
pakan bagian dari masyarakat,” pungkasnya dan berharap pembinaan 
generasi muda lewat Saka Wanabakti lebih meningkat dan lebih maju 
sehingga menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Acara penyerahan penyerahan piagam, tista dan plakat peserta 
Pertiwana dilakukan oleh Kak Agoes Bejono yang juga KTU KPH Pati. 
Tampak hadir Kakak Pembina lain, Kak Tris, Kak Lewi, Kak Raswi, Kak 
Sodiq dan Kak Maisaroh. 

S.Widhi

Kontingen Saka Wanabakti Jateng
Harumkan Namanya Di Tingkat Nasional

Kak Rukim HS (kanan) dan Kak Tris foto bersama dengan adik-adik kontingen KPH Pati yang telah berhasil mengharumkan na-
manya di tingkat nasional dalam kancah Perkemahan Pertiwana ke IV di Cibubur Jabar.

Kak Agoes Bejono memberikan ucapan selamat usai menyerahkan  pia-gam, tista dan plakat peserta Pertiwana.
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