
LAPORAN UTAMA

Presiden Joko Widodo 
(Jokowi) berdialog den-

gan ribuan perwakilan 
petani dalam kunjungan-

nya di Lapangan Desa 
Keras Wetan, Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur, (31/

1). Dalam dialog tersebut 
Presiden menyampaikan 

masalah Indonesia menu-
ju swasembada pangan 

yang harus terwujud 
dalam tiga tahun ke de-

pan. Jokowi menegaskan 
bahwa Indonesia sudah 
tidak mau lagi impor be-

ras, gula dan kedelai.

“ Tidak lagi, makanya produksi harus 
dinaikkan,” kata Jokowi.

Ia juga menyampaikan masalah distribu-
si pupuk dan benih yang selalu bermasalah 
saat dibutuhkan petani. 

“Hal itu karena selama ini pengadaan-
nya melalui tender lelang. Makanya lama. 
Dan sekarang tidak lagi. Jangan main-main 
dengan pupuk dan benih saat ini,” katanya 
lebih lanjut.

Untuk mewujudkan hal itu dikatakan 
Jokowi pemerintah akan memberikan ban-
tuan alat pertanian. Seperti traktor, pompa 

air, pupuk, benih, dam irigasi. Untuk tahun 
ini pemerintah akan memperbaiki irigasi se-
luas 1,5 juta hektare, bantuan benih jagung 
seluas 98.000 hektare dan kedelai 70.000 
hektare. Untuk itu Presiden meminta ke-
pada semua pihak, mulai dari kementerian 
sampai petani harus bekerja sama mewu-
judkannya.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan 
kerja ke sejumlah tempat di Jawa Tengah 
dan Jawa Timur dengan didampingi Ibu 
Negara Iriana. Turut menyertai kunjungan 
presiden ke Ngawi tersebut , Menteri Perta-
nian, Amran Sulaiman dalam rangka untuk 
membagikan alat pertanian berupa 852 

unit traktor tangan, 377 unit pompa air, dan 
melihat pengerukan sedimentasi dam. Keg-
iatan tersebut guna mempercepat program 
swasembada pangan yang ditargetkan 
hingga tiga tahun ke depan.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, 
Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Ja-
tim, Pangdam Brawijaya, pejabat Pemkab 
Ngawi, dan Forpimda kabupaten/kota seki-
tar Ngawi. Nampak pula jajaran dari perum 
Perhutani, Direktur Utama Perhutani, Dr H 
MustohaIskandar MP, Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan Bisnis, Ir Agus Setya 
Prastawa, Sekretaris Divisi Regional Jawa 
Tengah, Ir Arief Hidayat, MP, Sekretaris Di-
visi Regional Jawa Timur, Ir Yahya Amin MP, 
Administratur KPH Ngawi, Ir Joko Siswan-
toro MM.

Dalam kesempatan tersebut, Dirut Per-
hutani, Mustoha Iskandar juga menjelaskan 
bahwa untuk mensukseskan katahanan 
pangan dan kedaulatan pangan Indonesia 
peran Perhutani sangat besar kontribusinya. 
Yakni mendukung masyarakat sekitar hutan 
yang terbentuk dalam wadah Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) meman-
faatkan lahan kawasan hutan dengan 
menanami tanaman pangan seperti,p padi, 
jagung, kedelai, kacang tanah dan lain-lain 
dengan pola kerjasama Tumpangsari.

Perum Perhutani KPH Ngawi pada 2015 
tanaman ketahanan pangan jagung seluas 
1.461,7 Ha, Kacang  212, 2 Ha, Padi 117, 6 
Ha.  Kom.Ngw/Agung B-SW

Menuju Swasembada Pangan
Produksi Harus Dinaikkan

Hand Tractor untuk petani.

Dirut Perum Perhutani, Mustoha Iskandar dan Sekdivre Perhutani Jateng, Arief Hidayat 
menyambut Presdiden Jokowi.
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LAPORAN UTAMA

Getah Premium Kedu Utara Terbaik Se-Divre Jateng
KPH KEDU UTARA DIVRE JATENG
Kebersamaan menjadi kunci kesuk-

sesan untuk semua bidang pekerjaan Per-
hutani Divisi Regional Jawa Tengah. Karena 
dengan adanya kebersamaan pekerjaan 
menjadi gampang dan ringan. Dan tanpa 
kebersamaan tidak akan ada keberhasilan. 
Jadi semua keberhasilan itu akibat adanya 
kebersamaan.

Hal itu diantaranya dikatakan Kepala 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, 
Ir SR Slamet Wibowo dalam pembinaan 
karayawan di Perum Perhutani KPH Kedu 
Utara (13/1/2015) yang berlangsung di TPK 
Bejen BKP Temanggung. Pembinaan di sela 
rangkaian agenda kegiatan trabas Perhutani 
Divisi Regional Jateng.

Berkat kebersamaan itu, lanjut Slamet 
Wibowo, menjadikan Divisi Regional Jateng 
lebih unggul dibanding divisi yang lain. Bah-
kan dengan kebersamaan itu pula Divisi 
Regional Jateng dikatakan bisa melakukan 
efisiensi sampai hampir 39 %.

“ Namun nilai kebersamaan kita kalau 
dinilai dengan uang tiada ada. Jiwa korsa 
kita sangat mahal,” tegasnya. Maka untuk 
itu ia meminta agar kekompakan yang sudah 
terbangun tersebut jangan sampai luntur.

“Apa pun suara dari luar jangan sampai 
memecah belah kekompakan yang ada di 
Jawa Tengah ini sehingga pekerjaan kita 
ke depan akan menjadi lebih baik lagi,” 
pintanya.

Sementara itu Adm/KKPH Kedu Utara, 
Iwan Setiawan Wisnutomo dalam kesem-
patan tersebut juga menegaskan, bahwa 
berkat kebersamaan KPH Kedu Utara pro-
gresnya dibilang sangat membanggakan. 
Sejak ia masuk memimpin KPH Kedu Utara  
sekitar pertengahan 2012 lalu kondisi KPH 
Kedu Utara sangat memprihatinkan karena 
menempati ranking terakhir dari 20 KPH 
penghasil getah yang ada. Semangat ke-
bersamaan dan kerja keras jajarannya pun 
dibangkitkan, sehingga pada 2013 KPH 
Kedu Utara bisa mengejar ketertinggalan 
dan melesat menempati ranking 10. Kemu-
dain pada 2014 bisa meningkat lagi menjadi 
ranking 7.

“ Di Divre Jateng dari 8 KPH kita seka-
rang sudah berada di rangking dua. Walau-
pun ranking dua kami bangga karena kadar 
kotoran getah KPH Kedu Utara terbaik se 
Jawa Tengah,” kata Iwan bangga yang 
produksi sadapannya tercapai 87,5 % atau 
1.170 ton dari target 1.341 ton.

Kebanggaan bukan sampai di situ, 
berkat kepemimpinannya dan kerja keras 
jajarannya di lapangan untuk produksi getah 
premium, KPH Kedu Utara juga tertinggi di 
Jawa Tengah.

“ Ini semua buah berkat kerja keras te-
man-teman di lapangan. Maka pada kesem-
patan ini kita berikan penghargaan atau 
reward kepada teman-teman yang telah 

menunjukkan kinerjanya terbaiknya. Peng-
hargaan kita berikan bukan saja dari bidang 
sadapan tapi juga bidang-bidang lainnya,” 
jelasnya lebih lanjut.

Penghargaan sangat perlu dan perlu 
dibudayakan. Menurutnya dengan pem-
berian penghargaan kepada mereka yang 
berpretasi akan memacu rekan-rekan yang 
lain untuk berbuat hal yang sama yang pada 
gilirannya akan muncul banyak karyawan 
berprestasi.

“ Kalau banyak bermunculan karyawan 
berprestasi alangkah bahagianya Perhu-
tani, pasti akan maju. Pimpinan tidak usah 
terlalu sulit untuk melakukan hal-hal yang 
tidak terlalu perlu tapi dengan kesadaran 
teman-teman di lapangan semua bisa ber-
jalan dengan lancar karena kunci utamanya 
memang di lapangan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut penghar-
gaan diberikan kepada sejumlah karyawa-
nya yang berprestasi.

Mereka adalah dari Kantor KPH Susilo, 
Staf Data dan informasi (rankin I Pelaporan 
Bidang Data dan Informasi tingkat Divre 
Jateng), Pawit Widodo, Staf PKBL dan Bina 
Lingkungan, yang berpretasi dalam bidang 
Pengembalian Pinjaman PKBL, targetnya 
tercapai 123 % yakni Rp 38 juta terealisasi 
Rp 47 juta, Tugirah, Staf Keuangan ber-
prestasi untuk Keamanan Saldo Bank. 

Dari BKPH Wonosobo tercatat nama 
Tofik Rohman, Mandor Sdap Pendampin-
gan PHBM sebagai Juara I tingkat KPH dan 
Menjadi Juara II tingkat Direksi, Wardoyo, 

Mandor Sadapqn Pinus interval target 45-
60 ton tercapai 124 % dari target 47.000 
kg realisasi 58.322 kg dan Giyatun, Mandor 
Sadapan Pinus interval target 45 – 55 ton 
tercapai 103 % dari target 49.780 kg tereal-
isasi 54.529 kg.

Selanjutnya dari BKPH Magelang, Su-
jana, Mandor Sadapan Pinus interval target 
30-35 ton, getah pinus tercapai 107 % dari 
target 31.056 kg terealisasi 33.468 kg, Tohir 
Binuril Iman, Mandor Sadapan Kopal interval 
target  8 -10 ton, getah pinus tercapai 100,3 
5 dari target 8.510 kg terealisasi 8.837 kg

Dari BKPH Candiroto,  Novik Uziyanto, 
Mandor Tebang, tebangan tercapai 145 % 
dari target 1.157,16 M3 terealisasi 1.625,48 
M3 dan Dwiyanto Himawan, Mandor Te-
bang, tebangan tercapai 120 % dari target 
994,34 M3 terealisasi 1.197,05 M3.

Sementara dari BKPH Ambarawa ada 
Musiman Bidang, Mandor Sadapan Pinus 
interval target 15 – 20 ton, getah pinus 
tercapai 104 % dari target 17.566 kg tereal-
isasi 18.389 kg dan dari BKPH Temanggung 
Tunardi, Mandor Tanam dengan persiapan 
tanaman terbaik sesuai tata waktu dengan 
nilai 1000 dari luas tanaman 23,3 ha terdiri 
dari tiga petak.

Disamping penghargaan kepada kary-
awan berprestasi, pada kesempatan itu juga 
diberikan santunan kepada mitra kerja yang 
terkena musibah dalam bekerja dan penye-
rahan klaim asuransi kepada penyadap.

S.Widhi

Kadivre Jateng didampingi Adm KPH Kedu Utara menyerahkan penghargaan kepada 
karyawan Perhutani KPH Kedu Utara yang berprestasi.
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LAPORAN KHUSUS

Loco Tour Cepu Dilirik Dinas Pariwisata
KPH CEPU DIVRE JATENG
Kepala Dinas Pariswisata Propinsi 

Jateng, Prasetyo Aribowo ingin mengangkat 
loko Tua buatan Belan 1928 yang berada di 
Perum Perhutani KPH Cepu sebagai ikon-
nya wisata sisi daerah Blora dan sekitarnya.

“ Karena dari sisi destinasi, wilayah Blora 
masih belum terangkat dibanding yang lain,” 
katanya di sela kunjungan Gubernur Jawa 
Tengah di Depo Loko Tour KPH Cepu (5/2).

Dikatakan, untuk itu kedepan wisata 
‘Loko Tour’ yang selama ini dikelola Perhu-
tani KPH Cepu bisa ditawarkan ke travel-
travel biro dan touris untuk bisa menikmati 
Blora. Untuk itu pula dikatakan pihaknya 
juga akan melakukan pertemuan-petemuan 
dengan pelaku industri pariwisata.

“ Saya akan tawarkan dan memfasilitasi 
mereka bahwa paket ‘loko tour’ itu poten-
sinya ada,” tegasnya.

Blora itu bisa dinikmati dari beberapa as-
pek. Paertama, lanjut…. Dari sisi sejarahnya 
kemudian dari sisi sumber dayanya, baik 
yang alam maupun yang tidak sepereti wi-
sata dengan menggunakan loko kuno ini.

Hal tersebut, katanya perlu dieksplore. 
Dari beberapa potensi yang ada mengiringi 
paket wisata di Kabupaten Blora bisa dijual. 
Ia yakin dari potensi-potensi yang ada terse-
but bisa dijual.

Pengembangan ‘loko tour’ ia harap-
kan bisa segera direalisasikan yang akan 
dipararelkan dengan pengembangan wisata 

Jateng Park di Penggaron yang sekarang 
juga sedang dirumuskan antara pemerintah 
daerah dan Perhutani untuk merekrut inves-
tor mengembangkan Penggaron sebagi 
destinasi wisata Jawa Tengah.

“ Paling tidak tahun depan.  Ini bagus 
dan menarik khususnya wisatawan manca 
negara tidak saja bisa menikmati keasrian 
alam dan bisa menikmati sesuatu yang lang-
ka,” pungkasnya yang menilai paket loko 
tour ini sangat unik dan jarang bisa ditemui 
di tempat lain. Sebelum dipasarkan ia tam-
bahkan nantinya akan dilakukan perbaikan 
infrastrukturnya dulu.

Dengan kondisi loko dan gerbong 
yang masih terawat dengan baik ia yakin 
paket loko tour itu akan banyak diminati 
wisatawan, khususnya wisatawan manca 
dari Eropa yang ingin bernostalgia ke masa 
lampau. 

Terkait rencana pengembangan pa-
ket ‘loko tour’ Perhutani tersebut, pada ke-
sempatan tersebut Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo berkenan mengunjungi sekaligus 
menjajal menikmati perjalanan menggunak-
an kereta tua tersebut yang ditemani lang-
sung oleh Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar. 

Sementara itu Adm/KKPH Cepu, Ir En-
dro Koesdijanto adanya tawaran kerjasama 
dengan Dinas Pariwiasata tersebut sangat 
menyambut baik untuk bisa mengembang-
kan wisata ' loco tour ' lebih baik. Diakui 

meski paket wisata loko tour yang memiliki 
keunikan dan bernilai sejarah itu sangat sulit 
untuk bisa membidik wisatawan lokal. Hal 
teresebut lantaran sangat tingginya biaya 
untuk ukuran wisatan lokal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) didampingi Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar (kiri) menikmati  
asyiknya naik kereta kuno.
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LAPORAN KHUSUS
" Tarif biaya loco tour untuk 2015 kita 

tetapkan sekitar Rp 12,6 juta lebih," katanya 
kepada BiINA disela pininjauan Gubernur 
Jateng Gajar Pranowo di wisata Loko Tour 
Cepu tersebut.

Ditegaskan biaya tersebut memang cuk-
up mahal mengingat loko tersebut loko kuno 
yang perlu penanganan dan perawatan 
ekstra. Untuk sekali jalan beaya tersebut 
mencakup untuk bahan bakar, pelumas, 
pemeliharaan dan koordinasi keamanan.

Lokomotif buatan Berliner Maschinen-
baun Jerman 1928 dan buatan Belanda  
yang ada di KPH Cepu semuanya ada em-
pat unit. Dilihat dari kondisi fisiknya dikatan 
Endro yang masih bisa dioperasikan tinggal 
tiga unit. Yakni loko-loko yang diberi nama 
BAHAGIA, AGUSTUS dan TUDJUH BE-
LAS. Loko BAHAGIA dulu pernah digunakan 
Presiden RI ke-2 Alm. H Soeharto untuk 
meninjau hutan jati alam di Gubug Payung 
di Desa Temengeng Kecamatan Sambong 
Kabupaten Blora pada 1975.

" Namun dari ketiga loko tersebut se-
benarnya hanya dua yang benar-benar 
layak untuk dioperasikan," jelasnya.

Keberadaan loko-loko tersebut memang 
sudah sangat kuno yang pada mulanya 
digunakan untuk kegiatan ekploitasi hutan 
dan pembangunan jaringan jalan rel nya 
yang dimulai sejak 1915. 

Guna mempertahankan keberadaan 
dan melestarikan nilai historisnya loko-loko 
tua tersebut sekarang dialihfungsikan oleh 
perusahaan sebagai sara wisata. Tingginya 
biaya perawatan loko-loko tersebut memang 
sangat jarang dioperasikan. Namun adanya 
kepedulian dari pemerintah untuk turut bisa 
mengembangkan, menghidupkan kembali 
wisata 'loco tour' Endro menyatakan sangat 
gembira.  S.Widhi

Loko Diesel Akan 
Dioptimalkan

WISATA minat khusus loko tour,  yaitu 
wisata perjalanan di dalam kawasan 
hutan wilayah KPH Cepu dengan meng-
gunakan lokomotif tua buatan tahun 
1928. Perjalanan dengan menggunakan 
kereta tua, pengunjung dapat menikmati 
pemandangan berbagai kegiatan dalam 
pengelolaan di hutan Jati, seperti kegiatan 
penanaman, pemeliharaan, tebangan, 
saradan dan angkutannya.

Lokomotif berbahan bakar khusus 
kayu jati itu menarik tiga rangkaian ger-
bong dengan kekhasannya interiornya 
di masa lampau. Rangkaian gerbong 
tersebut mampu menampung sekitar 55 
penumpang melayani perjalanan sampai 
Gubung Payung dari Start Point Satation 
dari Depo Bengkel Traksi.

Tawaran yang menarik, tapi sayang 
loko dan rangkaian gerbongnya tidak 
dapat berjalan setiap saat. Hal tersebut 
lantaran mahalnya biaya untuk peng-
operasian dan perawatannya. Paket yang 
ditawarkan untuk sekali jalan sekitar Rp 
12,6 juta. Terlalu mahal untuk wisatawan 
lokal. Kalau kereta bermuatan 55 penum-
pang rata-rata setiap penumpang menge-
luarkan biaya Rp 200 ribu untuk empat 
jam perjalanan sejauh 26 km. 

Tingginya biaya, dikatakan Kaur Sar-
pra Opt Aset KPH Cepu, Imam WA teru-
tama untuk penggunaan bahan bakarnya  
yang khusus berbahan kayu jati dan air.

Untuk air dikatakan, saat ini menjadi 
kendala lantaran pipa-pipa dari sumber 
mata air Bergojo banyak yang dicuri se-
hingga untuk mengisi air di tempat pem-
berhentian tertentu kereta harus membeli 
dengan menggunakan mobil tanki. 

Perjalanan pergi-pulang Dari Depo 
Bengkel Traksi-Gubung Payung setidak-
nya membutuhkan air enam mobil tangki 
dengan harga per tanki rata-rata Rp 200 
ribu. 

Namun tingginya biaya tersebut 
dikatakan Imam nantinya yang akan di-
optimalkan penggunaanya adalah loko 
“Diesel’ yang lebih kecil untuk melayani 
sampai pada jarak tertentu.

“ Akan kita perbaiki dulu karena olinya 
banyak yang mengendap,” jelasnya.

Namun yang pasti meski Loco Diesel 
yang terakhir beroperasi 2007 lalu itu juga 
merupakan barang kuno. Tidak kalah me-
narik untuk sekedar menikmati keindahan 
alam jati dengan berbagai aktivitas penge-
lolaan hutan di dalamnya.  S.Widhi 

Kaur Sarpra Opt Aset KPH Cepu, 
Imam WA.

Loko BAHAGIA salah satu dari tiga 
loko yang masih laik jaalan.

4   BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI

4   

BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI 5

 5



KEHUTANAN

KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
Kayu Putih stek pucuk merupakan tero-

bosan baru Pehutani KPH Kuningan. Tana-
man ini awalnya telah lama dikembangkan 
di Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 
dan Divre Jawa Timur. Sekarang Perhu-
tani KPH Kuningan Divre Janten juga turut 
mengembangkan tanaman  untuk bahan 
baku minyak kayu putih itu.

Menurut Asper/KBKPH Ciledug, Yana 
Yunara S Hut  manajemen KPH Kuningan 
menginginkan agar kayu putih di KPH Kun-
ingan tanaman yang dapat tumbuh dengan 
cepat nantinya saat dipanen daunnya juga 
memiliki kualitas bagus. Untuk itu KPH Kun-
ingan telah minta ke Puslibang Perhutani 
Cepu sebanyak sekitar 6 000 plances stek 
pucuk kayu tanaman kayu putih.

“ Setelah ditanam 6 bulan, Kami den-
gan pimpinan KPH, KRPH, mandor usulan 
bagaimana kita kembangkan persemaian 
tanaman kayu putih dengan sistem stek 
pucuk?”  tutur Yana Yunara kepada BINA di 
kantor KPH Kuningan (21/1).

Pimpinan setuju. Kemudian dibuatlah 
persemaian kayu putih stek pucuk. Umur 
tiga bulan di persemaian sudah siap tanam. 

“ Padahal persemaian dengan biji me-
makan waktu 7 bulan sampai siap tanam,” 
terang Yana Yunara. Persemaian itu dikem-
bangkan di petak 21 RPH Bantar Panjang.

Dari persemaian itu, tahun 2013, KPH 
Kuningan menanam  kayu putih di petak 63 
c  RPH Tonjong  di BKPH Ciledug seluas  
42.03 hektar. 

“Untuk Drive Jawa Barat dan Banten, 
baru KPH Kuningan yang kembangkan  
tanaman kayu putih stek pucuk,” ujar Yana 
menambhakan.

Dalam perjalanan waktu, pengemban-

gan persemaian kayu putih stek pucuk 
belum  diketahui yang termasuk klon bagus. 
Namun ternyata dari sekian banyak yang 
dikembangkan ternyata klon yang paling 
bagus itu adalah klon 71,” terangnya sambil 
mengutip hasil penelitian Pusbanghut Per-
hutani Cepu tersebut. 

Dari uji coba petik daun sebelum di-
produksi, biasanya ada pangkas buang, 
ternyata dari umur 6 bulan  rendemen bisa 
mencapai 0,8 %. 

“ Padahal ini belum ada perlakuan khu-
sus, apalagi ada perlakuan khusus. Pasti 
rendemennya akan  tambah bagus,” tandas 
Asper Ciledug.

Dikatakan  tanaman kayu putih stek 
pucuk 2013 itu akan dapat dipanen atau 
pungut daunnya April 2016. Ada beberapa 
keuntungan yang diperoleh  dengan tana-
man kayu putih stek pucuk. Selain rende-
mennya bagus, tanaman ini dapat dipang-
kas  6 bulan sekali. Sehingga dalam satu 
tahun dapat dipungut daunnya dua kali. 

“Kalau tanaman  kayu putih lokal, 9 bulan 
sekali. Sehingga panen hanya 1 kali/ tahun,” 
jelas Yana Yunara. “Kalau umur tanaman 
sama yaitu 3 tahun baru dapat dipanen.”

Diungkapkan pada awal–awal pengem-
bangan tanaman kayu putih  stek pucuk KPH 
Kuningan belum dapat biaya dari RKAP. 
Baru pada 2014 biaya RKAP itu didapat. 
Tahun 2015, KPH Kuningan akan membuat 
persemaian  kayu putuh stek pucuk sekitar 
2 juta plances untuk tanaman seluas 400 
hektar, dengan sistem plong – plongan dan 
jarak tanam 1 x 1 meter. 

“ Untuk satu hektar membutuhkan 5 ribu 
plances bibit kayu putih stek pucuk,” jelas 
Yana Yunara. 

Juara I pengembangan inovasi
KPH Kuningan memperoleh penghar-

gaan terbaik dari inovasi tanaman kayu pu-
tih stek pucuk dari Direksi Perum Perhutani 
dalam ajang lomba bagi KPH-KPH lingkup 
manajemennya yang punya inovasi.

 “ KPH Kuningan satu-satunya KPH 
di jajaran Divisi Regional Jawa Barat dan 
Banten yang mengikuti lomba itu,” ujar 
Kasi PSDH KPH Kuningan Mumu Misbahul 
Munir kepada BINA menambahkan pada 
kesempatan itu.

Sebagai satu-satunya KPH di jajaran 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten yang 
mengembangkan inovasi kayu putih dengan 
mutu hasil yang baik, akhirnya, Direksi Per-
hutani memutuskan KPH Kuningan meraih 
Juara  I untuk inovasi pengembangan kayu 
putih stek pucuk. 

Sebelum melakukan inovasi tanaman 
kayu putih stek pucuk, KPH Kuningan study 
banding ke Puslitbang Perhutani Cepu. Kini, 
setelah memperoleh penghargaan, KPH 
Kuningan menjadi obyek studi banding 
untuk pengembangan tanaman kayu putih. 
Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha 
Iskandar juga memberi perhatian khusus 
tanaman kayu putih yang dikemangkan 
KPH Kuningan tersebut dan belum lama 
ini ia juga melakukan peninjauan lapangan 
tanaman kayu putih tersebut.

MU

Terobosan Baru Tanam Kayu Putih Stek Pucuk

Petugas merawat tanaman kayu putih. 

Dari kiri Kasi SPH Cirebon Dedi, Kasi PSDH KPH Kuningan, Mumu Misbahul Munir,  
Dirut Perhutani Mustoha Iskandar dan Asper Ciledug Yana Yunara
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KEHUTANAN

KPH PATI DIVRE JATENG
Dalam rangka pembinaan masyarakat 

desa hutan, kegiatan rutin PHBM KPH 

Pati pada 2014 berjalan sesuai program 
yang dicanangkan.  Yakni kegiatan yang 
melibatkan langsung masyarakat (LMDH) 
mulai dari persemaian, tanaman, peme-
liharaan, keamanan sampai dengan 
pemanenan sudah terlibat langsung keter-
paduan antara masyarakat desa hutan 
dengan Perhutani. 

“ Di tahun 2014 lalu yang spesifik di 
KPH Pati adalah sistem pertanian terpadu 
atau integrated farming system dimana 
KPH Pati merupakan 
salah satu dari empat 
KPH yang  ditetapkan 
untuk di Jawa Tengah,” 
kata KSS PHBM KPH 
Pati Rukim HS kepada 
BINA di ruang kerjanya 
belum lama ini.

Khusus KPH Pati 
ditegaskan Rukim 
agak banyak keg-
iatannya dan berbeda 
dengan KPH lain yang 
ditunjuk hanya fokus 
di tanaman. Tetapi di 
KPH Pati, katanya,  
pelakasnaan kegiatan 
sistem pertanian terse-
but benar-benar ter-
padu. Yakni Kegiatan 
di dalam kawasan 

ada, begitupun kegiatan 
yang di luar kawasan 
juga  ada. 

Dari kegiatan di 
dalam kawasan seperti 
penanaman padi, pala-
wija, jahe dan HMT yang 
di tahun pertama luasnya 
mencapai 57,8 ha yang 
ada di BKPH Regaloh. 
Untuk penanaman di 
dalam kawasan ma-
syarakat juga mendapat 
bantuan benih padi gogo 
yang ditanaman tersebar 
di tujuh anak petak. 

Sementara yang di 
luar kawasan berupa 
budi daya ikan lele 
dengan sistem terpal 
sebanyak 10 kolam ada 
di Desa Regaloh yang 
dikelola LMDH Pandu 
Wana dan Desa Tloglo-
sari oleh LMDH Rimba 
Abadi. Di Regaloh ada 
lima kolam terpal dengan 
masing-masing kolam di-

tebar 5000 benih ikan lele. Semua biaya dan 
pembuatan kolam terpal tersebut ditang-
gung dari Dinas kelautan dan Perikanan 
Propinsi Jateng.

Sedang yang berupa perikanan umum 
ada di Desa Beketel Kecamatan Kayen 
dengan memanfaatkan sebuah waduk yang 
dioptimalkan dengan penaburan benih ikan 
nila sebanyak 44 ribu benih ikan nila di 
sana.

“ Dari masing-masing kegiatan ini di-

kawal oleh masing-masing dinas/instansi 
terpadu Rumpun Pertanian,” katanya.

Semua  program sajauh ini ditegaskan 
Rukim sudah berjalan dengan baik, tana-
man sudah tumbuh dengan baik. Demikian 
juga perkembangan di sektor perikanannya. 
Sampai medio Desember 2015 lalu di tegas-
kan Rukim juga sudah dilakukan monitoring 
evaluasi oleh Dinas Perikanan dan Kelautan 
Propinsi Jateng bersama UNDIP untuk 
evaluasi tahap satu. 

“ Kemudian pada 23 Desember 2014 
monitoring evaluasi gabungan, baik dari  Di-
nas kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelau-
tan, UGM dan lain-lain melakukan evaluasi 
tahap kedua,” lanjutnya.

Hasilnya monitoring dan evaluasi tahap 
dua yang dilakukan secara gabungan terse-
but dikatakan Rukim, secara umum kegiatan 
pertanian sistem terpadu (integrated farming 
system) mendapat respon yang cukup baik. 
Dan ia berharap dengan keterpaduan per-
tanian itu benar-benar dapat mewujudkan 
kemandirian masyarakat desa hutan untuk 
bisa lebih maju. S.WidhiPesanggem melakukan pemupukan tanaman padinya.

KSS PHBM Perum Perhutani KPH Pati, Rukim HS.

Kadivre Jateng, Ir SR Slamet Wibowo ke-
tika meninjau lokasi sistem pertenian terpadu di 
BKPH Regaloh. 

Monev Kegiatan Integrated Farming 
Di KPH Pati Dinilai Cukup Berhasil 
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LINGKUNGAN

YOGYAKARTA
TINGGINYA angka deforestasi atau 

kerusakan hutan di Indonesia membuat 
negara ini mendapat julukan sebagai 
negara yang gemar merusak hutan. Alhasil, 
pemerintah melalui Kementerian Kehutanan 
(Kemenhut) pun menggagas gerakan “Satu 
Miliar Pohon Indonesia untuk Dunia” atau 
“One Billion Indonesian Trees for the World”. 
Gerakan tersebut sekaligus disamping untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca juga un-
tuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, 
seperti tanah longsor, banjir dan kekeringan 
akibat berkuruangnya tutupan lahan. 

Gerakan menanam pohon sudah diap-
likasikan dalam berbagai elemen kegiatan 
di masyarakat, melakukan penanaman tidak 
saja hanya di hutan-hutan tapi juga dilaku-
kan pada lingkungan-lingkungan sekitar.

Seperti yang dilakukan oleh Yayasan 
Green Network (GreenNet) Indonesia, seb-
agai salah satu LSM lingkungan terus men-
gawal kesadaran lingkungan. Salah satunya 
dengan program penanaman 1 juta pohon 
di Kabupaten Gunungkidul pada 28 Januari 
2015 lalu. Tepatnya pencanangan itu itu 
diselenggarakan di komplek Sekolah Dasar 
(SD) Negri II Pampang Kecamatan Paliyan. 
Puluhan murid terlibat dalam penanaman 
oleh Grennet Indonesia yang bekerjasama 
dengan Kementrian Kehutanan itu.

Dikatakan Ketua Umum Green Network 

Indonesia (GNI), Transtoto Handadhari 
kesadaran peduli lingkungan harus ditana-
mankan kepada anak-anak sejak dini. Kare-
na, jelasnya upaya penghijauann itu akan 
berhasil apabila seluruh elemen masyarakat 
mendukung gerakan menanam pohon dan 

jarkan menanam 

nesia itu juga mendapat sambuatan baik 
dari  Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Gunungkidul, Sudodo. Menurut-
nya, dengan membiasakan diri menanam 
kemudian memanen, siswa diajarkan tang-
gung jawab peduli lingkungan hidup.

In house training
Sebelum dilakukan pencanangan pena-

naman juga dilakukan pem-
bekalan in house training di 

Kantor BPKH Wil XI Jalan Ngeksigondo No 
58 Kotagede Yogya, (18/1). Pelatihan meli-
batkan peserta umum dan puluhan kepala 
sekolah SD se-Kabupaten Gunungkidul. 
Kegiatan in house traing yang mengambil 
tema ‘ Membangun Karakter dan Kesadaran 

membiasakan 
anak-anak dia-
jarkan menanam 
pohon sejak dari kecil.

Kegiatan penana-
man yang diprakar-
sai Yayasan 
G r e e n 
Netwok 
I n d o -

Puluhan Siswa Terlibat Hijaukan Gunung Kidul

Generasi Indonesia Untuk Cinta Lingkungan 
dan Hidup Bermartabat ‘ bertujuan untuk 
mencetak kader-kader pelestari lingkungan. 
Dari situ diharapkan mereka mampu men-
jadi role model.

“ Khususnya dari kepala sekolah kepada 
murid-muridnya. Mampu membangun kara-
kter anak yang peduli terhadap lingkungan,” 
kata Prof Dr Ir Cahyono Agus DK MSc, 
Ketua Pengurus Pelaksana Yayasan GNI 

Daerah Istimewa Yogyakarta –Jateng 
dalam arahannya selaku pemateri.

Ditegaskan, bahwa pelestari an ling-
kungan perlu dilandasi sikap dan sifat 
jujur.  Beberapa bentuk penyelewengan 
tidak dapat ditoleransi untuk menjaga 
lingkungan.Terlebih pelestarian dan men-
jaga alam merupakan mempengaruhi 
hajat hidup orang banyak. 

“ Sehingga bentuk kepedulian sekecil 
apa pun sangat penting. Perlahan rasa ini 
ditumbuhkan agar kesadaran untuk men-
jaga lingkungan benar-benar terwujud. 
Kecurangan menjadi perhatian utama bagi 
GNI. Jika ketidakjujuran masih berlang-
sung, maka menjadi jalan terjal. Sehingga 
penting edukasi dan pembangunan karak-
ter diawali dari anak-anak Sekolah Dasar,” 
urai Agus.

Training juga melibatkan para pakar dan 
pemateri lain, yakni pakar Kehutanan Trans-
toto Handadhari, Ir Anang Widicahyono MM, 
Kepala BPDAS DIY, Nurrochmah Wisudhan-
ingrum S Hut M Sc dari Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA). 

S.Widhi

Pelestari an lingkun-
gan perlu dilandasi si-
kap dan sifat jujur. Jika 
ketidakjujuran masih 
berlangsung, maka 
menjadi jalan terjal. 
Sehingga pen ting 
edukasi dan pemban-
gunan karakter diawali 
dari anak-anak Seko-
lah Dasar

Prof Dr Ir Cahyono Agus DK MSc, Ketua Pengurus 
Pelaksana Yayasan GNI DIY-Jateng

Ketua Umum Green Network (GreenNet) Indonesia, Transtoto Handadhari mem-
berikan contoh menanam kepada murid-muris SD Negri II Pampang Kecamatan Pali-
yan Kabupaten Gunungkidul. 
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SEPUTAR KPH

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Perhutani  KPH Pekalongan Timur belum 

lama ini menggelar Sosialisasi Penyelesaian 
Tenurial Petak 65 blok Wanar  RPH Banteng 
BKPH Bawang dengan warga Desa Kalisari  
dan Desa Kumesu Kec.Reban Kab.Batang. 
Penanganan tenurial seluas sekitar  21,3 ha 
yang berada di wilayah RPH Banteng terse-
but dilkakukan pertemuan lintas elemen 
yang berlangsung di Balai Desa Kumesu 
Kec.Reban Kab.Batang. Teribat dalam ke-
giatan sosialisasi tersebut yakni Kapolsek 
Reban, Pabin Jagawana, Pejabat Kantor 
BPN Kab.Batang , SPH I Pekalongan, Biro 
Ren Salatiga, Muspika setempat beserta 
tokoh masyarakat, warga Desa Kalisari dan 
Desa  Kumesu.

Masayarkat Akui Petak 65 Milik Perhutani

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE 
JATENG

Untuk penyegaran dari kejenuhuan 
rutinitas pekerjaan agar tubuh dan pikiran 
dapat kembali segar dan rileks, keluarga 
besar Perum Perhutani KPH Pekalongan 
Timur melakukan acara pembinaan kary-
awan dan family gathering atau employee 
gathering bersama ke lokasi wisata Kecepit 
di wilayah Randudongkal Pemalang. Acara 
outing sekaligus membangun silaturahim 
untuk membangun kebersamaan sesama 
karyawan. 

Kaur Kom.Perhutani KPH Pekalongan 
Timur, Kasmijan mengatakan kegiatan out-
ing tersebut diselenggarakan selama dua 
hari di tempat tersebut yang diisi dengan 
berbagai kegiatan permainan dan olah raga. 
Diantaranya permainan-permainan me-
nyegarkan yang ditampilkan dari tim bulding 

dari loka wisata tersebut. Selain itu secara 
bergilir semua peserta yang dibagi dalam 
kelompok juga bisa mengikuti olah raga 
arung jeram sejauh di sungai di lokasi itu.

Acara yang dibuka oleh Adm/KKPH 
Pekalongan Timur, Ir Ahmas Tufik dengan 

terselengaranya acara penyegaran terse-
but kerukunan sesama karyawan semakin 
solid dan setelah itu semua dapat bekerja 
kembali dengan pikiran yang segar untuk 
memajukan perusahaan. 

S.Widhi

Family Gathering KPH Pekalongan Timur
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SEPUTAR KPH

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Pondok hijau tempat tinggal atau sing-

gah bagi para penyadap yang terletak diten-
gah hutan petak 10 i  Resort Pemangkuan 
Hutan (RPH) Picung  BKPH Gunung Slamet 
Timur menjadikan para penyadap senang. 
Pasalnya dengan adanya rumah singgah 
tersebut sangat membantu bisa menam-
pung penyadap yang melakukan kegiatan 
sadapan di petak yang memiliki aksesbilitas 
rendah. Sehingga diharapkan melalui rumah 
singgah ini, petak-petak sadapan yang sela-
ma ini tidak disadap atau tidak rutin disadap 
menjadi lebih produktif.

Secara umum capa-
ian produksi sadapan 
getah pinus 2014 kemaren 
sebagaimana dikatakan 
Adm/KKPH Banyumas 
Timur, Wawan Triwibowo, 
progresnya sudah cukup 
bagus. Namun diakui den-
gan adanya tambahan tar-
get sadapan dari 3.890 ton 
menjadi 4.473 ton memang 
membuat jajarannya di la-
pangan harus bekerja eks-
tra keras. Progres itu juga 
terbukti banyak penghar-
gaan yang diterima KPH ini 
dalam ajang penilaian dari 
Divisi Regional Jateng yang 
digelar di KPH Banyumas 
Barat beberapa waktu lalu. 
Dan guna bisa memenuhi 
tuntutan perusahaan terse-
but dikatakan akan terus 
bekerja dan berusaha se-
maksimal mungkin.

Kondisi sadapan dari BKPH Gunung 

Slamet Timur mis-
alnya, upaya-upaya 
yang dilakukan Asper 
Gunung Slamet 
Timur Surwan, saat 
ini sudah menunju-
kan hasil yang sangat 
menggembi rakan. 
Sampai dengan 
akhir Januari lalu 
dari target 868.859 
kg, BKPH Gunung 
Slamet Timur sudah 
mencapai 75.456 

kg  atau 
8,7 % jauh 
melampaui 
dari NPS 
sebesar 5 
%.

U n t u k 
m e l i h a t 
s e c a r a 
l a n g s u n g 
kondisi keg-
iatan peny-
adapan di 
lapangan, 
Kepala Biro 
P r o d u k s i 
Divisi Re-

gional (Divre) Jateng, Ir Dwi Witjahjono MBA 

didampingi Kasi Produksi Non Kayu Lucky-
arto (4/2) lalu bertandang ke KPH Banyumas 
Timur. Kedatangannya Administratur/KKPH 
Banyumas Timur Wawan Triwibowo, Wakil 
Administratur Muhammad Arta, Kasi PSDH 
Kusmanto, dan Asper Gunung Slamet Timur 
Surwan. Tiba di lokasi rumah singgah dis-
ambut oleh KRPH Picung, Mandor dan para 
penyadap

 Kunjungan spontanitas  beliau kali ini 
adalah untuk melihat secara langsung dila-
pangan upaya-upaya yang telah dilakukan 
oleh KPH Banyumas Timur dalam menin-
gkatkan produktivitas getah pinus dan juga 
berdialog langsung  dengan para penyadap 
yang menempati rumah singgah dihutan 
Pt.10i RPH Picung BKPH Gunung Slamet 
Timur. Kom.Byt/Lita.

Menengok ‘Rumah Singgah’ Penyadap

Wakil Adm/KSKPH Pekalongan Timur, Rachmat 
Widjaja BScF mengatakan pertemuan lintas elemen 
dilakukan sebagai bagian dari upaya Perhutani KPH 
Pekalongan Timur untuk merangkul masyarakat Desa 
Kalisari dan Desa Kumesu dalam mencari solusi terbaik 
sehingga kedepan tanah negara seluas  21,3 ha bisa 
dikelola dengan baik. Diharapkan dengan dilakukan per-
temuan tersebut dapat tercapai kata mufakat dari kedua 
belah pihak.

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

Pihak Perhutani optimis bahwa penyelesaian konflik 
tenurial akan segera  tercapai, karena warga masyarakat 
sudah mengakui lahan yang mereka kelola adalah milik 
Perhutani. Kedepan dibutuhkan pendekatan dan komu-
nikasi berjenjang yang lebih intensif sebagai keseriusan 
pihak Perhutani  KPH Pekalongan Timur mengamankan 
hutan sebagai aset negara. Kom.Pkt/Hardono.

Karo Produksi Divre Jateng, Ir Dwi Wit-
jahjono MBA foto bersama penyadap.

Kredit Macet Itu Teratasi
KPH PEKALONGAN TIMURDIVRE JATENG
Masalah kredit macet dari dana 

bergulir PKBL banyak terjadi dari para 
penerima bantuan tersebut. Hal ini 
menjadi tantangan dan prioritas KSS 
PHBM dan Binling KPH Pekalongan 
Timur, Mudro Wiharjo. Yakni dalam 
upaya penyelesaian tunggakan-tung-
gakan kredit yang macet dari para 
binaannya. 

Sejak digulirkannya 2002 kata 
Mudro hampir di semua wilayah, baik 
di Jawa Tengah, Jawa Timur maupun 
Jawa Barat banyak mengalami ken-
dala.

  Kredit macet, di KPH Pekalongan 
Timur ia akui juga cukup besar. Seti-
daknya ada 116 mitra yang menjadi 

binaan KPH Pekalongan Timur ba-
nyak binaan yang mengalami macet 
dalam mengangsur. Namun dengan 
setrategi yang jalankan kredit-kredit 
macet tersebut bisa diatasi walaupun 
dengan keterbatasan tenaga yang 
ada.

“ Kami hanya berdua untuk bisa 
menyelesaikan kredit-kredit yang 
macet di masyarakat itu,” katanya ke-
pada BINA beberapa waktu lalu.

 Dari sekian banyak dan terba-
tasnya tenaga diakaui memang tidak 
mungkin bisa teratasi semua, tapi seti-
daknya dari kredit-kredit yang macet 
itu sesuai yang ditargetkan manaje-
men 10 % dari kemacetan setidaknya 
bisa teratasi. Untuk ia mengambil 
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SEPUTAR KPH

Beli Kayu Perhutani
Cukup FC KTP

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Khusus pembeli langsung kayu di Pe-

rum Perhutani cukup dengan membawa 
foto copy KTP dan rekomondasi dari 
Manager KBM Komersial Kayu. 

“ Dan semua orang dapat membeli 
kayu yang diinginkan tanpa harus mem-
punyai Ijin Usaha Produksi Hasil Hutan 
Kayu,”  kata  Asisten Manager (Asman) 
KBM Komersial Kayu II Bojonegoro, Su-
hartono di aula KPH Bojonegoro belum 
lama ini.

Pelayanan tersebut dalam rangka 
meningkatkan pelayanan penjualan kayu 
kepada masyarakat. Perum Perhutani 
pada 2015 membuat gebrakan dengan 
membuka empat jalur pelayanan penjua-
lan kayu. Yakni penjualan secara kontrak 
sebesar 40%, penjualan secara langsung 
sebesar 15%, penjualan secara online 
sebesar 30% dan penjualan secara le-
lang sebesar 15%.

Sistem penjualan tersebut diharap-
kan dapat memuaskan pelayanan ke-
pada konsumen (masyarakat) sehingga 
penjualan kayu Perhutani dapat bersaing 
di pasar. 

Kom.Bjn/Rarfik

KPH TELAWA DIVRE JATENG
Untuk menjalin silaturahim sekaligus 

melakukan koordinasi tentang keamanan 
hutan di wilayah Perum Perhutani KPH 
Telawa, Kepala Kepolisian Resort  Boyo-
lali, AKBP Budi Sartono, Sik,Msi bersama 
anggotanya serta ajak Ibu-ibu Bhayangkari 
berkunjung ke KPH Telawa (6/2).

Administartur/KKPH Telawa, Denny 
Raffidin, S Hut MM dalam sambutannya 
mengatakan bahwa KPH Telawa selama 

dua tahun terakhir ini tingkat gangguan 
keamanan hutan telah dapat ditekan. Hal 
tersebut menjadikan KPH Telawa sebagai 
KPH Inovasi untuk Kategori Pengamanan 
Produksi Tebangan dengan Eliminasi Po-
tensi Kehilangan Kayu dan KPH terbaik III 
bidang Keamanan tingkat Divisi Regional 
Jawa Tengah. Keberhasilan  tersebut kare-
na juga tidak lepas dari kerjasama dengan 
Kepolisian.

" Untuk meningkatkan pengamanan  

hutan di Perhutani, Polres Boyolali siap 
sepenuhnya untuk membantu,"  ujar Kapol-
res Boyolali, AKBP Budi Sartono di kesem-
patan itu. 

Wilayah hutan KPH Telawa yang ma-
suk dalam wilayah administrasi Kabupaten 
Boyolali seluas  12.838,7 hektare ( 80% ) 
selebihnya berada pada Kabupaten Grobo-
gan dan Sragen.

Kom.Tlw/Lastri

Sinergi Perhutani-Polres Boyolali Dalam Amankan Hutan

strategi, yakni melakukan seleksi dengan 
skala prioritas, yakni melakukan pendekatan 
dari mitra-mitra yang bermasalah tersebut.

“ Kami turun langsung melakukan 
pendekatan, ternyata mereka ada respon 
postif,” katanya yang dengan kedatangan 
tersebut ia beralasan bukan untuk menagih 
tetapi untuk konfirmasi. Dan mereka pun 
ternyata juga mengakui untuk melakukan 
kuajiban apa yang telah menjadi kesepaka-
tan awal.  

“ Melalui pendekatan dan pemibinaan 
yang kami lakukan, alhamdulilillah dengan 
sendirinya mereka ada respon dan ada ni-
atan untuk mengembalikan,” jelasnya lebih 
lanjut seraya mengeluhkan meski biaya 

operasional yang dikeluarkan ke arah sana 
tidak sebanding.

Kami tidak berpikir ke arah itu, lanjutnya,  
tapi yang prinsip mereka sudah ada niatan 
untuk mengembalikan itu sudah menjadi 
poin untuk bisa melangkah lebih jauh.

“ Alhumdulillah pada akhir tahun lalu 
(2014-red) kita bisa melampaui target yang 
ditetapkan manajemen, kami mampu men-
capai 106 % ,” ujarnya meski dari sekian 
banyak mitra yang kreditnya sempat macet 
tersebut maslahnya kompleks sekali, seperti 
sudah ada yang meninggal ataupun pindah 
alamat yang tidak jelas.

Tapi sekalipun sudah ada yang mening-
gal dikatakan Mudro juga terus diadakan 
pendekatan kepada ahli warisnya yang 
ternyata juga menyambut positif, ada 
kesang gupan untuk mengembalikan pinja-
man tersebut.

Berkaca dari pengalaman masa lalu, 
dikatakan Mudro untuk selanjutnya ia lebih 
selektif dalam menyalurkan dana bantuan 
PKBL tersebut. Seperti pada 2014 lalu KPH 
Pekalongan Timur menyalurkan dana sebe-
sar Rp 56 juta.

“ Dana itu hanya kami salurkan kepada 
empat mitra yang sebelumnya kita lakukan 
survei ke lapangan untuk melihat usaha dan 
kelayakannya dari calon-calon penerima 
dana bantuan tersebut,” pungkasnya dima-
na keempat mitra penerima bantuan terse-
but memang usahanya sudah maju semua. 

SW

KSS PHBM dan Binling KPH Pekalongan 
Timur, Mudro Wiharjo.
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KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Wakil Administratur/KSKPH Indra-

mayu Ir H Moch Syarief, SDA mengatakan 
perkembangan masalah keamanan di KPH 
Indramayu cukup signifikan. Salah contoh,  
ormas besar sudah dipecah – pecah men-
jadi ormas kecil – kecil dan sudah ada yang 
bergabung dengan kegiatan pengelolaan 
hutan di  KPH Indramayu.

 “Sebagian kelompok – kelompok kecil 
sudah bergabung dengan kita, sebagian 
yang lain masih berseberangan dengan 
kita,” jelasnya kepada BINA di kantor KPH 
Indramayu (20/1/2015).

Untuk mengatasi masalah keamanan 
hutan, lanjut H Syarif, KPH Indramayu 
menerapkan strategi. Pertama, yang sudah 
masuk, kita bangun kerjasama bidang tana-
man di bawah tegakan atau  PLTDI. Kedua, 
yang masih berseberangan, kita mulai ambil 
jalur hukum. “Walaupun 1 pohon yang diru-
sak,” tegas Waka KPH Indramayu.  Sebagai 
contoh, tanaman di petak 13 a  RPH Taman 
Sari BKPH  Heurgeulis jenis jati, yang baru 
ditanam dicabut. 

 “Sekarang dalam tahap pemanggilan 
tersangka,”  tegas H Syarief.   Waka KPH 
Indramayu mengatakan kelompok kecil itu 
terdiri dari 5 orang. Mereka berasal dari luar 
kabupaten  Indramayu.  Kelompok ini sudah 
menjadi sasaran tembak Kam   KPH Indra-
mayu bersama kepolisian,” tegas H Syarief. 
“Kami bersama aparat kepolisian setempat 
sudah mengadakan 6 kali pertemuan, na-

mun tidak ada titik temu.”
Diakuinya keberhasilan dalam meredam 

masalah tenurial di KPH Indramayu belum 
ada analisa terukur. Namun secara kualitatif,  
kelompok – kelompok yang  berseberangan 
mulai ada rasa takut bertemu dengan petu-
gas Pertuhani.  “ KPH yang mengejar mer-

eka,” tegas H Syarief. “Kalau ada indikasi 
tindak pidana langsung diproses. Tidak ada 
pembiaran,  kalau mau demo, demo saja ke 
Polres  Indramayu,” katanya, berseloroh..

Sebagai tindakan preventif jajaran Kam 
KPH Indramayu melakukan pertemuan rutin 
setiap bulan di BKPH. Untuk pertemuan 
bulan Januari 2014,  bertempat di perse-
maian JPP stek pucuk  Bantar Waru BKPH  
Sanca. “Mantri, mandor Polter dan Polhut, 
perwakilan KRPH, kita kumpullkan,” ucap  
H Syarief.

Tujuannya untuk mengevaluasi kegiatan 
Kam satu bulan sebelumnya. Kemudian 
dilanjutkan patrol bersama di wilayah BKPH 
yang ditempati. Dia juga menegaskan, pos 
jaga dan patrol lokal  tetap berjalan tiap hari. 
“Pak Adm danWaka mengawasi secara ber-
gantian,” jelas Waka KPH  Indramayu.

Kondis ikeamanan secara keseluruhan 
secara kwantitatif terjadi peningkatan 23 %  
dibandingkan tahun 2014,  namun secara 
kualitatif terjadi penurunan. Indikatornya 
pencuri hanya menggunakan sepeda motor 
dan mereka menghindar dengan kita. “Pen-
curi menggunakan mobil sudah tidak ada,” 
kilah H Syarief.

Menurut data  Kam KPH Indramayu 
sepanjang tahun 2014 ada 10 LA yang 
tangkapan kayu. 5 laporan dalam proses 
penyidikan dan tersangka belum tertangkap. 
Kemudian  5  LA  sudah divonis pengadilan 
dengan hukuman yang bervariasi. 

MU

Kelompok Besar Dipecah Jadi Kelompok Kecil

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Produksi kayu KPH Indramayu 2014 

melampui target. Jenis jati mencapai 148 
% dari rencana 3864 m3 tercapai 5733 m3. 
Rimba tercapai 143 %, dari rencana 837 m3 

tercapai 1194 %.
Kasi PSDH KPH Indramayu Muhamad 

Suparjo, S.Hut mengatakan pencapa-
ian  produksi kayu jati tidak terlepas dari 
kebijakan manajemen KPH Indramayu. 
Kebijakan itu antara lain intensifikasi baik 
tebangan A, E, maupun B. “Tebangannya 
banyak didominasi tebangan B,” jelasnya 
kepada BINA di kantor KPH Indramayu (20/
1/2015).  Hal  ini disebabkan ada penyisiran 
pada saat diklaim – belum terkover dalam 
RKAP, bukan dijadikan kayu bakar, tetapi 
dijadikan kayu perkakas.

 “Rencananya kayu bakar, tetapi ketika 
masa tebang berjalan ternyata bias dijadi-
kan kayu perkakas,” tandas Muhamad Su-
parjo. Sehingga didominasi sortimen A1 83 
%, sortimen A2 15 %, dan sisanya  sortimen 
A3.

Untuk produksi kayu rimba jenis ma-
honi menjadi besar karena penetapan 
target  awal waktu klaim mengacu target pe-
nyusunan RKAP yang  ternyata lebih rendah 
dibandingkan saat akan ditebang.  Selain 
itu,  tebangan mahoni menggunakan table 
silindris yang dikeluarkaan SPH IV Cirebon 

yang ternyata lebih rendah dibandingkan 
realitas.  

“Sehingga produksi tebangan  mahoni 
melebihi target,” ucap Kasi PSDH KPH In-
dramayu..

Untuk produksi kayu 2015, KPH Indra-
mayu akan menebang sebanyak 2550 m3  
jenis jati dan rimba sebanyak 428 m3.

Kegiatan yang lain yang tak kalah pent-
ing dan strategis yang dilaksanakan KPH In-
dramayu adalah pembangunan persemaian. 
Dari target  bibit sebanyak 3.319,072 planc-
es,  menurut Kasi PSDH KPH Indramayu, 
tercapai 100 %. Bibit didominasi JPP  stek 
pucuk yaitu sebanyak 1.480.984 plances.  
Bibit JPP stek pucuk didistribusikan ke KPH 
Cianjur 87.792  plances, KPH Sumedang 8 
348 plances, KPH Ciamis 202.934 plances, 
Agroforestry 181.500 plances. “Sisanya 
sebanyak 208.410 plances untuk ditanam 
di KPH Indramayu,” ungkap Muhamad Su-
parjo.

Kemudian bibit untuk jenis rimba seperti 
kayu putih sebanyak 1.110.664 plances, ac-
casia mangium sebanyak 286.673 plances, 
mahoni sebanyak 97.515 plances, johar 

Produksi Kayu dan Pendapatan Lampui Target

Kasi PSDH  Indramayu Muhamad, Su-
parjo, S.Hut

Administratur/KSKPH Indramayu Ir H 
Moch Syarief, SDA.
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SEPUTAR KPH

sebanyak 134.051 plances, bakau – bakau 
sebanyak 199.574 plances. 

“Semua bibit jenis rimba ditanam di KPH 
Indramayu baik sebagai tanaman tahun 
pertama maupun tanaman sulaman tahun 
ke -2,” jelasnya.

Tanaman KPH Indramayu2014 sel-
uas1.552,43 hektar, sampai sekarang su-
dah ditanami  seluas 1.272,38 hektar atau 
tercapai 82 %.  Muhamad Suparjo menjelas-
kan untuk tanaman sulaman sudah selesai, 
namun untuk tanaman tahun I  belum beres 
baik itu jenis jati maupun rimba. 

Kenapa belum selasai? 
“Karena faktor cuaca, sampai dua ming-

gu akhir Desember tidak turun hujan hingga 
penanaman dihentikan untuk mengurangi 
kematian bibit di lapangan,” katanya. Kasi 
PSDH KPH Indramayu memastikan sisa 
tanaman 2014 akan tercover untuk musim 
tanam 2015.

Pencapain lain yang diperoleh KPH 
Indramayu 2014 adalah pendapatannya 
yang  mencapai 150 %. Dari rencana 
Rp 10,3 milyar,  tercapai Rp 16, 6 milyar. 
Pendapatan itu diperoleh dari kayu, daun 
kayu putih, dan inkonvensional.  Lonjakan 
pendapataan berasal dari daun kayu putih, 
karena ada kenaikan tarif hasil hutan daun 
kayu putih  dari Rp 153, 440,-/kg (2013) 

menjadi Rp  440,059,-/kg (2014). Demikian 
juga dari pendapatan inkonvensional yang 
semula tidak ada target  dalam RKAP 2014, 
akan tetapi dalam perjalanan dapat KPH 
Indramayu  mampu menggalinya seperti 
inkonvensional  di payau.

Dari segi  pembiayaan, KPH Indramayu 
satu – satunya KPH yang mampu menekan 
minus Rp 14, 8 milyar menjadi Rp 10, 9 
milyar. 

“Sehingga biaya standar rata – rata bias 
menekan minus  ± Rp 4 milyaratau 26 %,” 
jelas Kasi PSDH KPH Indramayu Muhamad 
Suparjo.  

MU

KPH CEPU DIVRE JATENG
Sumber minyak yang berlokasi di wilayah 

hutan BKPH Kedewan KPH Cepu yang diek-
sploitasi oleh masyarakat secara ilegal hing-
ga saat ini sudah berjalan lebih dari 12 ta-
hun. Pada 26 Januari 2015 lokasi tersebut 
ditinjau oleh petugas dari Polres Bojonegoro 
dipimpin Ramelan bersama tiga personil 
anggota Polres Bojonegoro lainya didam-
pingi oleh Kapolsek Kedewan serta dari pi-
hak Perhutani oleh Wakil Administratur Cepu 
Utara, Agus Kusnandar, Kaur Hugra dan 
Kaur Humas, Asper BKPH Kedewan, Asper 
BKPH Sekaran, KRPH Kedewan dan Man-
dor BKPH Kedewan KPH Cepu.

Administratur/KKPH Cepu, Endro Koes-
dijanto melalui Wakil Adm/KSKPH Cepu 
Utara  Agus Kusnandar, menyatakan keg-
iatan pengeboran minyak di lokasi BKPH 
Kedewan tersebut  sebetulnya sudah se-
jak  awal dilaporkan ke Divisi Regional Jawa 
Tengah (dulu Kepala Unit I Jateng) maupun 
kepada pihak terkait namun belum ada tin-
dakan serius. 

Sumur minyak yang dibor oleh masyara-
kat secara ilegal itu jumlahnya ratusan titik 
pengeboran berada di petak 2031, 2037, 
2038, 2039 dan petak 2064 BKPH Kedewan 
KPH Cepu yang secara geografis terletak di-
wilayah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur. 
Kegiatan tersebut selain menggunakan ka-
wasan tanpa ijin juga merusak lingkungan 
hutan yang ada di sekitar lokasi pengebo-
ran tersebut. 

Disamping meninjau langsung kondisi la-
pangan kemarin tim dari Polres Bojonegoro 
juga melakukan wawancara dengan bebera-
pa petugas pengeboran yang sedang berop-
erasi pada saat itu serta minta keterangan 
dari masyarakat yang ada disekitar lokasi 
pengeboran. Ternyata kegiatan ini dilakukan 
oleh sekelompok masyarakat yang dikoor-
dinir oleh oknum tertentu tanpa mengajukan 
permohonan ijin terlebih dahulu. Alasanya 
karena mereka terdesak oleh kebutuhan hid-
up yang semakin berat.

Pada kesempatan itu tim Polres Bojo-
negoro mengumpulkan data terkait dengan 

Sumur Minyak Wonocolo Perlu Penanganan Serius

kegiatan tersebut untuk diproses lebih lan-
jut sesuai dengan hukum dan aturan yang 
telah ditentukan. Perhutani  KPH Cepu 
yang mempunyai wilayah pangkuan sangat 
mengharapkan penanganan kasus ini untuk 

segera dilakukan secara serius hingga tun-
tas oleh semua pihak sehingga masalah ini 
bisa terselesaikan dengan baik. Demikian 
Agus Kusnandar menambahkan. 

Kom.Cpu/Edy Bima

Polres Bojonegoro bersama jajarannya dan Perum Perhutani KPH Cepu meninjau lokasi 
Sumur Minyak Wonocolo.
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KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE 
JATENG 

Mengawali  tahun  2015 Perhutani KPH 
Banyumas Timur menggelar acara malam 
penganugerahan karyawan dan stakeholder 
berprestasi yang bertajuk “ Rimbawan Award 
2014 “ Acara yang diadakan di Aula SMAN I 
Purwokerto (10/1) itu merupakan wujud apr-
esiasi managemen KPH Banyumas Timur 

kepada karyawan-karyawan yang memiliki 
kinerja terbaik di setiap bidang pekerjaan.

Selain itu juga diberikan penghargaan 
kepada stakeholder yang bekerjasama 
dengan Perum Perhutani, mulai dari Peny-
adap dengan produksi getah pinus terbaik, 
Kelompok Tani Sadap (KTS) terbaik, LMDH 
dengan pencapaian produksi getah pinus 
tertinggi, LMDH terbaik berdasarkan evalu-

Panganugrahan Rimbawan Award

asi PHBM, hingga penghargaan untuk Guru 
TK Tunas Rimba yang telah mengabdi se-
lama bertahun-tahun.

Acara yang juga dilakukan dengan 
membagikan SPK 2015 secara simbolis ke 
segenap Asper/BKPH berlangsung meriah 
dengan acara pentas seni yang ditampilkan 
kantor KPH, tiap-tiap BKPH dan Polhutmob, 
terlebih setiap karyawan menggunakan 
dress code/pakaian ala rimbawan tempo do-
loe, pakaian adat hingga pakaian penyadap/ 
pesanggem.

Administratur/KKPH Banyumas Timur, 
Wawan Triwibowo dalam sambutannya 
menyampaikan apresiasi dan terima kasih 
pada seluruh karyawan Perhutani Banyu-
mas Timur atas kerjasama dan dukungan-
nya dalam pelaksanaan pekerjaan ditahun 
2014.

Selanjutnya ditahun 2015 ia mengajak 
untuk berjuang bersama-sama membawa 
nama harum Banyumas Timur, membawa 
Perhutani menjadi perusahaan yang ber-
manfaat dan dicintai masyarakat. 

“ Mari kita pertahankan perusahaan 
yang kita cintai ini dengan mengabdikan 
diri kita untuk kelestarian hutan. Setelah di 
tahun 2014 slogan KPH Banyumas Timur ‘ 
Bersama Kita Bisa‘ maka untuk tahun 2015 
slogan kita yang baru meningkat menjadi 
‘Bersama Kita Hebat’.  

Kom.Bmyt/Lita

KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
KPH Indramayu dapat musibah. Ruang 

teknik PSDH  terbakar Selasa (20/1/’15) dini 
hari, sekitar pukul 01.49 WIB.  Sebagian  
dokumen seperti arsip RTT lima tahun ke 
belakang terbakar, namun tidak ada korban 
jiwa.

 “Kejadian itu datang tiba – tiba. Padahal 
dua karyawan yang lembur baru saja be-
ranjak tidur di ruang teknik. Mereka sangat 
lelap  sehingga tak tahu  kalau ruangan itu 
kebakaran. Untung  petugas jaga atau piket 
membangunkan, “ tutut Waka KPH Indra-
mayu Ir H Moch Sjarief, SDA kepada Bina di 
ruang Kam KPH Indramayu, (20/1). 

Api berasal ruang atas/ plafon  yang ter-
bakar. Kemudian meleleh ke bawah dan jatu 
pada meja kerja yang diatasnya selain ada 
seperangkat komputer juga  kertas – kertas 
dokumen. 

“Kemarin (Senen-red) saya baru saja 
menandatangani beberapa dokumen, ba-
rangkali ikut juga terbakar,” katanya.

Si Jago merah   pertama kali diketahui 
oleh  Sanudin,  anggota Polhutan,  pukul 
01.49 WIB. Ia segera  mengambil lang-
kah penyelematan dari kobaran api. Bel 
segera dipukul untuk membangunkan 
karyawan yang,  kebetulan doktor,  sedang 

tidur. 6 petugas piket 
melakukan upaya 
pemadaman den-
gan menggunakan 
dua unit alat pem-
adam kebakaran 
dan  menggunakan 
ember.

Karena kawatir 
apai semakin besar, 
Cartim menelpon 
Dinas Pemadam Ke-
bakaran dan Sanudin 
melapor ke Polres In-
dramayu bahwa  ada 
kejadian kebakaran 
di KPH Indramayu. 
Pukul 02.05  WIB, 
dua unit mobil kebakaran dengan 6 petu-
gas  tiba di lokasi dan langsung melakukan 
pemadaman. Api dapat dilokasir dan dapat 
padam sekitar pukul 02.40 WIB.

 “Ketika saya menerima laporan segera 
meluncur dan  tiba di KPH sekitar pukul 
02.15 WIB, tak lama datang Kaur Tanaman 
Tata,” kata Moch Syarief.  Selanjutnya, Tim 
Polres Indramayu  pukul 03.30 WIB dan  
terus  melakukan identifikasi di lokasi ke-
bakaran. 

Peralatan  kantor yang rusak anatara 
lain  8 buah CPU, 6 laptop, printer canon 6 
buah, 3 printer LQ, 2 HP, alat perlindungan 
diri atau APD tebangan, meja, filling cabinet, 
dan lainnya. Taksiran kerugian mencapai Rp 
159.080.000. 

“ Ruang agraria selamat dari kobaran 
api. Padahal tempat bersebelahan dengan 
ruang teknik. Kalau ikut terbakar, banyak 
dokumen penting  hilang seperti BATB dan 
dokumen pertanahan lainnya,” pungkasnya. 

MU

Musibah Kebakaran
Di Ruang Teknik PSDH

Kaur Humas Indramayu Sabar menunjuk dokumen /arsip yang 
terbakar sedang di jemur di lapangan
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Getah Tercapai 
102,8 %

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Produksi Getah Pinus Perum Perhutani 

KPH Jombang tahun 2014 mencapai angka 
102,8 % dari target yang ditentukan. Kerja 
keras Perhutani Jombang tidak sia sia un-
tuk memacu hasil produksi sadapan getah 
pinus dari target 79.900 kilogram yang telah 
ditetapkan dapat terlampaui sehingga men-
capai 82.124 kilogram. 

“ Produksi Getah Pinus Perhutani Jom-
bang dipasok dari dua BKPH yakni BKPH 
Gedangan dan BKPH Jabung. Masing-mas-
ing menghasilkan 32.259 kg dan 49.865 kg,” 
kata Priyono, Kaur Produksi Perhutani KPH 

Jombang (12/1).
Pelampauan pencapaian 

target merupakan kebang-
gaan tersendiri dan akan 
menjadi motivasi kinerja di 
tahun berikutnya. Di tahun 
2015 ini Perhutani Jombang 
dengan penuh keyakinan dan 
perhitungan yang matang 
akan mencapai jumlah hasil 
Produksi Getah Pinus yang 
lebih tinggi ditambah dengan 
adanya perlakuan khusus ter-
hadap lokasi yang dimasuk-
kan kategori penghasil getah 
pinus dengan mutu premium. 
Di pertengahan tahun 2014 
telah dimulai dan diuji coba 
hasil getah pinus mutu premium dapat men-
capai hasil 8,7 ton. 

Kom.Jbg/Arief Bidj’s

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Memasuki tahun 2015 aktiVitas teban-

gan segera dilaksanakan. Untuk mem-
peroleh hasil yang maksimal pihak terkait 
harus mempunyai pemahaman yang sama 
terhadap kegiatan tersebut. Termasuk ma-
syarakat sekitar hutan yang sering mengam-
bil manfaat dari pekerjaan rutin tahunan itu.

Supaya hasil  tebangan sesuai dengan 
target perusahaan, segenap  Mandor Te-
bang, KRPH, Penguji, Asper dan  pejabat  
lingkup  KPH mengadakan Job Training 
tebangan pada (5/2) di ruang rapat Kebon-
harjo. Setelah penyampaian materi di ruang 
rapat, selanjutnya  praktek tebangan dilaku-
kan di hutan petak 58 BKPH Tuder.

Mewakili Adm Kebonharjo Wakil Adm/
KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar BScF 
mengatakan bahwa jenis  tebangan apapun 
harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
Mulai tebangan KU I s/d KU V. 

“ Salah satu cara menebang yang baik 
adalah rata dengan tanah. Hal ini supaya 
kayu dari tebangan dapat terkumpul seban-
yak-banyaknya. Tidak ada potongan kayu 

Tebangan Harus Rata Tanah terbuang. Sebelum menebang pun arah 
rebah ditentukan sesuai kondisi lapangan 
untuk menekan resiko kayu rusak,” katanya.

Faktor lain yang tidak kalah penting 
dalam kelola tebangan adalah keamanan. 
Sebagus apapun pelaksanaan tebangan 
akan menjadi sia-sia jika tidak diikuti dengan 
keamanan yang baik dan sehat. Untuk itu 
komunikasi bidang produksi dan keamanan 
perlu ditingkatkan dalam pengamanan te-
bangan. Pejabat di daerah dituntut untuk 
dapat menjalin  kemitraan dengan masyara-
kat desa hutan agar tercipta keamanan yang 
kondusif. Terutama pengurus dan anggota 
LMDH yang sudah sejak lama terbangun 
kerjasamanya dengan perusahaan, jelas 
Asep.

Job Training tebangan itu juga sebagai 
bentuk implementasi dari Permenhut No 
42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan 
Tanaman Pada Hutan Produksi. Termasuk 
SK Direksi No 3169 Tahun 2014 tentang 
Prosedur Kerja Penatausahaan Kayu Hasil 
Pemanenan Yang Berasal dari Wilayah Pen-
gelolaan Perum Perhutani. 

Kom.Kbh.Dam-Wiy

Aksi Peduli Bumi
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Dalam rangka Aksi Peduli Bumi Perhu-

tani KPH Banyumas Timur,  membagikan   
bibit  berbagai jenis sebanyak 2015 plances 
(5/1).. 

Dikatakan Adm/KKPH Banyumas Timur, 
Wawan Triwibowo S Hut MP, bahwa keg-
iatan tersebut sebagai  tonggak hari baru di 
tahun 2015.

“ Di tahun yang baru ini kita memiliki 
semangat baru, kinerja baru dan  niatan 
baru untuk berbuat yang lebih baik. Semua 
itu kita mulai dari aksi kecil tapi memiliki 
makna yang besar bagi masyarakat. Pada 
hari ini kita membagikan 2015 plances bibit  

tanaman secara gratis kepada masyarakat 
sekitar kota Purwokerto,” katanya.

Pembagian bibit tanaman dilakukan 

di tiga titik ruas jalan seputaran kantor 
KPH Banyumas Timur, yakni Jalan Jend. 
Gatot Soebroto, Jalan Jendral Soedir-
man            dan Jalan Overste Isdiman. 

Wawan berharap dengan kegiatan 
tersebut masyarakat ikut berpartisipasi 
menyelamatkan bumi dengan menanam 
dan merawat bibit tanaman yang dibagi-
kan sehingga dapat tercipta lingkungan 
yang sejuk dan nyaman. 

Ternyata animo masyarakat dalam 
Aksi Peduli Bumi Perhutani Banyumas 
Timur untuk berpartisipasi, terbukti  
kurang dari satu jam bibit yang dibagikan 
di 3 titik ruas jalan tersebut telah habis 
dibagikan. Tampak Adm KPH Banyumas 

Timur yang turut terlibat lamgsung mem-
bagikan bibit tanaman ke masyarakat. 

Kom.Byt/Lita

Priyono, Kaur Produksi KPH Jombang 
memberi keterangan.
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SEPUTAR KPH

KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Di wilayah KPH Bogor terutama di  petak 

17 RPH Tenjo  BKPH Parung Panjang masih 
banyak dijumpai pohon pule dengan diam-
eter 368  cm dan tinggi sekitar 40 meter. 
Pohon – pohon tersebut berada dalam ka-
wasan hutan LDTI atau masuk dalam situs 
yang  dilindungi.

“Ada 52 pohon,” jelas Adm/KKPH Bo-
gor, Asep Ded iMulyadi, S.Hut, MM. Pohon 
– pohon tersebut berdiri tegak dan kokoh. 
Karena pohon cukup besar dan tinggi oleh 
sebagian masyarakat setempat, Pulediang-
gapsebagaipohonkeramat. Sekarang pohon 
pule sudah semakin jarang ditemui karena 
populasinya semakin sedikit. 

Tanaman ini memiliki nama latin alstonia 
scholaris. Menurut wikipidia pohon pule bisa 
tumbuh sampai ketinggian 15 m lebih. Pule 
dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 
500-1000 dpl di atas permukaan laut. Selain 

tumbuh di Indonesia,  pule tumbuh subur di 
wilayah daerah hutan  pantai barat India, 
banyak juga terdapat di Sri Lanka, Australia, 
kepulauan  Solomon. 

Oleh Perhutani Jawa dan Banten tana-
man pule ini sekarang sudah dibudidayakan 
sebagaimana di petak 17 RPH Tenjo BKPH 
Parung Panjang KPH Bogor. Menurut Asep 
Dedi Mulyadi, pule yang tumbuh besar itu 
ditanam pada tahun  1976-an, ketika masih 
dalam bentuk Jawatan Kehutanan. 

Ciri-ciri tanamam pule  memiliki daun 
yang berbentuk lonjong sampai ada yang 
agak bulat telur:  tipis tapi kuat dan pule 
juga terpusar terdiri dari 4-9 helai daun. 
Permukaan bawah daun ini berwarna agak 
buram. Panjangnya berkisar antara 10-23 
cm, lebarnya 3-8 cm dengan panjang tangka 
berkisar antara 7,5 - 15 cm.

Bunga  pule berupa malai rata, yaitu 
bunganya keluar di ujung cabang atau pada 

ketiak daun. Panjang bun-
ganya bisa mencapai 13 
cm. gagang bunga pule 

ini cukup pendek kurang lebih 2,5 cm dan 
berambut. Bunga pule memiliki bau yang 
wangi dengan warna hijau terang sampai 
putih kekuningan. Dipermukaan bung-
anya terdapat bulu halus. Panjang tabung 
bunga pule ini berkisar antara 7-9 mm, agak 
mengecil pada bagian lehernya. Mahkota 
bunganya agak menyerong dan bundar. 
Seperti pada bunga pada umumnya. Bunga 
pule ini memiliki alat kelamin betina yaitu 
putik yang  memiliki panjang 3-5 cm.

Buah pule berbentuk bumbung. Memiliki 
panjang 20-50 cm. Biji pule memiliki rambut 
pada bagian tepinya, sedangkan pada ba-
gian ujungnya berjambul. Panjang bijinya 
antara 1,5 - 2 cm. Manfaat pule selain dapat 
untuk bahan obat alternative seperti untuk 
penyakit demam, darah tinggi, penurunan 
gula,  dan mengurangi nyeri pada dada, 
juga kayu dapat dijadikan alat–alat perka-
kas rumah tangga, aero modeling, ukiran, 
dan patung.  Kurang bagus untuk bahan 
bangunan.

 MU

Menengok Pohon Pule di RPH Tenjo

Divreg Janten Perlu 
Benih Pinus Siap Tanam

Salah satu persiapan tanam yang cukup penting adalah penyediaan 
bibit. Untuk memperoleh bibit yang berkualitas maka dilakukan penaburan 
benih secara serentak. KPH Bogor melaksanakan tabur benih pinus  di 
persemaian petak 17 RPH Gobang BKPH Jasinga – Lw Liang belum lama 
ini. Benih yang ditabur tersebut untuk persiapan tanam pinus tanam 2015.

Kegiatan komando tabur benih jenis pinus dihadiri Staf Khusus Biro 
Produksi Kantor Divre Janten, Ir H Andi Riana, MM,  Adm KPH Bogor Asep 
Dedi Mulyadi, S Hut MM, Wakil Administratur, Imam Widodo S.Hut,  Kasi 
PSDH, Agus Subagio S Hut,  segenap Asper dan perwakilan KRPH serta 
segenap mandor.

Andi Riana mengatakan benih pinus yang ditabur hari ini sebanyak 
15,51 kg untuk memenuhi kebutuhan bibit tanaman pinus tahun 2015 di-
laksanakan secara serempak. 

“Tujuannya agar bibit benar-benar siap tanam pada musim tanam 
tahun 2015 di semua KPH pada tingkat divre Jawa Barat dan Banten,” 
jelasnya.

Asep Dedi Mulyadi mengingatkan setelah benih ditabur agar dipelihara 
dengan baik, sehingga pada akhirnya diperoleh bibit yang baik secara 
kuantitas maupun kualitas. “Pada akhirnya, kebutuhan bibit pinus untuk 
musim tanaman tahun 2015 sebanyak 193.863  plances benar-benar 
dapat terpenuhi bahkan bila perlu dibuat lebih dari target,” tekannya. 

Adm KPH Bogor itu mengingatkan, kedepan diharapkan KPH Bogor 
menjadi produsen getah yang banyak karena produksi kayu sudah mulai 
menurun.

 Agus Subagio memaparkan materi tentang  proses persiapan sampai 
pada teknis tabur benih pinus untuk KPH Bogor. Dikatakan, benih diren-
dam dalam air selama 6 – 12 jam sebelum ditabur.Benih yang terapung 
dipisahkan dengan yang tenggelam (benih tenggelam adalah biji yang 
baik), kemudian benih ditabur pada bedeng tabur.Penaburan benih dilaku-
kan bisa secara merata atau dibuat alur. 

“Benih yang sudah ditaburkan ditutupi dengan pasir/tanah halus 
ditambah serasah daun pinus sehingga biji tertutup setebal 0,50 cm. Adm KPH Bogor bersama jajarannya dibawah pule.
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SEPUTAR KPH

KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Kinerja KPH Bogor bidang produksi non 

kayu atau sadapan getah pinus dan produk-
si kayu cukup menggembirakan. Sadapan 
getah pinus meraih rangking I se- Perhutani 
Divre Jawa Barat dan Banten. Sementara 
produksi kayu melampui target yang telah 
ditetapkan.

Target sadapan getah pinus KPH Bogor 
2014  seberat 191, 912  ton, hingga akhir 
Desember mencapai 196, 843 ton. 

“ Walaupun masih ada sisa angkutan un-
tuk pereode I Desember seberat 4 ton, akan 
tetapi sudah mencapai 100,48 ton lebih. 
Jadi estimasinya sampai akhir Desember 
tercapai 102 %, “ kata Kaur Produksi KPH 
Bogor, Nana Rukana di kantor KPH Bogor 
belum lama ini.

Upaya  yang dilakukan manajemen KPH 
Bogor untuk mendongkrak target antara 
lain optimalisasi tegakan yang selama ini 
belum disadap,  kemudian diproduksi. Se-
lanjutnya melakukan pendekatan kepada 
tenaga sadap melalui pemberian bantuan 
antara lain pengobatan gratis, pemberian 
sembako, bantuan peralatan sekolah kepa-
da anak penyadap. Manajemen KPH Bogor 
pun  senantiasa melakukan pembinaan rutin 
dengan petugas lapangan dan penyadap, 
Selainitu, memberikan pinjaman bantuan 
modal koperasi milik kelompok penyadap.

Nana Rukana juga menjelaskan, dari 
sekitar 58 tenaga penyadap sebagian be-

sar merupakan tenaga lokal. Di samping 
itu, mereka masih menggunakan kadukul. 
Peralatan sadap  yang mereka gunakan 
merupakan bikinan sendiri.

“ Kita serahkan kepada mereka alat 
sadap apa yang paling nyaman.Yang pent-
ing dari segi kelebaran tidak  melebihi 4 cm,” 
jelasnya.

Dikatakan untuk sadapan mutu satu se-
banyak  90 % dan mutu dua sebanyak 10 %, 
Untuk tahun 2015, getah premium ditarget 5 
%., mutu satu ditarget 85 %, dan mutu dua  
sebanyak 10 %. Dari 100 %. “Untuk tahun 

2014,  getah  premium belum ada target, “ 
kilah Nana Rukana.

Untuk target  produksi kayu  jenis acca-
sia mangium 7.774 m3 terdiri dari tebangan 
A, B, dan C. Sampai pereode I Desember 
2014 sudah tercapai 8.690, 64 m3 atau 
112 %. Semua tebangan kayu KPH Bogor 
terkonsentrasi di asperan Parung Panjang. 
Manajemen KPH Bogor mengambil kebi-
jakan mengoptimalisasikan kayu perkakas 
karena nilai (harga jual) lebih tinggi diband-
ingkan kayu bakar. 

MU 

Sadapan Ranking I, Tebangan Lampui Target

Gunanya untuk menghindari kerusakan 
akibat air hujan atau serangan binatang,” 
jelasnya. Bedengan diberi naungan dan 
diberi tanda pengenal.

Untuk mencapai target bibit tersebut,  
kali ini KPH Bogor  menyiapkan sebanyak  
47 bedeng. 

MU 

KAWASAN tenurial di KPH Bogor, 
termasuk kawasan hutan  mangrove di 
BKPH Ujung  Krawang mulai tata kembali. 
Lokasi – lokasi hutan negara yang  dikelola 
Perhutani kemudian diklaim oleh pihak  lain 
dengan dipasang plang,  oleh KPH Bogor 
pun menancapkan plang pada lokasi yang 
diklaim tersebut.

“Masalah tenurial di kawasan mangrove 
BKPH Ujung Krawang masih dalam proses 
penyelesaian,” kata Waka KPH Bogor Imam 
Widodo, S.Hut. Salah satu pihak  yang 
mengklaim adalah PT Hutama Karya.  Salah  
satu  BUMN yang bergerak dalam bidang 
kontraktor memasang plang di salah satu 
RPH Muara Gembong.

Namun, lanjut lanjutnya, pihak ketiga itu 
tidak mampu menunjukkan surat bukti yang 

Lokasi Kawasan Tenurial Dipasang Plang

menyakinkan bahwa lahan tersebut meru-
pakan miliknya. Sebaliknya, Perhutani  KPH 
Bogor mampu menunjukkan data – data 
otentik dan menyakinkan (baca : baik sisi 

legal) bahwa lokasi yang diklaim itu meru-
pakan kawasan hutan negara yang dikelola 
Perum Perhutani. 

MU 
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SEPUTAR KPH

SK Kenaikan Pangkat
dan Gaji Berkala

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Su-

setyo  menyerahkan SK kenaikan pangkat dan gaji berkala kepada 
karyawan dan karyawatinya. Penyerahan dilakukan di halaman kan-

tor KPH dalam apel Rabu pagi (22/1) lalu. Sebanyak 65 karyawan 
dan karyawati penerima SK terdiri 56 orang menerima SK kenaikan 
pangkat dan 9 orang terima SK kenaikan gaji berkala. 

Dalam sambutannya Administratur mengatakan bahwa apayang 
telah diterima tersebut bukanlah hak tapi penghargaan. Ia berharap 
dengan apa yang diterima tersebut bisa menambah semangat 
dalam bekerja.

“ Tunjukan jika Anda benar-benar layak meneriman SK tersebut,” 
katanya. 

Menyinggung masalah kenaikan pangkat dan gaji berkala di-
katakan dulu dan sekarang sudah berbeda. Sekarang sudah otoma-
tis bisa segera diketahui, dulu kalau yang bersangkutan tidak aktif 
mengurus ya akan terlambat.

“ Perhutani sekarang sudah maju dengan Sub Sistem SDM oto-
matis akan diketahui siapadan kapan naik pangkat, akan diketahui 
oleh sistem dengan akurat,” jelasnya.

 Mulai Pebruari akan mulai berlaku e-office termasuk surat me-
nyurat dengan sistim elektronik, fisik surat ada, tetapi elektroniknya 
akan terkirim dahulu dan langsung pada hari itu juga terdistribusi ke 
yang bersangkutan. 

“ Ini tantangan, kedepan semua karyawan Perhutani dituntut 
harus bisa operasikan komputer,” jelasnya lebih lanjut.

Selain itu di 2015 juga mulai diterapkan matrik kinerja yang 
tujuannya untuk mengetahui prestasi kerja  yang dicapai. Matrik 
kinerja harus diisi dan akan diberi waktu untuk mengisinya  dan bila 
tidak mengisi maka tidak dapat apresiasi. 

 “Saya berharap dengan penerimaan SK oleh temen-temen bisa 
memotivasi diri untuk bisa memberi contoh bisa bekerja lebih baik, 
lebih bersemangat, agar KPH Pekalongan Barat di tahun 2015 ber-
prestasi,” pungkasnya.

Kom.Pkb/Tofikpurwa

Sentralisasi Persemaian 
Di Masing-Masing BKPH

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATEN
Dalam rangka keberhasilan pembuatan tanaman di KPH 

Kedu Selatan harus diawali dari pembuatan persemaian yang 
cukup dan berkualitas. Untuk itu guna memberi penyegaran  dan 
mengingat kembali serta menyamakan prinsip KPH Kedu Selatan 

melaksanakan pelatihan pembuatan persemaian di petak 4 j RPH 
Watubelah BKPH Banjarnegara.

Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Hartanto,SE 
yang mewakili Administratur KPH Kedu Selatan dalam arahannya 
mengatakan bahwa untuk 2015 pembuatan persemaian pinus di 
KPH Kedu Selatan didesentralisasikan di tiap BKPH. Alasannya 
karena wilayah KPH Kedu Selatan terdiri 5 Kabupaten 

“Jika persemaian pinus disentralisasikan di suatu tempat, ini 
akan sangat berpengaruh terhadap proses angkutan, banyak bibit 
yang rusak dalam proses perjalanan angkutan ke lokasi tanaman 
sehingga tahun 2015 mencoba di desentralisasikan ditiap BKPH 

khususnya  BKPH-BKPH yang mempunyai target pinus 
silin yang cukup luas,” katanya.

Oleh karena itu, sambung Hartanto, diperlukan 
penambahan mandor persemaian, termasuk sarpranya, 
pendukung lainnya karena mandor persemaian yang baru 
belum trampil dalam pembuatan persemaian. Persemaian 
pinus harus ditangani secara khusus karena memerlukan 
ketrampilan yang lebih, telaten karena dibedeng tabur 
harus ada perlakuan-perlakuan khusus yang memang 
harus dilakukan mandor persemaian sehingga akan 
menghasilkan prosentase kecambah yang tinggi.

Hartanto berharap agar segenap mandor persemaian, 
mandor tanam, KRPH, Asper dan jajaran PSDH agar 
lebih memahami, meningkatkan pengetahuan dan 
ketrampilannya dibidang pembuatan persemaian pinus 
merkusii.

Dalam pelatihan ini dilakukan 3 tahap, yang pertama 
pemberian materi, kemudian praktek penaburan benih 
yang sebelumnya juga dilakukan perlakuan benih, praktek 
pembuatan bedeng tabur, praktek pembuatan bedeng 
sapih, pengisian kantong plastik, operspin. Selain itu 
juga dilakukan forum diskusi, dalam forum diskusi sangat 
menarik karena lebih pro aktif memberikan masukan, juga 
sangat kritis terhadap juklak yang sudah tidak relevan 
dengan kondisi sekarang. 

Kom.Kds/AgusPeserta serius mengikuti jalannya job training membuat persemaian.

Adm memberikan kenaikan berkala dan SK kepada karyawan.
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PUSDIK

Junjung Kejujuran
Dalam Bekerja

PUSDIKBANG PERHUTANI
Program diklat terakhir tahun 2014 yakni Diklat Pratugas SLTA 

dan SMK telah resmi ditutup pada tanggal 26 Januari 2015 oleh 
Direktur Utama Perum Perhutani. Beliau Banyak sekali wejangan 
yang disampaikan kepada calon karyawan alumni diklat pratugas 
SMK Kehutanan dan SLTA tahun 2014. Diantaranya Direktur Utama 
menyampaikan nasihat dan kunci berkarir untuk para calon pegawai 
dari Pratugas SLTA dan SMK. Pratugas calon pegawai yang berasal 

dari SLTA akan ditempatkan langsung ke daerah asal KPH masing-
masing dengan tujuan untuk mengembangkan dan membangun 
daerah asalnya supaya lebih maju. 

Mereka akan ditempatkan pada jajaran ujung tombak manaje-
men KPH. Dan untuk pratugas SMK yang telah mendapat bekal ilmu 
perencanaan hutan ditempatkan Biro Perencanaan dan SPH. 

Walaupun para alumni ini masih awam, Dirut berpesan agar 
selalu menjaga api semangat kerja dengan kejujuran, kepedulian 
dan profesionalisme, termasuk di dalamnya saat mendapat bimbin-
gan dan bergabung dengan senior di masing-masing wilayah kerja. 
Menjunjung tinggi tata nilai Perum Perhutani, memahami serta men-
gamalkannya untuk mencapai visi dan misi perusahaan. 

" Kunci utama bekerja yakni Jujur, Aset Perhutani yang sangat 
besar, luas dan terbuka ini membutuhkan kejujuran dalam pengelo-
laan. Perilaku jujur akan memicu perilaku baik lainnya. Yaitu peduli 
dan profesional sehingga orang yang jujur tidak akan berbuat hal-hal 
yang berpotensi merugikan perusahaan, baik terkait aset maupun 
nama baik," pesan Dirut. 

Selain itu, para calon pegawai juga harus menggali pengetahuan 
guna meningkatkan profesionalitas kerja dan meningkatkan kepedu-
lian. Direktur Utama berpesan agar selalu menanamkan kepedulian 
kepada masyarakat sekitar hutan, terutama dalam mewujudkan suk-
ses kerja bidang keamanan hutan menjadi kunci sukses bekerja di 
lapangan. Kesempatan karir di Perum Perhutani terbuka luas sesuai 
prestasi para calon pegawai dan pegawai, karena para alumni pratu-
gas SMK Kehutanan dan SLTA ini sudah menjadi bagian dari peru-
sahaan, selain harus berprestasi mereka diwajibkan pula menjaga 
dan menerapkan code of conduct karyawan Perum Perhutani. 

Adapun para siswa yang berhasil menorehkan prestasinya 
dalam Diklat Pratugas SMK dan SMA masing-masing adalah Crys-
mas Eka Candrajaya, Nanjar Munanjar dari Ciamis dari Kuningan 
dan Angga Badrusalam dari Majalengka. Peraih peringkat I, II dan III 
tersebut masing-masing  dari SMK Kehutanan Kadipaten.

Sementara dari Pratugas SLTA peringkat I, II dan III masing-ma-
sing dirah Gian Giananjar dari KPH Cianjur,  Rujito dari KPH Kedu 
Utara dan Roby Baruna Nugraha D. Malabar dari KPH Banyuwangi 
Utara.

Kom.Pusdikbang/Ati

KPH MADURA DIVRE JATIM
 Ada suasana lain pada Minggu 11 Januari 2015 di kantor BKPH 

Kangean Timur. Hari itu berkumpul segenap karyawan BKPH Kan-
gean dengan membawa peralatan lapangan seperti pacul dan sabit 
yang akan mengadakan kegiatan tanam bersama di petak 64.b RPH 
Kangayan BKPH Kangean Timur. 

“ Kegiatan tanam bersama ini sebagai salah satu upaya memu-
puk kebersamaan dan dalam rangka mensukseskan tanaman ta-
hun 2014 seta bentuk kelola ekosistem untuk lebih menghijaukan 
wilayah BKPH Kangean Timur,” jelas Asper BKPH Kangean Timur 
Marinu Hinga di lokasi petak tersebut yang sudah menjadi kegiatan 
salah satu kegiatan rutin di BKPH Kangean Timur. 

Penanaman  ini, lanjutnya  juga dimadsud untuk lebih mem-
pererat hubungan antara para karyawan Kangean Timur dengan  
bergotong-royong untuk menyelesaikan tugas karena bukan per-
orangan yang akan disebut tapi adalah satu kesatuan yaitu BKPH 
Kangean Timur sebagai tempat tugas mereka baik dalam penyele-
saian tugas tersebut gagal ataupun berhasil. 

Tidak ketinggalan juga anggota Pramuka Sakawanabakti juga 
ikut terlibat dalam kegiatan itu. Meski kami harus menempuh per-
jalanan dua jam menuju lokasi penanaman mereka tetap semangat. 
Keterlibatan mereka juga dimaksudkan untuk memupuk rasa peduli 
dalam diri para anggota Sakawana Bhakti terhadap lingkungan 
sekitar karena disadari atau tidak fungsi hutan sangat besar bagi 

kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya. 
Marinus Hinga juga menyampaikan kegiatan ini sendiri sebagai 

salah satu kegiatan rutin yang ada di BKPH Kangean Timur pung-
kasnya.  Kom. Mdr/Hartono

Karyawan Rame-Rame 
Hijukan Kangean Timur 

Dirut memberikan ucapan selamat kepada siswa yang ber-
prestasi.
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SEPUTAR KPH

KPH SARADAN DIVRE JTIM.
Diawal 2015 KPH Saradan melak-

sanakan kegiatan Job Training Tebangan 
di petak 142 c RPH Tugu BKPH Jatiketok 
Selatan pada 22 Januari 2015. Kegiatan 
dilaksanakan bertujuan sebagai penyegaran 
kepada segenap Asper, KRPH dan Mandor 
sebagai pelaksana pekerjaan tebangan di 
lapangan. Hal tersebut penting agar teknik 
penebangan tertib, baik secara pembagian 

batang (bucking policy). Disamping itu juga 
untuk mensosialisasikan dan menerapkan 
penatausahaan hasil hutan berdasarkan P-
42/Menhut/-II/2014 tentang Penatausahaan 
Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan 
Produksi dan SK Direksi No. 3169/KPTS/
Dir/2014 tentang Prosedur Kerja Penatausa-
haan Kayu Hasil Pemanenan Yang Berasal 
dari Wilayah Pengelolaan Perum Perhutani.

Sebelumnya didahului praktek dida-

Penyegaran Petugas,
Job Training Tebangan 

hului penjelasan petugas dari kantor Dis-
naker Kabupaten Madiun, Tanti Wijaya. Ia 
menjelaskan perihal Sistem Managemen 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 
yang harus dipenuhi untuk menghindari 
dan mengurangi risiko kecelakan kerja di 
lapangan. Seperti penggunaan APD (Alat 
Pelindung Diri) terdiri dari helmet, sepatu 
bood, kaca mata, ear plug (penutup telinga) 
juga pemakaian peralatan Chain Saw harus 
sesuai standar SNI. 

Sementara Kasi PSDH dan Penguji Kayu 
TK I menjelaskan tentang teknik penentuan 
arah rebah dan pembagian batang agar 
kayu dapat laku dijual dengan harga tinggi di 
pasar, selain juga menjelaskan juga tentang 
masalah administrasi yang tertib dari lokasi 
tebangan sampai Tempat Penimbunan Kayu 
(TPK).

Di lokasi praktek disiapkan 4 pohon, 
untuk 1 pohon untuk demo dan 3 pohon 
lannya untuk praktek 3 regu yaitu regu I Sub 
Saradan Barat, regu II Sub Saradan Timur 
dan regu III dari Sub Saradan Selatan. Dari 
praktek tersebut diharapkan masing-mas-
ing regu mampu menentukan pembagian 
batang (buching Policy), mampu menger-
jakan administrasi TUHH (Tata Usaha Hasil 
Hutan) dengan tertib sehingga diharapkan 
bisa mencapai sasaran produksi secara 
optimal. 

Hadir pada kegiatan tersebut Adm KPH 
Saradan, Amas Wijaya S Hut bersama ja-
jaran pejabat dan karyawan KPH Saradan, 
segenap Asper, perwakilan KRPH, segenap 
mandor tebang dan jajaran PSDH, KSPH II 
Madiun Tony Kuspuja Harianto S Hut, Man-
ager Pemasaran I Joko Santoso, dari Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Tanri Wi-
jaya, ketua LMDH dan para tokoh masyara-
kat di sekitar hutan BKPH Jatiketok Selatan. 

Kom.Srd/Warno

Perlu Pengawalan 
Pupuk Bersubsidi

PARENGAN PERHUTANI DIVRE JATIM
Dalam rapat koordinasi tahun 2015 

kabupaten Bojonegoro di aula kantor 
tersebut, 29 Januari 2015 lalu Adm/KKPH 
Parengan, Daniel Budicahyono memberikan 
pemaparan tentang PHBM dalam kaitannya 
dengan upaya mewujudkan kedaulatan 
pangan. Rakor dihadiri oleh unsur Pemkab 
Bojonegoro, Kepolisian, Kejaksaan Negeri, 
Perhutani Rayon I Bojonegoro, para pihak 
yang terkait distribusi pupuk bersubsidi di 
Bojonegoro, Gapoktan dan LMDH sekabu-
paten Bojonegoro

Dijelaskan Daniel, bahwa sistem PHBM 
yang melibatkan masyarakat desa hutan 
yang tergabung (LMDH) dilibatkan lang-
sung dalam pengelolaan hutan perhutani. 
Salah satu keterlibatan masyarakat tersebut 
adalah diperkenankannya bercocok tanam 

di dalam kawasan hutan. Sebagai petani, 
sejauh ini mereka belum pernah mendapat 
pupuk bersubsidi.

Namun mulai 2015 atas dukungan 
Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan, petani yang bercocok 
tanam di dalam hutan juga akan tetap diberi-

kan alokasi pupuk bersubsidi. 
Namun demikian Daniel men-
egaskan agar masyarakat 
petani luar kawasan hutan 
tidak resah, karena usulan 
alokasi pupuk untuk petani 
hutan tidak akan mengurangi 
kuota pupuk bersubsidi yang 
sudah ada. 

Sementara arahan dari 
Kepala Dinas Pertanian yang 
menyinggung perihal tertib 
distribusi dan administrasi pu-
puk bersubsidi. Dikatakan, di-
perlukan adanya pengawalan 
dan pengawasan bersama 
sampai ke kelompok tani 
yang melibatkan Kepolisian, 
Kodim, dan Kejaksaan. 

“ Kepada distributor, kios resmi, maupun 
kelompok tani diminta tidak menyalahgu-
nakan pupuk bersubsidi. Apabila dijumpai 
pelanggaran akan ditindak tegas,” katanya.

Kom.Prg/Tuti.
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WAWASAN

OLEH : 
Sarkoro Doso Budiatmoko

KaryawanPerumPerhutani

Sekian lama bekerja, ternyata dari dulu 
hingga kini, kepatuhan, yaitu patuh mengi-
kuti suatu pedoman, instruksi, standar atau 
regulasi, masih harus dipelototin untuk lebih 
menjamin keberhasilan perusahaan menca-
pai tujuan. 

Apa pentingnya kepatuhan ?
Pertanyaan dan jawaban di bawah ini 

bisa memperjelas pentingnya kepatuhan. 
Pertama, apa yang akan terjadi pada Anda 
kalau sakit tetapi tidak patuh minum obat 
dan menjalani saran dokter ?  Jawabnya, 
bersiaplah sakit lebih parah, atau bersiaplah 
menjemput ajal.

Kedua, apa yang akan terjadi bila dalam 
sebuah barisan ada satu atau dua orang 
tidak patuh perintah atau aba-aba pimpinan 
?  Jawabnya, barisan menjadi kacau balau, 
gerak tidak serempak dan kemudian tidak 
enak dilihat.

Patuh atau Jatuh
Bagi yang menginginkan contoh yang 

lebih terang benderang, bayangkan apa 
yang akan terjadi apabila ketentuan tentang 
pembuatan tanaman tidak dipatuhi.  Bibit bu-
kan jenis unggul, ditanam tidak tepat waktu, 
dosis pupuk lebih rendah, pemupukan salah 
waktu, perempelan daun tidak dicegah, 
hama dibiarkan, pemeliharaan tidak dilaku-
kan dan keamanan tidak diurus.  Kalau ini 
yang terjadi, berhentilah mimpi memperoleh 
kayu jati 200 m3 per hektar, tapi bersiaplah 
panen rumput di akhir daur.

Banyak contoh lainnya, tetapi contoh di 
atas cukup untuk memberi gambaran apa 
yang akan terjadi dalam kegiatan dunia 
usaha apabila tidak ada kepatuhan dari para 
pemangku kepentingan terhadap ketentuan 
yang berlaku. Dalam bahasa keren, ketida-
kpatuhan berakibat disharmony dan distrust 
yang bisa berbuah konflik, chaos, ketidakter-
aturan, dan berakhir bangkrut.  

Akibat dari ketidakpatuhan juga ber-
beda kadar dan pembobotannya tergantung 
siapa pelakunya.  Pelanggaran penumpang 
pesawat yang tidak memasang sabuk pen-
gaman tentu beda risiko yang ditimbulkan-
nya dibanding dengan ketidakpatuhan 
yang dilakukan Pilot.  Demikian pun antara 
pimpinan (apapun levelnya) dengan anak 
buahnya.

Menegakkan kepatuhan
Sebuah entitas bisnis, seperti Perhutani 

saat ini dan mendatang, sangat berkepent-
ingan agar semua pedoman dan instruksi 
kerjanya dipatuhi. Hanya dengan cara itu 
bisnis akan berhasil mencapai tujuan.  Teta-
pi sayang nya kepatuhan tidak datang atau 
muncul begitu saja. Artinya, kepatuhan me-
mang harus diusahakan untuk ditegakkan.

Perilaku untuk patuh biasanya muncul 
karena upaya menghindari hukuman/sanksi 
(punishment), atau usaha untuk memperoleh 

imbalan (reward) yang dijanjikan.
Pada institusi yang menomorsatukan 

tingkat kepatuhan tinggi, menegakkan 
kepatuhan dilakukan dengan menerap-
kan tindakan disiplin yang berat bagi para 
pelanggarnya. Dunia militer, misalnya, sel 
dan pecat menjadi “hadiah” yang lumrah 
bagi pelanggaran disiplin. Penghargaan 
bagi yang berprestasi pun tidak tanggung-
tanggung, naik pangkat, naik jabatan, 
penyematan bintang tanda jasa, bukan hal 
yang aneh.

Salah kaprah
Tentu saja hadiah dan hukuman hanya 

bisa diberikan setelah dilakukan evalu-
asi yang cermat, akurat dan tepat sasaran 
atas kepatuhannya. Tanpa evaluasi cermat, 
akurat dan tepat, keinginan menegakkan 
kepatuhan bisa salah alamat, lalu salah arah 
dan akhirnya salahkaprah.

Salah kaprah itulah yang justru sering 
terjadi, maka jangan kaget dan heran kalau 
pelanggaran dan prestasi tidak jelas bedan-
ya dan tidak pernah jelas pula artinya.

Dalam kesalahkaprahan seperti ini, 
pelanggaran dan prestasi menjadi bukan 
hal yang sangat penting. Apa perbuatan 
dan kinerja Anda juga tidak penting.  Yang 
perlu Anda perhatikan karena ini sungguh 
penting untuk Anda sendiri, adalah siapa 
Anda, siapa dibelakang Anda, siapa te-
men Anda, siapa cantolan Anda, seberapa 
banyak massa Anda, apa organisasi kenda-
raan Anda, seberapa nekad Anda, sebera 
pamenakutkankah Anda, seberapa ahlikah 
Anda main politik, seberapa luas jaringan 
Anda, seberapa kental perkoncoan Anda, 
seberapa kontribusi Anda, dan seterusnya.  

Kepatuhan itu penting, dan dalam sua-
sana perusahaan sedang genting, kalau 
perlu pasang slogan : Anda patuh atau Pe-
rusahaan jatuh. *

CTL di Penagkaran 
Rusa BKPH Malo

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Sebanyak 104 murid  dan delapan orang guru SD Muham-

madiyah Bojonegoro . mengadakan  kunjungan dalam rangka CTL  
( Contextual Teaching and Learning ) di kawasan hutan BKPH Malo 
dan penangkaran Rusa Jawa. Kegiatan  tersebut dihadiri juga oleh  
Pertamina EP Cepu asset 4

Sebelum menuju  penangkaran rusa mereka  terlebih dahulu di 
ajak menuju ke hutan petak 92 RPH Malo untuk melihat keberadaan 
hutan di wilayah tersebut, melihat jenis-jenis pohon dan satwa yang 
ada di dalamnya. Acara kunjungan CTL tersebut  dipimpin lang-
sung oleh Administratur/KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono. Ia 
memberi penjelasan tentang  hutan dan satwa yang ada di hutan 

Malo sebelum melanjutkan untuk melihat secara langsung tempat 
penangkaran rusa. 

Di kesempatan itu para siswa juga mendapat penjelasan dari 
Moch Badar, Kaur Tanaman tentang cara membuat persemaian dan 
menanam pohon. Juga dari Tuti Hariwahyuni, Kaur Hugra tentang 
cara membuat kerajinan gerabah. Kom.Prg/Agus-Tuti
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Massa Amuk, Polsek
dan Rumdin KRPH Dirusak  

KPH BLITAR DIVRE JATIM 
Massa dari Desa Pucanglaban dan sekitarnya brutal saat  

bebaskan paksa Kholili , 38 tahun, warga Desa Pucanglaban 
yang  ditahan di Polsek Pucanglaban karena diduga mencuri 
kayu jati  dari hutan Perhutani petak 57 RPH Panggungkalak 
BKPH Kalidawir  KPH Blitar.  

Aksi brutal dan anarkis berawal ketika massa bertemu 
dua orang  Polhut yang hendak pulang dan kebetulan men-
jadi saksi dalam kasus penangkapan Kholili. Saat dihentikan 
oleh massa kedua Polhut bernama Pramudiono, KRPH 
Sanggrahan dan Dwi Karyanto, KRPH Tumpakgempol lang-
sung diajak oleh massa menuju kantor Polsek Pucanglaban 
untuk membebaskan tersangka Kholili yang saat itu masih 
ditahan di Polsek tersebut. 

Sekitar pukul 18.00 massa dan kedua Polhut sampai di 
Polsek Pucanglaban dalam peristiwa yang terjadi pada 6/01/
’15 itu. Terdapat beberapa polisi yang sedang berjaga. Pada 
kesempatan itu massa dengan anarkis memaksa petugas 
untuk membebaskan tahanan.  Beberapa saat kemudian 
suasana menjadi ramai dan tak  terkendali sampai ketika 
ratusan warga masyarakat mendatangi Mapolsek Pucan-
glaban. Tembakan peringatan tidak menghentikan tuntutan 
warga, untuk membebaskan Kholili bapak tiga anak itu. 

Massa akhirnya berhasil membebaskan Kholili setelah 
berhasil merusak gembok pintu jeruji tahanan di Polsek Pu-
canglaban dengan menggunakan kayu, cangkul dan martil. 
Berhasil melepas gembok, massa lalu membawa Kholili 
pulang.  Saat melintasi Rumah Dinas KRPH Panggungkalak 
di Desa Pucanglaban, massa berhenti dan merusak rumah 
dinas dengan melempari kaca jendela dengan batu, pot 
hingga kaca jendela rumah dinas porak poranda.

KRPH Panggungkalak Gunawan menjelaskan , bahwa 
pada Senin (5/1) yang lalu BKPH Kalidawir melakukan 
operasi gabungan bersama dengan lima RPH  yaitu RPH 
Sanggrahan, RPH Tumpakgempol, RPH Kedungdowo, RPH 
Ngampel dan Panggungkalak. Pada saat masuk petak 57 
petugas mendapatkan Kholili yang sedang membawa kayu 
jati ukuran 1 m  diameter 60 cm di dalam karung yang berisi 
rumput dan sepeda motor, namun tersangka berhasil me-
larikan diri. Dengan barang bukti itu Polhut melaporkan ke 
Polsek dan oleh pihak Polsek  ditindaklanjuti melakukan lidik 
dengan melacak pemilik sepeda motor. Diketahui, sepeda 
motor tersebut milik Kholili. Sampai dengan saat ini rumah 
dinas KRPH Panggungkalak dalam  pengamanan aparat 
kepolisian (7/1).

Kom.Bltr/Putu

Penyadap dan Blandong
Ambil Upahnya Di BRI

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri menggelar Sosialisasi Pemetaan 

Pembayaran Non Tunai  pada tenaga kerja sadapan, tanaman dan 
tebangan bertempat di RPH Bajulan Bagian BKPH Pace (9/1).

Acara yang dihadiri Direktur Keuangan, Morgan Syarif Lumban 
Batu, Direktur  Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), Heru 
Siswanto, Kepala Biro Produksi Divre Jatim, Satrio, Kepala Biro Per-

lindungan Sumber daya Hutan Susilo BW, Adminitratur Rayon II dan 
Rayon III Perwakilan Mandor Sadap serta Penyadap KPH Kediri. 

Dijelaksan oleh Direktur Keuangan, Morgan Syarif Lumban Batu 
bahwa pembyaran pemetaan non tunai yaitu untuk kedepannya 
Asper tidak perlu membayar tenaga sadapan maupun tebangan 
dengan cara membawa uang kontan. 

“ Tapi dengan cara kerja sama dengan BRI terdekat. Jadi Asper 
hanya menyetor daftar pekerja dan perolehannya sehingga yang 
membagi uangnya BRI dan tenaga kerja  dibukakan rekening mas-
ing-masing,” katanya.

Pembayaran dengan cara ini, tambahnya akan meringankan 
beban kita termasuk hemat waktu sehingga mestinya waktu untuk 
membayar tenaga tapi bisa digunakan pekerjaan yang lain.

Kepala Biro Produksi Divre Jatim, Satrio dalam sambutannya 
mengatakan bahwa di Divre Jatim mempunyai tenaga kerja kurang 
lebih 22.000 orang penyadap sehingga perlunya dicariakan trobo-
san baru. Seperti cara pembayaran tersebut yang sifatnya nanti 
bisa mengurangi kerepotan baik Asper ataupun Mandor sehingga 
dengan diadakan pembayaran seperti ini bisa meberi semangat 
penyadap ataupun blandong.

Dikatakan pada 2014 pencapaian produksi getah pinus 98,8% 
dan kayu 105,7%.  Pencapaian itu katanya Divre Jatim sudah ung-
gul dibanding Divre yang lain. Untuk itu ia berharap pada 2015 Divre 
Jatim bisa lebih unggul lagi.

Sementara itu Direktur PSDH Heru Siswanto di kesempatan 
itu mengatakan bahwa pada 2014 sejarah Perhutani Jawa Timur  
akan kembali seperti jaman tahun ’90-an. Di evaluasi secara korpo-
rat  produksi bisa tercapai  tanaman juga baik dan keamanan bisa 
menekan 31%.  Untuk itu ia menghimbau agar selalu meningkatkat 
prestasi di bidang masing-masing.

Ditambahikan oleh Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosman-
tika terkait pembayaran kepada tenaga penyadap tersbut bahwa 
cara pembayaran tersebut menunjukkan bahwa kita lebih terbuka.

“ Karena di era sekarang merupakan era keterbukaan bahwa  
kita bekerja bisa nyaman tidak ada hal-hal yang perlu disembun-
yikan,” ujarnya.

Hms/ KPH Kdr/Jufri-SW
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Penyegaran Klem
dan Peneresan Pohon

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Parengan melaksanakan  penyegaran klem dan 

peneresan pohon yang berlangsung di petak 7 H RPH Guwoterus 
BKPH Mulyoagung (24/12/’14). Penyegaran diikuti  peserta 105 
orang terdiri dari Mandor Tebang/Klem, segenap KRPH dan Asper. 
Lokasi dengan luas 7,1 Ha jumlah  297 pohon tersebut menjadi ren-
cana kerja bidang teresan 2015 dan tebangan 2016, 

Tujuan penyegaran kegiatan klem dan teres pohon tersebut 
guna mengingat kembali dan menyamakan persepsi bagaimana 
melakukan teresan dan klem yang benar, mengetahui batas dan ke-
tentuan  KPS (Kawasan Perlindungan Setempat) dan pada akhirnya 
pelaksanaan  tebangan  mendapatkan hasil yang maksimal  

Acara tersebut dipimpin Kasi PSDH, segenap Asper, KRPH, 
Mandor Tebang, Mandor Tanam dan Polhuter. Sebelum praktek la-
pangan, diberikan materi cara melaksanakan klem dan teres pohon 
sesuai dengan peraturan pelaksanaan tebangan. Yakni bagaimana 
mengetahui batas pohon yang perlu diklem dan pohon yang diting-
gal kawasan perlindungan setempat. Pemateri oleh Kepala Seksi 
Pengelola Sumberdaya Hutan Noor Imannudin, Penguji TK I Aggris 
Wibowo dan Kaur Produksi Titik Agus Purwati.

Kom.Prg/Ags.

Tanam Porang
Dibawah TegakanPinus
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri membuat trobosan baru dalam 

rangka turut endorong program Ketahanan Pangan Nasional. Bers-
ama LMDH dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 
Hutan (Puslitbang SDH) Cepu melaksanakan kerja sama budidaya 
tanaman porang di bawah tegakan pinus.

Administratur KPH Kediri, Maman Rosmatika S Hut mengatakan 
dalam rangka ikut mensukseskan program pemerintah  yaitu menja-
ga kesetabilan pangan nasional maka Perum Perhutani KPH Kediri 
telah menanam porang dibawah tegakan pohon pinus di petak 25A 

RPH Sumber Bening BKPH Dongko. 
Perhutani sebagai fasilitator LMDH sebagai pelaksana dan Pus-

litbang SDH Cepu sebagai penyuplai bibit. 
“ Kerja sama ini diharapkan akan mampu memberi  nilai tambah 

pada masyarakat bawah khususnya masyarakat sekitar hutan, kare-
na tanaman ini termasuk tanaman langka karena tidak bisa dimakan 
tanpa diolah melaui prosedur,” katanya.

Ia juga mengatakan pada Desember 2014 lalu Perhutani KPH 
Kediri sudah menanam 5 hektar dengan jarak tanam 1X1 M3 yang 
nanti kedepanya kalau sudah produksi bisa menghasilkan kurang 
lebih 30 ton per hektar per tahun. Harga porang saat ini cukup bagus 
dengan kisaran harga Rp 3000 per kilogram.

Ditambahkan Asper BKPH Dongko, Muchlisin S Hut  bahwa 
tanaman porang ini hanya menanam satu kali tinggal perawatan 
saja karena dari buahnya (glemboh) yang muncul di sela tangkai 
daun sudah bisa beranak pinak sendiri sehingga tidak perlu mena-
nam lagi ditempat yang sama.

Kom.Kdr/Jf

Asper BKPH Dongko (kiri) dan Administratur KPH Kediri (tengah) 
dan Wakil Administratur KPH Kediri Selatan Andi Iswindarto S Hut.

Penyuluhan oleh BPBD
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
 Berkaca pada kondisi alam dan cuaca hujan pada saat seka-

rang ini dengan curah hujan dengan intensitas tinggi yang berakibat 
mudahnya terjadi bencana tanah longsor dan banjir. 

Untuk itu Perhutani KPH Banyuwangi Selatan mengandeng 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Banyuwangi 
mengadakan sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam dan Sosia-
lisasi Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) kepada jajaran Perhutani 
dan LMDH di Gedung Tri Perhutani Banyuwangi (30/12) lalu.

Acara dibuka oleh Kasi PSDH KPH Banyuwangi Selatan, Ir. Ririt 
Budi Sasyono yang menyampaikan bahwa Perhutani dan LMDH 
dalam mengantisipasi dan penanggulangan bencana alam agar pro 
aktif berkoordinasi dengan pihak terkait, selalu waspada dan tang-
gap darurat apabila terjadi bencana alam. 

Selanjutnya Kabid Penanggulangan Bencana dari BPBD 
Kab. Banyuwangi Drs. Eka Muharom memberikan sosialisasi dan 
penjelasan tentang tata cara dan hal-hal apa saja yang dilakukan 
dalam penangulangan bencana alam. Mulai dari sket pemetaan 
daerah rawan bencana, pembuatan Skpt Satlak penaggulangan 
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DERAP DAERAH

bencana alam, tindakan upaya pencegahan dini hingga proses 
evakuasi korban bencana dan tindakan pasca bencana serta pem-
buatan pelaporanya.

 “ Hal itu dimaksukan agar kita selaku aparatur negara selalu 
tanggap dan peduli kepada masyarakat pasalnya wilayah kerja per-
hutani berupa kawasan hutan utamanya di perbukitan, lembah dan 
gunung yang rawan terjadi bahaya longsor, “ paparnya. 

Sementara terkait dengan penggunaan bahan beracun (B3) 
untuk tanaman yang juga disampaikan pada kesempatan itu adalah 
untuk memberikan tambahan wawasan agar dalam penggunaan 
obat pada tanaman tumpangsari petugas bisa lebih memerhatikan 
takaran dan jenis obat yang diperbolehkan.

Dikatakan Januar, SP dalam presentasinya bahwa pemahaman 
aturan B3 bertujuan untuk menghindari pencemaran lingkungan aki-
bat penggunaan obat pada tanaman tumpangsari oleh masyarakat 
petani hutan. Pengawasan oleh jajaran Perhutani di lapangan san-
gat diperlukan terhadap penggunaan obat-obatan tanaman tersebut 
agar kondisi lingkungan tetap terjaga dari efek pencemaran.

Kegiatan dihadiri 60 orang mulai dari Asper, Kaur lingkup PSDH, 
KRPH, Polhutmob, Mandor Polhuter dan segenap LMDH.

Kom.BwiS/Didik N

Dua Karyawan Terima Reward
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Pada kegiatan upacara Senin pagi beberapa waktu lalu, dua 

orang karyawan yang telah memberikan prestasi terbaik pertama 
di Pusdiklat SDM Perhutani di Madiun, mendapat reward dari Ad-

ministratur KPH Ciamis.  Reward tersebut diberikan langsung oleh 
Administratur /KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto kepada Bambang 
Bunyamin S.Hut (Kepala Urusan Tanaman) dan Nanang (Staf Wi-
sata) Kantor KPH Ciamis. 

Administratur/KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto mengatakan, 
pemberian reward pegawai tersebut adalah sebagai bentuk 
apresiasi  yang telah membawa harum nama KPH Ciamis di Pus-
diklat SDM Perum Perhutani. Pemberian Reward tersebut juga 
sebagai bentuk implementasi kepedulian perusahaan kepada kary-
awannya yang berprestasi.

Bambang juga mengharapkan pemberian reward itu dapat 
meningkatkan prestasi kerja dan menjadi tauladan bagi lingkungan 
kerjanya. 

Kom.Cms/Bun 

 Dengar Pendapat Dengan DPRD
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 KPH Bondowoso diundang oleh Komisi II DPRD Kab. Bondo-

woso dalam acara dengar pendapat yang dilaksanakan di Kantor 
DPRD Kab. Bondowoso (29/1). Acara tersebut untuk menjalin ko-
munikasi yang lebih erat antara jajaran pemerintah daerah dan Per-
hutani sekaligus menyerap informasi tentang kerjasama Perhutani 
dengan masyarakat yang tinggal di pinggir hutan.

Pada kesempatan itu, Administratur/KKPH Bondowoso, Ir Da-
manhuri, menyampaikan pola kerjasama PHBM yang selama ini 
dikembangkan Perhutani dengan masyarakat desa hutan khusus-
nya di wilayah Kabupaten Situbondo dan Bondowoso. Dijelaskan, 
dengan sistem PHBM, Perhutani memberikan keleluasaan kepada 
masyarakat desa hutan untuk turut mengelola potensi sektor kehu-
tanan dengan ketentuan dari Perhutani dan tetap memperhatikan 
kelestarian ekologi kehutanan.

Berkat PHBM itu dikatakan Damanhuri, sebagian besar ma-
syarakat yang berada di Kabupaten Bondowoso sangat merasakan 
manfaat dari keberadaan hutan dan bahkan menjadikan hutan seb-
agai sumber pangan dan ekonomi rumah tangga. Hal ini bisa dilihat 
dari penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 pada bidang teban-
gan, sadapan dan tebangan yang mencapai 4,957 orang. Berbagai 
alternatif pemasukan yang berasal dari hutan sangat memung-
kinkan untuk didapatkan seorang pesanggem. Pesanggem bisa 
mendapatkan tambahan penghasilan dari sadapan getah pinus, 
disamping penghasilan dari pemanfaatan lahan di bawah tegakan 
berupa penanaman palawija dan wanafarma. 

“ Belum lagi jika pesanggem bersangkutan terlibat sebagai 
tenaga tebangan kayu maka sudah bisa diukur berapa pemasukan 
yang diterima dari keberadaan hutan,” ujarnya.

Tidak hanya berupa manfaat ekonomi berupa ketersediaan pan-
gan yang bersumber dari kawasan hutan, penyerapan tenaga kerja, 
sharing produksi baik kayu maupun non kayu yang diterima oleh 
masyarakat namun juga non ekonomi  seperti ketersediaan pakan 
bagi ternak dan jasa lingkungan lainnya berupa pemanfaatan sum-
ber air yang berasal dari hutan Perhutani.

Komisi II DPRD Kab. Bondowoso yang beranggotakan 10 orang 
dengan diketuai Ady Kriesna, SH menyatakan terima kasih dan 
apresiasi dengan hasil dengar pendapat kali ini dan berharap acara 
serupa untuk dapatnya diagendakan secara rutin sebagai bagian 
dari upaya untuk menjalin komunikasi yang lebih erat khsususnya 
demi kesejahteraan masyarakat pinggir hutan. 

Kom.Bdo/Veni

Hijaukan Kawasan 
Dengan Stakeholder
PERHUTANI KPH Bondowoso bersama Lembaga Pemberday-

aan dan Pengembangan Sosial Masyarakat (LP2SM) Bondowoso 
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ALAT TARIK LOG - Tim dari Pusbanghut Cepu melihat lang-
sung dan mempraktekan fungsi alat tarik Log karya inovasi KPH 
Balapulang Divre Jateng. Foto : Djuli K

menggelar acara penanaman 1.500 pohon dalam rangka memperin-
gati Hari Sejuta Pohon Sedunia Tahun 2015 di Bukit Arak-Arak Petak 
72 RPH Mlandingan BPKH Panarukan  (17/1).

Kegiatan penanaman melibatkan 100 orang penggiat konser-
vasi lintas agama yaitu dari unsur LP2SM Bondowoso, santriwan/
santriwati  Pondok Pesantren (Ponpes) Nurut Dholam Desa Wringin 
Kec. Wringin, Ponpes Nurul Islam Desa Banyuputih Kec. Wringin, 
Pemuda Gereja GPPS Bondowoso, Pemuda Gereja Kristen Indo-
nesia Bondowoso, Tagana (Tenaga Tanggap Bencana) dan LMDH 
Laksana Desa Sumber Canting dengan didampingi oleh Petugas 
KPH setempat. 

Berangkat dari keprihatinan untuk melindungi sumber makanan 
bagi satwa (kera) yang hidup di kawasan hutan Jati Arak-Arak maka 
dimunculkan kegiatan penanaman MPTS. Bibit yang ditanam yaitu 
100 batang Kersen (swadaya), 100 batang Nangka dan 100 batang 
Sirsat (bantuan dari BPDAS Sampean Bondowoso) serta 1.200 
batang Salam (bantuan RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso) 
dengan jumlah total 1.500 batang.  

Titik penanaman antara lain di lokasi pemandangan Arak-Arak, 
petak 72 RPH Mlandingan BPKH Panarukan dan di sekitar kawasan 
Bukit Arak-Arak . Penanaman dilakukan dengan penuh kegembi-
raan sambil menikmati pemandangan alam. Bapak Sulaiman selaku 
KRPH Mlandingan  dan staffnya memandu penanaman sehingga 
para penggiat lingkungan pemula mendapat pengetahuan dan ket-
erampilan. 

Ke depan KPH Bondowoso dan LP2SM Bondowoso (Untung 
Sutrisno selaku Ketua) akan terus membangun dan melanjutkan 
kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan plakat komit-
men bersama dalam upaya meningkatkan ekologi kawasan hutan, 
pemberdayaan masyarakat dan menjadikan Arak-Arak salah satu 
hutan wisata di KPH Bondowoso 

Kom.Bdo/Veni

Ikut Bantu Korban Banjir
 TELAH terjadi bencana alam banjir bandang akhir Januari 2015 

lalu sekitar jam 17.00 WIB di Desa Sempol, Kecamatan Sempol, Ka-
bupaten Bondowoso. Banjir terjadi karena curah hujan yang sangat 
tinggi, rata-rata 50 mm/detik. Adanya curah hujan yang  sangat tinggi 
dan kondisi topografi  yang cekung menyebabkan aliran air mengalir 
ke daerah yang permukaannya lebih rendah. 

Hujan yang turun deras pada hari Minggu (1/2) mengakibatkan 
terjadinya banjir susulan yang juga membawa material pasir lumpur 
sehingga menutup ruas jalan yang berada tepat di depan Kantor 

Koramil Sempol. Beruntung peristiwa banjir tidak sampai membawa 
korban jiwa namun ada  48 buah rumah penduduk di Dusun Sum-
ber Waru Desa Sempol yang tergenang air sehingga warga harus 
mengungsi.

Kerugian lain adalah rusaknya fasilitas umum seperti tandon, 
pipa saluran air dan selokan sehingga sampai dengan saat ini ma-
syarakat kesulitan mengakses air bersih.

Untuk memulihkan keadaan utamanya kelancaran lalu lintas dan 
ketenangan masyarakat yang terdampak bencana jajaran Tentara 
Nasional Indonesia, Kepolisian, Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kab.Bondowoso, Perhutani, PT Perkebunan Nusantara XII, 
relawan dan masyarakat Sempol bergabung untuk membersihkan 
material pasir lumpur guna menormalkan  jalan dan selokan.

Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Ir. Damanhuri beserta 
Waka Adm Bondowoso Selatan Saryono, BScf juga ikut terlibat lang-
sung dalam kegiatan kerja bakti yang digerakkan oleh Dandim 0822 
Bondowoso. 

Kom.Bdo/Veni

Reward Dari Perusahaan
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Sebanyak tujuh orang karyawan perhutani BKPH Tasikmalaya 

mendapatkan reward dari Administratur KPH Tasikmalaya, penghar-
gaan diberiakan atas prestasi sadapan getah pinus yang mencapai 
target di atas NPS yaitu 103 %.  Sebanyak 320,868 ton dari target 
312.809 ton,  NPS  produksi getah KPH Tasikmalaya 93 % sebanyak 
878,001 ton  s/d Sesember 2014. 

Tujuh orang yang mendapat penghargaan yaitu Acep Supriadi 
(Asper KBKPH Tasikmalaya),Tedi Setiadi (KRPH Pagerageung), 
Tanyo heryanto (KRPH Ciawi), Kendar (KRPH Cisayong), Deny, 
Nono  (mador sadap RPH Pagerageung), Budiarsa mandor sadap 
(RPH Ciawi) dan Wawan mandor sadap (RPH Ciawi). Pemberian  
penghargaan itu  diberikan langsung oleh Adm Tasikmalaya Ir Henry 
Gunawan, M.Si, dialula Kantor KPH Tasikmalaya dengan disaksikan 
oleh seluruh karyawan KPH Tasikmalaya.

Penghargaan itu berupa uang intensif. Ini untuk merangsang 
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dan sekaligus untuk memacu kinerjanya.
“ Ini merupakan hasil keputusan rapat manajemen KPH Tasik-

malaya. Adanya penghargaan itu, diharapkan akan memacu para 
mandor sadap lain untuk berlomba  menunjukkan kinerja  yang 
bagus,” kata Henry (9/01)

Kepada seluruh mandor sadap Henry Gunawan berpesan supa-
ya meningkatkan kinerja pada tahun 2015 agar dapat menhasilkan 
pekerjaan yang lebih baik dalam bidang produksi getah pinus.

Menurut Kasi PSDH KPH Tasikmalaya. Herman Iskandar S.Hut  
penghargaan ini jangan dilihat dari segi nilai pinansil tetapi harus 
diliahat dari segi perhatian manejemen KPH ke petugas lapangan  
dan  hal ini  harus dijadikan sebagi motivasi dalam pelaksanaan 
produksi getah pinus di tahun 2015. 

Kom.Tsk/Asep Jb

Sekdiv Janten Lakukan 
Permbinaan Tri Sukses
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Sekretaris Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Ir. Ananda 

Artono, Msi fi KPH Tasikmalaya melakukan pembinaan kerja tentang 
Tri Sukses yang diikuti segenap Asper, KRPH dan Mandor (23/01). 

Dikatakan Ananda Artono bahwa dari melalui pembinaan itu 
diharapakan karyawan dapat bekerja dengan baik sehingga bisa 
tercapai Tri Sukses. Yakni sukses tanaman, sukses produksi, suk-
ses keamanan (Plus) dan sukses kelola sosial/PHBM. Untuk bidang 
tanaman di KPH Tasikmalaya  meminta agar ditingkatkan. Yakni 
dengan melakukan pengawasan di lapangan secara kontinyu oleh  
Asper, KRPH dan Mandor, khususnya pada tanaman muda tahun ke 
I dan II.  Kalau ada tanaman yang mati segera dilakukan  penyula-
man dan penjagaan terhadap tanaman tersebut dengan melibatkan 
LMDH yang bersangkutan. Ia juga meminta untuk  memenuhi kebu-
tuhan bibit di lapangan agar dilakukan pembuatan persemaian bibit  
swadaya.

Menyinggung masih adanya tanah kosong di KPH Tasikma-
laya, Ananda  meminta kepada setiap Asper dan jajarannya untuk 
membuat rencana kegiatan penyelesaiannya dalam tiga tahun 
kedepan dengan mengacu pada data PDE 2,  kemudian dilakukan 
pengecekan ke lapangan per petak dengan melakukan kajian dila-
pangan melalui PRA (Participatory Rulal Appraisal). 

Sementara itu Wakil Administratur/KSKPH Tasikmalaya, Deden 
Yogi Nugraha,  mengatakan bahwa keberhasilan prestasi kerja  baik 
tanaman tahun 2013 yang masuk katagori rangking II dan produksi 
getah pinus tahaun 2014 rangking III tingkat Divisi Regional Jawa 

Barat dan Banten merupakan suatu komitmen bersama seluruh 
manajemen,  dan untuk rencana kerja tahun 2015 kami seluruh 
manajemen telah membuat komitmen bersama yaitu sukses tana-
man, sukses produksi, sukses keamanan (Plus) dan sukses kelola 
sosial/PHBM.

Ditambahkan Kasi PSDH, Herman Iskandar, pencapaian real-
isasi produksi tahun 2014 untuk getah pinus sebanyak 819,5 tan 
(93%) dari rencana 878 ton, tidak tercapainya target akibat keter-
batasan tenaga kerja penyadap dari luar Tasikmalaya, sedangkan 
untuk realisasi produksi kayu jati/rimba sebanyak 6.371,78M3 (79%) 
dari rencana 8.080M3 tidak tercapainya target karena ada lokasi 
tebangan yang dihentikan.

“ Sedangkan untuk rencana produksi tahun 2015 yaitu produksi 
getah pinus sebanyak 876 Ton dan untuk kayu jati/rimba sebanyak 
4.442 M2,” jelas Hrman.

Kom.Tsk/Asap Jb

Monitoring Pinus Silin
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Kepala Biro Pengawasan dan Pengendalian Kinerja (PPK) 

Perum Perhutani Pusat, Subroto Widyatmoko akhir Januari 2015 
melakukan kunjungan kerja di KPH Pekalongan Barat untuk moni-
toring kegiatan persemaian, tanaman silin pinus di petak 24 d RPH 
Diwung BKPH Moga dan petak 8d RPH Kalibakung BKPH Bumi-

AdmKPH Tasikmalaya memberikan ucapan selamat atas presta-
si karyawannya.

Sekdivre Perhutani Janten, Ananda Artono saat memberikan 
arahannya.
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Dirut Tinjau PDGT
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar menga-

wali melakukan kunjungan kerja ke Pabrik Derivat Gondorukem 
dan Terpentin (PDGT) Pemalang. Tiba di Stasiun KA Tegal pukul 
11.20 Wib, disambut Administratur KPH Pekalongan Barat, An-
ton Fadjar Agung, Adm KPH Balapulang Isnin Soiban, Adm KPH 
Pemalang Rukman dan GM KBM Sar Kayu  Tegal Irawan Djati.

Dirut Perum Perhutani Mustoha Iskandar dalam lawatan ker-
janya Pemalang, di dampingi oleh Kepala Divisi GTD Lukman 
Imam Syafei.

Sebelum meninijau lokasi Mustoha menyampaikan pesan 
singkat terkait kunjungan kerjannya tersebut, yani dalam rangka 
memberikan support untuk semangat bekerja, dan peningkatan 
kompetensi SDM bagi jajaran GTD dan KPH penghasil getah, 
sehingga tahun 2015 semua pekerjaan jadi lebih baik.

Kom.Pkb/tofikpurwa

jawa; juga usaha lain seperti ujicoba tanaman rumput Alfafa.   
Dalam kunjungan kerjanya tersebut Subroto didampingi petugas 

khusus Rokhasan dan Budhi Setijanto, Kepala Sub Seksi Tanaman 
Wahyu, Kepala Seksi PSDH Bagas Avianto, Kepala Urusan Tana-
man Sasmita dan Kaur Komunikasi Perusahaan KPH Pekalongan 
Barat Tofik Purwa. 

Subroto Widyatmoko pada kesempatan tersebut mengatakan 
bahwa monitoring yang dilakukan tidak mengarah untuk pertang-
gung jawaban. Tapi lebih kepada perbagikan agar kedepan bisa 
menjadi baik.

“ Yang sudah ada pun mungkin masih perlu perbaikan. Kita tidak 
cari kesalahan, tapi untuk menggali apa kesulitan atau kendala di 
lapangan. Setelah ini bagaimana kita kedepan bisa berbuat lebih 
baik lagi,” kata Subroto.

Kom. Pkb/Tofik Purwa

Sertifikat PHL
Bertahan Di Kendal

KPH KENDAL DIVRE JATENG
Selama empat hari ( 2–5 Desember 2014) lalu Tim Audit Surveil-

lance telah melaksanakan Audit Surveillance Pelaksanaan Pengelo-
laan Hutan Lestari (PHL) Tahun ke-IV di Wilayah Perum Perhutani 
KPH Kendal, Tim Audit oleh Soil Associantion Wood Mark (Lembaga 
Sertifikasi Forest Stewardship Council/FSC), yang dipimpin Mr. 
Hamish Crawford.

Acara Audit dibuka oleh Administratur/KKPH Kendal, Ir. Sunarto 
dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kantor Direksi Perum Perhutani 
Pusat, Perwakilan dari Divisi Regional Jawa Tengah, dari SPH I Pe-
kalongan, Biro Ren Divre Jateng dan Tim Kelompok Kerja Sertifikasi 
PHL lingkup KPH Kendal.

Diawali dengan opening meeting dihari pertama dengan agenda 
pemeriksaan kelengkapan dokumentasi dan administrasi untuk 
semua bidang kegiatan ( Kelola Produksi, Lingkungan dan Sosial). 
Pada hari kedua dan ketiga tim melakukan pengecekan keadaan 
di lapangan. Yakni dengan peninjauan ke lokasi-lokasi  dengan 
melakukan wawancara/interview langsung dengan LMDH dan 
Stakeholder di wilayah KPH Kendal dengan didampingi PIC PHL 
lingkup KPH Kendal.

Adapun dalam acara Close Meeting di hari terakhir dilaksanakan 
di Kantor Divisi Regional Jawa Tengah. Untuk temuan dalam Audit 
Surveillance tahun 2013 meliputi satu kategori minor yang masih 
harus dikonsultasikan ke Woodmark Soil Association (WSA) untuk 
mendapatkan persetujuan, sementara kategori observasi semuanya 
sudah dinyatakan closed sehingga dinyatakan lulus dan Sertifikat 
PHL berhasil dipertahankan Perum Perhutani KPH Kendal.

“ Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak uta-
manya masing-masing PIC dan segenap karyawan dan karyawati 
yang telah banyak membantu dalam proses PHL di Perum Perhutani 
KPH Kendal,” kata Wakil Administratur/KKPH Kendal Rovi Tri Kun-
coro, S.Hut selaku Ketua Pokja.

Kom.Knd/Totok Kpy

Sosialisasi Permenhut No.P.42
KPH KENDAL DIVRE JATENG
Penatausahaan kayu hasil pemanenan adalah sebagai pedo-

man dalam Penatausahaan Hasil Hutan di Tebangan Kayu, Pena-
tausahaan Hasil Hutan di KBM Komersial Kayu dan Penatausahaan 
Hasil Hutan di Industri Kayu. 

Sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan No P.42/Menhut-II/
2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari 
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, dilaksanakan pada tanggal 
15-16 Januari 2015 di Pos 26 RPH Darupono BKPH Boja yang 
diikuti segenap jajaran mandor tebang, Penguji dan Asper/KBKPH 
Kesatuan Pemangkuan Hutan Wilayah KPH Kendal. 

Kasi Pengelolaan SDHL Dedy S.J. Mulyanto, S.Hut mengemu-
kakan bahwa tujuan penatausahaan hasil hutan kayu adalah supaya 
tercipta tertib administrasi penatausahaan hasil hutan dari kawasan 
hutan produksi yang dikelola sesuai izin menurut ketentuan per-
aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu jajaran mandor tebang 
harus benar-benar paham akan Permenhut No P.42/Menhut-II/2014 
karena sudah tidak ada lagi pengukuran ulang di TPK. Dalam keten-
tuan Pasal 22 ayat (1) Permenhut No P.42/Menhut-II/2014 (tidak ada 
DK 306), (DK 301 dan 302) menjadi Buku Ukur, selanjutnya (DK 304 
dan 304 b) menjadi DAKB (Daftar Angkutan Kayu Bulat), hasil hutan 
yang berasal dari Perum Perhutani penatausahaan hasil hutannya 
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akan diatur secara tersendiri oleh Direksi Perum Perhutani kecuali 
Pengesahan LP-KHP (oleh Was-Ganis PHPL PKB), Pengangkutan 
hasil hutan kayu (Dokumen FA-KB),  Penetapan Tempat Penimbu-
nan Kayu di luar areal kerja dan Pemeriksaan kayu di industri kayu, 
“kata Kasi PSDHL Dedy S. J. Mulyanto, S.Hut diakhir paparannya.

 Administratur/KKPH Kendal Ir Sunarto menjelaskan bahwa 
sebagai dasar sosialisasi ini adalah Peraturan Menteri Kehutanan 
No P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Kayu Yang 
Berasal dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, Perdirjen BUK 
No P.4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Hasil Hutan Kayu 
Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dan Keputusan Direksi 
Perum Perhutani No 3169/KPTS/Dir/2014 tentang Prosedur Kerja 
Penatausahaan Kayu Hasil Hutan Pemanenan yang berasal dari 
Wilayah Pengelolaan Prum Perhutani. Untuk itu diharapkan dengan 
adanya sosialisasi tersebut dapat tercipta tertib administrasi pena-
tausahaan kayu hasil pemanenan, Mandor tebang harus melakukan 
pengukuran yang akurat dan Penguji fokus memprioritaskan mutu 
hasil hutan. 

Kom. Kdl/Totok Kpy

Gathering Ke Jawa Barat
Rombongan Gathering yang diketuai oleh Wakil Adminstratur/

KSKPH Kendal, Rovi Tri Kuncoro, S.Hut sebanyak 193 karyawan-
dan karyawati tiba di Pemandian Air Panas Ciwidey Kota Bandung 
03 januari 2015 lalu. Hangatnya air kolam membuat rombongan 
langsung mandi dan berenang di beberapa tempat pemandian 
tersebut.

Usai berenang dilakukan pembinaan oleh Administratur/KKPH 

Kendal Ir. Sunarto yang dalam sarahannya is menyampaikan bahwa 
kegiatan gathering ini dilakukan dalam rangka meningkatkan se-
mangat, motivasi kerja karyawan dan bentuk apresiasi kepada unit 
kerja masing-masing. Dengan tujuan meningkatkan kebersamaan 
antar karyawan dari berbagai level, golongan dan latar belakang 
serta meningkatkan kepuasan karyawan dan loyalitas karyawan 
pada perusahaan. 

Disela-sela pembinaan Administratur/KKPH Kendal menyerah-
kan SPK (Surat Perintah Kerja) dan NOPEK (Nomor Petunjuk Pe-
kerjaan) kepada segenap Asper/KBKPH lingkup KPH Kendal.

Usai pembinaan, rombongan selanjutnya menuju ke obyek wana 
wisata Kawah Putih yang didampingi Irfa dan Aris karyawan KBM 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten. Indahnya pemandangan 
disekitar Kawah Putih membuat rombongan langsung mengabadi-
kannya dengan foto bersama.

Tepat pukul 12.00 Wib rombongan melanjutkan perjalanan 
menuju wisata belanja dan pusat oleh-oleh disepanjang kawasan 
Cibaduyut Bandung, Kota Bandung Jawa Barat merupakan tujuan 
Family Gathering Keluarga Besar Perum Perhutani KPH Kendal 
tahun ini karena kesejukan udara dan keindahannya makanya kami 
datang untuk mengunjunginya. Rombongan kembali dan sampai di 
Kantor Perum Perhutani KPH Kendal pada tanggal 4 Januari 2014 
pukul 06.00 wib, dalam keadaan selamat.

Kom.Knd/Totok Kpy

Sengon untuk Rawat Bumi
KPH KEDU UTARA DIVRE JATENG
Bertempat di Desa Muncar Kecamatan  Gemawang Kabupaten 

Temanggung, Administratur/KKPH Kedu Utara yang diwakili Asper/
KBKPH  Temangung Cahyono menyerahkan bantuan bibit sengon 
sejumlah 10.000 pohon kepada Ketua Panitia Bakti Lingkungan 
Rawat Bumi yang sekaligus Ketua Yayasan Amallillah Kabupaten 
Temanggung Gajah Fuad Syarif.

Pemberian bantuan bibit tersebut sebagai kepedulian Perhutani 
dalam kelestarian alam dan pencegahan bencana di luar kawasan 
hutan.

Ketua Yayasan Amallillah, Gajah Fuad Syarif mengatakan bahwa 
‘Rawat Bumi’ merupakan program tahunan Yayasan yang dipimpin-
nya dalam rangka ikut melestarikan alam dan pencegahan bencana 
terutama bencana tanah longsor di Kabupaten Temanggung.

“Kegiatan Rawat Bumi untuk tahun 2015 direncanakan dengan 
penanaman 18.000 pohon tetapi dengan antusiasme berbagai pihak 
kita dapat menanam 40.000 pohon berbagai jenis. Dan penanaman 
dipusatkan di Desa Muncar Kecamatan Gemawang Kabupaten 
Temanggung yang dinilai sebagai desa yang rawan longsor ,” jelas-
nya.

Sementara itu Assisten 1 Kabupaten Temanggung Drs. Suyono 

Administratur/KKPH Kendal Ir.Sunarto saat memberi pengara-
hannya.

Asper BKPH  Temangung, Cahyono menyerahkan bantuan bibit 
sengon kepada Ketua Panitia Bakti Lingkungan Rawat Bumi.
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yang membuka acara itu mengatakan bahwa kegiatan ‘Rawat Bumi” 
sejalan dengan program pemerintah kabupaten Temanggung. Yakni 
ingin menghijaukan Kabupaten Temanggung sebagai salah satu 
langkah pencegahan bahaya tanah longsor. 

Rawat Bumi untuk tahun 2015 diikuti lebih kurang 1.000 orang, 
selain dari Yayasan Amallillah juga melibatkan petugas Perhutani 
BKPH Candiroto KPH Kedu Utara, LMDH, masyarakat sekitar Keca-
matan Gemawang, berbagai LSM yang ada di Kabupaten Temang-
gung, Komunitas sepeda Ontel Temanggung, Komunitas Mobil VW 
Temanggung dan Komunitas Sepeda Motor CB Temanggung. 

Kom.Kdu/Herman

Sarasehan
Pembangunan Desa Hutan

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Bertempat di aula Wana Krida KPH Balapulang, sebanyak 180 

pesrta para pengurus LMDH, Kepala Desa dan Kaur EkbangKa-
bupaten Tegal mengikuti sarasehan ‘Pembangunan Desa Hutan’ 
(2/2) dengan narasumber  Ir Khofifah MM, Kepala Dinas Tanbunhut 
Kabupaten Tegal, Isnin Soiban S.Hut, MM Administratur/KKPH Bala-
pulang,  Atjep Fidias, SP, Kepala Desa Balapulang Kulon dan Kesdi,  

Ketua Paguyuban LMDH tingkat KPH.
Disampaikan Khofifah bahwa program pemerintah dalam hal 

ketahanan pangan dan target swasembada pangan tahun 2017, 
perlu dikawal sampai jajaran yang paling bawah, dalam hal ini desa. 
Untuk itu Dinas Tanbunhut Kabupaten Tegal menyediakan bantuan 
berupa traktor untuk kepentingan masyarakat,  dan untuk mendu-
kung kegiatan Desa/LMDH.

Ditegaskan bahwa Dinas juga  memberikan peluang untuk men-
gajukan proposal kegiatan yang sesuai dengan kondisi Desa/LMDH 
masing-masing. Ia menilai bahwa selama ini LMDH sebagian besar 
masih bergantung pada Perhutani dan belum bersinergi dengan 
dinas/lembaga lain. 

" Untuk itu ke depan harus ada penguatan lembaga supaya ke-
beradaan LMDH bisa mandiri dan lebih mengakar ke masyarakat," 
katanya.

Sementara itu Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban menyatakan 
sangat menyambut baik acara sarasehan tersebut. Karena dari situ 
diharapkan tiga pilar di jajaran lapangan antara LMDH, Kepala Desa 
dan KRPH bisa bersinergi. Sehingga bisa menggali potensi-potensi 
yang ada di wilayah masing-masing untuk dikembangkan supaya 
kesejahteraan mayarakat  desa sekitar hutan  meningkat. 

Dalam hal ketahanan pangan,  KPH Balapulang di wilayah kabu-
paten Tegal  dalam tahun 2014 telah berkontribusi sebesar Rp 9,84 
miliar berupa 842,70 ton bahan pangan dari padi dan jagung, yang 

ditanam dalam kawasan hutan melalui Pengolahan Lahan Dibawah 
Tegakan (PLDT)  seluas 711,80 Ha.

Kom.Blp/Djoko Nuswantoro

Kolaborasi Dua Serikat Pekerja
Tanam bareng Di RPH Kali Rajut

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Tekad dan semangat kebersamaan yang begitu besar serta 

kepedulian antar serikat pekerja, Sekar dan SP2P dengan manaje-
men  Perum Perhutani KPH Banyumas Timur menjalin langkah 
bersama dalam gerakan penanaman pohon yang dilaksanakan ber-
sama-sama di wilayah kerja KPH Banyumas Timur (5/1). Tepatnya 
di BKPH Kebasen RPH Kalirajut  Petak 44c  luas 2 ha dengan bibit  
pinus sebanyak 2500 places.

Gerakan penanaman bersama tersebut sebagai wujud nyata 
kebersamaan antar sesama serikat  dan didukung oleh Manajemen 
KPH Banyumas Timur dengan tujuan  menghijaukan bumi serta 
mempersatukan karyawan menuju kebersamaan sehingga kejay-
aan Perhutani akan terwujud dan Hutan tetap lestari.

Disamping  Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan 
Triwibowo,S.Hut.MP gerakan penanaman bersama yang diadakan 
oleh DPD Sekar  berkolaborasi dengan  DPC SP2P dan manaje-
men KPH Banyumas Timur juga  dihadiri  oleh  Waka Adm/KSKPH 
Muhamad Arta,S.Hut, Kasi PSDHL Kusmanto,S.Hut, segenap pen-
gurus  dan perwakilan anggota serikat (Sekar maupun SP2P) KPH 
Banyumas Timur.

Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut 
MP dalam sambutannya mengatakan sangat apresiatif terhadap ke-
giatan yang dilakukan oleh DPD Sekar dan DPC SP2P KPH Banyu-
mas Timur sebagai tonggak niatan baru,doa baru, semangat baru 
dalam kebersamaan di tahun 2015 dan apa yang kita tanam di petak 
44c ini adalah wujud doa kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar 
setiap langkah kita ditahun 2015 diberi kemudahan, kesehatan, dan 
deberi semangat  untuk saling kompak, saling mendukung dalam 
kebersamaan demi kejayaan PERHUTANI.

Dengan semangat kebersamaan memasuki tahun 2015, tingkat-
kan kinerja, bangun citra positif perusahaan  pada masyarakat ‘Ber-
sama Kita Bisa’ dan “’Bersama Kita Hebat’

 Kom.Bmyt/Lita

Tanam Pohon Langka
KEGIATAN Pelestarian Pohon Langka  diselenggarakan oleh 

Kader Konservasi Alam ( KKA )  di sekitar Curug Gomblang hutan 
pangkuan LMDH Wana Lestari desa Baseh RPH Karanggandul 
BKPH Gunung Slamet Barat KPH Banyumas Timur (25/1)  . 

Kegiatan tersebut melibatkan Perhutani KPH Banyumas Timur, 
LMDH Wana Lestari, Komunitas Wong APA Banyumas, Komunitas 
Durga Wana, Repital Satria Banyumas, Banyumas Komoenitas, OI 

Adm KPH Balapulang, Isnin Soiban saat memberikan arahan.
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Sepakbola Persahabatan
KPH BLORA DIVRE JATENG
Nampak seperti kesebelasan yang mau mengikuti perebutan 

kejuaraan namun kali ini tidak seperti yang anda bayangkan. Tapi 
kegiatan ini hanyalah kegiatan persahabatan antara KPH Pati dan 
KPH Blora. Tujuan Pokoknya adalah untuk meningkatkan keakra-
ban solidaritas sesama karyawan Perhutani yang mempunyai satu 
visi dan misi.

Kali ini Waka Administratur/KSKPH Blora, Pandoyo, S.Hut seb-
agai official juga sebagai pemain. Dikesempatan ini juga diadakan 
foto bersama, saling kenal mengenal sesama pemain yang notaben-

nya sama sebagai karyawan Perhutani.
Kegiatan semacam ini sangat penting untuk memberikan nilai 

keakraban terlebih petugas yang ada di lapangan, karena KPH 
Blora ada daerah yang berbatasan dengan KPH Pati.

“ Maka dari itu kita perlu mengenal sesama petugas di perba-
tasan demi meningkatkan kerjasama melalui olah raga,” ujar pan-
doyo.

Dalam pertandingan persahabatan tersebut kedudukan berahkir 
dengan nilai 1 : 1. KPH Pati sempat unggul terlebih dahulu pada 
menit ke-30 nama Masdiar  ( Kaur Data )  dan balasan KPH Blora 
gol dicetak oleh  Striker no punggung 10  Pandoyo  dari jarak 30 m 
di luar batas pinalti. Selesasi acara dilanjut Ramah Tamah.

Kom.Blr/Kis

Purwokerto, Manunggaling Warga Koenang-koenang, Pramuka Am-
balan Dewakarti dan Wanabakti serta Remaja Putra Karang desa 
Baseh. 

Kegiatan Pelestarian Pohon Langka bertujuan memberikan 
kontribusi nyata pada pelestarian lingkungan dan kelestarian alam, 
juga dengan harapan agar hutan sebagai kawasan ekosistem punya 
banyak manfaat. Seperti kawasan dengan konsentrasi biodiversity, 
bentang lahan alami yang luas,k dengan ekosistim langka atau ham-
pir punah, penyedia jasa lingkungan yang penting, Kebutuhan dasar 
bagi masyarakat lokal dan identitas budaya masyarakat lokal. 

Adapun tanaman yang ditanam pada kegiatan tersebut seban-
yak 250 batang dengan jenis Aren, Nagasari, Pucung, Damar, Alpu-
kat, Salam, Jambu Biji, Manggis, Cempedak, Jinitri dan Kemiri.

Kepala Urusan Lingkungan KPH Banyumas Timur, Kuswoyo 
yang mewakili Administratur bahwa penanaman tanaman langka 
disekitar Curug Gomblang secara tidak langsung membantu Per-
hutani dalam rangka penghijauan hutan.Ia berharap agar kegiatan 
tersebut menjadi monumen atau kenang-kenangan bersama dalam 
upaya pelestarian lingkungan dan alam.

Kom.Bmyt/Lita

Sosialisasi Efisiensi 
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Sebagai implementasi dari kebijakan Pemerintahan yang baru 

dan semangat dalam pengelolaan perusahaan untuk lebih baik, 
Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur Ir. Yahya Amin, MP dan 

Kepala Biro SDM, Umum 
dan Sarpra Ir. Joko Tri 

Ciptono,MM melakukan 
Pembinaan kar yawan. 
Pembinaan untuk men-
sosialisasikan dan me-
nekankan agar selalu 

efisien dan kreatif dalam 
mengelola management 
perusahaan pada jajaran 
Perhutani Banyuwangi 
Ra ya yang terdiri dari 

KPH Banyuwangi Selatan, 
Banyuwangi Barat dan 

Banyuwangi Utara di Ge-
dung Tri Perhutani Banyuwangi (14/1).

Acara pembinaan karyawan tersebut dibuka oleh Administratur 
Banyuwangi Utara Ir. Artanto dilanjutkan arahan oleh Kepala Biro 
SDM,Umum dan Sarpra Divre Jatim Joko Triciptono. Pada kesem-
patan tersebut Joko mengatakan bahwa pembinaan karyawan un-
tuk mensosialisasikan dalam pengelolaan keuangan agar dilakukan 
dengan efisien. 

Upaya efisiensi dan penghematan ini ditegaskan bertujuan akhir 
untuk perbaikan kesejahteraan karyawan, seperti menaikan gaji dan 
lain sebagainya. Dan yang terpenting ia tegaskan agar efisiensi 
tersebut jangan sampai mengurangi kinerja dan volume serta kuali-
tas pekerjaan. Kom.Bwis/Didik N

Ir. Yahya Amin, MP saat memberi 
arahan.
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Patgab Sergap Dua
Mobil Muat Kayu Ilegal

KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
Guna meningkatkan keamanan hutan, Perum Perhutani  KPH 

Kuningan telah melaksanakan kegiatan patroli gabungan pen-
gamanan hutan  dengan Kepolisian Resort Kuningan. Kegiatan  ini  
dilakukan  oleh  Kanit Tipiter IPDA Ayi, Waka Administratur/KSKPH 
Kuningan, Erwin Lukmandar S Hut dan Danru Polhutan Utom Pri-
atna beserta anggota Serse dan anggota Polhutan.

Dengan melakukan kegiatan pengamanan hutan secara kon-
sisten dan terpadu, hasilnya pada (5/1/’15), ketika sedang patroli di 
BKPH Garawangi RPH Lebakwangi, petak 54 b di ruas di jalan yang 
menghubungkan antara desa Mekarsari dengan desa Cipakem Ke-
camatan patroli gabungan melihat dua mobil  mencurigakan yang 
diduga mengangkut kayu ilegal. Kejadian di petak tanaman jati 2009 
itu terjadi sekitar pukul 17.30 WIB.

Patroli gabungaan langsung  menghentikan mobil itu. Terbukti  
dalam mobil jenis pick up Carry dengan No.Pol E 8703 PG didapati 
lima batang kayu Sonokeling  dengan pelaku  Kamal dan mobil Colt 
diesel Engkel  No.Pol E 8576 Z terdapat enam batang kayu sonokel-
ing dengan pelaku Otong. Ke 11 batang kayu sonokeling tersebut 
diperkirakan volumenya setara 1,66 M3 dengan nilai kerugian sebe-
sar  Rp  32 juta. Kayu-kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen yang 
sah.

 Selanjuntnya kedua pelaku dengan  barang bukti  dibawa  ke 
Polres  Kuningan untuk  untuk diproses lebih lanjut. Polres Kunin-
gan menerima tersangka dan barang bukti dengan dibuatkan Tanda 
Bukti Laporan Nomor : TBL/04/I/2015/JBR/RES KNG tanggal 5 
Januari 2015

Untuk membuktikan  bahwa kayu yang dicuri  itu benar  dari 
hutan,  keesokan harinya,  (6/1/’15) Utom Priatna dan anggota Pol-
hutan bersama KRPH, Mandor Polter RPH Cipakem,  melakukan 
pengecekan ke petak 72 c TKL Rincam 2002 Blok Cipariuk RPH 
Cipakem. Ternyata benar bahwa di petak tersebut ada tunggak 
bekas pencurian sebanyak empat  jenis sonokeling. 

Kom.Kng/…-MU

Reset Rusadi
Selesaikan Tenurial

Berbagai upaya dilakukan untuk menyelesaikan  masalah te-
nurial  di berbagai KPH  lingkup Perhutani Divre Jawa  Barat dan 
Banten. Ada yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan 

mengundang stake holder seperti Polsek,  kuwu (lurah), tokoh 
mayarakat/agama, sampai LMDH di suatu tempat. Pendekatan 
penyelesaian masalah  tenurial  tergantug situasi dan kondisi sosial 
politik, dan karakter masyarakat setempat. 

Namun, apa yang dilakukan Kaur Hugra KPH Kuningan Ru-
sadi cukup unik tapi hasilnya, untuk sementara, cukup mujarab 
atau cespleng. Sebagai Kaur Hugra salah satu tupoksinya adalah 
menyelesaikan masalah tenurial di kawasan KPH Kuningan. Apa 
yang dilakukan Rusadi ?

“Saya bersilaturahmi ke rumah warga masyarakat  yang terlibat 
masalah tenurial dengan Perhutani KPH Kuningan,” ucap Rusadi  
kepada BINA di Wisma Asri,  Kuningan, beberapa waktu lalu. 

Selain dapat kopi dan makanan kecil seperti pisang goreng, 
singkong goreng, dan lainnya,  Rusadi  dapat berbicara dari hati  
kehati tentang masalah  tenurial. 

“Ibaratnya menyelam sambil minum air,” tambahnya.
Dia menyampaikan kepada tuan rumah, kalau bapak ikut den-

gan Perhutani, insya Allah akan diajak kerja sama dalam pengelo-
laan hutan. Sebaliknya, 
kalau   berkeinginan  
keras untuk tetap  men-
guasai lahan Perhutani 
maka akan mengalami 
kerugian. 

“ Sampai ke Pen-
gadilan pun, Perhutani 
akan tetap melayani 
karena ada anggaran. 
Sebaliknya, Bapak akan 
mengalami berbagai ke-
sulitan…” tutur Kaur Hu-
gra kepada salah satu 
warga masyarakat.

“ A l h a m d u l i l l a h , 
dengan  silaturahmi itu, 
akhirnya membawa ha-
sil,” ucap Rusadi. Bukti-
nya,   lima sertifikat atas 
nama Tjarla, Moh Ibra-
him, Sunaryo, Suyardi  
dan Erdi  Blok Cikecrek, 
Kec Cibinbing, Kab 
Kuningan   telah di-
batalkan oleh BPN Kab 
Kuningan dengan No 
756/6.32.08/XI/ 2014 
tanggal 5 Nopember 2014. 

Mereka secara sukarela melepaskan haknya dan dikembalikan 
kepada negara untuk kelola KPH Kuningan.  Rusadi  pun pun dapat 
penghargaan dri KPH Kuningan, selain itu dapat kenaikan golongan. 
KPH – KPH lain pun, menurut rencana, Kepala Biro  Perlindungan 
SDH Divre Jawa Barat dan Banten akan akan mengajak  studi ke 
KPH Kuningan 

MU

Sistem Kenongan
Atasi Penggembalaan

Berbagai inovasi dikembangkan oleh Puslitbang Perhutani Cepu 
untuk mengatasi persoalan pada tanamanan kehutanan yang dike-
lola Perhutani. Salah satunya adalah tanaman system kenongan. 
Sistem ini diharapkan mampu mengatasi masalah penggembalaan 
yang sering merusak tanah, bahkan  tanaman di areal hutan.

Sebagai salah satu KPH yang memiliki lahan kritis akibat 
penggembalaan, KPH   Kuningan mengembangkan system tana-
man kenongan. Sistem ini diterapkan di petak 77 c RPH  Dukuh 
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Badag BKPH Ciledug 
untuk musim tanam 
2014. “Sistem ini untuk 
menghijaukan lokasi 
yang sering dirambah 
hewan penggembalaan,” 
ucap Asper Cileduk Yana  
Yunara, S.Hut  kepada 
BINA di kantor KPH Kun-
ingan, Rabu (21/1/2015). 
“Untuk Perhutani Drivre 
Jawa Barat  dan Banten, 
baru KPH Kuningan yang 
menerapkan tanaman 
system kenongan.”

Secara sederhana 
tanaman sistem kenon-
gan merupakan gundu-
kan tanah yang didesain 
seperti kenong (alat musik tradisional/Jawa) dengan tinggi 70 cm 
dan lebar 1 meter.  Tujuannya untuk penggemburan  karena lahanya 
padat/ kritis karena eks pengembalaan.Selain itu, kandungan tanah 
terlalu asam sehingga tiap kali tanam tidak berkembang.

 “Awal tanaman sistem kenongan diterapkan pada salah satu 
areal  KPH di  Drive  Jawa Timur. Selama 30 tahun lahan tersebut 
ketika ditanam jati tidak  berhasil. Kemudian Puslitbang Perhutani 
Cepu mencari cara dengan membuat system kenongan. Akhirnya, 
tanaman jati bisa  tumbuh sebagaimanaa yang diharapkan, “tu-
turnya.

Ditambahkan pula, sekarang pada lokasi itu ditanami bibit JPP 
stek pucuk tahun 2010. Tahun 2014, tinggi tanaman mencapai ± 12 
meter dan keliling 25 cm. “Belum pernah di lokasi itu tanaman jadi  
selama 30 tahun,” ungkapnya.

Yang perlu dicatat, lanjutnya, tanaman  sistem kenongan tidak 
menghalangi penggembalaan sapi dan sangat perlu dikembangkan 
di Drive Jawa Barat dan Banten pada lahan  – lahan kritis. Sapi 
– sapi akan lewat di parit.  Dengan jarak kenongan ke parit  1 meter, 
sehingga ada pengembangan tanaman  rumput gajah. 

MU

Sudah Tidak Ada Temuan
KPH INDRAMAYU DIVRE JANTEN
Sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan 

hutan secara komprehensif, dalam  tata kelola hutan lestari, KPH 
Indramayu telah diaudit surveillance  PHL yang dilakukan oleh  Tim 
Audit Surveilance Controlled Wood, 29 – 30 Desember 2014. KPH 
Indramayu termasuk bagian dari  6 KPH lingkup Perum Perhutani 
yang diaudit. Untuk Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten, selain 
KPH Indramayu adalah KPH Kuningan.

Dalam audit tersebut, sebagaimana diungkapkan Waka KPH 
Indramayu Ir H Moch Syarief, SDA dan Kasi PSDH KPH Indramayu 
Muhamad Suparjo S.Hut tidak ada temuan baik mayor maupun  

minor.  10 prinsip dan beberapa indicator  tata kelola hutan lestari 
terpenuhi.  

“Tim auditor hanya menemukan overview CHF  di hutan payau. 
“Jadi tidak sesuai fakta di lapangan, maka harus diperbaiki,” jelas H 
Syarief.

Muhamad Suparjo mengatakaan perbaikan itu berupa peta yang 
berlokasi di  hutan lindung jenis tanaman payau BKPH Indramayu.  
Pada awalnya, skala peta 1 : 1.000.000 oleh  tim auditor untuk diper-
baiki menjadi 1 : 25.000.

 “Tim PHL KPH Indramayu sedang memperbaiki peta itu,” jelas 
Kasi PSDH KPH Indramayu.

MU

Bibit untuk Yon Infatri
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Perum Perhutani KPH Ciamis menyerahkan bantuan 3000 plc 

bibit albasia kepada Bataliyon Infantri 323 Banjar  di Komplek Batali-
yon Infanteri 323 Banjar (15/1). 

Kepala Sub Seksi PHBM KPH Ciamis, Herniwan mengatakan 
bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Perhutani dalam 
rangka  gerakan penghijauan di luar kawasan hutan.  Ia berharap 
antuan bibit tersebut  akan membuat lahan di luar kawasan hutan  

semakin hijau
“ Saya berharap bantuan bibit ini dikelola dengan baik sehingga 

membawa manfaat khususnya bagi  Bataliyon Raider 323 Banjar,” 
ujar Herniwan.

Sementara itu, Pasi Intel Yonif 323 Banjar Lettu Simorangkir  
menyatakan terimakasih epada Perum Perhutani KPH Ciamis atas 
bantuan bibit abasia ini.  Bantuan bibit akan segera  ditanam di seki-
tar Komplek Batalion Raider 323 Banjar sebagai wujud kepedulian 
kita kepada alam. 

Kom.Cms/Bun

Penghargaan Karya Inovasi
PUSLITBANG PERHUTANI
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan memotivasi karyawan 

terhadap inovasi teknologi dan materi unggul yang dikembangkan 
perusahaan, Puslitbang Perhutani telah menyelenggarakan pem-
berikan penghargaan bagi karyawan Perhutani yang menemukan 
inovasi teknologi dan materi unggul yang bermanfaat bagi perusa-
haan. 

Acara tersebut diselenggarakan pada 14 Januari 2014 bertem-
pat di ruang Pertemuan Puslitbang Perhutani Cepu yang dihadiri 
oleh peserta dan pimpinan unit kerja para pemenang karya terpilih 
inovasi.

Adm KPH Indramayu Agus Yulianto, S.Hut sedang memberikan 
sambutan dalam open ceremony.

 Yana  Yunara, S.Hut.
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Usulan penemuan inovasi dimulai pada bulan April hingga 
Desember 2014. Para peserta calon penerima penghargaan yang 
diterima oleh Puslitbang dari Divisi Regional Jawa Tengah, Jawa 
Timur, Jawa Barat dan Banten sejumlah 17 peserta dan dari Intern 
Puslitbang sejumlah 11 peserta.

Dari 28 peserta telah dilakukan penilaian oleh Tim Puslitbang 
dengan kriteria penilaian meliputi : inovasi tersebut pemecahan 
masalah perusahaan, keuntungan yang diperoleh perusahaan atas 
inovasi tersebut, kemudahan untuk dilaksanakan dan keunikan.

Perdasarkan penilaian Tim Puslitbang, telah ditetapkan hasil 
karya terpilih sesuai SK Kapuslitbang No. : 297/Kpts/PLB/2014 
tanggal 22 Desember 2014 tentang Penerima Penghargaan dalam 
Menemukan Inovasi Teknologi dan Materi Unggul yang Bermanfaat 
Bagi Perum Perhutani adalah sebagai berikut: Dari eksternal Pus-
litbang terdiri dari : KPH Kuningan “Perkembangbiakan Vegetatif 
Tanaman Kayu Putih (Meulaleuca leucadendron)” ; KPH Pemalang 
“Alat Sarad KPH Pemalang yang bernama Kereta Seluncur Kayu 
(KSK)” ; Biro Perencanaan SDH dan Perusahaan Divre Jawa Timur 
“Peta Pintar Tematik Online Berbasis Google Earth” ; KPH Ngawi 
“Uji Coba Penggunaan ZPT Super Gib dan Perlakuan untuk Per-
banyakan Pucuk di Kebun Pangkas KPH Ngawi” ; KPH Jember “Alat 
Saring Getah Pinus “TECHMADIPOL” (Teknologi Matsirin dan Edi 
dari Sempolan)” ; KPH Kediri “Alat Saring Getah Pinus ASSER S4” ; 
KPH Kedu Utara “Penyaringan Sistem Engkol (PARASKOL)” ; KPH 
Kedu Selatan “Alat Saring SARGETAR” ; KPH Banyuwangi Utara 
“Peningkatan Kualitas Getah Pinus melalui Rekayasa Tempurung 
(Batok Semen/Batmen)”. 

Sedangkan dari internal Puslitbang dengan judul inovasi terdiri 
dari : Penanganan Lahan Penggembalaan Liar ; Pengembangan 
Kayu Putih Unggul ; Metoda Propagasi Internodia pada Kayu Putih 
Unggul ; Perolehan Materi Unggul Hasil Perkawinan Silang Seban-
yak 1 Individu di KPH Ciamis ; Pemanfaatan Cuka Kayu sebagai 
Biopestisida pada Semai Pinus.

Penghargaan diberikan langsung dari Kapuslitbang kepada para 
peserta, dalam bentuk Piagam dan uang tunai. 

Kom.Puslitbang/Ytie

TNI Gandeng Perhutani 
Tanam Jagung 4 Ha

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Untuk meningkatkan penanggulangan ketahanan pangan, 

khususnya bagi masyarakat desa hutan, TNI Kodim 0811 Tuban 
merangkul Perhutani KPH Kebonharjo. Kerjasama tersebut diwujud-
kan dengan penanaman bersama jagung di hutan petak 103 KPH 

Kebonharjo (3/1) lalu seluas 4 ha.
Dandim 0811 Tuban, Letkol Edi Yunianto, melalui Kasdim Mayor 

Trijaka Rahyatna, mengatakan bahwa agar dapat meningkatkan 
hasil pertanian dalam rangka penaggulangan pangan yang digalak-
kan pemerintah TNI perlu merangkul Perhutani untuk mendukung 
keberhasilan kegiatan tersebut.  

TNI telah bekerjasama dengan Perhutani, Muspika Kenduruan, 

Pengurus dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Sido Makmur Desa Jlodro Kenduruan, pemerintahan desa Jlodro, 
pesanggem masyarakat desa hutan dan termasuk dinas pertanian 
setempat, tegas Trijaka penuh semangat.

Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S.Hut melalui wakil 
Adm/KSKPH Kebonharjo  Asep Ruskandar, BScF, mengungkapkan 
bahwa Perhutani senantiasa mendukung program pemerintah, ter-
masuk dalam kegiatan penanggulangan pangan tersebut. Tentunya 
sesuai dengan bidang dan kemampuan dari perusahaan. 

“ Perhutani terbuka dengan pihak manapun dalam menjalin ker-
jasama, utamanya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan,” katanya. 

Kom.Kbh/Wiy-Dam

MoU Dengan Kejari Blora
KPH BLORA DIVRE JATENG
Penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara ( Datun ) antara Perum Perhutani se-Kabupaten 
Blora dengan kejaksaan Negeri Blora diadakan pada tanggal 29 
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Januari 2014 di 
ruang pertemuan 
KPH Blora.

Penandatan-
gan perjanjian 
kerjasama bi-
dang Datun ini 
adalah dalam 
rangka mem-
berikan bantuan 
penanganan per-
masalahan dan 
p e r l i n d u n g a n 
dibidang hukum 
perdata dan tata 
usaha negara 
yang dihadapi 
oleh Perum Per-
hutani se-Kabu-
paten Blora yang 
meliputi KPH 

Blora, KPH Randublatung, KPH Cepu, KPH 
Mantingan dan KPH Kebonharjo.

Dalam sambutannya Kepala Kejaksaan 
Negeri Blora Muchamad Djumali, SH,MH  
mengatakan perlindungan hukum bidang 
Datun ini khususnya dalam rangka peny-
elamatan asset negara yang dikelola oleh 
Perum Pehutani se-Kabupaten Blora untuk 
menghindari dan mencegah terjadinya 
praktek KKN dalam rangka reformasi bi-
rokrasi yang berlandaskan keterbukaan dan 
akuntabilitas menuju Good Government dan 
Good Governance.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan 
perjanjian kerjama ini diharapkan kedepan 
adanya penyerahan Surat Kuasa Khusus ( 
SKK ) dari Perum Perhutani se-Kabupaten 
Blora kepada Kejaksaan Negeri Blora dalam 
menghadapi permasalahan dengan pihak 
ketiga.

Kom Blr/Teguh.Administratur KPH Blora Joko Sunarto menandatangani naskah per-
janjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Blora 

Pelantikan
Pabin Baru

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Pergantian Perwira Pembina (Pabin) 

Polsus Kehutanan KPH Surakrata dilak-
sanakan pada oleh Administratur KPH 
Surakarta yang dilaksanakan bersamaan 
dengan pelantikan Pejabat KRPH Blontah 

dan KRPH Watukempul (6/1).
Administratur/KKPH Surakarta, Bob Pri-

ambodo dalam sambutannya kepada Pabin 
yang baru Sungkono terus bisa menjaga 
dan meningkatkan suasana kondusif den-
gan terus melakukan koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait. Pergantian Pabin terse-
but, tegas Bob untuk meningkatkan efektivi-
tas perlindungan hutan guna meningkatkan 
produktivitas perusahaan.

Sementara itu kepada segenap KPRH 
yang baru dilantik diharapkan juga bisa 
terus meningkatkan kinerjanya, karena tan-
tangan di 2015 bukan semakin kecil tetapi 
justru sebaliknya makin besar.

“ Terapkan hasil pendidikan kalian den-
gan betul, sehingga bila ada sedikit kebi-
jakan tidak terjadi penyimpangan,” katanya. 

Kom-Ska/Titik

Lepas Burung
Ke Alam Bebas
KPH KEBONHARJO  DIVRE JATENG
Gathering atau lebih dikenal dengan 

kumpul bareng dengan tu-
juan keakraban untuk men-
jalin silaturrahmi Kebonharjo 
diadakan pada 14 Januari 
di hutan petak 1 RPH Kajar 
Kebonharjo.Seluruh karyawan 
bersama istri berkumpul dalam 
suasana penuh kekeluargaan. 
Meski sempat diguyur hujan, 
acara gathering, dapat disebut 
pula dengan pembinaan kary-
awan, tetap berjalan dengan 
penuh semangat.

Adm Kebonharjo, Haris 
Tri Wahyunita, S.Hut, men-
gatakan, “perhutani Kebon-
harjo saat ini 
cukup ayem”. 
Selain kondisi 

keamanan kondusif,  target bi-
dang keuangan juga terpenuhi, 
bahkan dapat melebihi target. 
Ini buah dari kerja keras kita 
semua, baik yang berada di 
lapangan maupun kantor. 
Kekompakan dan komunikasi 
intensif sebagai kunci keber-
hasilan, tambah Haris.

Untuk Gathering kali ini kita 
akan melepaskan beberapa bu-
rung ke alam bebas, diantaran-
ya burung Kutilang (Pycnonotus 
aurigaster), burung Trucukan 
(Pycnonotus goiaver) dan bu-

rung Perkutut (Geopelia striata). Pelepasan 
ini sebagai tanda perhutani selalu mencintai 
keseimbangan alam. Bidang social, produk-
si dan lingkungan sebagai ciri KPH PHL 
senantiasa kita pertahankan, tegas Haris.

Masih kata Haris, dalam kelola hutan 
pendekatan social kemasyarakatan senan-
tiasa kita kedepankan. Untuk itu semua 
karyawan khususnya tenaga lapangan se-
bagai garda terdepan harus pandai dalam 
menjalin kebersamaan dengan berbagai 
lapisan masyarakat. Kita harus baik dengan 
semua ciptaan Tuhan. Sesama manusia, 
dengan alam sekitar termasuk dengan he-
wan, terlebih hubungan kita dengan sang 
Pencipta. Semua ini dilakukan supaya kita 
sebagai roda perusahaan dapat mengem-
ban amanah dengan baik demi tegaknya 
perusahaan.

Ditegaskan pula oleh Haris, apa yang 
sudah berhasil pada tahun 2014 harus di-
pertahankan, kalau perlu dapat ditingkatkan. 
Monitoring dan evaluasi menjadi hal penting 
dalam mengawal keberhasilan pekerjaan 
sehari-hari. Pada tahun 2015 ini mari bers-
ama-sama kita satukan tekad dan kemauan 
demi majunya perusahaan.

Kom.Kbh/Wiy
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b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya ber-

sama Kepala Desa Setiawaras dan LMDH 
Waras Jati melakukan gerakan penanaman  
kopi sebanyak 16 ribu pohon di petak 18 b 
luas 25 ha RPH Cibalong BKPH Karang-
nunggal (19/01). 

Gerakan penanaman tersebut guna 
menjalian kebersamanan antara petugas 
Perhutani  dengan Muspika Kecamatan 
Cibalong dan LMDH dalam melestarian 
sumber daya hutan 

Administratur KPH Tasikmalaya Ir. Henry 
Gunawan MSi berharap, kerjasama pena-
naman kopi tersebut dapat memberikan 
penghasilan terhadap masyarakat sekitar 
hutan dalam pemanfaatan lahan di bawah 
tegakan. Sehingga masyarakat sekitar 
hutan bisa lebih tenang, nyaman dalam 
menjaga dan melestarikan hutan. Hal ini  
merupakan bentuk kepedulian Perhutani ke-
pada Muspika, Kecamatan dan masyarakat 
sekitar hutan dengan tujuan  membangun 
hutan untuk keseimbangan ekosistem yang 
ada.

Dalam pengelolaan hutan Perhutani 
tetap memperhatikan kesejahteraan ma-
syarakat sekitar hutan, sehingga  fungsi hu-
tan  bisa tetap bermanfaat bagi masyarakat 
secara umum, 

“ Sistem PHBM Perhutani mengajak ma-
syarakat sekitar hutan untuk ikut bersama 
sama mengelola dan mengamankan hu-
tan, sehingga masyarakat yang tergabung 

dalam LMDH nantinya diberi kesempatan 
untuk ikut mengelola hutan dengan pola 
tumpang sari,” jelas Henry .

Sementara menurut Kepala Desa Se-
tiawaras, Dadih Iskandar  kegiatan penana-
man kopi tersebut  disambut positif.

“ Kami dan masyarakat berusaha terlibat 
untuk menjaga alam  dan bahu membahu 
untuk melestarikan hutan. Kami berteri-
makasih kepada Perum Perhutani yang 
telah memberikan bantuan bibit kopi kepada 
masyarakat yang ada di Desa Setiawaras, 
dan kami juga berharap tanaman kehutanan 

yang di tanam ini jenisnya dicampur  dengan 
tanaman buah buahan  pala dan durian,” 
katanya. 

Engkos  ketua LMDH waras Jati den-
gan adanya program pemanfaatan  lahan 
dibawah tegakan  tanaman jenis kopi ini 
diharapkan dapat meningkatkan  ekonomi 
masyarakat sekitar hutan sebagai penghasi-
lan  sehari hari dan akan terjalin hubungan 
harmonisasi  dengna pihak terkait yaitu per-
hutani, muspika Kecamatan dan masyarakat 
sekitar hutan. 

Kom.Tsk/Adep JB

Perhutani dan LMDH Tanam Kopi Di RPH Cibalong

Adm KOH Tasikmalaya bersama Kepala Desa Setiawaras menyaksikan LMDH Waras 
Jati menanam kopi.

PERUM Perhutani KPH Tasikmala-
ya  menyerahkan bantuan pinjaman modal 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 
(PKBL)  sebesar Rp 120 juta kepada sepu-
luh binaan LMDH dan non LMDH di Aula 
Kantor Perhutani (26/01). 

Batuan tersebut diserahkan langsung 
oleh Administratur Perum Perhutani KPH 
Tasikmalaya Ir Henri Gunawan,MSi dengan 
disaksiakan Wakil Adm dan KSS PHBM .

” Bantuan pinjaman PKBL disalurkan un-
tuk mendorong pertumbuhan dan perkem-
bangan ekonomi usaha kecil masyara-
kat sekitar hutan. Bantuan dana pinjaman 
PKBL diberikan kepada LMDH yang sudah 
dibentuk kelembagaannya, yang berada di 
wilayah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya 
dengan jumlah uang yang bervariasi sesuai 
dengan  bidang usahanya masing-masing,” 
tutur Henry.  

Kepada yang 
telah menerima 
bantuan, Henry ber-
pesan agar modal 
usaha tersebut di-
pergunakan seb-
agaimana mesti-
nya sesuai dengan 
bidang usahanya 
masing-masing se-
hingga pember-
dayaan masyara-
kat secara bertahap 
dapat terwujud, ser-
ta diharapkan dalam 
pengembalianya agar tepat waktu sesuai 
aturan yang telah disepakati bersama dalam 
perjanjian antara perhutani dengan mitra bi-
naan. 

Selain dana kemitraan, lanjut Henry, 

Perhutani KPH Tasikmalaya melalui dana 
bina lingkungan sebesar Rp  17 juta telah 
dialokasikan untuk sarana ibadah, sosial, 
pengentasan kemiskinan, pelatihan dan 
pendidikan. 

Kom.Tsk/Asep JB

Mitra Binaan Dapat Bantuan Modal

34   BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI

34   

BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI 35

 35



DERAP DAERAH

Aksi Sosial Donor Darah
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Sebagai wujud kepedulian karyawan Perhutani terhadap sesa-

ma Perhutani KPH Bondowoso menggelar aksi sosial donor darah 
dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-86. pada 22 Desember 2014 
yang baru lalu. 

Sebanyak 50 kantong darah terkumpul dari peserta yang me-
lebihi dari target yang ditentukan.

Mengusung tema “Setitik Darah Untuk Kehidupan” aksi donor 
darah tersebut disaksikan langsung oleh Administratur Perhutani , Ir. 
Damanhuri. Dalam sambutannya  ia mengatakan bahwa tujuan aksi 
donor darah ini untuk menolong sesama mengingat darah sangat 
bermanfaat bagi mereka yang memerlukannya guna kelangsungan 
hidup. 

Saat dikonfirmasi mengenai aksi sosial donor darah oleh Per-
hutani Bondowoso, Miftahul Huda, Ketua PMI (Palang Merah Indo-
nesia) Cabang Bondowoso menyambut gembira dan ia mengung-
kapkan idealnya donor darah ini selain untuk memenuhi penyediaan 
kebutuhan medis, stok darah juga diperuntukkan kepada ibu-ibu 
yang melahirkan karena tingginya angka kematian ibu melahirkan 
di Indonesia seringkali disebabkan oleh pendarahan pasca persali-
nan.

“Kami sangat berterima kasih atas kepedulian Perhutani KPH 
Bondowoso dalam aksi donor darah ini, sehingga persediaan kan-
tong darah bisa bertambah dan mampu melayani masyarakat yang 
membutuhkan darah”, jelas Miftahul Huda.

Sementara itu Kaur Humas Perhutani Bondowoso, Sunaryo (40 
tahun) juga ikut mendonorkan darahnya dalam kesempatan itu. Ia 
aktif menjadi pendonor darah setiap tiga bulan sekali, sejak tahun 
1992. 

“Badan saya terasa segar setelah melakukan donor darah dan 
terlebih lagi saya senang bisa membantu orang lain yang sangat 
membutuhkan darah”, ujarnya. 

Kom.Bdo/Veni

BMB Wisata Ke Jatim
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG - Akhir 2014 lalu 

keluarga besar Perum Perhutani KPH Banyumas Barat atau tepat-
nya pada 26-29 Desember 2014 berwisata ke Jawa Timur. Dengan 
tujuan wisata ke Gunung Bromo, Jatim Park I dan II, lumpur Lapindo 
dan jembatan Suramadu. Wisata yang dipimpin Kepala Tata Usaha 
Banyumas Barat, Thomas Purwoko SH itu juga dalam rangka re-
freshing keluarga besar Perum Perhutani KPH Banyumas Barat  
yang diikuti sekitar 45 pegawainya. 

Dengan adanya wisata ini diharapakan dapat menambah se-
mangat dan motivasi mereka dalam bekerja agar tahun 2015 dapat 

bekerja lebih baik lagi dan menambah pengalaman serta pengeta-
huan wisata alam.

Kom Byb/Eko Sp

Produk Perhutani
Diminati Masyarakat
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Dalam upaya mengenalkan lebih jauh produksi dan hasil hutan 

yang dikelola Perum Perhutani KPH Banyuwangi Raya yang meli-
puti KPH Banyuwangi Barat, Banyuwangi Selatan dan Banyuwangi 

Utara mengikuti ajang Banyuwangi Agro Expo 2014 yang digelar 
Pemkab. Banyuwangi pada 20 hingga 27 Desember 2014 di area 
Taman Blambangan.

Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari 
Jadi Banyuwangi ke-243 itu bertujuan untuk memamerkan produk-
produk unggulan dari masing-masing satuan unit kerja di Kab. Bany-
wangi yang berbasis pada sektor agro serta hasil kinerja kepada 
masyarakat.  Dengan demikian masyarakat akan mengetahui jenis-
jenis apa yang dihasilkan oleh instansi tertentu dan sejauh mana 
hasil kinerja mereka dalam mengelola sumber daya alam.

Banyuwangi Agro Expo 2014 dibuka langsung oleh Bupati 
Banyuwangi dan diikuti sebanyak 12 instansi dan 25 stand bunga. 
Stand Perhutani Banyuwangi Raya tampak ramai juga dikunjungi 
masyarakat yang rata-rata mereka yang masuk ke stand Perhutani 
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DERAP DAERAH
ingin mengetahui hasil pengelolaan dan produksi hutan Perhutani. 
Pengunjung juga tak lupa membeli produk madu, minyak kayu putih 
dan buah naga dari hasil kegiatan PHBM serta hasil kerajinan dari 
mitra binaan Perhutani. 

” Belum lengkap dan afdol kalau saya belum membeli dan 
membawa madu dan kayu putih ke rumah, sebab selain murah 
harganya juga dijamin asli lo kualitasnya,” terang Rahayu salah satu 
pengunjung.

Administratur KPH Banyuwangi Selatan, Ir Agus Santoso, MP 
mengatakan kegiatan ini sangat baik dan perlu berkesinambungan 
untuk diadakan setiap tahunnya. 

“ Karena masyarakat Banyuwangi agar bisa mengetahui dan 
mengerti akan hasil dalam pengelolaan hutan serta melaksanakan 
tiga aspek yaitu aspek ekologi, ekonomi dan sosial yang dijalankan 
dengan seimbang, sehingga corporate image perhutani meningkat 
dimata publik,”katanya.

Kom Bws/Didik N

Perhutani Di Ajang
Tasik Festival 2014

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
 Pameran Tasik Festival 2014  yang berlansung di Lapang Da-

daha Kota Tasikmalaya digelar mulai 19 desember 2014 hingga 11 
Januari 2015 melibatkan sekitar 400 peserta. Mereka datang dari 
organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya 
beserta UKM binaannya, BUMD, BUMN, koperasi, korporasi ber-
skala besar dan kecil, pelaku usaha kecil dan menengah, sektor 
pariwisata,  pengembang dan pegiat ekonomi kreatif, serta pengiat 
pendidikan dan seni budaya. Pameran tersebut bertujuan untuk 
memperkenalkan aneka produk baru, meningkatkan penjualan, 
juga menjalin kerjasama dan membangun para pelaku bisnis di 
Tasikmalaya. 

Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dalam ajang festival tahunan 
tersebut menampilkan sektor Wisata, Sosial, Pengelolaan Sumber 
daya Hutan (PSDH), air madu, madu, sabun kecantikan dan berb-
agai produk LMDH binaan Perhutani.

“ Pada kesempatan itu, Perhutani juga memberikan informasi 
seluas-luasnya kepada masyarakat pengunjung juga meberikan 
leaflet dan brosur informasi tentang profil Perum Perhutani, ulasan 
aneka macam produk Perhutani dan potensi Wana Wisata Galung-
gung kepada pengunjung Tasik Festival,” ujar Ida dan Rana penjaga 

stand Perhutani.
Stan Perhutani mendapat respon dan antusias dari pengunjung 

yang datang yang berasal dari wilayah Priangan Timur, seperti Kab. 
Tasikmalaya, Kab. Ciamis, Kota Banjar, Pangandaran dan lain-lain. 

Kom Tskm/Asep JB 

Santunan Bea Pendidikan 
Anak Berprestasi

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN 
Dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-89tahun 2014, Paguyuban 

Istri Karyawan (PIK) Perum Perhutani KPH Ciamis,  menyelengga-
rakan peringatan hari ibu di ikuti oleh seluruh Istri Rimbawan KPH 
Ciamis, yang dilaksanakan di Rumah Dinas Administratur KPH 
Ciamis (5/1).

Ketua Paguyuban Istri Rimbawan KPH Ciamis, Haha Solaeha 
dalam sambutannya mengatakan bahwa kita selalu memperingati 
hari  ibu, hal ini menunjukan bertapa pentingnya  peranan kaum ibu 
dalam hidup dan kehidupannya.

“ Hal ini menunjukan bahwa  peran ibu sangatlah penting dalam 
mengelola suatu kehidupan  berumah tangga dalam ruang lingkup 
kecil sampai ruang lingkup besar yaitu Negara kesatuan Republik 
Indonesia,” katanya. 

Sementara itu Ketua Pelaksana kegiatan Istiantini Manafe 
mengatakan dalam kegiatan hari ibu ini Paguyuban Istri Rimbawan 
Perum Perhutani KPH Ciamis mengadakan kegiatan pemberian bea 
pendidikan kepada 13 anak karyawan/karyawati yang berperestasi 
dan lomba Pidato yang diikuti oleh istri Kepala Sub Seksi (KSS) 
perwakilan Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 
Resot Pemangkuan Hutan (RPH) masing-masing sebayak 2 orang 
.pungkasnya 

Kom.Cms/Bubun

Madura Gelar Sunat Massal
KPH MADURA DIVRE JATIM
 Perum Perhutani KPH Madura bekerjasama dengan Yayasan 

AR-Raudah Kec. Galis Kab. Pamekasan dan LMDH Tunas Harapan 
Ds. Mantajum Kec. Dasuk Kab. Sumenep mengadakan kegiatan 
Bhakti Sosial Sunatan Masal yang dilaksanakan serentak di dua 
tempat, yaitu di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Dumenep 
akhir Desember 2014.

Administratur KPH Madura, Dudi Kurniadi membuka langsung 
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DERAP DAERAH
acara itu yang dan 
juga dihadir tamu 
dari Direksi Herry 
Prakoso (Petsus 
Keamanan) didam-
pingi dari Divre Ja-
tim Juprianto serta 
perwakilan dari 
Dinas Kesehatan 
Daerah Ali Maksum 
dan  H Dr. Ahmasd 
Muzzamil,  Ketua 
tim dokter.

Dalam sambu-
tannya Administra-
tur KPH Madura 
Dudi Kurniadi ber-
terima kasih kepada 
semua pihak yang 
telah membantu 
terlaksananya keg-
iatan sunatan masal 
tersebut.

Kegiatan ini 
merupakan dari bagian tiga manfaat perolehan hutan Perum Per-
hutani di KPH Madura. Yakni manfaat sosial, ekologi dan manfaat 
ekonomi. Kegiatan khitanan massal masuk kedalam katagori man-
faat sosial. Harapannya dengan kegiatan tersebut dapat memberi 
dampak kepada perusahaan yaitu Perum Perhutani lebih 

Acara Bhakti Sosial sunatan massal diikuti sebanyak 120 
peserta yang dari dua kabupaten, meliputi 66 perseta di Kabupaten 
Pamekasan dan 54 peserta di Kabupaten Sumenep. 

Kom.Mdr/Hartono

Batik Na Li Ni, Cikal 
Batik Lasem

KPH  KEBONHARJO DIVRE JATENG   
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sido Mulyo Desa 

Binangun Kecamatan Lasem Rembang mempunyai usaha produktif 
pembuatan batik tulis dan seni ukir 
kayu limbah. Batik tulis itu diberi 
nama Na Li Ni. Ihwal pemberian 
nama Na Li Ni adalah berawal 
dari sejarah kuno sebelum 
kemerdekaan.

Ketua LMDH Sido Mulyo, 
Sabar, mengungkapkan, suatu 
ketika Laksamana Cheng 
Ho mendarat di laut Bonang 
Binangun. Salah satu awak 
atau pengikut Cheng Ho adalah 
seorang putri  bernama Na Li Ni. 
Karena Cheng Ho dalam bertugas 
terlalu lama, membuat Na Li Ni 
mengisi hari-harinya dengan 
terus menunggu. Kesempatan itu 
digunakan Na Li Ni untuk melihat 

keindahan pemandangan Bonang Binangun dari Pasujudan dan 
menuangkannya dalam gambar di atas kain. Sejarah singkat inilah 
yang mendasari nama batik Na Li Ni sebagai cikal bakal batik Lasem 
dan dikembangkan desa Binangun sampai saat ini, jelas Sabar.

Adm/KKPH Kebonharjo, Haris Tri Wahyunita, S.Hut. 
mengatakan, “ Perhutani Kebonharjo membantu memberikan 
kain bahan batik, alat celup batik dan alat ukir “. Selain bantuan 
secara material, perhutani juga rutin mengadakan pembinaan 

supaya LMDH Sido Mulyo lebih kreatif dalam melaksanakan usaha 
produktifnya, jelasnya (15/1)

Berbekal semangat dan kegigihan, meski baru berjalan satu 
tahun usaha batik Na Li Ni sudah menghasilkan pendapatan sebesar 
Rp 6 juta. Pemesan tidak saja berasal dari Rembang, namun juga 
dari daerah lain. Harga satu potong batik Na Li Ni juga variatif sekali, 
mulai termurah Rp 110.000 sampai dengan termahal Rp 500.000, 
tergantung dari jenis kain dan motif atau warna yang diminta. 

Kom.Kbh/Dam-Wiy

Berkat PKBL Omzetnya 
Kini Puluhan Juta

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Omset Batik Jonegoroan Paini telah mencapai puluhan juta 

rupiah. Sebagaimana disampaikan oleh Paini, pengusaha batik   
Jonegoroan di Desa Jono Kecamatan Temayang.

Tahun 2010 merupakan awal dari usaha Batik Paini dengan 
modal Rp 10 Juta hasil dari pinjaman lunak Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) Perhutani, kini usaha Batik Paini berkembang 
dengan pesat dan menjadi produk unggulan Kabupaten Bojone-
goro.

Paini yang awal usahanya 
dibantu 4 orang tenaga kerja 
dari penduduk setempat seka-
rang banyak menerima pesan-
an. Paini kini dibantu 20 orang 
tenaga kerja, dan usaha Batik 
Paini tidak mengalami banyak 
kesulitan.

Batik Jonegoroan Paini 
sudah di pasarkan ke berbagai 
daerah seperti Jakarta, Batam, 
Kalimatan, Surabaya, Malang, 
Nganjuk, bahkan sampai ke 
Kuala Lumpur – Malaysia. Un-
tuk memasarkan produksinya si 
Bojonegoro, Paini bekerjasama 
dengan pemerintah daerah se-
tempat, produknya dipasarkan 
di Show Room Deskranada 

Bojonegoro.
Omset penjualan per bulan di Show Room Deskranada Bojo-

negoro menurut data Paini untuk Bulan Oktober 2014 ini mencapai 
Rp 10 Juta, sedangkan pada bulan November 2014 sebanyak Rp 
9.375.000.

Pendapatan itu belum termasuk hasil dari penjualan secara lang-
sung ditempat maupun pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. 

Kom.Bjnr/Rafik

Bantuan Sarana Belajar PAUD
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Administratur Perhutani KPH Tasikmalaya Ir Hanry Gunawan 

MSi yang diwakili oleh Kepala Sub Seksi PHBM dan Bina Lingkun-
gan, Elis Habibah memberikan bantuan peralatan penunjang sarana 
pendidikan bagi anak PAUD Asadah Desa Cisarua, Kecamatan  
Cineam, Kab. Tasikmalaya yang berada di wilayah hutan RPH 
Cineam BKPH Tasikmalaya.

DikatakanElis Habibah, bahwa bantuan tersebut merupakan 
salah bukti dari kepedulian dari Perhutani yang substansinya di-
arahkan untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan baik bidang 
pendidikan, kesehatan maupun pemberdayaan kemandirian usaha. 

Bantuan seperangkat alat belajar ini sebagai kelengkapan sa-
rana belajar di tempat itu. Ia berharap dengan penyerahan bantuan 

Dudi Kurniadi sedang mengamati prosesi 
sunatanyang dilakukan tim dokter.

38   BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI

38   

BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI 39

 39



ini, anak-anak bisa 
belajar lebih tenang un-
tuk mengembangkan 
kreativitas anak didik. 
Keberadaan PAUD 
amat penting sebagai 
pengembangan pendi-
dikan anak-anak usia 
dini. 

“ Sebab  masa 
emas anak-anak be-
rada pada rentang usia 
0-5 tahun. Di usia itulah 
perkembangan kecer-
dasan mereka sudah 
mencapai 85 persen,” 
kata Elis.                      
                       

Dijelaskan Elis, 
beberapa bantuan dari Perhutani yang yang telah diberikan dianta-
ranya bantuan alat-alat tulis  kepada anak Yatim Piatu dan bantuan 
sembako kepada para jompo  di Desa Sodong Hilir RPH Sodong 
BKPH Taraju. Batuan sarana pendidikan kepada PAUD di Desa 
Puspamukti (RPH Lukun BKPH Taraju). Bantuan sarana ibadah 
perbaikan MCK di Desa Sukapada RPH Pagerageung BKPH Tasik-
malaya dan Bantuan sarana mainan anak anak di desa Karangjaya 
RPH Cineam BKPH Tasikmalaya. 

Kom Tsk/AsepJb

Regenerasi Pengurus HPK
KPH JOMBANG DIVRE 

JATIM
Himpunan Pensiunan Ke-

hutanan (HPK) Cabang Jom-
bang melakukan pergantian 
pengurus. Pergantian ketua 
HPK Cabang Jombang dari H 
Tje Suherman kepada H So-
eparno dilakukan serah terima 
di hadapan Administratur Per-
hutani Jombang.

Sebagai Rimbawan senior, 
H Tje Suherman usai serah teri-
ma memberikan petuahnya, ia 
meminta agar para Rimbawan 
tetap menjaga Silaturahmi dan 

jiwa Korsa Rimbawan tetap dijaga demi keberlangsungan dan ke-
jayaan Perhutani di masa yang akan datang. H Tje Suherman telah 
memimpin HPK Cabang Jombang sudah cukup lama semenjak 
purna tugas, sudah hampir 20 tahun sampai diserahkannya kepada 
penerus kepengurusan ini. 

Administratur/KKPH Jombang, Heru Dwi Kunarwanto dalam ke-
sempatan tersebut juga meminta agar HPK tetap dilanjutkan sampai 
kapanpun dan Perhutani Jombang akan selalu mendukung kegiatan 
positifnya. Kom.Jbg/ Arief Bidj’s

DERAP DAERAH

KSS PHBM dan Binling Elis Habibah 
memberikan bantuan sarana belajar men-
gajar  untuk  PAUD Asadah

Lomba Penulisan Sastra Hijau
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Banyak cara mengungkap bakat kemampuan seorang anak 

remaja untuk mencintai hutan. Kali ini Perhutani melakukannya den-
gan suasana berbeda, yakni dengan mengajak mereka mengikuti 
sosialisasi menulis sastra hijau bersama Perhutani. Hal ini dilakukan 
untuk mendorong pelajar dan mahasiswa di Kabupaten Tegal agar 
mau peduli hutan lewat seni menulis sastra.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung men-
gatakan, Perhutani Green Pen Award ini sudah menginjak tahun-
yang ke-2 dilakukan oleh Perhutani.

“Sosialisasi kali ini kami mengundang 4 PerguruanTinggi, 15 
SMA dan SMK, 17 SMP dan MTs,” kata Fadjar (28/1).

Sosialisasi lomba menulis cerita pendek tentang hutan ber-
sama Perum Perhutani untuk tahun 2015 akan dilakukan secara 
bergilir. Tingkat Jawa Tengah di KabupatenTegal bertempat di KPH 
Pekalongan Barat, JawaTimur di Kabupaten Mojokerto di KPH Mo-
jokerto dan Jawa Barat di Bandung bertempat di Universitas Pendi-
dikan Indonesia (UPI) KPH Bandung Utara.

Dalamkesempatanitu, Kepala Biro Komunikasi Perusahaan 
Kantor Pusat Perum Perhutani Susetiyaningsih menyatakan, bahwa 
seni menulis sastra hijau bersama Perhutani ini adalah salah satu 
bentuk tanggungjawab Perum Perhutani kepada masyarakat untuk 

mengajak masyarakat luas khususnya generasi muda cinta dan 
peduli kepada hutan dan lingkungannya melalui menulis sastra 
hijau.

“Saya berharap, muncul kepekaan rasa dan ketrampilan para 
muda baik pelajar, mahasiswa maupun masyarakat di kabupaten Te-
gal dalam menyuarakan cinta dan peduli hutan lewat tulisan. Melalui 
tulisan proses penyadaran diri dapat dilancarkan melalui gerakan 
budaya dengan memanfaatkan kekuatan sastra. Dengan kekuatan 
sastra bisa menyadarkan hatinurani manusia, bisa menerima dan 
dengan penuh kesadaran akhirnya peduli kepada hutan dan bumi,” 
tuturnya

Dalam kesempatan itu pula Susisastro dan Free Hearty mem-
berikan penghargaan bagi mereka yang muda yang berkarya yang 
bisa memahami cara menulis sastra dengan baik dan mempunyai 
bakat untuk menulis kepada 6 siswa/siswi SLTPdan 1 mahasiswiPo-
liteknikTegal.

Kom.Pkb/Tofik

PROMOSI-MUTASI
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG - Bertempat di 

aula pertemuan Kantor KPH akhir Desermber 2014 berlangsung 
pelantikan dan serah terima Jabatan KSS PHBM dari Marsono  
kepada Suyatno. Untuk selanjutnya Marsono akan menempati pos 
barunya sebagai Asisten Perhutani/Asper BKPH Bumijawa meng-
gantikan Slamet Rio Kusworo yang memasuki purna tugas.

Administratur/KKPH Pekalongan Barat A. Fadjar Agung pada 
sambutannya memberikan apresiasi dengan memberikan ucapan 
selamat kepada kedua pajabat, diharapkan dapat meningkatkan 
semangat baru diawal tahun baru dengan berkarya dan berprestasi 
lebih baik untuk perusahaan dan kemajuan Perum Perhutani. 

“ Sebagai Asper Bumijawa sudah dihadapkan dengan pekerjaan 
rumah menumpuk seperti  tanaman, pemeliharaan, sadapan, ke-
amanan dan saya yakin dia bisa,” kata Anton.

Selanjutnya Kepada KSS PHBM baru yang sebelumnya menja-
bat sebagai KSS Lingkungan di KPH Kebonharjo untuk pro aktif. Pe-
kerjaan bidang PHBM yang sudah dicapai agar bisa dipertahankan 
dan bisa lebih ditingkatkan, demi KPH Pekalongan Barat. 

Kom.Pkb/Tofik Purwa.
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KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Pramuka Saka Wanabakti KPH Bala-

pulang yang berpangkalan di Kwartir Rant-
ing Bumiayu mengawali tahun 2015, pada 
24 - 25 Januari 2015 melakukan kegiatan 
perkemahan Sabtu-Minggu (persami) dan 

pelantikan 40 orang anggota baru. Ang-
gota baru tersebut berasal dari SMU dan 
SMK di wilayah Bumiayu. Sebelum dilantik 
mereka melakukan penanaman pohon Jati 
dan Mahoni di petak 68e seluas 16,7 Ha di 
wilayah RPH Cawitali BKPH Linggapada. 

SAKA WANABAKTI

SWB Bojonegoro Belajar Membatik
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Dua Belas anggota Pramuka Satuan Karya (Saka) Wanabakti Bojonegoro belajar mem-

batik di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro. 
Pamong Saka Wanabakti Bojonegoro, kak Rafik berharap dengan diadakannya kegiatan 

seperti itu akan memberikan ketrampilan plus bagi para anggota. 
“ Selain mendapatkan ilmu kepramukaan mereka sengaja kita didik untuk diberi ket-

rampilan khusus supaya mereka setelah lulus sekolah nanti bisa mandiri dan berwirausaha,” 
kata Kak Rafik.

Selain kunjungan ke sentra pembuatan Batik Jonegoroan di Desa Jono SWB Bojonegoro 
juga akan mengagendakan kunjungan ke sentra-sentra wirausaha yang lain diantaranya ke 
tempat budidaya Jamur Tiram di Desa Klampok Kecamatan Kapas – Bojonegoro. 

Kom.Njr/Rf

Persami Anggota Baru Saka Wanabakti
Penanaman dipandu oleh Kak Edi Dwi Pri-
hartadi  yang juga Asper/KBKPH Linggapada 
bersama jajaranya.

Areal tanaman tersebut sebelumnya 
merupakan tanah kosong yang ditanami 
palawija oleh masyarakat sekitar hutan. 
Walaupun saat penanaman agak kesulitan, 
karena areal berada di perbukitan dengan 
kemiringan tanahnya hampir 45 drajat dan 
tanaman jagung sudah tinggi mereka tetap 
antusias melakukan menanam. 

Rindiani, salah satu anggota mewakili 
rekan-rekanya, mengungkapkan sangat 
senang dan bangga bisa ikut kegiatan 
menanam ini. Karena dengan begitu bisa 
ikut berpartisipasi memperbaiki lingkungan 
terutama hutan sehingga tercipta alam yang 
harmonis.

Sementara itu, Asper BKPH Linggapada, 
Edi Dwi Prihartadi menyampaikan tujuan 
penanaman tersebut adalah mengenalkan 
bagaimana cara menanam yang benar dan 
mengajak generasi muda lewat Pramuka un-
tuk mencintai alam dan mengenalkan hutan 
berikut fungsinya. 

Setelah menanam kegiatan dilanjutkan 
dengan jelajah alam di wilayah hutan BKPH 
Linggapada. Di bawah guyuran hujan acara 
ditutup dengan pelantikan anggota Pramuka 
Saka Wanabakti KPH Balapulang oleh Kaur 
Humas KPH Balapulang Kak Djoko Nuswan-
toro selaku Pamong Saka di halaman kantor 
Asper Linggapada.

Di tempat terpisah Isnin Soiban S.Hut, 
MM, Adm KPH Balapulang menyampaikan 
sangat mendukung kegiatan tersebut dan 
mengharapkan bisa dilakukan secara rutin  
dan lewat kegiatan kepramukaan. Pramuka  
sangat efektif untuk membentuk generasi 
muda yang lebih memperhatikan alam. Hal 
tersebut juga sebagian tanggung jawab pe-
rusahaan dalam rangka pembinaan generasi 
muda. 

Kom.Blp/Djoko N

Kak Edi Dwi Prihartadi yang juga Asper/KBKPH Linggapada saat membimbing adik-adik melakukan penannaman.
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KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Curug Bojong terletak di Dusun Cihandiwung, Desa Sukahurip, 

Kecamatan Pangandaran. Tepatnya berada di wilayah BKPH Pan-
gandaran KPH Ciamis. Objek wisata Curug Bojong resmi dibuka pada 
September 2013 lalu.

Banyak orang menyebut Curug Bojong tersebut  adalah Niagara 
kecil dengan  tebing indah dan memiliki ketinggain 30 meter serta lebar 
35 meter. Kemudian kedalaman air pada tebingnya mencapai delapan 
meter. Sedangkan lebar dari aliran Sungai curug bojong tersebut empat 
meter.

Dahulu Curug Bojong bernama Curug Sawangan. Menurut cerita 
kenapa dinamai Curug Sawangan dikarenakan suatu saat nanti Curug 
Sawangan akan menjadi tempat tujuan semua suku bangsa, dari ras 
atau suku baik dalam negeri maupun manca negara.

A l a s a n n y a 
adalah dikarenakan 
penghuni yang ada 
di Curug Bojong 
adalah seorang 
warga negara asing 
yang sudah muslim 
dengan gelar Kyai, 
yaitu Kyai Mangun 
Jantra. Seiring 
dengan berjalannya 
waktu nama Curug 
Sawangan akhirnya 
berganti nama 
menjadi Curug Bo-
jong, dikarenakan 
aliran sungai Curug 
Bojong berasal dari 
kampung Bojong 
dan masyarakat 
sekitar menyebut-
nya dengan nama 

Curug Bojong.
Wana wisata ini dibuka atas Gagasan LMDH (Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan) Desa Sukahurip Kecamatan Pangandaran. Pembukaan 
dan Penataan Lokasi dimulai pada awal September 2013. Pembukaan 
dan Penataaan lokasi dilakukan dengan cara swadaya LMDH. Curug 
tersebut berada di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Ciamis yang 
tepatnya berada di petak 53 a.  

Wana wisata ini terletak pada ketinggian antara 100 – 150 m dpl, 
konfigurasi lapangan umumnya datar dan bebatuan hitam dengan suhu 
udara antara 25 – 28 derajat C.

Pengunjung bisa berenang di kolam batu alami, dan juga berelak-
sasi di sana. Lokasi tersebut berjarak sekitar enam kilometer dari objek 
wisata Pantai Pangandaran atau empat kilometer dari Jalan Raya Pan-
gandaran tepatnya dari Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran.

Air terjunnya yang ada di Curug Bojong semuanya ada 4, dianta-
ranya Curug Teko, Curug Malang dan Curug Cepuk yang memiliki dua 
kolam untuk berenang. Serta Curug Bojong sendiri setinggi 20 meter 
dan memiliki 2 kolam sedalam 6 meter dan 1 meter.

Curug Bojong ini  merupakan  wisata alam yang sangat indah dan 
mempunyai keunikan, dua sungai yang membentuk sebuah delta den-
gan hamparan batu hitam yg sungguh memukau. Kom.Cms/Bun

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN

Curug Bojong,
Mutiara Terpendam

Wana Wisata

40   BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI

40   

BINA |  Edisi  12  Pebruari 2015 / Th XLI 41

 41


