
LAPORAN UTAMA

 Presiden Joko Widodo 
memanen jagung pada 
lahan sistem pertanian 

terpadu (integrated farm-
ing system) di petak 18 a 
BKPH Ngiron KPH Ran-

dublatung, Desa Semang-
gi, Jepon, Blora, Jawa 

Tengah (7/3/2015). Pres-
iden bersama Ibu Iriana, 
Menteri Lingkungan dan 

Kehutanan, Siti Nurbaya, 
Gubernur Jateng Ganjar 

Pranowo, Direktur Utama 
Perhutani Mustoha Iskan-

dar dan segenap jajaran 
pejabat tinggi negara me-

manen bersama jagung 
verietas Bimo Super di-

petak  tersebut. 

Tanaman jagung tersebut merupakan 
bagian komoditas tanaman dari hasil 
kerjasama antara Perhutani, Pemerintah 
Provinsi Jawa Tengah dan Universitas Gaja-
hmada yang ditanam dengan sistim pertani-
an terpadu (integrated farming system/IFS) 
pada lahan bawah tegakan hutan Perum 
Perhutani. Luas lahan IFS Divisi Regional 
Jateng ada sekitar 155 Ha tersebar di se-
jumlah KPH. Antaran lain KPH Cepu seluas 
10,40 ha, KPH Randublatung 44,3 ha, KPH 
Pati 57,57 ha dan KPH Banyumas Timur se-
luas 44 ha. Adapun komoditas yang ditanam 
meliputi padi gogo, jagung hibrida, umbi-
umbian dan empon-empon.

Jokowi mengapresiasi model sistem per-
tanian terpadu yang ditanam di lahan hutan 
milik Perhutani tersebut.

''Kita punya hutan jati, lahan perkebunan 
kelapa sawit, bisa dikombinasi dengan tana-
man pertanian seperti yang ada di sini Jati 
dengan jagung,'' kata Jokowi kepada pers 
usai melakukan panen raya jagung yang 
ditanam sistem tumpangsari di sela-sela 
tanaman hutan jati.

Jokowi mengatakan konsep sistem per-
tanian terpadu tersebut bisa diduplikasikan 
untuk percepat kedaulatan pangan nasional 
baik di lahan Perhutani maupun lahan lain 

milik Perkebunan di seluruh Indonesia. 
Seperti lahan hutan di wilayah Ponorogo, 
tepatnya di di petak 34b luas 11,8 Ha RPH 
Sidoharjo BKPH Sukun KPH Madiun dimana 
Presiden juga melakukan pemanenan se-
rupa sehari sebelumnya. Penanaman juga 
menggunakan konsep yang sama dimana 
di sela-sela tanaman kayu putih ditanami 
jagung.

" Saya kira nanti kebun sawit juga bisa 
ditanam dengan jagung,'' ucap Jokowi yang 
didampingi Rektor UGM Dwikorita Karnawa-
ti, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, 
Gubernur Jateng, Direktur Utama Perum 
Perhutani dan Bupati Blora di lokasi panen.

Seperti di petak ini, lanjut Jokowi yang 
bisa menghasilkan panen jagung sebanyak 
7,8 ton per hektar. Jika harga jagung per 
kilo Rp 2.800 maka dalam satu hektar bisa 
menghasilkan Rp 21 juta yang digarap oleh 
lima kepala keluarga.

" Rata-rata setelah dibagi rata per bulan 
mereka mendapatkan penghasilan Rp 1,5 
juta. Ini merupakan penghasilan yang cukup 
banyak bagi masyarakat desa hutan agar 
mereka tidak merambah kawasan hutan," 
jelas Presiden lebih lanjut. Tanaman jagung 
tersebut rata-rata bisa dipanen setiap tiga 
bulan.

PRESIDEN RI JOKO WIDODO :

Sistem Pertanian Terpadu Percepat 
Kedaulatan Pangan Nasional
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LAPORAN UTAMA

Namun Presiden juga mengingatkan 
bahwa jika dimana-mana nanti ada panen 
jagung jangan sampai saat produksi melim-
pah, namun jagung sulit didapat harga naik. 
Untuk itu Presiden meminta agar siklus pan-
en jagung diatur antar pulau antar propinsi 
tidak dilakukan panen serentak sehingga 
harga jagung bisa dipertahankan.

Untuk itu pula  Presiden 
menegaskan bahwa dirinya 
juga sudah meminta Men-
teri Lingkungan dan Kehu-
tanan dan Menteri Perkebu-
nan agar konsep pertanian 
terpadu dipertahankan dan 
dilanjutkan dengan perlua-
san lahan ditambah. 

'' Kita berikan benih gra-
tis, lahan diperluas, supaya 
ada peningkatan produksi,'' 
tegas Jokowi.

Menyinggung soal mi-
nimnya lahan pertanian 
yang digarap petani, Jokowi 
mengatakan ia akan segera 
merealisaisikan pembagian 
lahan satu juta hektar untuk 
pertanian dan perkebunan. 

Sementara itu di kesem-
patan yang sama peneliti 
kehutanan UGM Prof Moh 
Naiem mengatakan konsep 
sistem pertanian terpadu 
yang dikembangkan kluster 
Agro UGM di lahan hutan 
milik Perhutani tersebut 
yakni ditanam pada lahan 

klon jati unggul yang memiliki masa panen 
20 tahun. Saat panen, setiap pohon dari 
klon jati unggul bisa menghasilkan satu ku-
bik kayu. Namun sambil menunggu panen 
pada tahun ke-3 disela jati ditanam padi dan 
jagung.

Selanjutnya tahun ke - 4 hingga 6 dita-
nam jahe dan garut. Kemudian di tahun ke-7 

hingg 10 ditanam garut, diselingi porang dan 
gembili. Sedangkan pada tahun ke-15 sam-
pai tahun ke-20 ditanam kapulaga.

Menurut Naiem, jenis tanaman yang ber-
beda ditaman selama 20 tahun ini dilakukan 
untuk menurunkan tingkat erosi sekaligus 
meningkatkan penghasilan petani dan kes-
ehatan hutan.

Usai melakuan panen 
jagung Presiden Jokowi ber-
sama rombongan juga me-
nyempatkan melihat demplot 
tanaman padi gogo di petak 
27 KPH Randublatung yang 
juga merupakan kerjasama 
antara Perum Perhutani de-
ngan UGM Yogyakarta.

Selain itu sebelum melan-
jutkan kenjugan ke Propinsi 
Jawa Timur Presiden Jokowi 
dan rombongan juga ber-
kesempatan mengunjungi 
Pislitbang Perhutani di Cepu 
yang kedatangannya disam-
but langsung oleh Kapus-
litbang Ir Suwarno. Di sana 
Presiden mendapat penjelan 
produk-produk tanaman 
unggul dari hasil kegiatan 
riset Puslitbang. Seperti Jati 
Plus Perhutani (JPP) yang 
merupakan produk jati ung-
gul yan diperoleh melalui 
proses pemuliaan pohon jati 
dan dikembangkan melalui 
teknologi canggih. 

S.Widhi

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berdialog dengan Menteri Pertanian 
Direktur Utama Perum perhutani dan Menteri Lingkungan dan Perkebunan 
terkait pengembangan sistem pertenian terpadu.
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Gubernur Puas Panen Padi Hasil IFS

Presiden Juga Panen 
Jagung Di Ponorogo

KPH MADIUN DIVRE JATIM
Sehari sebelum kunjungannya ke Ka-

bupaten Blora untuk melakukan panen raya 
jagung di wilayah hutan KPH Randubla-
tung, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga 
melakukan panen serupa di Pononorogo 
Jawa Timur. Tepatnya di RPH Sidoharjo 
BKPH Sukun KPH Madiun. Selain melaku-
kan panen jagung Presiden juga menanam 
kedelai di di pemanfaatan lahan dibawah 
tegakan tanaman Kayu Putih di petak 34b 
luas 11,8 Ha RPH Sidoharjo BKPH Sukun 
KPH Madiun.

Kawasan tersebut merupakan wengkon 
LMDH  Wonorejo Desa Sidoharjo Kec.  Pu-
lung Kab. Ponorogo seluas 875,1 Ha.

Dalam kesempatan tersebut Presiden 
disambut oleh Direktur Utama Perum Per-

hutani Ir. Mustoha,  
Kadivre II Jatim, 
Sekretaris dan Le-
gal Head beserta  
Biro terkait.

Dalam dialog-
nya dengan ang-
gota LMDH Pres-
iden menghimbau 
agar meningkatkan 
produktivitas  hasil 
panen jagung setiap 
tahunnya.  Presiden 
melalui Kementrian 
Pertanian  akan 
memberikan ban-
tuan benih  dan 
pupuk  gratis den-
gan keluasan 1000 
Ha. Di wilayah BKPH Sukun dan pemberian 
bantuan electric sprayer sebanyak 5 buah 
sesuai permohonan dari LMDH.

Dalam kesempatan tersebut Presiden 
juga memberikan bantuan modal dalam 

upaya peningkatan produksi pangan berupa 
uang tunai sebesar Rp 50 juta guna men-
dukung ketahanan pangan nasional menuju 
swasembada  pangan dalam tiga tahun 
kedepan.

Kom.Mdn/Yudi

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Masayarakat Desa Karanglewas dan 

Desa Pakuncen yang tergabung dalam 
wadah LMDH binaan Perum Perhutani KPH 
Banyumas Timur Divisi Regional Jateng 
baru kali ini merasa puas dengan hasil pan-
enannya. Sebelumnya mereka hanya biasa 
melakukan panen ‘bodin’ atau ubi kayu yang 
menjadi menu lahan pertanian masyarakat 

selama ini.
Namun sejak pangkuan kedua LMDH itu 

yang berada di Pt. 64 a RPH Pengadegan 
BKPH Jatilawang KPH Banyumas Timur 
dijadikan lokasi percontohan sistem perta-
nian terpadu (integrated farming system), 
kerjasama Perhutani, Pemprov Jateng dan 
Universitas Gajah Mada (UGM) dengan 
tanaman padi verietas unggul Situ Bagen-

dit dan Inpago 5 memberikan hasil yang 
memuaskan.

Awalnya, seperti dikatakan Rusiwan, 
Ketua LMDH Bukit Makmur Desa Pekuncen, 
masyarakat tidak mau menanam padi karena 
trauma dari pengalaman yang sudah-sudah. 
Hama uret, teklik dan wereng menjadikan 
tanaman padi gogo di lahan masyarakat ga-
gal total tidak bisa dipanen. Namun dengan 
adanya pengawalan pendapingan dan hasil 
penenan sekarang sangat baik ia dan ma-
syarakat LMDH lainnya merasa senang. 

“ Adanya pengawalan pendampingan  
yang menjadikan panen ini sangat baik. 
Produktivitas Impago5 bisa mencapai 5,4 
ton per hektar dan viretas Situ Bagendit 5,6 
ton per hektar,” kata Adm/KKPH Banyumas 
Timur, Wawan Triwibowo kepada BINA usai 
panen raya padi tersebut (5/3).

Ditegaskan Wawan, hasil panen itu 
merupakan sebuah angka yang luar biasa 
untuk padi Gogo di lokasi tersebut. Karena 
dari kegiatan serupa yang dilakuakan 
tahun lalu mengalami gagal total karena 
terserang wereng. Namun sekarang karena 
ada pendampingan hama dan penyakit bisa 
diatasi. 

Lahan pertanian seluas 44 a ha yang 
menjadi lahan percontohan sebelumnya 
merupakan lahan bekas tanaman Acasia 
mangium. Setelah panen Acasia dalam 
persiapan penanaman pohon Pinus dengan 
sistim tumpangsari, lahan diolah oleh petani 
untuk ditanami padi, dan hasilnya untuk kali 
ini terlihat maksimal.

Dari lahan seluas itu dari dua verietas 
padi tersebut diperkirakan dapat menghasil-
kan 200 ton padi. 

Panen raya padi gogo di petak 64 

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Dirut Perhutani Mustoha Iskandar ramai-ramai 
potong padi. 
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a tersebut merupakan panen perdana 
dilokasi Integrated Farming System yang 
dilakukan pemanenannya bersama Guber-
nur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 5 Maret 
2015. Tampak pula mendampingi gubernur 
melakkukan panen Direktur Utama Perum 
Perhutani Mustoha Iskandar, Kadivre 
Perhutani Jateng, jajaran SKPD Pemprov 
Jateng, Bupati Banyumas, Wakil Rektor 
UGM dan segenap perwakilan lainnya.

Usai panen Gubernur Jawa Tengah, 
Ganjar Pranowo pun juga mengatakan 
puas dan menegaskan bahwa sistim tanam 
terpadu yang bekerjasama dengan Perhu-
tani ini menjadi salah satu langkah mening-
katkan hasil pertanian di Jawa Tengah.

“Integrated Farming System merupakan 
program sinergi antara Pemerintah Propinsi 
Jawa Tengah, Perum Perhutani dan Univer-
sitas Gajah Mada Yogyakarta dalam rangka 
mendorong dan mendukung terwujudnya 
program kedaulatan pangan di Jawa Ten-
gah melalui penerapan sistem pertanian 
terpadu di dalam kawasan hutan dan seki-
tar hutan,“ kata Ganjar dimana secara ilmu 
pengetahuan perguruan rtinggi siap dan 
secara lahan Perhutani pun punya.

Kalau terjadi simbiosa mutualisme sep-
erti ini Gubernur berharap semua lahan mi-
liknya Perhutani bisa dimanfaatkan dengan 
catatan kayu-kayu yang ditanam Perhutani 
tidak dicuri.. 

" Manfaat yang bisa diberikan kepada 
masyarakat dengan cara seperti itu plus 
peningkatan kita untuk produksi bisa kita 
dorong dengan mengintensifkan lahan-lah-
an yang dimiliki oleh Perhutani," tegasnya. 

Sementara itu, agar bisa terus mem-
berikan hasil berkesinambungan di lahan 
tersebut setelah tanaman padi akan disusul 
dengan tanaman kacang tanah.

“ Setelah padi akan kita susul dengan 
tanaman kacang tanah agar pertumbuhan 
tanaman kita (pinus-red) tidak terganggu,” 

kata Kusmanto Kasi PSDHL KPH Banyu-
mas Timur.

Kegiatan pemanfaat lahan dibawah 
tegakan (PLDT) di petak tersebut selain 
padi dikatakan Kusmanto, masyarakat 
juga menanam Jahe Emprit di petak 64 c 
seluas 2,5 ha oleh LMDH Bukit Mulya Desa 
Karangwelas dan 2,5 ha di petak 64 a oleh 
LMDH Bukit Makmur Desa Pakuncen. Se-
lain itu juga ada penanaman hijauan pakan 
ternak (HPT) pada lahan seluas 1 ha di 
petak 64 b.

Dengan adanya sinergi tripartit terse-
but Kusmanto berharap kedepan program 
pertanian IFS bisa terus berjalan dan peran 
masyarakat bisa lebih optimal dalam turut 
serta menjaga dan mengamankan tana-
man kehutanan Perhutani.  S.Widhi

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG 
Perhutani siap memfasilitasi integrated 

farming system yang saat ini sedang diuji 
coba di kawasan hutan yang dilakukan den-
gan melibatkan multi stake holder.  

Sistim Pertanian Terpadu (Intregrated 
Farming System) yang saat ini sedang diuji 
cobakan dikawasan hutan diharapkan bisa 
menjadi salah satu solusi meningkatkan ke-
sejahteraan  masyarakat desa hutan dalam 
memanfaatlkan lahan hutan untuk kegiatan 
pertanian tanaman pangan. 

Hal tersebut dikatakan Direktur Peren-
canaan dan  Pangembangan Bisnis Perum 
Perhutani Ir Agus Prastawa MBA di petak 66 
a BKPH Ngliron KPH Randublatung. 

“ Intregrated farming system yang meli-
batkan multistake holder diharapkan bisa 
membuat masyarakat desa hutan lebih 
terdorong kearah  mandiri, karena mereka 

secara langsung akan dikenalkan sistim per-
tanian yang terintegrasi,” katanya.

Keterlibatan disatu sisi bagaimana ma-
syarakat desa hutan bisa memanfaatkan ru-
ang yang ada untuk kegiatan tanaman pan-
gan  dan disisi lain keterlibatan para pihak 
tersebut mencakup bagaimana para petani 
bisa mendapatkan pupuk, cara pengolahan 
lahan untuk pertanian dan cara penanganan 
pasca panen.

Sementara itu untuk mensejahterakan 
masyarakat desa hutan secara luas pi-
haknya juga mengakui keterbatasan ke-
mampuan. Untuk meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat desa hutan Perhutani perlu 
mengajak pihak lain yang berkepentingan 
untuk bisa bekerjasama sehingga tujuan 
integrated farming sistim menuju kearah ke-
daulatan pangan nasional bisa secepatnya 
tercapai. 

Perhutani Siap Menjembatani Program IFS

Adm KPH Banyumas Timur, Wawan 
Triwibowo menjelaskan program IFS di de-
pan Gubernur.

Kusmanto Kasi PSDHL KPH Banyumas 
Timur.

Direktur Perencanaan dan  Pangemban-
gan Bisnis Perhutani Agus Prastawa.
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Dirut Resmikan Persemaian Biomassa 
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“ Perhutani siap menjembatani hal 
tersebut dengan cara menyediakan lahan 
kawasan hutan untuk kegiatan tersebut. 
Intinya dalam sistim ini tanaman kehuta-
nan berhasil dengan baik namun disisi 
lain tanaman pertanian yang ditanam oleh 
masyarakat desa hutan juga bisa berhasil 
dengan dorongan pengetahuan dari para 
pihak yang berkepentingan tersebut,” tegas 
Agus Prastawa.

Pelaksanaan di lapangan integrated 
farming system untuk komoditi yang ditanam 
disesuaikan dengan keinginan masyara-
kat setempat yang cocok untuk ditanam, 
tanaman palawija atau padi. Sebab tidak 
menutup kemungkinan dalam satu kawasan 
tidak semuanya bisa ditanam dengan satu 
komoditas mengingat kondisi kesuburan 
tanah dan topografi yang berbeda. 

Kom.Rdb/Andan

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Dalam rangka pembangunan persemaian 

dan pusat pelatian dalam sebuah sistem yang 
terintergrasi, Perum Perhutani bekerjasama 

dengan Korea Green Promotion Agency 
(KGPA) meresmikan Persemaian Biomassa 
dan Pusat Pelatihan Korea-Indonesia di 
petak 199 RPH Mliwang BKPH Tanggung 
(26/2). Peresmian itu ditandai dengan penan-
datangan prasasti oleh Direktur Utama Perum 
Perhutani Mustoha Iskandar dengan KGPA. 

Dirut Perhutani mengatakan dengan ad-
anya kerjasama biomassa yang menempati 
lahan selauas 500 hektar itu menjadi suatu 
hal yang membanggakan bagi Perhutani.

Dikatakan Dirut bahwa Kerja sama antara 
Perum Perhutani dan Korea Green Promotion 
Agency (KGPA) sudah dimulai sejak Maret 
2009 dan telah melakukan penanaman 3.300 
pohon untuk penelitian pelet kayu di Sentul 
KPH Bogor. April 2013 ditandatangani MoU 
penanaman biomassa seluas 500 hektare di 
Perum Perhutani KPH Semarang Divisi Re-
gional Jawa Tengah.

Dirut berharap kerjasama tersebut juga 
segera dibarengi dengan pembangunan 
pabrik wood pellet dan Perhutani siap untuk 
membantu bahan bakunya. 

“ Mudah-mudahan kerjasama ini bisa 
lancar dan bisa saling support satu sama 
lain sehingga tidak ada hambatan di dalam 
perjalanan kerjasama dan kedua belah pihak 

Adm/KKPH Semarang, Emma Ismariana 
persemaian biomassa dan pusat pelatihan 
Korea-Indonesia berharap ke depan tidak 

hanya akan terpenuhinya kebutuhan enerji 
ramah lingkungan, tetapi yang lebih penting 
adalah bgaimana bisa mensejahterakan 
masyarakat sekitar. Dengan keberadaan 
biomassa yang menggunanakan tanaman 
Gleriside sebagai bahan baku pembuatan 
wood pellet, daunnya bisa bermanfaat untuk 
kegiatan di bidang peternakan.

“ Makabya konsep yang telah saya 
kolaborasi dengan KGPA adalah donasi 
ternak,” kata Emma kepada BINA disela 
acara peresmian tersebut (26/2). Untuk tu-
juan itu dikatakanpihaknya juga melakukan 
menjalin kerjasama dengan Dekan Fakultas 
Peternakan sebuah perguruan tinggi untuk 
implementasinya.

Ia berharap implementasinya sesegera 
mungkin dilaksanakan, sehingga ke-
beradaan tempat itu tidak ada jenjang yang 
berbeda antara kondisi bangunan yang 

bagus dengan rakyat. Tapi bagaimana nanti 
sistim padat karya, dimana rakyat nanti ma-
suk di persemaian ini, mereka bisa mengga-
rap persemaian bibit dan saat pemanenan 
mereka bisa memanfaatkan daunnya yntuk 
peternakan.

“ Dengan demikian nanti ini akan ada 
kontinuitas perekonomian yang bernilai 
rakyat mulai peduli kepada hutan dan mau 
kita arahkan untuk kolaborasi.  Harapan 
kami besar, konsep kami tidak hanya seke-
dar enerji tapi bagaimana rakyat sejahtera 
dengan keberadaan biomassa ini,” tegas 
Emma.

Recana tanaman glerisidae yang akan 
dikembangkan di KPH Semarang untuk 
tanaman biomassa 2000 ha yang tersebar 
di wilayah-wilayah lain. Mengelompok tapi 
tidak mengelompok dalam satu hamparan. 

“ Saya pikir begitu ada konsep nanti 
adalah ketahanan pangan untuk bidang 
ternak bisa terwujud. Rakyat tidak harus 
masuk ke hutan merusak tegakan yang ada 
tapi dengan kesiapan pangan bisa diatasi.” 
Katanya lebih lanjut dimana tanaman gleri-
side pada tahun ketiga sudah bisa dilakukan 
pemanenan dan dilakukan pemangkasan 
setiaptahunnya.

 “ Konsep kita tidak hanya menanam tapi 
bagimana juga konsep membangun rakyat,” 
pungkasnya. S.Widhi

Konsep Kita Tidak Hanya Menanam

Adm KPH Semarang, Emma Ismariana 

Adm KPH Semarang, Emma Ismariana menjelaskan kepada Dirut Perhutani seputar 
persemaian biomasa. 
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KEHUTANAN
bisa memetik manfaatnya,” tegasnya.

Sementara itu perwakilan Direktur 
Global Bisnis HQ dari KGPA Park Eun Sik 
dalam keterangannya mengatakan bahwa 
sejak 2009 setelah penandatanganan MoU 
mengenai pengembangan biomassa kayu, 
sampai saat ini telah mencapai 800 ha. Saat 
ini kata Park berbagai kegiatan juga telah 
dilakukan, antara lain plot ujicoba, analisis 
bahan kimia terhadap pellet kayu, monitor-
ing dan kegaiatan-kegiatan lain yang berkai-
tan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dan pendidikan masyarakat 
setempat.

“ Jika pembangunan sistem terintegrasi 
dapat direalisasikan, proyek ini diharapkan 
bisa menjadi sebuah model baru untuk 
berkontribusi dalam mengurangi gas rumah 
kaca serta diharapkan dapat menarik inves-
tor Korea,” jelas Park.

Sekitar 130 tamu undangan hadir dalam 
peresmian itu diantaranya jajaran Perhutani 
dan Anggota Dewan Pengawas, KGPA, Di-
nas Kehutanan Kabupaten Grobogan, Mus-
pika dan pesanggem setempat.

Wajib gunakan wood pellet
Menyinggung kebutuhan wood pellet 

sebagai sumber enerji ramah lingkun-
gan dikatakan saat ini sangat dibutuhkan 
negara-negara maju. Negara Korea sendiri 
dikatakan Park pemerintahnya juga telah 
memberlakukan kebijakan baru. Yaitu pe-
rusahaan-perusahaan pembangkit tenaga 

listrik besar wajib 
menggunakan en-
erji terbarukan, diren-
canakan ditingkatkan 
dari 2 % menjadi 10 
% pada 2022. Den-
gan ada nya kebijakan 
tersebut penggunaan 
pellet kayu semakin 
meningkat dan diperki-
rakan kebutuhannya 
dari 2 juta ton pertahun 
naik menjadi 5 juta ton 
pada 2020 atau naik 
2,5 kali lipat.

Pusat pelatihan 
biomassa dibangun 
untuk mensupport keg-
iatan  tanam biomassa 
dan sebagai pusat 
pelatian yang bisa 
memproduksi 3 juta 
bibit per tahun. Luasan 
dari nursery ini sekitar 
3 ha dengan luas ban-
gunan 1.140 M3 yang 
meliputi perkantoran, 
mess, kebun/area 
produksi (vegative 
open area), control 
power dan pos ke-
amanan.

S.Widhi

Pesanggem di wilayah KPH Semarang, 
umumnya menanam tumpangsari jagung.  
Luas lahan yang bisa dimanfaatkan men-
capai 29.119 ha dan ada sekitar 16.512 ha 
dapat dilakukan tumpangsari berupa tana-
man pertanian.

“Berdasar RDKK 2015 luas tanaman 
tumpangsari di Kec. Pringapus Kab. Sema-
rang ada 818 ha bila diestimasi produktivi-
tas lahan 7 ton/ha/tahun. Setahun dua kali 
panen maka sumbangan tanaman pangan 
berupa jagung dari kawasan hutan Prin-
gapus mencapai 5.726 ton. Bila harga Rp 
2000/kg maka pendapatan tumpangsari 
masyarakat mencapai Rp 11,45 miliar,” ujar 
Administratur/KKPH Semarang, Ir Ema Is-
mariana, MM dalam Pertemuan yang mem-
bahas Komitmen Bersama Melestarikan 
hutan dan Ketahanan Pangan (10/2).

Luas kawasan hutan KPH Semarang 
di wialayah Kec. Pringapus Kab. Sema-
rang sekitar 3.900 Ha. Sebagian besar 
wilayah hutan BKPH Jembolo Selatan dan 
BKPH Barang. Untuk mendukung ketah-
anan pa ngan Perum Perhutani memberikan 
duku ngan dengan memberi kesempatan 
masyarakat untuk bertumpangsari di ka-
wasan hutan. Bahkan untuk 2015 ini KPH 
Semarang sudah komitmen bahwa semua 
kegiatan tanaman khususnya tahun I dan II 

dengan sistim tanam tumpangsari.
 “Tidak ada lagi Sistim Tanam Banjar 

Harian, itu komitmen Perhutani untuk men-
dukung ketahanan pangan,” tegas Ema.

Hadir acara tersebut Tim dari Prusda 
Jateng yang melakukan orientasi terkait 
penugasan Gubernur untuk mendukung ke-
tahanan pangan. Prusda Jateng nantinya 
bisa berperan sebagai pengepul hasil ja-
gung petani. Bahkan bila kapasitas produksi 
me mungkinkan bisa mendirikan pabrik 
pengolahan awal sebelum jagung dikirim ke 
pabrik pakan sehingga ada tambahan nilai 
ekonomis yang diterima.

Pada lokasi tumpangsari masyarakat 
dapat menanaman tanaman pangan berupa 
padi, jagung dan kedelai. Hasil dari kegiatan 
tanaman tumpangsari menjadi hak sepenuh-
nya masyarakat. Masyarakat hanya diminta 
untuk melakukan penanaman, pemeliharaan 
tanaman dan pengamanan kehutanan. 

“Kami ingin Hutan Perhutani jadi hijau 
kembali  tanpa meninggalkan kesejahteraan 
masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Pada 2015 ini Perhutani bersama PPL 
pendamping desa mendampingi LMDH/
Gapoktan untuk menyusun Rencana Di-
vinitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) berupa 
kebutuhan  pupuk subsisdi untuk tanaman 
pertanian tumpangsari. . Dari Penyusunan 

RDKK untuk lahan tumpangsari diharapkan 
akan ada jatah pupuk bersubsidi yang dapat 
petani beli dan tidak terjadi lagi kelangkaan 
pupuk karena tidak adanya RDKK tumpang-
sari di kawasan hutan.

Terkait itu BKPH Jembolo Selatan 
pada 10 Februari 2015 melakukan penan-
datanganan Komitmen Bersama dalam 
menjaga kelestarian hutan dan Ketahanan 
Pangan. Penandatanganan komitmen terse-
but dilakukan oleh Adm KPH Semarang, 
Muspika Kec. Pringapus, Perwakilan Kepala 
Desa yang mempunyai kawasan hutan dan 
perwakilan LMDH.

 “Perhutani sedang memetakan ka-
wasan hutannya menjadi zona inti yang 
akan di tanami JPP stek pucuk dan zona 
sosial yang dapat dilakukan tumpangsari 
lebih lama dengan pengaturan jarak tanam. 
Semua itu dilakukan untuk mensejahterakan 
masyarakat sekitar hutan,” pungkas Ema.

Perhutani tidak bisa sendirian dalam 
mengemban misi kelestarian hutan sehingga 
dukungan dari stake holder sangat diharap-
kan dalam mendukung kegiatan tersebut. 
Semakin banyak yang mendukung, semakin 
sadar masyarakat akan menambah besar 
peluang untuk keberhasilan pembangunan 
kawasan hutan yang kesejahterakan. 

Paijo

Komitmen Lestarikan Hutan dan Kedaulatan Pangan

Dirut Perhutani Musha Iskandar diapit Park Uen Sik dari KGP 
dan perwakilan dari Global Forest Resources and Trade Division 
Korea usai penandatanganan prasasti.
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“Ada satu produk kebijakan warisan era 
pemerintahan SBY, yang bila dibiarkan dan 
tidak segera direvisi ataupun diperbaiki, 
dapat mengancam kelestarian hutan Jawa 
juga,” ujar Transtoto Handadhari (Dirut 
Perhutani 2005-2008) sekonyong-konyong 
kepada BINA yang ketemu dengannya, saat 
ikut hadir dalam acara Ujian Promosi Dok-

tor dari dr. Hermina Sukmaningtyas M.Kes. 
Sp.Rad di gedung Pasca Sarjana Universitas 
Diponegoro, Semarang, Senin (23/02). 

Produk kebijakan yang dimaksudkannya 
adalah “Peraturan Bersama antara Menteri 
(Permen) Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Pekerjaan Umum dengan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional RI, tentang Tata 

Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang 
Berada di Dalam Kawasan Hutan.

“Peraturan tersebut bernomor 79/2014; 
No.PB.3/Menhut-II/2014; No.17/PRT/M/2014 
dan No. 8/SKB/X/2014 yang ditandatangi 
pada tanggal 17 Oktober 2014, persis tiga 
hari menjelang pelantikan Presiden RI 
Jokowi,” tutur Transtoto lagi.

“Loh, judulnya kan sudah bagus, tuh. 
Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah. 
Bahayanya dimana?” komentar BINA untuk 
bertanya.

“Betul, secara normatif memang terke-
san bagus karena bernuansa kebijakan pro 
rakyat, akan tetapi apabila kita cermati lebih 
seksama maka akan terasa substansinya 
dapat bertujuan memusnahkan kawasan hu-
tan negara yang ada di seluruh Indonesia,” 
jawabannya bikin bulu kuduk berdiri alias 
mengerikan.

Mantan Dirut yang sekarang aktif me-
mimpin LSM lingkungan Green Net (Green-
net) Indonesia ini menjelaskan bagaimana 
bahayanya substansi aturan tersebut karena 
dapat mewujud jadi semacam bom waktu 
berupa tindakan perusakan kawasan hutan 
berskala masif dan dapat dibenarkan oleh 
hukum formal.

“Intinya, kalau misalkan anda sekarang 
telah mendiami kawasan hutan minimal 
selama 20 tahun maka otomatis dapat lang-
sung memproses sertifikatnya. Kalau sedang 
menguasai namun belum genap dua puluh 
tahun ya silakan ditunggu sampai saatnya 
tiba, yang mana dalam masa tunggu ini 
anda pun masih berpeluang mendapatkan 

Hutan Jawa Pun Terancam Hilang 
Bila Aturan Ini Dibiarkan

KEHUTANAN

KPH TASIKMALAYA DI-
VRE JANTEN

Dalam rangka pencapa-
ian produksi sadapan getah 
pinus,  Kepala Biro Produksi 
Divisi Regional Janten, 
Dadang Pratikto dan jajaran-
nya  melakukan  kunjungan 
kerja  ke lokasi sadapan ge-
tah pinus di petak 23 f2 RPH 
Cisayong BKPH Tasikmalaya 
KPH Tasikmalaya (25/2). 

Dalam arahannya ia ber-
pesan supaya sadapan getah 
pinus triwulan I tahun 2015 
dapat tercapai sesuai target 
NPS yaitu 175,573 ton (20%), 
sehinga untuk kedepannya 
hasil dari sadapan akan ber-

Karoprod Tinjau Sadapan Pinus jalan lebih lancar. Sedangkan untuk perma-
salah bidang produksi pada  2014 harus bisa 
lebih baik di 2015. Persediaan getah Divre 
Janten 2014 nihil yang berarti sukses dalam 
pencapaian produksinya, yaitu 87 %. Hal itu 
katanya baru kali pertama dalam sejarah 
tentang persediaan getah.

Untuk itu kepada petugas dilapangan, ia 
mengajak agar pro aktif dalam pengawalan 
produksi getah pinus dan mengetahui target 
NPS yang sudah ditetapkan, sehingga target 
NPS dapat tercapai sesuai yang dinginkan.

Selain bidang sadapan, bidang produksi 
lainnya seperti pemanfaatan sumber daya 
hutan yang ada supaya juga dikembang-
kan. 

Terkait saran dan masukan dari Karo 
Pro duksi tersebut, Administratur/KKPH Ta-
sikmalaya, Ir Henry Gunawan, mengajak  
kepada semua petugas dilapangan untuk 
bersama sama meningkatkan produksi ge-
tah pinus supaya arget NPS di tahun 2015  

FO
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Dr Ir Transtoto Handadhari SHA M.Sc Ph.D
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bantuan pemerintah melalui program hutan 
kemasyarakatan dan sejenisnya,” terang 
Transtoto lagi.

Ironisnya, lanjutnya, di dalam peraturan 
itu tidak mencantumkan kriteria kawasan hu-
tan apa dan bagaimana yang diperbolehkan 
dibuatkan sertifikat alih fungsi dan kepemi-
likannya. Bahkan untuk kawasan hutan yang 
sudah jelas telah mendapatkan pengukuhan 
pun dapat saja diduduki dan disertifikatkan. 
Mau itu kawasan hutan lindung kah, hutan 
konservasi kah, dapat saja dimasuki semau 
orang.

“Peraturan ini melihat obyek hukum ‘hu-
tan’ yang tidak dianggap berbeda dengan 
tanah lainnya. Padahal hutan yang ditetapkan 
fungsi khusus, apalagi yang telah mendapat-
kan pengukuhan, jelas tidak sama statusnya 
dengan tanah umumnya, “ katanya 

Peraturan bersama yang meruipakan 
hasil perjuangan kelompok masyarakat, 
khususnya lembaga swadaya  masyarakat  
Aliansi Masyarakat Adat Nasional, yang sebe-
lumnya gagal mendorong pengesahan RUU 
Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyara-
kat Adat hingga berakhirnya masa jabatan 
anggota DPR periode 2009-2014, akhirnya 
membuahkan terbitnya peraturan ini pada 17 
Oktober 2014.

“Meski sekilas merupakan perjuangan 
tenurial yang jadi hak kemasyarakatan, 
ternyata peraturan ini melanggar hal-hal 
yang prinsip, bahkan berpotensi pelanggaran 
pidana. Prosedur pelepasan kawasan hutan 
maupun alih fungsi yang mestinya melibatkan 
DPR diabaikan,” ungkapnya.

“Dengan kata lain, jika ada yang berani 
menduduki kawasan hutan Perhutani, maka 
tidak akan dibatasi oleh Peraturan Bersama 
tersebut?”

“Betul. Itulah maka saya katakan kelestar-
ian hutan kita, bahkan yang di pulau Jawa 
sekali pun yang telah kukuh sejak jaman 
kolonial, dapat terancam musnah oleh kare-

nanya,” ucap Transtoto Handadhari. 

Titik rawan
Peraturan bersama 17 Oktober 2014, 

pada Bab II mengatur pelaksanaan penyele-
saian penguasaan tanah yang berada di ka-
wasan hutan tersebut dimulai dengan mem-
bentuk Tim IP4T (invetarisasi, penguasaan, 
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan 
tanah). Tim dipimpin Kepala BPN setempat 
yang selama ini diketahui sebagai pihak yang 
selalu “berseteru” dengan pihak kehutanan.

Dalam pelaksanaan penyelesaian pen-
guasaan tanah yang berada di kawasan hu-
tan secara terpadu tersebut, pihak kehutanan 
(Dirjen Planologi Kehutanan) tampak berada 
pada posisi yang “kalah” dan “wajib” meneri-
ma hasil Tim IP4T. Juga “harus” memerintah-
kan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di 
lapangan dalam waktu 14 hari (Bab IV Pasal 
12), sebagai dasar penerbitan SK Perubahan 
Batas Kawasan Hutan. SK ini digunakan se-
bagai landasan untuk diterbitkannya sertifikat 
hak atas tanah bagi masyarakat terkait.

Titik-titik rawan dalam proses penyele-
saian penguasaan tanah di kawasan hutan 
tersebut dapat dirasakan pada Bab III Pasal 
8 Ayat (1) dan (2), bahwa seluruh kawasan 
hutan “yang dikuasai dan dimanfaatkan” oleh 
masyarakat selama 20 tahun secara bertu-
rut-turut atau lebih (di dalam peraturan BPN 
sendiri disebutkan 30 tahun), dan bahkan 
apabila kurang dari 20 tahun dalam rangka 
reforma agrarian, dapat dilepaskan dari ka-
wasan hutan dengan persyaratan tertentu 
yang tidak sulit.

Dalam hal bidang tanah yang dikuasai tak 
memenuhi syarat/criteria di atas pun tetap 
diberi hak kelola melalui program / kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di dalam / sekitar 
kawasan hutan.

Artinya, seluruh masyarakat yang telah 
melakukan aktivitas “illegal” pun akan dia-
komodasi untuk tetap berada di dalam dan 

menguasai/menggunakan kawasan hutan. 
Peraturan 17 Oktober 2014 ini memberikan 
peluang yang-setelah penguasaan dan peng-
gunaan lahan hutan mencapai lebih 20 tahun 
atau kurang (melalui program reforma agrar-
ia) dengan sendirinya dapat diajukan proses 
pelepasan dan perolehan hak atas tanahnya.   

167 sertifikat di Kalteng
Ucapan peringatan Transtoto akan po-

tensi perusakan hutan itu rupanya bukan isa-
pan jempol belaka. Ia punya informasi, terkait 
kemunculan Peraturan Bersama tersebut, 
saat ini sudah 167 sertifikat tanah komunal 
yang diterbitkan oleh pihak BPN di Kaliman-
tan Tengah. Bahkan di daerah ini, seakan 
masyarakat sedang didorong untuk mematoki 
tanah hutan masing-masing seluas 5 hektare 
per orang. 

“Kepala demang yang merupakan kepala 
adat tingkat kecamatan malah bilang siap 
menerbitkan surat keterangan tanah adat 
bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemerintahan Joko Widodo harus segera 
mengambil langkah pengamanan hutan 
dengan memperbaiki peraturan bersama 
17 Oktober 2014 dengan mencantumkan 
pembatasan yang tidak mengabaikan fungsi 
pokok hutan dan kehutanan. Penyelesaian 
masalah tanah masyarakat hukum adat dan 
masyarakat sosial lainnya yang berhak hutan 
juga patut tetap dijamin dan dilancarkan.

“Masalah pembatasan proses pembe-
rian hak atas tanah bagi masyarakat dalam 
fungsi-fungsi hutan tertentu juga harus jelas 
mengatur perlindungan terhadap kawasan 
hutan lindung dan konservasi, yang berfungsi 
mengendalikan kerusakan alam, bencana 
lingkungan, perlindungan tata air, pengendali 
erosi, banjir dan kekeringan, konservasi bio-
diversity, perlindungan plasma nutfah serta 
pengendalian pemanasan global dan peruba-
han iklim,” ucap Transtoto Handadhari. 

Sugayo Jawama

KEHUTANAN

tercapai. 
“ Kebehasilan sadapan getah pinus ter-

gantung pada kreativitas petugas yang ada  
di lapangan. Dan untuk kualitas mutunya 

pun agar diperhatikan supaya 
nilai jualnya mahal,” pesan Hen-
ry menyampaikan

Kom.Tsk/Asep JB

Bersama
Pertamina

Hijaukan Hutan
DALAM rangka membangun 

sinergitas antara Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), Perum 
Perhutani KPH Tasikmalaya 
dengan Pertamina kerjasama 
pelestarian hutan baik di dalam 

maupun di luar kawasan hutan.  kawasan 
hutan yang dimulai pada Pebruari 2015.

Kepala Pertamina Tasikmalaya,  Lambok 
Tambunan,  dalam presentasinya memapar-

kan bahwa Pertamina mempunyai program 
pelestarian lingkungan dan pemberdayaan 
masyarakat melalui program Comporate So-
cial Responsibility (CSR). Terkait hal terse-
but pihaknya mengundang Perhutani seb-
agai yang berkompeten di bidangnya dalam 
pelestarian dan pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan. Pelestarian hutan merupakan 
kegiatan penting dan Pertamina menyerah-
kan sepenuhnya kepada Perhutani.

Sementara Adm/KKPH PTasikmalaya, 
Ir Henry Gunawan Msi apa yang menjadi 
keinginan dari Pertamina tersebut pihaknya 
menyatakan sepakat dan dapat terealisir 
sesuai yang diagendakan. 

Kerjasama yang sangat baik dan positif 
semacam ini menurut Henry,  nantinya  di-
harapkan berkembang pada kegiatan lain 
seperti kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan dan diharapakan bisa dilak-
sanakan secara berkesinambungan. 

Kom.Tsk/Asep JB

Foto bersama Karo Produksi Divre Janten di petak 23 
f2 RPH Cisayong. 
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SEPUTAR KPH

KPH PATI DIVRE JATENG
Wilayah eks Karesidenan Pati, Jawa 

Tengah, semenjak jaman dulu kala dikenal 
sebagai “lumbung” kayu jati, menilik kel-
uasan dominasi pohon kayu jati di antero 
kawasan hutannya. Gambarannya, nyaris 
90% dari seluruh kawasan hutan disana 
pada jaman itu berupa hutan pohon jati.

Seiring beranak-pinaknya populasi ma-
nusia disana pula, pelan tapi pasti luasan 
kawasan hutan itu pun mulai berkurang. Pe-
nyusutan terjadi oleh sebab penggunaan la-
hannya untuk tempat pemukiman, persawa-
han atau pun untuk tujuan kegiatan ekonomi 
lainnya. Maupun akibat penebangan hutan 
jati dengan tujuan pemanfaatan kayunya. 

Proses penyusutan itu sendiri sudah 
berlangsung semenjak lama, jauh sebelum 
Negara Republik Indonesia (RI) ini lahir. 

Pada tahun 1939 seorang peneliti berke-
bangsaan asing, Du Quesne, menemukan 
fakta bahwa selama kurun 163 tahun (1776-
1939) telah terjadi pengurangan hutan jati di 
kawasan Karesidenan Pati seluas 65.000 
hektare.

Terluas adalah kehilangan dari Kabu-
paten Jepara (51.700 ha) kemudian daerah 
Kabupaten Pati (13.200 ha) dan di kabuaten 
Kudus (100 hektare).

Dalam data lama yang menjadi perband-
ingan tersebut tergambarkan bahwa sebe-
lum tahun 1776 hutan jati yang terdapat di 
lereng Barat, Utara dan Timur Gunung Muria 
amat luas, tetapi dalam tahun 1939 tampak 
berkurang drastis.

Menurut data 
lama, antara lain 
m e n y e b u t k a n 
bahwa diantara 
Gunung Muria 
dan kota Jepara 
terdapat sejumlah 
kawasan ber-
hutan jati lebat. 
Yaitu sejumlah 
kelompok hutan 
dengan sebutan 
hutan-hutan di 
Kawa, Gedong 
Gayan, Lebak, 
Kecapi, Bantro, 
Midaan, Assem, 
K l a m p i t e n g , 
Termoyo, Grinte 
dan Bancar. Ada 
pun keluasan-
nya sekira jarak 
de lapan jam per-
jalanan dari Barat 
sampai Timur (+ 

24 km) dan lima jam perjalanan dari Selatan 
ke Utara (l.k.15 km) atau seluas lebih kurang 
24X15X10 hektare atau seluas 36.000 ha. 

 “Pada tahun 1939, tegakan hutan jati itu 
sudah tidak terlihat lagi,” tutur Quesne.

Ketika dalam tahun 1925 dilakukan pe-
nataan kawasan hutan Pati, terdapat hutan 
jati seluas 22.600 hektare. Itu berarti, bila-
mana dibandingkan dengan keberadaannya 
pada tahun 1776 sudah berkurang sampai 
75 %.

Lantas bagaimana keberadaannya kini, 
khususnya dalam tindakan upaya untuk 
dapat mencegah penyusutannya, ketika bi-
langan abad ke 21 Masehi telah memasuki 
kurun tahun ke 15 ini?

 
Pagar mangkok
Administratur/KKPH Pati, Ir. RM Dadang 

Ishardianto, ketika disambangi akhir 2014 
yang baru lalu mengemukakan pemikiran 
filosofis “Pagar Mangkok”. 

Artinya, ia sedang berusaha mengajak 
peran serta masyarakat desa sekitar hutan 
(MDH) untuk turut menikmati kemanfaatan 
keberadaan hutan itu, tanpa melakukan se-
gala tindakan yang berkonotasi perusakan 
hutan (pencurian kayu ataupun pembibrikan 
lahan dengan semena-mena).

 “Melainkan mari bekerjasama dengan 
Perhutani menjaga kelestarian kawasan 
hutan dan lalu bersama-sama pula dapat 
ikut menikmati penghasilannya,” ungkap 

Dadang Ishardianto kepada Widhi dan Sug-
ayo Jawama dari BINA belum lama ini.

Administratur bergaya muda ini tidak 
menampik kalau konsepnya itu tiada lain 
adalah sebagaimana yang selama ini dike-
nal dengan program pembangunan hutan 
bersama masyarakat (PHBM) yang sudah 
lama diterapkan Perhutani.

 “Namun kalau boleh, saya mau ikut 
memberikan nuansa pemikiran baru demi 
mengatasi beberapa kendala dalam pelak-
sanaan PHBM sejauh ini,” katanya.

Ia mengatakan, merasa terinspirasi saat 
belum lama ini melakukan panen (tebang 
kayu) hutan sengon program kerjasama 
(PKs) PHBM seluas 178,2 ha dengan hasil 
kayu sebanyak 6200 meter kubik, setelah 
lima tahun sebelumnya ditanam di wilayah 
KPH Pati.

Adapun konsep pembagian keuntun-
gannya dalam model kerjasama seperti itu 
adalah 40 (Perhutani), 40 (investor) dan 20 
(MDH). 

“Dengan MDH dapat bagian 20% terbukti 
hutannya aman, tak satu pun pohon tercuri,” 
katanya. Itu tadi yang dikatakannya sebagai 
“pagar mangkok”, yakni kawasan hutan 
yang dijaga oleh masyarakat sekitarnya.

Namun demikian ia meminta agar pi-
haknya tidak bersikap kaku (zakelijk) dalam 
urusan penetapan pembagian hasil keun-
tungan dari program kerjasama seperti itu. 

“Sebab ada kalanya dari jenis tanaman 
tertentu hasilnya terlalu kecil apabila ha-
rus dibagikan lagi dengan Perhutani pula, 
sehingga masyarakat merasakan kurang 
optimal hasil bagi dirinya,” katanya.

Ia pun menyebut contoh semisal pro-
gram “sharing” atau pun bagi hasil tanaman 
kopi, yang untuk wilayah KPH Pati sedang 
dikerjakan di daerah hutan Colo –Muria.

“Kalau menurut saya, daripada Perhuta-
ni dapat bagian yang nilainya semisal hanya 
10 juta rupiah tapi masih saja kehilangan 
sepuluh batang pohon. Lebih baik berikan 
saja semua hasilnya bagi MDH sehingga 
hutannya betul-betul aman,” cetusnya.

Ia menyimpulkan, mendapati keadaan 
kawasan hutan yang selalu aman akan lebih 
baik daripada mendapatkan sejumput nilai 
nominal tanaman kopi tapi kehilangan nilai 
lebih besar akibat ketidakamanan tegakan 
hutannya.  

Otokritiknya lagi kepada segenap jaja-
ran dalam institusi Perhutani, adalah bahwa 
pemahaman akan PHBM sejauh ini baru 
sekadar program sehingga belum dijiwai 
benar oleh segenap jajaran pelaksana di 

Bila PHBM Dijiwai Dengan Benar
     Tak Ada Lagi Pencuri Kayu

Administratur/KKPH Pati, Ir. RM Dadang Ishardianto. FO
TO
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SEPUTAR KPH

tingkat KPH. 
“Andaikata  sudah dijiwai benar, saya 

yakin tidak akan ada lagi masyarakat sekitar 
hutan yang mau mencuri kayu,” katanya.

Salah satu contoh kurangnya penjiwaan 
itu adalah karena belum adanya petugas 
khusus (mandor) PHBM melainkan masih 
dirangkap tugaskan dengan bidang peker-
jaan lain (mandor tanam). 

“Kalau di tingkatan Administratur, saya 
percaya sudah sangat paham betapa pent-
ingnya pelaksanaan PHBM ini. Sebaiknya 
pula kesadaran yang sama dapat dimiliki 
pula oleh segenap bawahannya,” ungkap-
nya.

 
Membalik paradigma lama
Administratur Dadang Ishardianto juga 

menyampaikan kritikannya atas cara pan-
dang (paradigma) menyangkut hubungan 
antara lingkungan pulau Jawa dan ke-
beradaan hutan Jawa.

 “Kalau cara pandang selama ini adalah 
hutan Jawa merupakan bagian dari lingkun-
gan pulau Jawa, maka sudah saatnya mulai 
sekarang membalik paradigma itu menjadi 
lingkungan pulau Jawa merupakan bagian 
dari keberadaan hutan Jawa,” katanya me-
nyampaikan pemikiran baru.

Dengan demikian, katanya, orang akan 
lebih menekankan makna pentingnya ke-
beradaan hutan Jawa selaku unsur penja-
min kelangsungan kehidupan di lingkungan 
pulau Jawa. 

 “Karena kalau hutan Jawa sampai 
musnah maka siklus musim di pulau Jawa 
pun akan berubah sehingga seluruh tatanan 
ekosistem pulau Jawa pun dapat kacau 
karenanya,” ujarnya memberi peringatan.

Menurutnya, bukan tanpa alasan kalau 
para tetua orang Jawa sejak dahulu telah 
menyebutkan perkataan “alas” untuk me-
namakan kawasan hutan. “Bukankah kata 
‘alas’ itu juga dapat berarti landasan atau 

pun merupakan alasan terciptanya sebuah 
kehidupan?” tuturnya filosofis.  . 

Untuk itu, merujuk filosofi pendirian 
kerajaan di pulau Jawa jaman dahulu, ia 
tertarik pada konsep “Tumenggungan” 
yang dikatakannya sebagai tidak jauh beda 
dengan konsep integrated farming system 
atau sistem pertanian terpadu dalam satu 
kawasan.

 “Saya sedang mencoba terapkan itu di 
daerah hutan Regaloh, berupa pertanian 
sawah, ladang  yang juga akan dilengkapi 
ragam usaha peternakan sapi, kambing, 
ayam, kemudian juga usaha (industri) pakan 
ternak dan pakan ikan.

Menurut dia, itu semua merupakan 
bagian dari upaya menghidupkan potensi 
kekuatan ekonomi masyarakat desa seki-
tar hutan. “Kalau masyarakat desa sekitar 
merasa nyaman kehidupannya, maka ka-
wasan hutannya pun dapat ikut teramankan, 
bukan?” ujarnya.  Sugayo Jawama

BKPH Regaloh salah satu wilayah Pe-
rum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hu-
tan (KPH) Pati dikatakan sebagai wilayah 
yang paling aman dari segi keamanan 
hutannya. Wilayah BKPH Regaloh se-
luas 3.084,70 Ha masih kaya dengan 
tegakan jati tua ini hampir atau malah 
dikatakan tidak pernah terdengar terjadi 
tindak kejahatan terhadap hutan. 

“ Kenapa alas Regaloh koq utuh ternya-
ta karena DNA-nya yang duduk di situ, en-
tah leluhur yang dulu lenggah (tinggal-red) 
di situ kan sekarang jadi leluhurnya ma-
syarakat di situ, DNA-nya memang tidak 
ada yang mengotori alas. Tidak ada yang 
merusak alas. Sehingga pengamanan hu-
tan ternyata itu yang paling penting adalah 
DNAnya.  

“  Memang sejak dari dulu masyara-
kat lingkungan situ (Regaloh-red) bukan 
tukang merusak alam. Nah setelah kita 
pelajari, saya berencana akan membuat 
Tumenggungan diawali dari situ dulu. 
Harapannya dari situ akan menjadi contoh 
bahwa kalau orang tidak merusak alas 
seperti masyarakat di Regaloh faedahnya 
banyak sekali.

Tapi kalau kita kepingin memperbaiki 
alas supaya bagus sebenarnya bukan Re-
galoh, karena Regaloh tidak perlu diapa-
apakan sudah bagus. 

“ Cuma karena bagus maka saya bikin 
lebih bagus lagi. Ibaratnya kalau anak tidak 
pernah nakal kan malah sering diberi, 
lain dengan yang sering nakal,”  jelasnya 
diamana konsep Temenggungan sendiri 
sebenarnya juga tidak jauh dengan konsep 
sistem pertanian terpadu atau integrated 
farning system itu.

“Saya sedang mencoba terapkan itu 
di daerah hutan Regaloh, berupa perta-
nian sawah, ladang  dan ragam usaha 
peternakan sapi, kambing, ayam, ikan air 

tawar dan juga usaha hijauan pakan ternak 
(HMT) dan pakan ikan,” pungkasnya. 

S.Widhi

Regaloh DNA-nya Memang Sudah Bagus

Kadivre Jateng Ir SR Slamet Wibowo didampingi Karo perlindungan SDH dan Kelola 
Sosial Ir Imam Fuji Raharjo kala meninjau kegiatan IFS di BKPH Regaloh.
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KPH SARADAN DIVRE JATIM
Serikat Kerja Karyawan Perhutani 

(Sekar) melaksanakan Musyawarah Besar 
(Mubes) ke-5 di Pusdikbang Perhutani  Ma-
diun 23 - 25 Februari 2015. Mubes diikuti 
Dewan Pengurus Pusat, DPW Pusat, DPW 
Divre Jatim, DPW Divre Jateng, DPW Divre 
Jabar dan Banten, perwakilan segenap 
DPD. 

Mubes juga dihadiri Direktur Utama 
Perum Perhutani, Direktur Komersila Non 
Kayu, Kepala Biro SDM dan Umum  beserta 
jajarannya, segenap Kepala Divisi, KSPI, 
segenap pengurus MPO, LKS, DPP, DPW, 
DPD Sekar Perhutani, Kepala Dinas Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur, ketua 
SP2P, Pakar Mukti, IKA SKMA, KBA PMK, 
FKPP, HAPEKA dan Ketua Serikat BUMN.

Mubes yang berlangsung selama tiga 
hari itu diisi dengan pembahasan banyak 

agenda. Diantaranya 
membahas pasal demi 
pasal, peraturan-per-
aturan, rencana kerja 
dan program kerja  tiga 
tahun kedepan. Dalam 
sidang Komisi tak 
jarang diwarnai de-
bat dan arguemn-
tasi, namun pada 
intinya adalah satu tu-
juan. Yakni  Sekar lebih 
tegas dan berani untuk 
membangun peruba-
han pada perusahaan 
agar tetap eksis dan 
maju berkembang lebih 
pesat lagi.

“Ini merupakan 
pesta demokrasi yang 
sesungguhnya pada 

serikat kerja Perhutani dan kita telah me-
nyaksikan betapa kita telah berjuang ber-
sama-sama mulai dari Sekar Jati, Serumpun 
Satu, Serikat Banten kemudian menyatukan 
diri menjadi dalam Serikat Kerja Perhutani 
yang tidak lain dan tidak bukan sampai detik 
ini mempunyai 2 (dua) tujuan yaitu Perhu-
tani tetap eksis dan karyawan sejahtera,” 
kata Andi Andrean, Ketua DPP Sekar 2012-
2015.

Ia menegaskan bahwa Sekar kedepan 
harus benar-benar tegas dan berani. Te-
gas menyuarakan apapun, tegas bersikap, 
tegas menilai apapun dalam perusahaan 
dan berani menyampaikan apa yang men-
jadi aspirasi, apa yang menjadi masukan, 
apa yang menjadi suara kita dan berani 
meyuarakan mana kebenaran dan mana 
ketidakbenaran.

Di hari terakhir pada penutupan Mubes 
ke-5 Sekar tersebut, berhasil membuahkan 
beberapa butir rekomendadi/pemikiran 
Sekar hasil Sidang Komisi. Hasil Sidang 
Komisi yang berisi permohonan dan saran 
dan harapan itu diserahkan kepada Direktur 
Utama Mustoha Iskandar.   

“ Saya merasa merinding, karena Mubes 
Sekar Perhutani benar-benar jauh lebih de-
wasa dari partai-partai politik. Saya men-
gamati perdebatan-perdebatan sejak pagi 
sampai sore ini begitu luar biasa, ada lobi-
lobi kemudian berakhir dengan damai. Mari 
bersama-sama dengan BOD bahu memba-
hu membangun perusahaan menjadi lebih 
baik untuk masa yang akan datang, karena 
apa artinya BOD tanpa adanya karyawan,” 
ujar Dirut usai menerima hasil Mobes ke-5 
Sekar tersebut.

Salah satu isi rekomendasi Sekar terse-
but yang lansung dibacakan Dirut adalah, 
agar BoD memberikan fasilitas kerja pada 
level Asper dan KRPH. Rekomendasi terse-
but langsung dijawab oleh Dirut, “BOD telah 
memutuskan untuk memberikan skema mo-
tor cycle Onder Ship program kepada Asper 
dan KRPH untuk operasional di lapangan. 
Karena Asper dan KRPH merupakan 
ujung tombak di lapangan jadi dipandang 
perlu mendapatkan fasilitas kendaraan 
untuk memperlancar pekerjaan dan untuk 
memendekkan gab fasilitas yang diberikan 
kepada Adm dan aparat dibawahnya. Reko-
mendasi lain adalah masalah drop the gun 
agar ditinjau kembali.

Mubes tersebut juga dilakukan pemilihan 
Ketua dan Sekjen Sekar Perhutani baru dan 
secara aklamasi terpilih Suratno dan Agus 
Subagyo terpilih menjadi Ketua dan Sekjen 
Sekar masa bakti 2015-2018. Kom.Srd/Ida

Musyawarah Besar Ke-5 Sekar Perhutani

IOX Jawa 2015 Singgahi Randublatung
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Sebanyak 91 offroader dengan berbagai ragam kendaraan 

jeepnya memadati hutan kota koleksi Perum Perhutani KPH  Ran-

dublatung, dalam ajang International Off Road Expedition (IOX) 
Jawa 2015. Kawasan hutan Perhutani KPH Randublatung  menjadi 
ajang ekspidisi bagi para pecinta Off Road  selama dua hari yang 
mampu menyedot perhatian masyarakat luas. 

Kegiatan yang bersifat sosial tersebut diwarnai dengan penana-
man pohon oleh para peserta yang dipimpin oleh mantan petinggi 
POLRI, Jenderal Purnawirawan Rusmanhadi. Pada Kesempatan 
tersebut Rusmanhadi menyatakan kekaguman Perhutani dalam 
mengelola hutan jati yang ada di Pulau Jawa.

“ Saya meyatakan kagum atas keberhasilan Perhutani dalam 
mengelola hutan yang ada di Pulau Jawa. Masyarakat desa hutan 
diperbolehkan untuk menanam tanaman palawija di sela tanaman 
jati. Ini membuktikan bahwa Perhutani dalam mengelola hutan juga 
memperhatikan masyarakat sekitar hutan,” katanya.

Sementara itu Adm/KKPH Randublatung, Ir Herdian Suhartono 
dihadapan para peserta IOX Jawa 2015 juga menginformasikan 
bahwa Perhutani KPH Randublatung saat ini mengelola hutan jati 
seluas 32,4 ribu hektar dengan kompisisi 10 % dari luas hutan 
produksi tersebut untuk kawasan konservasi dengan cara ditanami 
tanaman non jati. Hal tersebut bertujuan untuk menyelamatkan 
keanekaragaman hayati yang ada didalam kawasan hutan Randub-
latung.

Kom.Rdb/Andan S
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KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Tebing setinggi 10 meter di Desa 

Ngadiroyo, Kecamatan Nguntoronadi, 
Wonogiri, longsor akibat hujan deras (19/2/
2015).  Tanah longsor membuat jalan Solo-
Pacitan (jalur Gunung Pegat) lumpuh.

Informasi yang dihimpun longsor terjadi 
pada pukul 18.15 WIB membuat sejumlah 
pohon tumbang dan melintang di jalan. Se-
jumlah warga melakukan kerja bakti mem-
bersihkan longsor dan memotong pohon. 
Jalan tersebut kembali normal sekitar pukul 
21.00 WIB.

Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) Desa Ngadiroyo, Parmo Wiyono, 
mengatakan tebing yang longsor berasal 
dari tebing Gunung Pendem milik Perhutani. 
Kejadian longsor di jalur ini sudah dua kali 
terjadi. Kejadian pertama pada 13/2/2015 
merobohkan pohon bambu dan kedua ter-
jadi 19/2/2015 malam.

 “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa 
itu. Namun, jalan Solo-Pacitan sempat lum-
puh selama tiga jam,” ujar Patmo di lokasi 
longsor. 

Dia mengatakan dari hasil pendataan 
ada sepanjang 60 meter tebing Gunung 
Pendem rawan longsor.

 “Konisi tanah lumpur itu mudah longsor 
jika dimasuki air dalam intensitas tinggi di 
dalamnya. Kami meminta pengguna jalan 
untuk waspada longsor jika terjadi hujan 
lebih dari tiga jam,” kata dia.

Kepala Resource Pemangku Hutan 
(KRPH) Perhutani Wonogiri, Sungkono, 
mengatakan tanah yang longsor ini adalah 
milik Perhutani. Akibat kejadian ini sejum-
lah pohon angsana milik Perhutani roboh 
hingga menutup jalan. Dikatakan kawasan 
hutan di Ngadiroyo memang sangat rawan 

longsor.
Hujan deras sejak sore yang menyebab-

kan longsor di kawasan hutan produksi ter-
batas itu terletak di petak 41 a RPH Gebang 
BKPH Wonogiri dengan keluasan longsor 
sekitar 0,055 ha.

Asper BKPH Wonogiri, Robby Rayendri 
membenarkan dikawasan itu terjadi long-
sor dua kali sebagaimana dikatakan Ketua 
LMDH Desa Ngadiroyo.

Terkait kejadian itu, dikatakan Robby 
pihaknya selama musim penghujan petugas 
siaga 24 jam, karena sangat dimungkinkan 
terjadinya longsor susulan.

“ Kami juga sudah membuat laporan 
kejadian dan mengirim surat permohonan 
penebangan pohon di Gunung Pegat petak 
41 a Desa Ngadiroyo, Mguntoronadi yang 
menjorok ke jalan,” katanya.

Kom.Ska/Suko

Hujan Deras Akibatkan Longsor di Petak 41 a

Penutupan 
Tambang Akik

Terkait adanya penambangan batu 
mulia atau akik di kawasan hutan Perhu-
tani KPH Surakarta, guna mengantispasi 
hal-hal yang tidak diinginkan penamban-
gan batu akik yang berada di petak 61 
g dan 58c RPH Pesido BKPH Wonogiri 
sudah dilarang. Larangan itu dengan 
dilakukan penutupan penambangan di 
lokasi oleh Adm/KKPH Surakarta, Bob 
Priambodo dengan didampingi jajaran-
nya dan Polhutmob dengan memasang 
plang Laranga Penambangan. 

Kom.Ska/Suko

Longsor yang sempat membuat tersendat jalan jalur Surakarta - Pacitan.
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KPH SUKABUMI DIVRE JANTEN
Pembayaran upah para penyadap  di 

lahan Perhutani  memasuki babak baru.  
Di era e-banking, upah para penyadap 
pun dibayar melalui jasa perbankan. Tidak 
lagi dengan uang tunai yang diambil Asper 
dari kantor KPH, yang selama ini berlaku. 
Melainkan lewat BRI yang ditunjuk direksi 
Perhutani untuk melakukan pembayaran 
para penyadap.

Para penyadap, khususnya di KPH 
Sukabumi, sudah disosialisasi sistem pem-
bayaran kepada tenaga kerja di Perhutani, 
khususnya di wana wisata  Buni Ayu   BKPH 
Cikawung KPH Sukabumi, 21–22 Januari 
2015.

“Pembayaran upah  di semua asperan  
KPH Sukabumi ke beberapa  penyadap  
sedang diuji coba melalui rekening mas-
ing-masing,” jelas KTU KPH Sukabumi 
Yaya Dachyarna, SE kepada BINA  di kantor 
KPH Sukabumi, Selasa (3/3/2015). “Ini juga 
merupakan bagian edukasi terhadap para 
penyadap tentang cara cerdas pemanfaatan 
uang melalui  jasa perbankan.”

Dalam  kegiatan itu,  selain  dihadiri dari 
BoD  Direktur PSDH, Ir Heru Siswanto dan 
Direktur Keuangan, Morgan Syarif Lum-
ban Batu serta Asdir Keuangan dan Asdir 
Produksi.  Hadir  pula dari  Divre Jawa Barat 
dan Banten yaitu Kepala Drive Ir Ellan Bar-
lian, MM. Karo Keuangan Suwarna, SE dan 
beberapa Karo lainnya.  Kemudian Adm se-
Divre Jawa Barat dan Banten, kecuali Adm 
Banten dan Adm Indramayu, yang memang  
tidak memiliki produksi getah pinus. Hadir 
pula KSPH Bogor, KSPH Cianjur, Kasi Ang-
garan kantor Drive Jawa Barat dan Banten, 
serta asper, KRPH, perwakilan mandor 
sadap, dan perwakilan penyadap.

Ihwal sosialiasi ini, ungkapnya, meru-
pakan tindak lanjut pertemuan antara BOD 
Perhutani yang diwakili   Direktur PSDH 
dan Direktur Keuangan Perhutani ber-

sama    Adm KPH Sukabumi,  
KPH Sukabumi, Adm Banyumas 
Barat KPH Banyumas Barat, Adm 
Kediri bersama KPH Kediri yang 
didampingi KTU masing-masing 
dengan  BRI di Jakarta. 

“Tiga Adm yang memiliki 
sadapan besar dipanggil di-
reksi ke Jakarta,” ungkap Yaya 
Dachyarna. 

“Selain itu, KTU masing-mas-
ing KPH tersebut juga dipanggil   
untuk mendampingi Adm.”

Dalam pertemuan tersebut, 
KTU KPH Sukabumi mengusul-
kan keBRI agar dalam pembua-
tan rekening tidak dibebankan 
saldo awal, administrasi yang 
ringan, dan pembuatan secara 
kolektif. 

“Kami minta agar dipermu-
dah baik dari sisi tabungan awal 
maupun sisi administrasinya agar 
tidak mengganggu pekerjaan mereka di la-
pangan,” jelas Yaya Dachyarna. 

“Kami sudah mengirimkan KTP para pe-
nyadap ke BRI untuk diproses pembuatan 
rekening mereka.”

Dikatakan,  penyadap di KPH Sukabumi,  
terutama penyadap di BKPH Cikawung 
akan  dijadikan pilot project untuk sistem 
pembayaran upah di  Drive Jawa Barat dan 
Banten. Selanjutnya, akan ditindaklanjuti 
para penyadap pada KPH  lain yang punya  
sadapan di lingkup Drive Jawa Barat dan 
Banten.

Untuk memudahkan pencairan uang, 
lanjut Yaya Dachyarna, akan ditempuh  dua 
mekanisme. Pertama  koperasi (LMDH)  
menunjuk agen  untuk kerja sama  dengan 
BRI dan kedua, BRI bekerja sama dengan 
agen. Mekanisme ini untuk mengefektifkan 
waktu pengambilan uang sehubungan an-
tara lokasi penyadap dengan kantor unit  

BRI di kecamatan  
terdekat  cukup  
jauh.

 “Di agen 
tersebut, selain 
dapat mencairkan 
uang, mereka bisa 
belanja kebutu-
han sehari-hari,” 
terang KTU KPH 
Sukabumi. Untuk 
itu, para penyadap 
akan diberi kartu 
kendali  untuk 
pengawalan hasil 
produksi. 

Ke depan, 
bukan hanya 
upah para peny-
adap, tetapi juga 
para blandong, 

penggarap, dan tenaga lainnya juga akan 
dibayarkan melalui bank. 

 
Lebih aman dan efesien
Pembayaran upah penyadap melalui 

bank lebih Aman  dan efesien. Uang kerja 
akan terjamin keamanannya  baik ketika 
plam pengambilan. Dikatakan  efesien kare-
na uang akan langsung masuk ke rekening 
para penyadap. Tidak memakan waktu dan 
biaya lagi, sebagaimana  pembayaran  upah 
lewat non bank pada waktu – waktu lalu.

 “Pembayaran upah lewat perbankan 
lebih aman dan efesien,” jelas KTU KPH 
Sukabumi Yaya Dachyarna.

 “Bayangkan, untuk upah penyadap di 
BKPH Segaranten harus ambil uang dulu di 
KPH yang memakan waktu cukup beberapa 
jam,” lanjutnya.

Lewat  bank, tambahnya,  uang akan 
dikirim dari Bandung,  Kantor Drive Jawa 
Barat dan Banten, melalui CMS BRI. Ke-
mudian pengambilan lewat asper  ke   Unit  
BRI terdekat atau agen pembayaran yang 
ditunjuk. 

“Asper tidak lagi ambil uang di KPH 
untuk bayar upah penyadap. Sekarang non 
tunai,” jelas KTU KPH Sukabumi. 

“Namun, dari sisi administrasi KPH tetap 
melakukan pengendalian dan pengawasan, 
“ tegas Yaya Dachyarna.

Produksi getah KPH Sukabumi meru-
pakan yang terbesar untuk di Drive Jawa 
Barat dan Banten. Tahun 2015,  produksi 
getah KPH Sukabumi ditarget 5062 ton, 
dengan penyadap  sekitar 1800 orang, 
blandong  sekitar 600 orang, demikian pula 
penggarap. Sehingga  BRI akan tambah  
sekitar 2400  orang sebagai nasabah baru. 
Itu untuk KPH Sukabumi, belum ditambah 
dari KPH-KPH lain baik Drive Jawa Barat 
dan Banten maupun Drive Jawa Tengah dan 
Drive Jawa Timur. MU 

Babak  Baru Cara Bayaran Upah Penyadap

Sosialisasi Sistem Pembayaran Kepada Tenaga Kerja di Perum 
Perhutani  di Buni Ayu  BKPH Cikawung KPHSukabumi

KTU KPH Sukabumi Yaya Dachyarna.
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INDUSTRI KAYU

IK BRUMBUNG JAWA TENGAH
Kalau di level nasional ada Mas Ceking 

yang mimpin Kabinet Kerja, maka di jajaran 
Divisi Industri Kayu Perum Perhutani kita 
punya “Mas Ceking” lain yang benar-benar 
gila kerja, dengan salah satu prestasi mu-
takhir, berhasil membukukan laba Rp 21 
milyar untuk Industri Kayu Perhutani (IK) I, 
Brumbung, Jawa Tengah.

Dikatakan gila kerja, bukan ungkapan 
berlebihan, karena memang sosok yang 
sedang diberitakan disini adalah seorang 
General Manager Industri Kayu Perhutani 
(GM IK) dengan lokasi pabrik di sejumlah 
tempat saling berjauhan, mencapai ratusan 
kilometer antar satu dan lainnya.

Ya, julukan “Mas Ceking” ini tiada lain un-
tuk menyebut pribadi Ir.Agus Priantono yang 
saat ini menjabat GM untuk IK 
Cepu dan IK Brumbung (Per-
hutani Jawa Tengah) serta 
untuk IK di wilayah Perhutani 
Jawa Barat dan Banten.

Untuk industri kayu (IK) 
Perhutani di Brumbung, 
dengan kapasitas olah kayu 
sampai 18.000 meter kubik 
ini, ia mulai pegang kendali 
pada awal tahun 2014 lalu. 
Ketika itu angka pembuku-
annya dalam kondisi minus 
Rp31 milyar. “Data tahun 
produksi 2013 tercatat jum-
lah bahan baku (BB) diolah 
12.000 m3 dengan biaya 
pengolahan Rp48 milyar dan 
rendemen 32% . Pendapatan 
dari penjualan Rp 60 milyar,” 
ujar pria yang juga dipanggil 
“Icuk” oleh mereka yang akrab 
dengannya itu.

Ditantang untuk dapat 
memperbaiki kinerja pabrik 

itu, ia pun langsung berbenah. Sejumlah ju-
rus efisiensi diterapkannya. Baik itu berupa 
efisiensi biaya pengolahan maupun dalam 
bentuk pemanfaatan maksimal bahan baku 
yang tersedia.

 “Dari efisiensi bahan baku itu kami 
dapat tingkatkan rendemen sampai 42% 
sedangkan dari pemangkasan biaya pengo-
lahan kami dapat menekan sampai jumlah 
Rp28 milyar,” ungkap Agus Priantono di 
pabrik IK Brumbung (17/2).

Dalam rangka efisiensi bahan baku 
pula ia berani memutus kerjasama dengan 
sejumlah mitra kerjasama usaha (KS) yang 
dinilainya boros bahan baku, sehingga dari 
jumlah sebelumnya yang mencapai belasan 
kini tinggal dua mitra kerjasama produksi 
saja. “Selebihnya kami arahkan untuk ker-
jasama pemasaran produk saja,” katanya.

Dari beragam tindakan efisiensi itu pula, 
sehingga dalam tahun produksi 2014 IK 
Perhutani Brumbung mampu meningkatkan 
pengolahan bahan bakunya menjadi 15.000 
meter kubik kayu jati. “Alhamdulillah pula 
sampai dengan saat tutup buku nilai pen-
jualan dapat mencapai Rp82 milyar,” papar 
Agus Priantono lagi. 

Pasaran dalam dan luar negeri
Pabrik pengolahan kayu milik Industri 

Kayu (IK) Perhutani di Brumbung (Demak, 
Jawa Tengah) itu memproduksi beragam 
produk kayu baik untuk pasar dalam negeri 
maupun ekspor ke mancanegara.

Ragam produk yang banyak diminati di 
pasaran dalam negeri, antara lain berupa: 
jeblosan/papan; parquet block; housing 
component; lis; reng; bahan baku (BB) FJL 
dan garden furniture (GF).

Sedangkan untuk sasaran ekspor um-

umnya berupa: decking, flooring; parquet 
block dan BB Lamela. 

 “Sekarang ini pasaran ekspor dengan 
tujuan Eropa sedang melesu, sementara ini 
pasaran terbesar kami adalah ke negara-
negara Asia khususnya ke China,” tutur 
Agus Priantono.

Jujur dan ikhlas
Di kalangan Perum Perhutani, nama 

Agus Priantono dikenal sebagai salah satu 
pekerja yang memiliki reputasi yang baik. 
Khususnya, ia memiliki track record sebagai 
penggenjot kinerja perusahaan. 

Sejumlah catatan bagus dari kinerja so-
sok Agus ini adalah pada tahun 2010 saat ia 
pertama kali ditugasi memimpin daerah Ke-
satuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyu-
mas Timur, saat itu posisi KPH ini sebagai 
salah satu produsen getah pinus berada 
di rangking ke enam. Kemudian oleh hasil 
genjotannya sehingga pada tahun 2011 
produksi getah pinusnya melonjak sampai 
ke rangking pertama.

Hanya setahun jadi Administratur disa-
na, 2011 Agus pun digeser untuk pegang 
kendali KPH Kedu Selatan , yang mana 
selaku produsen getah pinus juga sedang 
di rangking ke enam. Berkat kinerja Agus 
pula, hanya dalam tempo kurang dari se-
tahun (2012) produksi getahnya meningkat 
sampai mencapai rangking pertama se Per-
hutani Jawa Tengah.

Kemudian, masih dalam tahun yang 
sama (2012) Agus Priantono yang baru 
memulai jabatan General Manager (GM), di-
tantang atasannya, Kepala Perum Perhutani 
Unit (Kanit) I saat itu (Ir. Teguh Hadi Siswan-
to) untuk memecahkan rekor pencapaian 
pendapatan pada Industri Kayu Perhutani 

di Cepu (IKACE) yang 
sudah mencapai Rp80 
milyar dari sosok GM 
sebelumnya.

 “Alhamdulillah, 
saya dapat memenuhi 
tantangan tugas itu, 
tahun 2012 kami dapat 
meraih pendapatan 
Rp82 Milyar dan pada 
tahun 2013 naik lagi 
menjadi Rp100 milyar,” 
ucap Agus Priantono.

Lantas, apakah 
motto daripada “Mas 
Ceking” ini dalam 
bekerja? “Sederhana 
saja, saya hanya ber-
pegang kepada komit-
men diri pribadi untuk 
selalu bersikap jujur 
dan ikhlas,” pungkas-
nya. 

Sugayo Jawama

IK Brumbung Cetak Laba Rp 21 Miliar

Ir Agus Priantono 

Produk parquet block salah satu pruduk IK Brumbung siap dikapalkan.
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WAWASAN

Oleh : Dr. Corryanti
Pengamat kelitbangan

Pengantar
Tujuh belas tahun sudah usia Puslitbang 

Perhutani. Sepantasnya, dengan usia itu, 
lembaga riset perusahaan negara sebesar 
Perhutani, berharap menempatkan dirinya 
pada level yang sama dengan unit kerja 
lain. Apalagi peran Puslitbang kini dimaknai 
sebagai garda pemikir dan pengamat terha-
dap persoalan-persoalan di lapangan. Oleh 
karena itu, hulu sebuah program, strategi 
dan penyelenggaraan di lapangan adalah 
aktivitas riset. Riset menjadi acuan, dan 
pembenaran aktivitas di lapangan. Riset 
menjadi tolok ukur  untuk mengeluarkan 
ke bijakan. 

Posisi tawar lembaga riset
Semangat meriset harus menjadi bu-

daya kebiasaan bagi komunitas lembaga 
riset. Proses meriset merupakan proses be-
lajar dari suatu kejadian dan dapat menjadi 
acuan untuk mengerjakan suatu kejadian 
lainnya. Dalam organisasi yang sehat, sema-
ngat belajar ini harus didesain pada setiap 
tugas yang diberikan sampai mendapatkan 
hasil, sehingga karyawan  akan lebih mudah 
memetik manfaat pekerjaan dan merasakan 
kenikmatannya.  

Dinamika berpikir menjadi hal umum 
dalam dunia litbang. Tidak ada yang bersifat 
mutlak. Ilmu dan pengetahuan berkembang 
mengikuti isu dan problema yang terjadi di 
sekitar. Sikap tidak ingin berubah, karena 
merasa nyaman, bukanlah pemandangan 
umum di dunia litbang. Sehingga, ketika se-
seorang mendapatkan informasi yang baru, 
dan berbeda, tidaklah kemudian direspon 
dengan kalimat, ‘wah, biasanya juga begini’,  
atau ‘saya juga sudah dari lahir begini….’, 
dan sebagainya.

Setidaknya, ada alasan penting me-
ngapa seseorang bertahan dalam artian 
aktif dari dalam diri sendiri, untuk bekerja di 
tempat ini, yaitu a. selalu ada peluang un-
tuk mengapresiasi dan diapresiasi, dan ini 
bukan sekedar urusan materi. b. ada ruang 
untuk menumbuhkembangkan diri, kemam-

puan,  dan knowledge, dan c. ada suasana 
keterbukaan dan idtikad baik untuk berdis-
kusi, berargumentasi tanpa tendensi.

Menelurkan dan mengader generasi 
peneliti memang tidak semudah membalik 
telapak tangan, karena sering kita berhada-
pan dengan sistem pembelajaran yang tidak 
mengedepankan sikap kritis dan mampu 
membuat analisis. Pada hal jiwa peneliti dan 
sikap meneliti berkembang dari rasa kagum 
dan keingintahuan. Bersamaan dengan itu 
sistem kerja dunia peneliti tidak didukung 
dengan tradisi memublikasi, penghargaan 
yang setimpal, sebaliknya dana yang cekak. 
Sementara, publikasi diperlukan karena 
menjaga kualitas penelitian agar hasil pene-
litian bermakna secara universal.

Saling mengalahkan, saling mendahului 
adalah hal yang lumrah dalam dunia litbang. 
Aturan main inilah yang mendorong penel-
iti tertantang menjadi peneliti dan penemu. 
Peneliti hebat tidaklah lahir dari banyak 
membaca buku, kursus singkat, tetapi juga 
harus menghadapi pasang surut pengala-
man yang kemudian mengembangkan ke-
matangan, kedalaman pandang (insight) 
dan kedalaman rasa (sense). 

Pemimpin lembaga riset adalah media-
tor, yaitu  berperilaku mendedikasikan diri-
nya untuk menjadi jembatan dan mencari-
kan solusi dari permasalahan di lapangan. 
Ia juga sebagai integrator, menyelaraskan 
berbagai kepentingan, mengedepankan 
ke pentingan publik di atas kepentingan 
pribadinya. Pemimpin lembaga riset bukan-
lah sebatas memiliki ide berjibun dan men-
jadikan karyawannya sebagai pelaksana 
idenya. Namun budaya berimajinasi harus 
dibangkitkan; tanpa itu sama layaknya de-
ngan robot atau tukang masak yang hanya 
mengandalkan resep (baca: perintah), tanpa 
sentuhan rasa dan pikiran yang memiliki 
makna.

Ketika lembaga riset terpinggirkan
Kenyataannya, lembaga riset belum 

menjadi perhatian penting, bahkan seorang 
pejabat secara spontan mengatakannya 
‘urgen tetapi tidak penting’. Pada saat yang 
sama, harapan untuk menjadikan lembaga 
riset andalan berjalan tersendat-sendat, 
karena sumberdaya terpenting, yaitu peneli-
ti, menjadi tak semangat bahkan cenderung 
menurun dan menunjukkan sikap jenuh. Ke 
luar dari litbang kadang menjadi dambaan 
sebagian besar peneliti. Banyak alasan 
yang bisa dikemukakan, ketika keinginan itu 
terbawa logika, tetapi bukan tidak mungkin 
persoalan baru akan muncul kemudian.

Tak banyak orang menyukai riset seba-
gai pekerjaan utamanya, karena lembaga ini 
belum dilihat menarik, apalagi kalau sudah 
berhitung soal keuntungan finansial.  Di sisi 
lain, bukan tidak ada orang yang demikian 

menikmati pekerjaan riset dengan kebang-
gaan; ia mampu memaknai riset sehingga ia 
memiliki semangat yang seakan tidak ada 
matinya dan tetap terlihat happy.  

Dua kondisi yang bertolakbelakang itu, 
menyiratkan ketertarikan pada pekerjaan 
adalah syarat utama, karena ini membuka 
pikiran seseorang menerima informasi baru, 
meningkatkan imajinasi, emosi, motivasi, 
dan  insight (kedalaman).  Bahkan, di bi-
dang apa pun tidak ada jalan pintas, tidak 
ada makan siang yang gratis, akhir sesuatu 
diawali dengan proses, dan tidak ada ahli 
yang mendadak melainkan melalui proses 
panjang. 

Merasa ingin selalu nyaman, tidak kre-
atif, bahkan enggan menghadapi tantangan 
masih banyak dijumpai pada lembaga riset 
yang tidak menyiapkan SDMnya dengan 
baik. Dalam situasi ini alangkah sulit men-
cari sosok si pemberani, percaya diri, siap 
mengambil risiko,  sikap bergotong royong, 
berani mengambil  keputusan, serta memiliki  
mentalitas kebanggaan. Apalagi diperparah, 
bila pemimpinnya menguatkan situasi minim 
dan rendahnya keberadaan institusi riset.

Lembaga peneliti bukanlah lembaga 
berbisnis dalam arti mencari keuntungan, 
tetapi lembaga yang mencari solusi. Uang 
memang menggiurkan, tetapi sistem peng-
hargaan tidak terbangun, sehingga sekali 
pun meriset, iming-iming uang menjadi 
andalan,  dan lunturlah misi memberi solusi. 
Konsekuensi yang lebih besar, misi se-
buah lembaga litbang pun menjadi kacau. 
Ideologis hancur. Peneliti yang bekerja 
sambilan tanpa disertai perubahan men-
dasar mengenai fungsi peneliti untuk tujuan 
inovasi yang tepat akan menjadi pekerjaan 
yang kurang produktif dan sia-sia. 

Lembaga riset memang membutuhkan 
pemimpin yang fanatik untuk menye-
barkan semangat berlitbang yang baik. 
Keberpihakan yang masih rendah, serta 
nuansa berpikir rasional belum ditunjukkan. 
Organisasi litbang masih dianggap sebagai 
organisasi struktural dan bukan fungsional 
atau kelompok keilmuan sesuai tugas dan 
fungsinya.

Proses tumbuh kembang butuh kes-
inambungan kerja, interaksi sehat dan kes-
empatan berkarya. Orang-orang yang tidak 
mampu memaknai pekerjaan menunjukkan 
tidak ada perubahan yang signifikan, semua 
seakan berjalan seperti hari-hari sebelum-
nya, kematangan pribadi tidak bertambah, 
sehingga layaknya bekerja tanpa hati dan 
keikhlasan. Perasaan jenuh, sensitif, dan-
sikap emosional merupakan ciri-ciri yang 
sering tampak dalam lembaga terabaikan 
ini.

Lalu, apa?
Saya percaya,  lembaga litbang Perhutani 

Menempatkan Riset Di Depan
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WAWASAN
dibangun tidak main-main. Dengan konsep 
bangunan yang modern, melibatkan pakar 
teknologi di bidang kehutanan yang handal 
pada awalnya, menunjukkan sinyal baik 
itu. Sudah sepantasnya niat yang mulia ini 
tidak boleh tersendat-sendat atau berjalan 
di tempat. 

Kepemimpinan, SDM Peneliti, kesiste-
man litbang, adalah tiga hal yang mutlak 
harus ditimbang, sebelum manajemen pe-
rusahaan menaruh beban besar lembaga 
ini. Kalau pun sudah terlanjur berdiri, jangan 
membiarkan jalannya terseok-seok, seakan 
ada tetapi tak juga tampak atau terabaikan.

Saya terkesan, ketika Direktur Utama 
Perhutani, Mustoha Iskandar berkomen-
tar kepada saya, ‘bila usianya 17 tahun, 
mestinya Puslitbang harus menampakkan 
kegenitannya….” Kalimat itu  menghentak-
kan saya saat itu. Maka, apakah Puslitbang  
sudah menunjukkan ‘kegenitannya’?

Saya berupaya melihat sisi luar biasa  
dari  Puslitbang Perhutani.  Dengan SDM 
didominasi sekitar 53% berpendidikan SMP 
hingga SLTA, luar biasa telah memberi-
kan materi klon terbaik (walau baru dua), 

memberikan wacana serta mengupayakan 
tentang pinus bergetah banyak, mengem-
bangkan klon-klon kayu putih yang berkara-
kter, menjanjikan siap memiliki kebun 
benih akasia dan sengon, dan banyak lagi 
kegiatan-kegiatan positip dan menjanjikan 
untuk membantu mengelola sumberdaya 
hutan di masa depan.

Sekarang, tugas manajemen adalah 
mengoreksi dan memperbaiki penempatan 
tenaganya. Bila tidak bisa segera, tetap 
harus dimulai dan direncanakan dengan 
planning yang mengarah. Menempatkan 
orang di lembaga riset adalah didasari 
atas kesenangan, dan keinginan yang 
kuat.  Menaruh pemimpin  di lembaga riset 
pun tidaklah sebatas menimbang orang 
yang mampu memiliki ide dan  jejaring. 
Tetapi, pemahaman tentang riset harus 
pula dibekali, karena akan memengaruhi 
perilakunya dalam menyikapi riset dan 
pengembangannya serta penguatan sistem 
dan lingkungan di dalamnya. Ide hanyalah 
ide; sepanjang tidak disertai dengan arah, 
planning yang jelas, maka ide bukanlah 
sesuatu yang hebat.

Kita harus berintrospeksi hendaklah 
lembaga riset bukan tempat karir terakhir, 
sebaliknya bisa saja awal, sehingga tidak 
menjadikan karyawannya merasa tersudut, 
sebaliknya menjadikan segenap insan ber-
pikir maju ke depan, jangka panjang, penuh 
cita-cita dan semangat tiada henti. Tidak 
lagi ada pertanyaan atau komentar yang 
sinis, ‘mengapa anda masuk ke litbang, apa  
salahmu…?’, atau,  ‘anda bisa ke luar dari 
puslitbang, siapa koneksimu…..?   “.

Ada suatu mindset yang harus dita-
nam dalam lingkungan litbang khususnya: 
‘Sukses harus terbangun dengan keber-
maknaan hidup. Sukses adalah jiwa yang 
terus tumbuh……sukses adalah bukan to 
take you at the top of the world..... tetapi 
to change the world. Sukses adalah sarat 
dengan kerendahan hati, kontribusi kepada 
umat manusia, kekayaan nurani, kearifan 
budi, dan hidup yang penuh makna”.

Maka, apakah lembaga riset perusahaan 
ini sudah dibangun dan disiapkan untuk 
menyelenggarakan bisnis kelitbangannya 
dengan baik dan benar ?  **

Oleh : Mustopo
Petsus PK, PM dan TI Divre Jatim

Kayu balsa (Ochroma pyramidale atau 
Ochroma lagopus) adalah tumbuhan dari 
Ekuador, America Selatan. Ekuador men-
guasai 70% pasar Balsa dunia. Indonesia 
baru sebesar 5%. Balsa menjadi primadona 
baru kayu cepat tumbuh. Siap panen umur 4 
tahun, tinggi pohon 20 meter dan diameter 
batang 30 cm, untuk 700 pohon/Ha. Volume 
sekitar 200m3/Ha. 

Balsa tumbuh baik di iklim tropis bersuhu 
22-27C, kelembapan relatif 75% dan toleran 
kekeringan  4 bulan. Pohon kerabat bunga 
sepatu (Fam. Malvaceae) itu memiliki ker-
apatan massa 0,15-0,28 gram/cm3,  lebih 
ringan daripada sengon 0,20-0,52 gram/
cm3, jabon 0,29-0,46 gram/cm3 dan randu 
0,12-0,47 gram/cm3.

Kayu Marketable Sengon Vs Balsa
Sengon umur 3-4 tahun diameter 15-20 

cm, harga jual Rp50.000/pohon. Tetapi pada 

umur 6-7 tahun diameter 28-30 cm, harga 
jual sudah Rp400.000/pohon.

Balsa umur 4 tahun  diameter 30-40 cm, 
harga jual Rp200.000/pohon (sekitar 50% 
harga Sengon).

Harga Balsa yang relatif lebih murah 
daripada Sengon dan pertumbuhannya 
yang cepat, membuat industri pengolahan 
Sengon mulai bergeser ke Balsa sebagai 
bahan baku industrinya.

Produk Kayu Balsa
1.Kayu Balsa Lembaran atau Balsa 

Sheet
Panjang : 400 mm, 600 mm, 750 mm, 

900 mm, 1000 mm, 1100 mm. Lebar : 50 
mm, 75 mm, 90 mm, 
100 mm. Tebal : 1mm, 
1.5mm, 2mm, 2.5mm, 
3mm, 4mm, 5mm, 
6mm, 8mm, dan 
10mm.

2.Kayu Balsa 
Batangan atau Balsa 
Stick. Panjang : 400 
mm, 600 mm, 750 
mm, 900 mm, 1000 
mm. Penampang per-
segi : 1mm, 1.5mm, 
2mm, 2.5mm, 3mm, 
4mm, 5mm, 6mm, 
8mm, dan 10mm.

3.Kayu Balsa 
Balokan atau Balsa 
Block

Panjang : 400 
mm, 600 mm, 750 

mm, 900 mm, 1000 mm, dan 1100 mm. Le-
bar : 50 mm, 75 mm, 90 mm, 100 mm. Tebal 
: 30 mm, 40 mm, 50 mm.

Pemanfaatan Kayu Balsa
1. Pemanfaatan Umum
1.1 AeroModelling (pesawat layang)
1.2.Surfing Boards (papan selancar)
1.3.Float and Lure (pelampung & umpan 

pancing)
1.4.Art & Craft (kerajinan tangan)
2. Pemanfaatan Industri
2.1.End Grain Balsa Core 
Pembuatannya mulai dari penebangan, 

sawmill menjadi kayu gergajian, kemu-
dian KD (pengeringan kayu) sehingga mem-
peroleh MC 12%. Sawn timber yang kering 

Kayu Balsa Kayu Masa Depan
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dan stabil MC nya kemudian diolah dipabrik 
menjadi S4S, density dan quality grading,  
sampai proses laminating panel dan block. 
Setelah menjadi block laminating, kemudian 
sisi end grainnya dibelah menjadi lembaran 
sesuai ketebalan yang diinginkan menjadi 
End Grain Balsa Core, kemudian disanding 
dan siap digunakan. 

Penampakan end grain inilah yang 
mampu menunjukkan tingginya kekuatan 
kompresi dan kekuatan geser, syarat utama 
dalam membuat sandwich composite yang 
bagus. End Grain Balsa Core bisa beru-
pa rigid panel dan flexible panel.

Flexible panel adalah Rigid panel yang 
dipotong menjadi kotak-kotak kecil yang 
disatukan dengan fibre scrim backing. Kele-
bihan flexible panel yaitu lebih praktis dalam 
aplikasinya karena bisa mengikuti contour 
permukaan molding. 

2.2 Balsa Core Composite

Struktur komposit adalah material 
gabungan dari 2 atau lebih material yang 
berbeda sifat dan jenisnya yang tersusun 
secara makroskopik dimana sifat-sifat 
pembentuknya masih dapat terlihat jelas. 
Dengan teknik sandwich composite Fiber 
Re-inforced Polymer, kayu Balsa dengan 
tebal 12 mm mempunyai kekuatan sama 
dengan baja 3 mm, menjadi Balsa Core 
composite, dan lebih ringan dari baja. Balsa 
core composite digunakan pada industri 
perkapalan (Boat Builder), Kendaraan Berat 
Ringan (Low Weight Vehicle) dan aerospace 
industry (tetapi sekarang aerospace domi-
nan menggunakan PP HoneyComb sebagai 
core compositenya).

Sandwich composite dibuat untuk 
mendapat sebuah bahan yang kaku den-
gan berat ringan dan harga lebih ekonomis. 
Teknologi ini sebagai alternative yang lebih 
baik daripada solid laminate.

Kekakuan/stiffnes diperoleh dengan 

melapisi core menggunakan serat fiber dan 
resin. Berat yang ringan diperoleh dengan 
menggunakan low density core. Harga yang 
ekonomis diperoleh dengan menggunakan 
core yang lebih murah dan pengerjaan yang 
lebih sederhana.

Penggunaan Balsa Core Composite 
FRP (Fiber Re-inforced Polymer), dianta-
ranya pada :

1. Industri Jembatan, Bangunan (Rumah 
Tahan Gempa) dan Furniture.

2. Industri Otomotif (bodi mobil siluman/
anti radar), seperti : Humvee.

3. Industri Pesawat Terbang (bodi 
pesawat siluman/anti radar tanpa awak/
Drone), seperti pesawat Unmanned Aerial 
Vehicle (Perang Irak 1991) dan US Navy 
RQ-2B Pioneer.   

4. Industri Kapal (bodi kapal siluman/
anti radar), seperti Stealth Warship (Kapal 
Perang Cepat dan Kapal Selam Siluman) * 

SEPUTAR KPH

Pogram Kemitraan 
Sangat Membantu

KPH  PEKALONGAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani sebagai salah satu BUMN mempunyai peran 

dalam membantu peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat di 
sekitar Hutan serta meningkatkan kemampuan usaha kecil agar 
menjadi tangguh dan mandiri.

Masyarakat Desa Hutan merupakan sarana utama bagi penyal-
uran program kemitraan baik secara personal, organisasi maupun 
kelembagaan. Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH Wah-
ana Karya RPH Sodong BKPH Bandar Desa Pesalakan Kecamatan 
Blado Kabupaten Batang misalnya telah menjadi Mitra Binaan 
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur sejak tahun 2006 sampai 
sekarang  untuk kegiatan usaha prduktif penggemukan kambing.

Ketua LMDH Wahana Karya, Partono yang ditemui di lokasi  
antara lain mengungkapkan sebagai  Mitra Binaan  ia menyatakan 
sangat berterimakasih kepada Perum Perhutani KPH Pekalongan 
Timur, karena dengan program tersebut ekonominya merasa terban-
tu dan bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat terutama 
anggota LMDH. 

Sementara menurut KSS PHBM KPH Pekalongan Timur, Mu-
dro Wiharjo menuturkan bahwa Perum Perhutani KPH Pekalongan 

Timur sampai sekarang telah menyalurkan pinjaman modal Program 
Kemitraan (PK) sebesar Rp.1.386.500.000 dengan jumlah Mitra Bi-
naan sebanyak 207 mitra. 

Kom.Pkt/Kasmijan

Acara Tanam Bareng
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Untuk menciptakan kebersamaan dan kepedulian jajaran 

karyawan Perum Perhutani KPH Probolinggo Administratur/KKPH 
Probolinggo, R Ratmanto Trimahono S Hut MM mengajak seluruh 

karyawan untuk melaksanakan penanaman bersama di petak 34b, 
43b, 44a dan 44b RPH Sumber BKPH Sukapura. Sebanyak 115 
karyawan yang terdiri dari Asper, KRPH, Mandor, Staf dan seluruh 
pejabat lingkup kantor turut ambil bagian dalam acara tanam ber-
sama itu (4-5/2).

Seluruh karyawan melakukan penanaman pinus jenis Oocarpa 
sebanyak 20.000 plc yang berasal dari persemaian swadaya RPH 
Sumber dan RPH Sukapura BKPH Sukapura.

Sebelum melakukan penanaman Administratu memberikan 
arahannya dan membagi kelompok. Kelompok I terdiri dari Asper, 
KRPH, Kaur TUTK dan Mandor. Sedang kelompok II terdiri dari 
KSS, Kaur dan Staf. Kom.Prb/Mmg

Job Trainig Tebangan 2015
KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Bertempat di petak 26 F RPH Manjung  BKPH Parengan Se-

latan, Perhutani KPH Parengan menyelenggarakan Job Training te-
bangan 2015. Lokasi tersebut masuk dalam rencana  tebangan Jati 
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Dokter Hermina Sukmaningtyas

Raih Doktor Predikat 
Sangat Memuaskan
DOKTER Hermina Sukmaningtyas, M. Kes, Sp.Rad, berhasil 

meraih gelar Doktor dengan predikat sangat memuaskan, melalui 
ujian promosi Doktor Ilmu Kedokteran / Kesehatan pada Program 
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro di Semarang (23/2).

Istri dari Ahmad Arif, SE, MSi, Manajer Administrasi dan Umum 
Perum Perhutani KBM GDT I Jawa Tengah, ini memaparkan dis-
ertasi dengan judul, “Peran Pemeriksaan MRI DTI dan MT Dalam 
Mendeteksi Sklerosis Hipokampus pada Epilepsi Lobus Tempolaris 
Mesial Intraktabel dengan MRI Normal” kepada delapan orang pa-
kar kedokteran yang menjadi pengujinya.

Delapan tokoh “Yang Terhormat dan Amat Terpelajar” di dunia 
kedokteran tanah air kita ini, selaku Tim Penguji Ujian Promosi  Dok-
tor itu adalah: Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA (Ketua Tim); Prof. Dr. dr. 
Hardhono Susanto, PAK (K) selaku Sekretaris Tim; serta para ang-

gota terdiri Prof. Dr.dr. Ig. Riwanto, SpB-KBD; Prof.Dr.dr. H. Zainal 
Muttaqien, SpBS; Dr.dr. Jacub Pandelaki, SpRad (K); Prof.Dr.dr. 
Muh. Ilyas, SpRad (K); Prof. Dr.dr. Soeharyo Hadisaputro, Sp.PD, 
K-PTI, FINASIM; serta Dr. dr. Indra Wijaya, SpPA.

Ibunda dari ketiga putrinya: Natasha Media (Mahasiswa UGM 
Yogyakarta), Khansa Saffana (Mahasiswa FT Arsitektur Undip) dan 
Mutiara Rengganis (Siswa SMP) ini  akhirnya dapat mempertah-
ankan disertasinya sehingga lulus dengan index prestasi kumulatif 
(IPK) 3,66 dalam masa tempuh studi empat tahun 11 bulan, 21 

hari.
Ia merupakan Doktor yang ke 75 dari Program Pasca Sarjana 

Ilmu Kedokteran / Kesehatan Universitas Diponegoro, yang diketuai 
Prof. Dr.dr. Hardhono Susanto, PAK (K) dan juga Doktor ke 668 yang 
dihasilkan Universitas Diponegoro.  

“Sekarang anda juga sudah dapat sebutan dengan predikat San-
gat Terpelajar, karena telah berhasil pertahankan disertasi dengan 
baik sehingga  dapat menyandang gelar Doktor,” kata Prof. Dr.dr. 
Ig. Riwanto, SpB-KBD, selaku promotor sekaligus anggota Tim 
Penguji.

Penelitian original
Menurut Riwanto, hasil penelitian Hermina Sukmaningtyas 

Bersambung hal 22

SEPUTAR KPH

2015 seluas  6,3 
Ha, dengan  jumlah pohon 323, target  volume 741 M3. Adapun ren-
cana produksi total tahun 2015  sebesar 10.491 M3.

Kegiatan job training  yang dipimpin oleh Administratur Daniel 
Budi Cahyono juga dihadiri   Kepala Seksi Pengujian Kayu Devisi 
Regional Jawa Timur, Kepala Bidang K3 Disnaker Kab. Bojonegoro, 
perwakilan dari Dinas Perhutanan dan Perkebunan Kab. Bojone-
goro, dan perwakilan dari Dinas Pertanian Kab. Tuban. Hadir seb-
agai peserta Penguji Tk.I,  segenap Asper/KBKPH, KRPH,   Mandor 
Tebang, dan perwakilan LMDH.

Sebelum pelaksanaan pratek lapangan disampaikan  kebijakan-
kebijakan bidang produksi kayu 2015, khususnya penerapan per-
aturan PUHH terbaru dan materi K3. 

Selain pemberian materi juga dilakukan pembahasan melalui 
diskusi.

Dalam arahannya, Adm/KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono 
menyampaikan pentingnya kecermatan  teknis maupun administrasi 
dalam kegiatan tebangan agar diperoleh volume dan nilai kayu yang 
optimal. 

“ Operasional tebangan juga harus patuh pada aturan kes-
elamatan kerja agar seluruh sumber daya manusia yang terlibat 
terjamin keselamatannya mengingat bahwa tebangan merupakan 
aktivitas kerja yang beresiko tinggi,” katanya.

Kom.Prg/

MoU Bidang Datun
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek perhutani 

KPH Kediri dan Kejaksaan Negeri Trenggalek tandatangani per-
janjian kerjasama bidang  Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara/
Datun (3/2). 

Penandatangan dilakukan Administratur/KKPH Kediri, Maman 
Rosmantika S Hut dengan Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek 
Rudi Hidayat SH. 

Dalam sambtannya Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek Rudi 
Hidayat SH mengatakan kerja sama bidang Datun perlu terus diting-
katkan guna untuk memberi pelayanan hukum. 

“ Hari ini Kejaksaan Negeri Trenggalek menjadi mitra Perum 
Perhutani KPH Kediri dalam rangka untuk memberi perlindungan 
hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta bantuan hukum per-
data dan tata usaha negara guna untuk menyelamatkan aset-aset  
negara yang di kelola oleh Perum Perhutani KPH Kediri,” katanya.

Senebtara Administratur KPH Kediri Maman Rosmantika S Hut 
mengatakan kerjasama tersebut guna menimalisir kejahatan hutan 
yang di kelola Perum Perhutani. Kerja sama di bidang hukum menu-
rutnya juga harus terus tingkatkan guna memberi pendampingan 
hukum yang ada di Perum Perhutani. 

Kom.Kdr/Jufri
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PUSDIKBANG SDM

LUCY MARDIANA, akrab dipanggil 
dengan sebutan Bu Nana, sejak Februari 
2014 dipercaya memimpin sebuah lembaga 
prestisius di jajaran BUMN Perum Perhu-
tani. Yakni, Pusat Pendidikan dan Pengem-
bangan Sumberdaya Manusia (Pusdikbang 
SDM) yang terdapat di kota Madiun, Jawa 
Timur. Dalam sejarahnya, lembaga pent-
ing itu selalu dipimpin sosok pria dan baru 
kali ini seorang bergender perempuan 
mendapatkan kesempatan untuk membuk-
tikan kemampuannya. 

Dalam mengelola sebuah lembaga 
pendidikan, diperlukan sejumlah unsur sifat 
utama dari sosok pimpinannya. Yaitu yang 
cerdas, tegas dan trengginas (tangkas) 
serta memiliki nuansa kesabaran oleh pem-
bawaan suasana hatinya yang mengand-

ung nuansa watak lemah lembut.
Sejauh ini terlanjur diyakini banyak 

orang, bahwasanya karakter tegas dan 
trengginas serta cerdas adalah dominan mi-
lik sosok pria. Sedangkan sifat kelembutan 
dan kecermatan dalam bertindak dipercaya 
sebagai watak bawaan figure perempuan. 

Oleh karenanya menarik untuk disimak 
bagaimana kiprah lembaga Pusdikbang 
SDM Perhutani itu tatkala dipimpin oleh 
Lucy Mardiana, sosok perempuan yang 
juga dikenal memiliki reputasi kerja cerdas, 
tegas dan tangkas sepanjang perjalanan 
karirnya di jajaran Perum Perhutani.   

Sampai dengan wawancara ini dilaku-
kan (31 Desember 2014), terlihat sejumlah 
kemajuan signifikan telah berhasil dirintis-
upayakan disana. Selain pembenahan pola 

pendidikan dan pengajaran sebagai muatan 
substantive dari keberadaan fungsional 
lembaga ini. Juga serangkaian updating 
pengorganisasian internal maupun tata ke-
lola pemanfaatan asset propertinya secara 
muatan nilai bisnis.

“Ke depan, lembaga ini selain men-
jalankan fungsi pokoknya selaku pusat 
pendidikan dan latihan (Diklat) pekerjaan 
Perhutani, juga diharapkan mampu menjadi 
salah satu titik profit centre bagi perusa-
haan. Selain berupa usaha pemasaran 
tempatnya, juga sekaligus dapat menjual 
kegiatan diklat perhutanan untuk peminat 
umum,” ucap Lucy Mardiana.

Berikut ini petikan percakapan BINA 
bersamanya.

Anda dipercaya memegang kendali 
lembaga penting ini sejak Februari 2014, 
apa saja yang telah dilakukan, utamanya 
terkait perubahan nama lembaga dari 
semula disebut Pusdiklat  menjadi Pusdik-
bang SDM Perhutani?

Kalau dikaitkan dengan proses pen-
didikan, memang ada banyak hal yang 
perlu perubahan. Salah satunya yang telah 
kami lakukan adalah membuat proses FG 
(Focus Group) dengan divisi-divisi. Artinya, 
semua proses itu mengakomodir kebutuhan 
semua kompetensi yang ada di masing-ma-
sing divisi. Hal ini tentu saja terkait dengan 
struktur organisasi yang baru, dimana 
sudah ada pembagian yang jelas: antara 
kelola SDH, kelola bisnis dan supporting. 
Kalau yang dulu, itu semua tidak muncul 
karena lebih kepada teknis kehutanan saja. 
Sekarang ini, saya lakukan juga diklat-diklat 
yang berbasiskan bisnis. Seperti yang baru 
saja kami lakukan dengan “Markplus”, kita 
lakukan diklat (pendidikan dan pelatihan) 
basic knowledge bisnis, yang diikuti para 
General Manager (GM), Administratur Per-
hutani (Adm), Manajer dan pejabat Kepala 
tata Usaha  (KTU). Tujuannya agar para 
GM, Adm dan Manajer bisa membaca dari 
fluktuasi keuangan yang dia miliki. Artinya, 
mereka harus bisa melakukan inovasi agar 
struktur biaya yang ada tetap positif. Nah, 
di level KTU pun harus tahu. Supaya dia 
bisa menyajikan kepada manajemen, posisi 
keuangan yang sebenarnya seperti apa. 
Artinya kan antara pengelola keuangan 
dengan penggunanya bisa saling nge-link.

Lucy Mardiana, Kepala Pusdikbang SDM Perhutani :

Selain Kelola SDH 
Juga Fokus Mendidik Kelola Bisnis

Lucy Mardiana, Kepala Pusdikbang SDM Perhutani
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PUSDIKBANG SDM
Sebelumnya tindak pernah ada pola se-

rupkah di Perhutani, untuk mengurai urusan 
semacam itu?

Belum, karena dahulu unsur bisnis kan 
belum jadi acuan formal kemampuan SDM 
Perhutani. Melainkan masih berfokus kepa-
da pemahaman teknis kehutanan saja, yang 
dilakukan melalui kursus penjenjangan. 
Namun dalam masa sekarang, memberikan 
fokus pemahaman tentang berbisnis ini 
sudah menjadi kebutuhan utama kalau pe-
rusahaan ini mau tetap eksis.

Kapan tepatnya, anda telah menggan-
deng Markplus guna berikan pemahaman 
urusan bisnis seperti itu?

Berlangsung dalam bulan Nopember 
sampai Desember 2014. Ada delapan ang-
katan dengan peserta 30 orang per angka-
tan dan berlangsung masing-masing selama 
enam hari, dimana angkatan terakhir bera-
khir awal Desember lalu.

Menyampaikan pemahaman tentang 
berbisnis anda sebutkan sebagai langkah 
pertama. Kemudian langkah berikutnya ?

Langkah yang kedua, berkaitan dengan 
kebijakan Direksi Perhutani tentang serti-
fikasi hutan lestari. Dimana salah satunya 
adalah untuk mencukupi tenaga tenaga tek-
nis bersertifikat. Kemarin ini proses sertifika-
si dilakukan Perhutani dengan mengirimkan 
personilnya untuk mengikuti pendidikan di 
Pusdiklat Kehutanan Bogor. Namun, secara 
materi nampaknya kurang aplikatif bagi 
Perhutani. Karena materinya condong untuk 
teknis hutan alam di luar Jawa. Sehingga 
kami diminta oleh Direksi untuk menyeleng-
garakan kegiatan Diklat semacam itu se-
cara tersendiri, khusus untuk kebutuhan 
pengelolaan hutan Perhutani. Untuk itu 
kami sudah melakukan koordinasi den-
gan Direktorat Jenderal POK (Pendidikan 
dan Otorisasi Keahlian ?-red) dimana 
diarahkan untuk bekerjasama dengan 
Pusdiklat Bogor dan juga dengan BP2HP 
(Balai Pemantauan dan Peredaran Hasil 
Hutan Produksi) selaku penerbit kartu 
GANIS (tenaga teknis). 

Akhirnya dengan kami presentasikan, 
ternyata Pusdiklat Bogor berkenan untuk 
bekerjasama dengan Pusdikbang SDM 
Perhutani untuk membuat kurikulum 
silabus. Kemudian, setelah 30 hari para 
Widya Iswara kami bekerja sama den-
gan para sejawatnya di Pusdiklat Bogor, 
Alhamdulillah sekarang telah tersusun 
Kurikulum Silabus yang Lex Spesialis 
dan aplikatif untuk Perum Perhutani. Arti-
nya, sekarang kami bisa melaksanakan 
kediklatan dengan menyelenggarakan 
sendiri dengan supervisi dari Diklat Kehu-
tanan Bogor dan BP2HP yang menerbit-
kan sertifikatnya. Sedangkan para penga-
jarnya terdiri campuran (mix) antara para 
Widya Iswara Perhutani dengan Pusdiklat 
Bogor. Dimana para Widya Iswara Per-
hutani mengajarkan teknis pengelolaan 
hutan Perhutani sedangkan Widya Iswara 

Pusdiklat Bogor mengajarkan aspek kebi-
jakan  pengelolaan hutan secara umum di 
tingkat Departemen Kehutanan.

Memangnya ada perbedaan signifikan 
ya antara teknis yang diajarkan Pusdiklat 
Bogor dengan yang khusus dari Perhutani 
sendiri sehingga sampai perlu dibuat silabus 
khusus itu ?

Sebenarnya judulnya kami tidak boleh 
merubah karena sudah menjadi ketetapan 
melalui Permenhut (Peraturan Menteri 
Kehutanan). Tetapi isinya yang kemudian 
perlu ada penyesuaian. Misalnya, kalau 
bicara teknis persemaian tanaman jelas 
berbeda antara yang dilakukan Perhutani 
untuk kawasan hutan pulau Jawa dengan 
teknis persemaian untuk kawasan hutan 
luar Jawa. Sampai kepada teknis peneban-
gan kayu pun prosesnya berbeda antara 
yang dilakukan di hutan Jawa dengan di luar 
Jawa. Dimana perbedaan itu cukup signifi-
kan. Akhirnya itu yang menjadi salah satu 
unggulan kami, khususnya dalam rangka 
mensupport kebijakan Direksi Perhutani 
dalam upaya menyukseskan program serti-
fikasi Produksi Hutan Lestari (PHL).

Sudah selayaknya kalau Perum Perhu-
tani dapat senantiasa melakukan updating 
(pemutakhiran) kemampuan segenap SDM-
nya secara terpusat melalui lembaga yang 
sedang anda pimpin ini. Jadi, sekarang hal 
itu sungguh telah dilakukan ya?

Betul. Karena dari sisi efisiensi dan efek-
tivitas penyelenggaraannya juga dapat lebih 
baik. Untuk sekarang ini kami mendapatkan 
arahan untuk melakukan juga kegiatan 

Sertifikasi Profesi, berkaitan akan datang-
nya era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) 
dimana nantinya semua orang bisa masuk 
ke negeri ini dan berpeluang bekerja juga. 
Kepada mereka, calon tenaga kerja asing 
yang akan bekerja di sektor kehutanan 
maka kami menyediakan diri sebagai lem-
baga sertifikasinya.

Maksudnya, lembaga Pusdikbang SDM 
hutan Perhutani menjadi pemegang otoritas 
sertifikasi para ex patriat yang akan bekerja 
di Perhutani, begitu?

Betul. Namun kami tetap menginduk 
kepada direksi Perhutani. Mudah-mudahan 
kami segera mendapatkan lisensinya dari 
BNSP (Badan Nasional Standardisasi Pro-
fesi). Memang, tidak pernah sebelumnya 
Perum Perhutani menyediakan sertifikat 
profesi semacam ini kepada tenaga kerja 
asing. Sementara ini yang sudah kami ker-
jakan baru sebatas sertifikasi untuk para 
pekerja Perhutani sendiri. Khususnya bagi 
sejumlah tenaga kerja yang secara pengala-
man dipandang mumpuni dalam pekerjaan 
teknis tertentu tetapi secara ketentuan for-
mal tidak memungkinnya masuk Diklat. 

Para pekerja di lapangan, misalkan para 
tenaga mandor itukah yang anda maksud-
kan ?

Ya. Kemarin kami memfokuskan arah 
ini melalui kegiatan Uji Kompetensi profesi 
pada lima bidang pekerjaan teknis. Yaitu 
sadapan getah; persemaian tanaman; te-
bangan; perencanaan tanaman dan kemu-
dian satunya lagi pemeliharaan tanaman. 

Sugayo Jawama

Petugas dibagian entry data menunjukkan kartu peserta diklat yang didalamnya sudah 
te-record sumua data dari peserta diklat bersangkutan. 
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adalah original dan belum pernah dilakukan orang lain di tempat 
lain dunia ini.  

Hasil penelitian mengenai peran pemeriksaan magnetic reso-
nance imaging (MRI) diffusion tensor imaging (DTI) dan magneti-
zation transfer (MT) ini diharapkan dapat menyempurnakan hasil 
metode diagnostik yang sudah ada, sehingga dapat membantu 
kemajuan di dunia kedokteran. 

“Selama ini pada kasus penderita epilepsi yang MRI-nya normal 
dibutuhkan cara pengawasan dengan EEG Infractor yang cukup 
sulit dilakukan disini. Dengan demikian, dari hasil penelitian awal ini 
dapat terus dikembangkan untuk menjadi pedoman, baik nasional 
maupun di tingkatan internasional, menggantikan metode lama yang 
tidak mudah itu,” pintanya.

Electro encephalography (EEG) adalah sebuah tindakan pemer-
iksaan penunjang yang berbentuk rekaman gelombang elektrik sel 
saraf otak yang berfungsi untuk mengetahui adanya gangguan fisi-
ologi fungsi otak. 

Pada pasien penderita epilepsi, para dokter akan terlebih dulu 
memastikan tingkatan dan letak kerusakan otak yang terganggu 
fungsi fisiologinya sebelum memutuskan sebuah tindakan operasi 
medis. 

Hasil penelitian dokter Hermina Sukmaningtyas ini menunjukkan 
peranan suatu alat detektor (MRI DTI dan MT) dalam medeteksi le-

tak gangguan fisiologis otak itu secara akurat dan lebih cepat. 
Sugayo Jawama  

Hermina Sukmaningtyas berfoto bersama Achmad Arif, Anggar 
Widiyatmoko serta Transtoto Handadhari. 

Polhut Latihan Bela Diri
KPH SUKABUMI DIVRE JANTEN
Berbagai kegiatan diprogamkan KPH Sukabumi untuk mening-

katkan kemampuan diri secara fisik dan mental anggota Polhut KPH 
Sukabumi.  Salah satunya adalah latihan ketangkasan bela diri jenis 
judo. Pelatihnya tidak tidak bukan adalah  yang  Pabin Polhutan 
KPH Sukabumi AKP M Saepul Rahman dan Danru Polhutan Yahya..  
Latihan bela diri diselenggarakan tiap hari Jumat usai apel dan se-
nam bersama karyawan, pukul 9.00 WIB – 10 WIB. 

 “Ini merupakan instruksi Adm Sukabumi Ir Wijanarko, M.Si ke-
pada Ketua Korkam KPH Sukabumi Agus Soleh,S.Hut,” jelas Kepala 
Urusan Komunikasi KPH Sukabumi Sri Herlina kepada BINA di kan-
tor KPH Sukabumi (3/3)

Dalam kesempatan terpisah Ketua Korkam KPH Sukabumi 
Aguis Soleh menjelaskan tujuan latihan bela diri untuk membekali 
anggota Polhut KPH Sukabumi kemampuan bela diri terutama  
berkaitan dengan tupoksinya  dalam melaksakan  pengamanan 
hutan. “Untuk bekal mereka di lapangan, “ jelasnya.

Selain  itu, lanjut Agus Soleh,   untuk menumbuhkan sikap keber-
samaan dalam kerja (team work) serta mempererat hubungan atau 
komunikasi antara Polhutan, Danru, Korkam, dan Pabin, “Untuk 
menumbuhkan kekompakan dan kebersamaan,” tandas Waka KPH 
Sukabumi bagian Barat.

Sebagaimana latihan PBB, yang merupakan menumbuhkan si-
kap loyal terhadap pimpinan dimana saat dikomando, harus mengi-

kuti komandan 
pasukan. Jika 
k o m a n d a n 
komando be-
lok kiri, maka 
pasukan belok 
kiri; komando 
belok kanan, 
maka pasukan 
belok kanan. 
S e m u a n y a 
satu padu, 
kompak, dan 
kebersamaan. 

Latihaan PBB diselenggarakan tiap hari senen usai apel bagi.
Suasana latihan itu sendiri yang sudah tiga bulan berjalan  cu-

kup  memberi citra positif terhadap eksternal ketika  melihat kegiatan 
tersebut. Ini  menandakan bahwa KPH Sukabumi mempunyai pra-
jurit yang siaga untuk pengamanan hutan di garda terdepan. “Paja-
batnya boleh ganti.  Tapi latihan bela diri harus tetap berlanjut, siapa 
pun yang jadi pimpinan KPH  Sukabumi, nanti,” pesan Agus Soleh 
kepada Danru Polhutmob KPH Sukabumi, Yahya. 

n DANA CSR UNTUK BANGUN RUANG  BELAJAR
Perum Perhutani KPH Sukabumi juga memiliki tanggung jawab 

sosial terhadap masyarakat desa hutan. Berkaitan hal itu, Wakil 
Adm/KSKPH Sukabumi bagian Barat, Agus Soleh, S.Hut menye-
rahkan dana CSR sebesar Rp 99 juta kepada pengurus Madrasah 
Tsanawiyah Cidahu Kec Cibitung Kab Sukabumi (24/2/2015). Dana 
tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan ruang  belajar.

Dalam acara  tersebut,  selain dihadiri  jajaran  pejabat KPH 
Sukabumi, juga dihadiri pejabat Muspika Kec Cibitung, dan tokoh 
masyarakat Cidahu serta  pengurus Yayasan Khoirul Anwar yang 
menaungi Madrasah Tsanawiyah. Masyarakat desa Cidahu bersing-
gungan bersinggungan langsung dengan RPH Karangbolong BKPH 
Jampang Kulon. Madrasah Tsanawiyah Cidahu memliki  sebanyak 
350 siswa yang note bene merupakan putra-putri anggota LMDH 
Rimba Makmur.

Agus Soleh berpesan kepada masyarakat desa Cidahu agar 
mengawal pemanfaatan dana tersebut yang akan digunakan un-

tuk membangun 
ruang belajar. 
Dalam kesem-
patan itu, Waka 
KPH Sukabumi 
mengajak pula 
masyarakat un-
tuk aktif terhadap 
keamanan hutan 
dan kelestar-
ian lingkungan 
hidup. 

Kom.Skm/
MU
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Bantuan Sekolah untuk 
Masyarakat Baduy Luar
KPH BANTEN DIVRE JANTEN
Perum Perhutani Banten bekerjasama dengan Dinas Pendidi-

kan Kabupaten Lebak dan  Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan 
Bersama Masyarakat (FK-PHBM) Kecamatan Cimaria  membangun  
bangunan keaksaraaan  fungsional Baduy Luardi  wilayah hutan 
Petak 20a Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Cileles Bagian Kesat-
uan Pemangkuan Hutan (BKPH) Rangkasbitung Perhutani Banten, 
Desa Sudamanik Kecamatan Cimaria Kabupaten Lebak.  Sabtu.

Bangunan yang merupakan bantuan Dana Bina Lingkungan 
Kantor Pusat Perhutani diresmikan oleh Kepala Biro Kelola Sosial 
Perhutani Kantor Pusat, Purwanto dapat  menampung 80 0rang 
Suku Baduy luar untuk belajar membaca, menulis dan berhitung.

Acara dihadiri oleh Perum Perhutani, Dinas Kehutanan Kabupat-
en Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Tokoh masyarakat 
Kecamatan Cimaria dan Masyarakat Baduy Luar.

Kepala Biro Kelola Sosial Kantor Pusat Perhutani, Purwanto 
mengatakan bahwa Perum Perhutani dalam mengelola hutan meng-
gunakan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 
mulai dari persemaian hingga tebangan.

“Kegiatan pembangunan fasilitas keaksaraan fungsional ini 
dibiayai dari Bina Lingkungan dan diharapkan merupakan program 
yang berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada tahun 2014 saja, 
dengan catatan ada dukungan dari pihak Pemda karena ini meru-
pakan kewajiban kita bersama” harapannya.

Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(FK-PHBM) Kecamatan Cimaria, eman sebagai pelaksana me-
nyatakan bahwa pada tahun 2011 sudah ada kegiatan keaksaraaan 
fungsional seperti ini bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabu-
paten Lebak dengan jumlah siswa 20 orang dan dari 20 orang, 18 
orang sudah bisa membaca, menulis dan berhitung.

“Untuk tahun 2014 ini merupakan program Perum Perhutani 
dengan target siswa sebayak 80 orang dan sampai saat ini sudah 
mendaftar sebanyak 54 calon siswa.  Harapannya agar pembe-
lajaran ini bisa diakui oleh pemerintah sebagai program paket A” 
tambahnya.

Kom.Btn/Pepi

Bersama Masyarakat 
Amankan Hutan

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Jajaran Polisi Hutan Mobil (Polmob) Perum Perhutani KPH Bon-

dowoso bersama aparat Polisi Sektor Sumber Malang Besuki Situ-
bondo menggelar patroli dan operasi gabungan di wilayah tenurial 

Desa Alas Tengah RPH Sumber Malang BPKH Besuki pada Sabtu 
pagi (14/2). 

Patroli gabungan sekaligus pembinaan masyarakat yang dip-
impin oleh Perwira Pembina (Pabin) KPH Bondowoso, H Udin  
Safrudin MSi tersebut dilakukan terkait dengan upaya peningkatan 
keamanan kawasan hutan dan sebagai bentuk pendekatan per-
suasif kepada masyarakat mengingat tingginya tingkat kerawanan 
pencurian kayu hutan dari wilayah Desa Alas Tengah. Pembinaan 
dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut 
berpartisipasi dalam menjaga keamanan kawasan hutan. 

Pihak Perhutani optimis bahwa kerawanan akan berkurang 
karena selama ini warga masyarakat sudah dilibatkan sebagai 
mitra Perhutani khususnya dalam mengelola kawasan hutan. Ke 
depan hanya dibutuhkan pendekatan dan komunikasi berjenjang 

yang lebih intensif sebagai bentuk keseriusan Pihak Perhutani men-
gamankan kawasan negara sebagai asset negara. 

Cek eks lokasi banjir Desa Sempol
Sementara itu dilaporkan dari KPH Bondowoso, terkait untuk 

penganggulangan banjir bandang yang terjadi di Desa Sempol, 
Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso belum lama ini, jaja-
ran Perhutani KPH Bondowoso, Dandim 0822 Bondowoso, Kepala 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bon-
dowoso dan Kapolres Bondowoso bersama-sama meninjau kembali 
lokasi bencana banjir bandang tersebut (14/2). 

Peninjauan ke lokasi eks banjir tersebut ditujukan untuk melaku-
kan cek lokasi sekaligus mencari solusi bersama sebagai antisipasi 
terjadinya banjir di masa mendatang.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bahwa banjir yang 

terjadi pada Minggu siang (1/2) silam tidak menimbulkan korban jiwa 
namun menyebabkan 48 rumah warga tergenang air dan merusak 
fasilitas umum seperti tandon, pipa saluran air bersih dan selokan.
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Hasil peninjauan lapangan menunjukkan bahwa curah hujan 

yang sangat tinggi, kondisi topografi yang cekung,  minimnya sal-
uran pembuangan air dan tidak adanya sungai disinyalir menjadi 
penyebab aliran air hujan mengalir ke daerah yang permukaannya 
lebih rendah dengan membawa serta material pasir dan lumpur se-
hingga sempat melumpuhkan akses jalan utama dari Bondowoso 
ke Kawah Ijen

Mengingat hal tersebut maka dalam waktu dekat akan diadakan 
koordinasi lanjutan bersama stakeholder terkait dengan rencana 
membangun saluran pembuangan air supaya tidak meluap ke ja-
lan.

Sedangkan untuk internal Perhutani, Ir Damanhuri, Administra-
tur KPH Bondowoso menyatakan akan memastikan dilakukannya 
pengkayaan tanaman untuk meningkatkan daya dukung kawasan 
Perhutani sebagai daerah tangkapan air. 

Kom.Bdo/Veni

Bersama Bupati Hijaukan 
Komplek Museum Semedo

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG 
Perhutani KPH Balapulang, KPH Pemalang dan KPH Pe-

kalongan Barat bekerjasama dengan Pemkab Tegal bersama Kodim 
0712 Tegal menanam tanaman 1000 tanaman buah di Kawasan 
Perlindungan Setempat (KPS) komplek Museum Purbakala Sem-
edo Kedungbanteng kabupaten Tegal (21/2). Penanaman di lakukan 
tiga KPH tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Tegal Ki Enthus 
Susmono.

Tepatnya di petak 28 Resort Pemangkuan Hutan Dukuhtaban 
BKPH Kedungjati KPH Pemalan, Bupati Tegal bersama Muspida 
dan Perhutani tersebut bertujuan untuk menambah koleksi tanaman 
buah dan mempromosikan Museum Purbakala Situs Semedo. 

Bupati berpesan agar hutan di wilayah kabupaten Tegal tetap 
lestari, jangan ada lagi penebangan liar yang merugikan masyara-
kat sendiri, perinsipnya masyarakat agar tetap peduli lingkungan 
dengan menjaga hutan untuk kesejahteraan masyarakat dan fungsi 
ekologi sumber oksigen, Imbuh Enthus.

Adm/KKPH Pemalang, Rukman Supriyatna memaparkan bahwa 
hutan di komplek situs Purbakala Semedo menjadi kewenangan 
Pemkab Tegal, akan tetapi lokasinya di kawasan hutan negara turut 
KPH Pemalang. 

“ Mari kita jaga kelestarian untuk kelangsungan hidup masyara-
kat desa sekitar. Kami menanam 1000 pohon buah antara lain 
mangga, rambutan durian dan lain lain bersama Muspida kabupaten 
Tegal dan Kodim 0712 Tegal supaya ada daya tarik tersendiri,” ujar 

Rukman.
Sementara Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban menambah-

kan bahwa dalam  rangka pembangunan ekosistim hutan baik 
hutan rakyat maupun hutan negara, masyarakat diajak untuk gemar 
menanam. 

“ Satu orang minimal empat pohon yang ditanam,” katanya di-
mana dengan penanaman tersebut dapat menjaga ketersediaan air, 
serta kesuburan tanah yang bertujuan membantu proses produksi 
pertanian berkelanjutan.  Kom.Bpl.Djuli.K

Kodim Ikut  Sukseskan 
Swasembada Pangan

KPH BALAPULANG  DIVRE JATENG
Kodim 0712 Tegal bersama Perhutani KPH Balapulang men-

gajak petani hutan meningkatkan hasil panen palawija surplus dari 
tahun sebelumnya. Seiring program presiden Jokowi, Indonesia 
harus surplus swasembada pangan tiga tahun kedepan, Dandim 
0712 Letkol Inf. Jefson Marsino Simanjuntak melalui Kasdim 
Mayor Inf Yuli Setiyono merencanakan penanaman palawija yang 
akan datang pihaknya akan menerjunkan anggota Kodim, Babinsa 
koramil dan para danramil bila perlu ikut pegang cangkul membantu 
petani menanam. 

Yuli menegaskan Prajurit TNI dalam hal ini sebagai tenaga 
pendamping dilapangan dan dia berharap panen setelah adanya 
pendampingan dari TNI akan meningkat dibanding panen sebe-
lum adanya pendaampingan TNI. Pihaknya juga akan mengajak 
bekerjasama dengan Balapi Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan 
(BPPT) UPTD Kecamatan  sebagai tenaga ahli dilapangan, sedang-
kan Perhutani penyedia lahan. Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban 
didampingi Wakilnya  Mugni  memaparkan lokasi yang ditanam 
warga masyarakat Desa Hutan bersama TNI  di petak 137 a, RPH 
Songgom, BKPH margasari, KPH Balapulang seluas 18 Ha. Lahan 
tersebut ditanami jagung, kedelai, padi gogo dan cabai merah. Petak 
tersebut merupakan lokasi Rencana Tehnik Tahunan (RTT) tanaman 
tahun 2016, yang berarti petani bisa menggarap lahan sebelum ad-
anya tanaman pokok dan setelah ada tanaman pokok bisa berkolab-
orasi tumpang sari dibawah tegakan sesuai aturan Perhutani.

Terpisah Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Kehutanan, 
Ir Khofifah, MM saat memberikan motivasi kepada dua puluh empat 
LMDH dan  Kepala Desa di wilayah hutan Kabupaten Tegal di ru-
ang Aula KPH mengapresiasi kegiatan yang di rancang Kodim dan 
Perhutani. Khofifah berjanji akan membantu pupuk bersubsidi yang 
direncanakan Kodim dan Perhutani sesuai RDKK. K

eberhasilan pembangunan Desa sekitar hutan tak terpisahkan 

Kunjungan di lokasi tanaman palawija petak 137a RPH Song-
gom, BKPH Margasari, KPH Balapulang.

Adm KPH Balapulang Isnin Soiban bersama Bupati Tegal En-
thus Susmono.
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tiga unsur, yaitu Kepala Desa, KRPH atau Mantri dan LMDH. Tiga 
kunci ini harus bersatu padu agar dana sharing yang telah LMDH 
terima dipergunakan untuk kemajuan Desanya masing masing. 

“ LMDH bisa minta ijin kepada Pak Mantri untuk mengelola dan 
mengolah lahan Hutan Pangkuan Desa untuk memanfaatkan lahan 
baik yang ada tegakan tanaman pokok, maupun calon lahan pena-
naman yang bisa ditumpangsari tanaman palawija untuk menambah 
pendapatan warga desa sekitar hutan. Tapi tentunya harus patuh 
pada aturan perhutani,” kata khofifah.

Tanaman tebu sarang babi hutan
Sementara itu Kepala Desa Margaayu Kecamatan Margasari, 

Fatchuroji menjelaskan bahwa di lokasi petak 137c, 138, dan 140a 
dan sekitarnya adalah kawasan hutan yang ditanami tebu oleh ma-
syarakat Songgom yang dikuasai beberapa orang juragan.

“ Saya berharap supaya jangan ditanam tebu karena tebu 
adalah sarang babi hutan yang merusak tanaman palawija, babi 
senang makan cacing pada akar tanaman palawija yang mengaki-
batkan gagal panen hingga merugikan petani. Saya dengar di dae-
rah Paguyangan banyak ternak dan lahan pertanian yang diserang 
hama babi hutan. Kami berharap untuk mengantisipasi masuknya 
babi ke Desa kami di Margaayu supaya tebu jangan ditanam di lo-
kasi hutan,” pinta Fatchuroji.

Kom.Blp/Djuli K

Ajari Anak Tanam Pohon
BANYUMAS TIMUR, PERHUTANI (31/1)
PLKM Boarding School  “Mbangun Desa”  gandeng Perum 

Perhutani KPH Banyumas Timur dan PT ABP Temanggung men-
gadakan kegiatan Program Pelestarian Sumberdaya Hutan dengan 
ajari  tanam pohon pada  murid SD kelas 1 dan 2 se UPK Pekuncen 

Kabupaten Banyumas akhir Januari 2015 lalu. 
Tim yang terdiri dari Boarding School “ Mbangun Desa “ dengan 

pengelola Muh. Adib beserta anak didiknya, Perwakilan Pejabat Pe-
rum Perhutani KPH Banyumas Timur  dan kepala UPK beserta staf 
terlihat bersemangat untuk membagikan bibit ke tujuh sekolah di ke-
camatan Pekuncen.Para murid terlihat sangat antusias saat melihat 
datangnya rombongan pembawa bibit.

Bibit yang telah dibagikan diharapkan ditanam dilahan pribadi 
milik siswa, entah itu di pekarangan rumah ataupun dikebun masing-
masing, Namun demikian bukan berarti bibit yang telah dibagikan 
dan ditanam nantinya akan dibiarkan terbengkelai begitu saja, dari 
pihak Boarding School “ Mbangun Desa “ dan Perum Perhutani akan 
selalu monitoring perkembangannya.

Program Kegiatan Pelestarian Sumberdaya Hutan bagi murid 
Sekolah Dasar ini merupakan program pendidikan lingkungan, ber-
tajuk  “ Belajar menanam Ujian memanen “ yang maksudnya keg-
iatan yang diikuti murid kelas 1 dan 2 SD ini tiap anak dapat bantuan 

10 bibit pohon sengon, dalam kurun waktu lima atau enam tahun 
bibit pohon siap panen, bisa dijual untuk biaya pendidikan yang 
kerap menjadi kendala klasik dalam dunia pendidikan. 

Kom.BmsT/Lita.

Perhutani-Pemkab Teken 
PKS Wadug Gongseng

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Bupati Bojonegoro, Suyoto tandatangani Perjanjian Kerjasama 

(PKS) Penggunaan kawasan hutan untuk sarana dan prasarana 
(access road) dalam rangka pembangunan waduk Gongseng den-
gan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bojone-
goro (23/2).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin dalam sambutannya 
menyampaikan dengan ditandatanganinya PKS Waduk Gonseng 
tersebut berharap dapat menjawab opini publik yang selama ini me-
nilai Perhutani terkesan mempersulit proses perijinannya, padahal 
proses birokrasinya sendiri yang membutuhkan waktu lama.

“ Kita harus mengikuti aturan secara prosedural terkait dengan 
pengunaan lahan dalam kawasan hutan karena Perhutani hanya 
sebagai penggelola hutan sedangkan yang berwenang dalam men-
gambil kebijakan dan keputusan dalam perijinan penggunaan dalam 
kawasan hutan adalah Kementerian Kehutanan,” katanya. 

Sementara itu Bupati Bojonegoro, Suyoto menyambut positif 
Perjanjian kerjasama tersebut dan hari itu juga Suyoto membuat Tim 
suksesi pembangunan waduk Gongseng yang terdiri dari Pemerin-
tah Kabupaten Bojonegoro, Perhutani, Balai Besar Bengawan Solo, 
dan PT. Hutama Karya (HK).

Pelatihan lalu-lintas
Dari tempat terpisah dilaporkan KPH Bojonegoro guna memaha-

mi teknik pengaturan lalu lintas, enam karyawan petugas jaga kantor 
Perum Perhutani KPH Bojonegoro ikuti pelatihan lalu lintas Patroli 
Keamanan Kantor (PKK) bersama petugas Satlantas Bojonegoro di 
halaman kantor KPH. 

Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir. Erwin, MM berharap dengan 
diadakannya pelatihan tersebut para karyawan atau petugas jaga 
yang telah dilatih PKK nantinya mampu melaksanakan kegiatan 
pengaturan lalu lintas untuk membantu rekan – rekannya dalam 
menyebrang, baik berangkat maupun ketika pulang dari  kerja.

Sementara itu Kanit Dikyasa Satlantas Bojonegoro, AKP Supar 
Noto beserta anggotanya memberikan materi pelatihan 12 gerakan 
pengaturan lalu lintas.

 Kom Bjr/Rafik.
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Suplai Bibit JPP Ke KPH Lain
KPH BLORA DIVRE JATENG
Perum perhutani KPH Blora dalam pengelolaan sumber daya 

hutan khususnya bidang tanaman dalam memenuhi kebutuhan bibit 
jati telah memiliki lokasi persemaian untuk pengembangan bibit jati 
JPP stek pucuk dan rimba.

Lokasi persemaian yang terletak di petak 56c RPH Jembangan 
BKPH Kalonan dengan luas lokasi persemaian 4,80 Ha dalam tahun 
2014 telah membuat bibit jati JPP stek pucuk sebanyak 1.050.000 
plances dengan alokasi distribusi bibit untuk kebutuhan KPH Blora 
sebanyak 336.716 plances, sedangkan untuk suplai bibit ke KPH 
lain sebanyak 713.284 plances. Suplai tersebut diantaranya disalur-
kan ke KPH Mantingan 376.227 plances, KPH Pati 221.419 plances 
dan KPH Purwodadi 115.638 plances. Sedangkan untuk jenis rimba 
persemaian KPH Blora telah membuat 168.820 plances untuk kebu-
tuhan KPH Blora sendiri.

Rencana pembuatan persemaian bibit jati JPP stek pucuk dan 
rimba tahun 2015 Perum Perhutani KPH Blora telah merencanakan 
pembuatan bibit sebanyak 832.433 plances jenis jati JPP stek pucuk 
dan 144.861 jenis rimba.

Sementara untuk rencana alokasi pendistribusian bibit jati JPP 
stek pucuk pada 2015, untuk kebutuhan KPH Blora sebanyak 
217.765 plances, sedangkan untuk alokasi pendistribusian ke KPH 
lain diantaranya untuk KPH Mantingan sebanyak 323.878 plances 
JPP.SP dan KPH Randublatung sebanyak 290.790 plances JPP.SP, 
sedangkan untuk bibit jenis rimba sebanyak 144.861 plances untuk 
kebutuhan KPH Blora sendiri.

Secara fisik bibit JPP stek pucuk maupun rimba yang dihasilkan 
dari persemaian Perhutani KPH Blora sudah memenuhi standart 

kualitas sehingga siap ditanam dilahan hutan pada bulan Nopem-
ber atau saat musim tanam.     
   Kom.Blr/Teguh

Operasi Gabungan 
Tangkap Pelaku Ilog
KPH BLITAR DIVRE JATIM
Operasi pengamanan Hutan dilakukan oleh Polisi Hutan Divre 

Jatim bersama jajaran Polisi Hutan KPH Blitar pada 4 Pebruari 2015 
petugas berhasil menangkap seorang tersangka bernama Heru Pur-
nawan (27 Tahun) dengan  alamat Desa Pucanglaban, Kecamatan 
Pucanglaban,Kabupaten Tulungagung. Dari tangan tersangka 
berhasil diamankan  barang bukti berupa sepeda motor, satu buah 
gergaji tangan, satu buah sabit dan kayu bukti 11 batang.   

Kejadianya berawal saat melaksanakan tugas patroli pen-
gamanan hutan menjumpai seorang sedang membawa kayu gelon-
dong jenis jati dengan alat angkut sepeda motor. Barang bukti kayu 
curian tersebut diperkirakan dari hasil menebang di petak 53 U, ma-
suk wilayah hutan RPH Pucanglaban, BKPH Kalidawir masuk Desa 
Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. 
Tersangka dan  barang bukti kemudian diserahkaan ke Polres Tu-
lungagung. Dari kejadian itu, tersangka dapat dikenai pasal 83 Ayat 
(1) huruf b Jo pasal 12 huruf b Jo Ayat (2), dan/atau pasal 83 Ayat 
(1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2013 
tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Beberapa waktu lalu, anggota Polhuter BKPH Sumberpucung 
dipimpin langsung oleh KBKPH Sumberpucung Andry Wahyu Tri, 
bersama anggota Polsek Kalipare berhasil juga mengamankan 
seorang tersangka bernama Tono , satu buah truk dengan No Pol N 
8737 UD dan memuat kayu hasil hutan tanpa disertai surat sahnya 
hasil hutan  sejumlah 79 batang.

Peristiwa penangkapan terjadi pada 3 Jaqnuari 2015 pukul 

10.00 WIB, saat melaksanakan tugas patroli rutin pengamanan 
hutan di petak 87 D kelas hutan bagian hutan Kesamben, masuk 
wilayah hutan RPH    Kalipare, BKPH. Sumberpucung, KPH Blitar. 

Administratur/KKPH Blitar Ir Haris Suseno MM menyampaikan 
terima kasih kepada Polhut Divre, Polhut KPH Blitar dan Polhuter 
BKPH Sumberpucung yang sigap, cepat dalam mengamankan as-
set Perusahaan dan mengamankan tersangka beserta barang bukti 
yang langsung diserahkan kepada pihak yang berwajib. 

Kom.Bltr/Romi 

Bersama F-HIPPA
Tanam Bambu

BANYUWANGI BARAT DIVRE JATIM
Untuk menjaga  lingkungan dan mempertahankan sumber mata 

air, bertempat di petak 45 k RPH Gunungsari BKPH Glenmore di-
laksanakan penanaman disekitar mata air sebanyak seribu pohon 
bambu ditanam di daerah tersebut. Lebih dari 80 persen wilayah 
BKPH glenmore terdiri dari pohon pinus, namun kebanyakan 
wilayah di daerah sungai dan mata air disana lebih banyak ditanam 
rumpun bambu.

Bahkan dari mata air tersebut tidak hanya digunakan untuk 
daerah sekitar hutan saja, namun mengairi lahan pertanian hingga 
daerah Muncar dan Tegaltlimo. Diawali tahun yang masih musim 
penghujan Perhutani BanyuwangI Barat bersama Federasi Him-
punan Petani Pemakai Air (F-HIPPA) melaksanakan penanamna 
seribu bibit bambu di kawasan hutan sekitar mata air dan sungai.

Administratur/KKPH Banyuwangi Barat, Adi Winarno, S.Hut MM. 

Pemeliharaan bibit jati JPP stek pucuk pada bedeng shading 
area.
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mengatakan pihaknya Perhutani Banyuwangi Barat akan memfasili-
tasi pihak mana saja yang mau bersama-sama mengaja keberadaan 
mata air serta melestarikan hutan, dalam hal ini menanam pohon. 

“ Ini baru pertama kali, Perhutani Banyuwangi Barat menanam 
pohon bersama dengan masyarakat HIPPA dan di luar ruang lingkup 
Perhutani”, ujar Adi. 

Dalam kesempatan yang sama, selain menanam pohon bambu, 
juga dilaksanakan kerjasama antara Perhutani Banyuwangi Barat 
dengan Federasi Himpunan Petani Pemakai Air (F-HIPPA) untuk 
pelestarian hutan di sekitar mata air, harapannya mata air terjaga 
sehingga kebutuhan manusia akan air tetap terpenuhi.  

Kom.Bwi Barat/Adi Raharjo

Sosialisasi Masyarakat 
Peduli Api (MPA)

KPH BANYUWANGI SELATAN  DIVRE JATIM
Mengatisipasi datanganya musim kemarau Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Timur menggandeng Perhutani Banyuwangi Selatan, 
Banyuwangi Barat, Banyuwang Utara, Pemkab. Banyuwangi, 
Pemkab Situbondo, Camat, Kepala Desa sekitar hutan dan Lemba-
ga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mengadakan Rapat koordinasi 
dalam rangka sosialisasi Gerakan Satu Desa Masyarakat Peduli Api 
(MPA) tahun 2015 di Aula Perhutani Banyuwangi (25/2).

Acara rapat koordinasi dalam rangka sosialisasi Gerakan 
Satu Desa Masyarakat Peduli Api (MPA) tahun 2015 tersebut di-
buka oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Ir. Gatot 
Soebetiono,MS. Dikatakan Gatot bahwa diadakannya kegiatan 
Sosialisasi tersebut guna  memberikan tambahan wawasan agar 
dalam pemerintah Daerah kabupaten hingga ke tingkat Desa dan ja-
jaran Perhutani serta Taman Nasional Baluran Taman Nasional Alas 
Purwo untuk selalu siap, sigap dan waspada dalam menghadapi 
musim kemarau mendatang.

Ditekan Gatot agar semua pihak memahami akan pentingnya 
menjaga dan melestarikan alam dan selalu pro aktif memberikan 
pemahaman dan pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan ten-
tang penanggulanagn bahaya kebakaran hutan dan lahan.

, “ Ayo warisi anak cucu kita dengan mata air jangan tinggali 
anak cucu kita dengan air mata,” pesan Gatot.

Acara Sosialisasi tersebut diisi dengan pemaparan materi ten-
tang Pengendalian Kebakaran hutan bersama masyarakat oleh 
Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan, Ir. Agus santoso MP. Di-
katakan Agus bahwa KPH Banyuwangi Selatan sudah membentuk 
Satgasdamkar yang beranggotakan dari LMDH guna antisipasi ter-
jadinya kebakaran hutan dan meminta kepada semua pihak bahwa 
hutan mempunyai 3 aspek yang harus berjalan seimbang yakni 
aspek ekologi, ekonomi dan sosial,paparnya sebelum mengakhiri 
paparannya.

Pemateri lain oleh Kabid PKHKA Dishut Jatim Ir. I Nyoman 
Widana, M.Si yang menjelaskan pemahaman pada masyarakat 
akan pentingnya menjaga alam dan ekosistemnya termasuk men-
jaga hutan dan lahan dari kebakaran hutan. Karena dampak keba-
karan hutan dapat memutus mata rantai ekosistem lingkungan.

Kom.Bwi.S/Didik Nurcahyo

Tanaman Tumpangsari 
Segera Dipanen

Upaya KPH Banyuwangi Selatan untuk mendukung program 
pemerintah dalam ketahanan pangan akan segera terealisasi. Pas-
alnya lahan seluas 1.430,2 ha kawasan hutan telah ditanami tana-
man jenis padi, kedelai dan jagung yang merupakan jenis pertanian 
untuk pangan yang ditaman bersama atau di dalam denga tanaman 
kehutanan. 

Tanaman tumpangsari yang merupakan tanaman ketahanan 
pangan tahun 2015 seluas 1.430, 2 ha yang diperkirakan akan 
memasuki masa penen sekitar bulan Maret hingga April mendatang 
tersebut berada tersebar di wilayah KPH Banyuwangi Selatan yang 

terbagi di tujuh wilayah BKPH dengan rincian untuk jenis komoditi 
padi seluas 601,7 ha, kedelai 308,3 ha dan jagung 520,2 ha dengan 
jumlah petani hutan sebanyak 5.611 orang.

Kepada jajarannya mulai Asper hingga mandor, Administratur 
KPH Banyuwangi Selatan, Ir AgusSantoso MP mengatakan bahwa 
kegiatan keberhasilan tanaman kehutanan dan keberhasilan ketah-
anan pangan harus didukung dan disukseskan.

“ Karena kita diamanati oleh Negara untuk mengelola hutan 
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dengan tetap dengan 3 aspek yang harus berjalan seimbang yakni 
aspek ekologi, sosial dan ekonomi, “ ujar Agus.

Menurunnya luas lahan pertanian milik masyarakat akibat 
pesatnya pembangunan, baik pembangunan industri, pemukiman 
dan lain sebagainya yang sulit untuk dihindari adalah merupakan 
problem bagi pemerintah untuk mengatasi dan mencari solusinya. 
Dalam kondisi ini Perum Perhutani mampu menjawab permasala-
han tersebut melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) menjadi jawabannya. 

“ Dengan pola PHBM inilah masyarakat sekitar hutan yang ter-
gabung dalam LMDH dilibatkan dalam mengelola hutan sekaligus 
masyarakat diuntungkan dari segi ekonomi dengan hasil panen 
yang didapatkan atas tanaman tumpangsari tersebut,”  jelas Agus 
dalam arahannya. 

Kom.Bwi Selatan/Didik N

Menanam Bersama 
Awali Kinerja 2015

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Mengawali kinerja 2015 KPH Lawu Ds melakukan penanaman 

pohon bersama di petak 126 kawasan hutan di wilayah BKPH Pono-
rogo Timur, RPH Bungkal. Sekitar 200 peserta terlibat dalam acara 
tanam bersama itu yang terdiri dari DPD Sekar, DPC SP2P, LMDH 
Tani Rukun Desa Cepoko dan Dharma Wanita Persatuan KPH Lawu 
Ds (17/1).

Tampak terlibat dalam acara tanam bersama Ketua DPW 
Sekar,  Erik Alberto, Ketua DPD Sekar, Choirul Huda, DPC SP2P,  
Adi Nugroho dan Soedono, Ketua Dharma Wanita Persatuaan Ny 
Rifa Sugiharto dan segenap Asper, KRPH, Mandor serta karyawan/
karyawati Perhutani Lawu Ds. 

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang Sugiharto Msi dalam 
sambutannya mengajak semua peserta dan masyarakat agar 
melestarikan hutan demi anak cucu. Ia juga berharap supaya ada 
tindak lanjut supaya hutan tetap bisa memberi kontribusi kepada 
masyarakat serta perusahaan.

Kepada dua serikat pekerja Perhutani, Sekar dan SP2P ia 
meminta agar supaya bisa mengupayakan tempat pembibitan tana-
man. Baik pembibitan berupa buah-buahan atau tanaman lain yang 

berguna bagi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat men-
ciptakan jalinan kerja di bidang kehutanan dengan baik.

" Tujuan kita menanam bersama adalah untuk menjalin keber-
samaan Perhutani, Sekar, SP2P dan masyarakat agar mengetahui 
fungsi hutan yang sebenarnya," katanya. 

Baik DPD Sekar maupun SP2P KPH Lawu Ds dikatakan Nanang 
sudah banyak memberi kontribusi kepada perusahaan. Untuk itu 
kedepan juga harus bisa memberi konstribusi pengabdian pada ma-
syarakat seperti dalam mengadakan tempat pembibitan pohon yang 
di butuhkan masyarakat tersebut. 

" Menyumbangkan bibit dalam satu keluarga itu merupakan pen-
gabdian yang luar biasa. Sehingga harapan kedepan bagi Perhutani 
dan serikat pekerja bersama masyarakat bisa menciptakan lahan 
hutan menjadi hijau serta hutan lebih lestari," ujarnya lebih lanjut.

Sementara itu Ketua DPW Sekar, Erik Alberto dalam sambutan 
yang disampaikan bahwa Sekar selain mengawal kesejahteraaan 
karyawaan juga ikut perduli dalam pengawalan eksistensi perusa-
haan di bidang tanaman.

" Jangan sampai hutan kita ini rusak dan kurang perhatian. 
Karena hutan merupakan sumber kehidupan semua masyarakat 
yang  harus diselamatkan dari segala gangguan. Oleh karena itu 
Sekar mengajak semua petugas Perhutani serta semua masyarakat 
sekitar hutan untuk selalu perduli terhadap lingkungan hutan," pung-
kasnya yang kemudian dilakukan penanaman bersama di petak 
tersebut. 

Kom.LwDs/Eko S

Mahasiswa USU PKL 
Di Banyuwangi Utara
KPH BANYUWANGI UTARA DIVRE JATIM
Mahasiswa Program Studi Kehutanan FP Universitas Sumatra 

Utara (FP-USU) Semester VIII melakukan Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) di KPH Banyuwan-
gi Utara. Kedatangannya 
di KPH Banyuwangi 
Utara disambut Wakil 
Administratur /KSKPH 
Banyuwangi Utara Fajar 
Arif Wicaksono S.Hut 
mewakili Administratur Ir 
Artanto.

Dikatakan Artanto 
bahwa hampir setiap ta-
hun mahasiswa FP-USU 
menlakukan PKL di KPH 
Banyuwangi Utara. Ia 
berharap kegiatan yang 
berlangsung selam se-
pekan itu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman tentang 
pengelolaan hutan. 

Kom.Bwu/Bam

Penyegaran Lewat
Job Training Tebangan 

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Perhutani KPH Cianjur melaksanakan Job Training tebangan 

di petak 81 C RPH Ciogong BKPH Tanggeung yang diikuti Wakil 
Administratur, Kasi PSDH dan seluruh Asper, KRPH dan Mandor 
Tebang. 

Job Training dipimpin langsung oleh Administratur KPH Cianjur, 
Henry Purnomo. 

Dikatakan dilakukannya job tgraining adalah untuk mengingat-
kan kembali atau penyegaran proses penatausahaan kayu, mulai 
dari penebangan kayu sampai dengan administrasi. Dikesempatan 
tersebut juga disosialisasikan Surat Keputusan (SK) Direksi No 
3169/2014 Tentang Penatausahaan Hasil hutan Kayu mengenai 

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang Sugiharto Msi saat 
memberikan sambutannya.
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penebangan, pembagian batang sampai dengan administrasi/TUHH 
juga menyamakan persepsi  antara mandor tebang di lapangan den-
gan penguji kayu dalam penentuan kualita kayu dan ukuran kayu 
sehingga mendapatkan produksi kayu yang bernilai jual tinggi dan 
laku di pasaran.

Pada kesempatan ini Administratur/KKPH Cianjur, Henry Purn-
omo memerintahkan ke semua jajaran KPH Maupun BKPH sampai 
ke mandor tebang supaya mengawal proses produksi kayu tahun 
2015 mulai dari penebangan sampai dengan tertib administrasi ses-
uai dengan SK Dir 3169/2014.

Bertindak sebagai pemateri dalam job training tersebut Kasi 
Produksi Divisi Regional Jabar dan Banten, Usman Tavip. S.Hut.

Reward  Untuk Mandor Sadap
Dalam rangka meningkatkan produksi getah, jajaran manajemen 

KPH Cianjur terus bekerja keras. Selain pemenuhan sarana dan 
prasarana, mengoptimalisasikan petak sadapan dan  pemenuhan 
tenaga sadap, jajaran menejemen KPH Cianjur melakukan terobo-
san-terobosan dengan menerapkan sistim reward per triwulan  bagi 
mandor sadap berprestasi. 

Terbukti dengan terobosan-terobosan ini pencapaian produksi 
getah pinus periode I Januari 2015 meningkat melibihi target NPS 
(Normal Progress Schedule) dari target 2,5 %  (26,45 Ton) untuk 
periode I Januari 2015  pencapaian produksi getah pinus sebesar  
5 % (47,6 Ton).

Jajaran manajemen KPH Cianjur berharap dengan sistim 
penerapan reward ini dapat memacu semangat mandor sadap, para 
penyadap dalam produksi getah pinus.

Kasi PSDH KPH Cianjur, Angga Prawira, S.Hut menegaskan 
kepada setiap Asper /KBKPH untuk terus memacu semangat kepa-
da mandor sadap dan penyadap terus berkarya. Apabila ada per-
masalahan di lapangan segera melaporkan ke jajaran manajemen 
KPH agar pencapaian produksi getah pinus ibisa dipertahankan 
bahkan harus bisa lebih ditingkatkan lagi. 

Kom.Cjr/Asto.

Bersama Stakeholher 
Tanam Pohon Rimba
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Peribahasa itu, nam-

paknya, masih sangat relevan dengan situasi saat ini. Terutama 
kalau kita kaitkan dengan kegiatan pengelolaan hutan kita tercinta. 
Berbekal semangat dan bersatu dalam kekompakan menghijaukan 
hutan akan membawa  manfaat bagi kita semua.

Kondisi tersebut mencerminkan apa yang telah dilakukan ma-
syarakat Bogorejo kabupaten Blora. Baru-baru ini,  sekelompok 
warga desa Sendangrejo, Muspika Bogorejo (Polsek dan Koramil 

Bogorejo),  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Kita 
Rahayu  desa Sendangrejo, LMDH Gunung Lestari desa Gandu 
Bogorejo dan  siswa SMP 2 Bogorejo telah bersama-sama men-
gadakan penanaman pohon rimba di kawasan sempadan sungai 
(KPS) petak 111d dan petak 12a Hutan Tanaman Khusus (HTKH) 
Kebonharjo.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar, BScF men-
gatakan bhawa saat ini tingkat kesadaran masyarakat tumbuh 
makin baik. 

“ Mereka sadar tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan,” 
katanya.

Perhutani gembira dengan kondisi ini, untuk itu, lanjut dia kita 
semaksimalnya juga memberikan perhatian kepada mereka. Sebab, 
kelestarian hutan pasti berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan perusahaan.

Sementara, Ketua LMDH Wana Kita Rahayu, Rawi Sunarko 
menjelaskan bahwa bhakti masyarakat dengan  penanaman pohon 
rimba seperti Kepoh, Iwil-iwil dan Trembesi pada dasarnya seb-
agai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hutan. Hasil kegiatan 
ini pada akhirnya masyarakat juga yang menikmati. Menanam di 
lokasi KPS akan mempertahankan sumber mata air bahkan dapat 
meningkatkannya. Ketersediaan air sangat dibutuhkan masyarakat 
dalam kehidupan sehari-hari. 

Kom.KBh/Dam-Wiy

Patroli Bersepeda Onthel
BERPERAWAKAN tinggi besar kulit sawo matang. Murah 

senyum meski cenderung agak pendiam. Itulah sedikit gam-
baran sosok Sukirno, Mandor Polter RPH Tuder  BKPH Tuder 
KPH Kebonharjo. Mengawali kerja di Perhutani Kebonharjo 
sejak tahun 2000 sebagai mandor polter di BKPH Tuder sampai 
saat ini.

Ada hal menarik dalam diri Sukirno dalam menjaga asset 
Negara yang bernilai sangat besar itu. Yakni, selama lebih 
dari tiga tahun berpatroli dalam kawasan hutan menggunakan 
sepada onthel.  Setiap patroli keliling hutan tidak kurang dari 
20 km ditempuhnya. Dengan kondisi jalan hutan yang ekstrim 
sekalipun Sukirno tetap setia dengan sepeda onthelnya.

Ketika ditanya kenapa patroli memakai onthel, dengan po-
los Sukirno menjawab, supaya hemat bbm. 

“ Terhadap setiap perubahan perekonomian negara, khu-
susnya dengan sering naik turunnya harga bahan bakar minyak 
(bbm) tidak akan mempengaruhi intensitas saya dalam patroli 
hutan. Dengan onthel tidak perlu bbm, maka lebih irit dan ini 
menguntungkan,” ujarnya saat ditemui di hutan petak 58 Tuder 
belum lama ini.

Lebih dari itu, patroli dengan onthel sebagai bentuk usaha 
ramah lingkungan. Menggunakan onthel termasuk lebih efektif 
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dalam menempuh tujuan. Jika kondisi hujan jalan hutan berlum-
pur sepeda motor tidak bisa menembusnya. Namun,  memakai 
onthel kita mudah menjangkaunya. Onthel tidak menimbulkan 
suara sehingga membantu kita dalam melakukan pengintaian 
terhadap pencuri, jelas Sukirno.

Bagaimana Sukirno menjalankan strategi keamanan ? 
“ Yaa selain patroli rutin ke kawasan hutan petugas keaman-

an harus sering bersosialisasi ke masyarakat,” tambahnya. 
Menjalin kekompakan sesama rimbawan. Sebagai polisi 

hutan tidak cukup hanya mengandalkan fisik belaka, namun 
pendekatan secara subyektif dan kekeluargaan pada tokoh 
agama, tokoh masyarakat dan unsur kepemudaan akan dapat 
membantu terciptanya komunikasi yang baik demi menjaga 
keamanan hutan.  Polisi hutan lebih baik memperlihatkan diri 
dalam berpatroli sehingga orang yang hendak mencuri menjadi 
sungkan jika ketemu petugas. 

“ Tindakan pencegahan lebih baik kita lakukan,” jelas petu-
gas yang aktif di grup Hadroh Al Hidayat desa Wonokerto itu.

Sukirno bersama onthelnya merupakan bagian kecil dari 
cerita rimbawan dalam menjaga keamanan hutan. Mungkin ma-
sih banyak  Sukirno- Sukirno lain dalam tubuh Perhutani. Apa-
pun sarana yang dipakai para mandor dalam bekerja semoga 
membawa kebaikan perusahaan dan para karyawannya. 

Kom.Kbh/Wys-Dmn

Demam Ayam Jawa Super 
Landa KPH Kebonharjo

MENGAWALI tahun 2015, Perhutani KPH Kebonharjo kem-
bali mempunyai aktivitas baru diluar rutinitas pekerjaan. Salah satu 
bentuk aktivitas tersebut dengan  banyaknya  pejabat  lingkup KPH 
Kebonharjo mempunyai hobi budidaya Ayam Jawa Super. Wakil Ad-
ministratur, Kepala Tata Usaha, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan 
dan karyawan berlomba-lomba memelihara ayam yang bisa dikon-
sumsi saat umur dua bulan sepuluh hari tersebut.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar membenarkan 
bahwa demam Ayam Jawa Super lagi melanda KPH Kebonharjo. 
Memelihara Ayam Jawa Super merupakan hobi yang menguntung-
kan. 

Bibit ayam ini kita datangkan dari Klaten dengan harga Rp 
5.400/ekor. Kegiatan ini awalnya karena senang dengan satwa aja. 
Namun, setelah kita tekuni  ternyata membawa banyak manfaat 
juga. Selain karena daging kita konsumsi sendiri, dapat pula dijual 
ke pasar karena masyarakat selalu  membutuhkannya,” katanya.

Lebih dari itu, bahwa tujuan budidaya Ayam Jawa Super adalah 
sebagai hiburan hati supaya tetap fresh. Jika pikiran kita fresh maka 

akan mendukung  dalam pencapaian target pekerjaan. 
“ Seberat  apapun pekerjaan,  tidak akan stress jika ada kesibu-

kan lain yang menyenangkan  seperti usaha penggemukan  ayam 
jawa super ini,” lanjut Asep. 

Luasnya pekarangan rumah dinas dapat dimanfaatkan untuk 
kegiatan ini. Dengan pemeliharaan yang benar, Ayam Jawa Super 
umur dua bulan sepuluh hari bisa laku Rp 30.000 - Rp 35.000. Hal 
ini akan membantu memperbaiki perekonomian kita juga. Kiat agar 
biaya pakan tidak membengkak dapat disiasati dengan pemberian 
sayuran kangkung pada ayam ini, seminggu satu sampai dua kali.

Sampai saai ini dia sudah punya 700 ekor, target 1000 ekor, KTU 
400 ekor, KSS Sarpra Kaur dan staf 600 ekor, Kaur tanaman dan 
staf humas 100 ekor, Polmob 100 ekor. Pemeliharaan secara alami 
akan menghasilkan kualitas Ayam Jawa Super yang bagus pula. 

“ Terhadap penanganan penyakit dalam pemeliharaan, kita 
bekerja sama dengan dokter hewan wilayah Jatirogo. Berbekal 
ketekunan, semangat dan kreativitas insya Allah budidaya Ayam 
Jawa Super akan bermanfaat bagi kita semua,” jelas Asep.

Kom.Kbh/Wys-Dam

SK Kenaikan Pangkat 
Motivasi Kinerja 2015 

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Jombang memberikan motivasi kerja 

diawal tahun dengan 
menaikan pangkat 
beberapa karyawan di 
kantor Perhutani Jom-
bang 10 Januari 2015 
lalu. Bidang Sumber 
Daya Manusia Per-
hutani Jombang, Kaur 
SDM bekerja keras 
untuk menyelesaikan 
proses kenaikan 
pangkat karyawan, 
agar dapat segera 
diserahkan diawal 
tahun, sehingga dapat 

memberikan motivasi kerja bagi karyawan untuk lebih kualifait men-
jalankan tugas berat di tahun 2015.

Semangat menyongsong tugas berat di tahun 2015 sangat di-
perlukan bagi insan di dalam Perhutani Jombang, dengan tantangan 
untuk lebih meningkatnya kinerja dan produktivitas ciptakan perusa-
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haan dalam hal ini Perum Perhutani lebih Jaya.

Penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat diberikan 
langsung kepada 24 orang pegawai oleh Administratur Perhutani 
Jombang Heru Dwi Kunarwanto, sekaligus memberikan wejangan 
kepada masing masing penerima SK, untuk lebih menunjukan dan 
membuktikan kinerja yang lebih baik serta peran sertanya memaju-
kan Perhutani yang kita cintai.

Motivasi ini diharapkan bukan hanya bagi penerima kenaikan 
pangkat saja akan tetapi seluruh insan yang ada di Perhutani Jom-
bang khususnya yang belum dan akan menerima kenaikan pangkat 
tutur Heru Dwi Kunarwanto. 

Kom.Jbg/Arief Bidj’s

Girangnya Warga Dusun 
Ngapus Teraliri Listrik

KPH Perhutani Jombang dan Pemerintah Kabupaten Jombang 
bantu alirkan listrik ke Dusun Ngapus Desa Sumberaji Kecamatan 
Kabuh Kabupaten Jombang yang terletak di tengah hutan wilayah 
Perhutani Jombang. Dusun Ngapus ini terisolir, karena akses jalan 
dan belum terjangkau aliran listrik. Dengan proses yang penjang 
akhirnya dapat terwujud diberikan aliran listrik pada dusunter pencil 
itu. 

Tepanya 11 Februari 2015 Bupati Jombang Nyono Suherli 
bersama Administratur Perhutani Jombang Heru Dwi Kunarwanto 
dengan mengendarai motor Trail dari Pendopo Kabupaten Jombang 
menuju Dusun Ngapus guna menandai penyalaan listrik perdana 
di Dusun Ngapus tersebut. Berjarak kurang lebih 30 kilometer 
perjalanan rombongan bermotor Trail melintas dalam guyuran hujan 
di jalan licin dan becek yang sulit dilalui selain menggunakan motor 
trail. Menjelang Magrib Rombongantiba di dusun Ngapus.

Tepat gelap malam tiba listrik perdana dinyalakan oleh Bupati 
Jombang di Dusun Ngapus dan kegembiraan warga dusun yang 
telah lama mengharapkan aliran listrik sungguh mengharukan, 
sehingga tanpa direncanakan Bupati Jombang dan rombongan 
termasuk Administratur memutuskan bermalam di Dusun Ngapus, 
untuk turut dalam kegembiraan warga sekaligus melakukan 
perenungan dan pembicaraan bersama upaya mengentaskan 
dusun Ngapus dari ketertinggalan. Merupakan formula yang tepat 
adalah Sinergisitas Perhutani dan Pemerintah Kabupaten Jombang 
untuk membantu percepatan dalam mengejar ketertinggalan dari 
Dusun Ngapus yang berada di tengah tengah hutan.

Dengan bercenkrama bersama warga dan menyatu dengan 
hawa dingin hutan serta hidangan ala hutan biasa disebut polo 
pendem, banyak menginspirasi para pengelola Pemerintahan 

Kabupaten Jombang maupun Perhutani untuk merumuskan 
langkah-langkah dan program khusus memajukan Dusun Ngapus. 
Setelah Subuh rombongan kembali ke Jombang siap melaksanakan 
rencana rencana untuk Dusun Ngapus.

Kom. Jbg/Arief Bidj’s

Lestarikan Kawasan 
Perlindungan

Perhutani Jombang, Bupati Nganjuk dan mahasiswa Universitas 
Airlangga melestarikan kawasan Perlindungan Sumber Mata Air 
Waduk Perning dengan menanam 1000 bibit pohon (4/2).

Waduk Perning terletak di pinggiran Kawasan Hutan Perhutani 
RPH Sumberkepuh BKPH Munung KPH Jombang sangat rawan ter-
jadi kekeringan di setiap musim kemarau, oleh karenanya menjadi 
prioritas pada 2015 untuk dilakukan penghijauan di sekitarnya. Ber-
barengan dengan Kuliah Kerja Nyata Belajar Bersama Masyarakat 
dari Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya, Perhutani Jom-
bang mengawal Perlindungan Kawasan Sumber Mata Air di sekitar 
Waduk Perning tersebut, dengan berbasis Kawasan Hutan BKPH 
Munung.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk memberikan dukungan lang-
sung berupa bibit tanaman, benih ikan untuk disebar di waduk terse-
but serta sembako untuk masyarakat sekitar. Diharapkan dimasa 
yang akan datang wilayah Waduk Perning menjadi lebih lestari dan 
indah serta sangat memungkinkan dikembangkan menjadi obyek 
wisata. 

Sementara itu Muspika Lengkong bersama siswa Paud Tunas 

Rimba binaan Perhutani juga hijaukan pinggiran hutan dengan 1000 
bibit pohon sengon (25 /2).

Merupakan keperdulian berbagai pihak termasuk Camat Leng-
kong beserta perangkatnya bergabung bersama anak anak usia dini 
dari Tunas Rimba Lengkong untuk menghijaukan bumi di musim 
tanam tahun ini.

Anak-anak PAUD Lengkong didampingi pengurus Yayasan 
Tunas Rimba Perhutani Cabang Jombang dengan semangat dan 
antusias menanam bibit pohon di dekat hutan. 

Kom.Jbg/Jeka

PKL Mahasiswa USU
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG 
KPH Pekalongan Timur menerima rombongan mahasiswa se-

mester VIII Fakultas Kehutanan Universitas Sumtera Utara (USU) 
Medan untuk melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) 
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(2/2).

Kedatangan disambut langsung oleh  Administratur /KKPH Pe-
kalongan Timur Akhmad Taufik, S.Hut, M.Si bersama jajarannya. 
Taufik berharap kedepan dapat terjalin kerjasama antara Perhu-
tani khusunya KPH Pekalongan Timur dengan Lembaga Pendidikan 
Tinggi USU Medan. 

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan tersebut dimulai awal  Februari  

hingga 3  Maret 2015 yang diikuti sebanyak  6 orang mahasiswa.
Selama satu bulan penuh Mahasiswa PKL Fakultas Kehutanan 

USU mengikuti kegiatan pengelolaan sumber daya hutan di KPH Pe-
kalongan Timur. Antara lain kegiatan persemaian, analisis vegetasi, 
lingkungan, sadapan getah pinus dan damar, tebangan, ekowisata, 
PHBM, pemeliharaan tanaman pinus dan agroforestry. (*)

KLEM ASURASNSI KECELAKAAN
Administratur/KKPH Pekalongan Timur yang diwakili oleh Wakil 

Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Rachmat Wijaja,B.Sc.F, 
bersama  Kepala Tata Usaha Bambang Sugiarto Basuki, B.Sc dan 
Kaur SDM Sri Wibowo, SE  menyerahkan santunan klem Asuransi 
kecelakaan kerja sebesar Rp.15.000.000 kepada dua orang peny-
adap yang mengalami kecelakaan kerja pada saat melakukan keg-
iatan penyadapan getah pinus di wilayah Kawasan Hutan Produksi 
KPH Pekalongan Timur.

Santunan klem Asuransi  sebesar Rp15 juta tersebut diserahkan 
kepada ahli waris Sunardi sebesar Rp 5 juta  di Kantor Asper/KBKPH 
Doro dan kepada ahli waris Rudi sebesar Rp 10 juta di kediamanya 
Desa Kutorojo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.

Dalam kes-
empatan tersebut 
Wakil Rachmat  me-
nyampaikan  bahwa 
pemberian santunan 
klem Asuranasi 
kecelakaan kerja se-
bagai wujud kepedu-
lian Perum Perhu-
tani KPH Pekalongan 
Timur terhadap Mitra 
kerja yaitu penyadap 
yang mengalami ke-
celakaan kerja. (*)

 
BANTU KOR-

BAN TANAH LONG-
SOR

Dilaporkan terkait bencana tanah longsor yang terjadi di Karang 
kobar Banjarnegara Perhutani KPH Pekalongan Timur juga meny-
erahkan paket bantuan korban bencana alam tanah longsor  yang 
terjadi di Dusun Jumbleng Desa Sampang Kecamatan Karangkobar 
Kabupaten Banjranegara. 

Paket bantuan korban bencana tersebut berupa uang tunai, 
sembako dan pakaian pantas pakai diserahkan oleh Humas KPH 
Pekalongan Timur dan diterima petugas POSKO Bantuan Bencana 
Tanah Longsor BKPH Karangkobar yang selanjutnya didistribusu-
kan kepada para korban bencana.

Kom.Pkt/Tmd

Kontribusi Pangan
Cukup Besar

KPH BANTEN DIVRE JANTEN
Salah satu program unggulan pemerintahan Koalisi Indonesia 

Hebat atau KIH adalah ketahanan pangan, untuk menuju swasem-
bada pangan. Salah satu upaya  yang  dilakukan adalah meman-
faatkan tiap jengkal lahan yang dapat ditanami padi,  jagung  atau 
jenis pangan lainnya. Perhutani mengelola lahan hutan negara di 
P Jawa  berpotensi untuk  mendukung program itu. Kali ini,  BUMN 
kehutanan  dilibatkan  untuk  penyaluran  pupuk bersubsidi.

 “Untuk KPH Banten, kami dilibatkan dalam  penyaluran subsidi 
pupuk ke LMDH untuk tanaman padi dan  jagung  yang ditanam  
dalam  kawasan  hutan KPH  Banten,” kata Dedi Sumirat KKS 
PHBM kepada BINA di kantor KPH Banten, Serang (24/2)..

Setelah dilakukan indentifikasi dan konsinyasi  untuk tanaman 
padi dan jagung dalam  kawasan KPH Banten seluas 1249, 42 hektar  
dengan  kebutuhan  pupuk 349 ton.  LMDH yang terlibat  sebanyak 
24 LMDH yang tersebar  di Kabupaten  Lebak  dan Kab Pandeglang. 

Penyularan  pu-
puk  akan dimulai 
musim  tanam  
II  yaitu   Maret 
– April 2015.

Dia menjelas-
kan  mekanisme  
penyalurannya  
adalah   LMDH 
membeli pupuk  
secara   cash 
dengan harga 
subsidi. Seb-
agai misal, jika 
anggota LMDH 
membeli  pupuk 
di toko pertanian    
Rp 3.400/kg,  
akan  tetapi apa-
bila  membeli di 

Perhutani  hanya  Rp 1 800 / kg. 
“Karena mereka memperoleh subsidi,”  jelas Dede Sumirat, KSS 

PHBM KPH Banten 
“Tapi mereka harus  beli secara cash. Ini beda dengan progam 

GP3K zaman pemerintahan SBY,    dimana mereka membayar pu-
puk  pasca panen,” lanjutnya.

Dede Sumirat mengakui,  secara finansial  Perhutani  tidak mem-
peroleh keuntungan, tetapi Perhutani dapat memperoleh keuntun-
gan secara tidak langsung. Antara lain    anggota LMDH yang dalam 
progam itu akan \melihara tanaman  pokok,  keamanan   hutan 
semakin  terjaga, dan mereka merasa  lebih  diakui  keberadaanya 
(oleh Perhutani dan pemerintah). 

“Karena tanamannya berupa  tumpang sari, di bawah  tegakan,” 
tandasnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengungkapkan, bahwa kontri-
busi KPH Banten terhadap masyarakat sekitar hutan  cukup besar 
nilainya. Jika dihitung  di-rupiahkan – mencapai  Rp 4.017.230.000. 

“Ini merupakan kontribusi tidak langsung seperti hasil hutan 
bukan kayau atau HHBK seperti padi, melinjo, durian, cengkeh, dan 
lainnnya,” jelas KSS PHBM KPH Banten.

Dedi Sumirat KSS PHBM  KPH Banten.
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Selain itu, KPH Banten juga membina sebanyak 188 LMDH  

dengan anggota kurang lebih 29.631 orang.  Untuk itu, KPH Banten 
sedang menggalakkan pembentukan koperasi di setiap LMDH. Agar 
LMDH memiliki sumber pendanaan alternative. 

“Selama ini sumber pendanaan (LMDH) tergantung  dari Per-
hutani,” ungkap Dede Sumirat. Targetnya, 1 BKPH sudah berdiri 1 
koperasi sehingga diharapkan  ada 8 koperasi. 

“Walaupun  dari 188 LMDH itu sudah memiliki 3 koperasi namun 
itu tidak jalan  seratus persen,” tegasnya.

Rencananya, penyaluran bina lingkungan atau BL  tahun 2015 
akan melalui  8 koperasi itu. Selanjutnya, KPH Banten sudah menya-
lurkan sharing kayu tebangan tahun 2012 yang diserahkan tahun 
2014 sebesar Rp 659.149.830 kepada 38 LMDH. Kemudian untuk 
sharing kayu tebangan 2013, rencananya akan diserahkan kepada 
47  LMDH yang tersebar di 3 kabupaten (Lebak, Pandeglang, dan 
Serang. 

“Rencanya akan diserahkan tahun ini. Besarnya RP 766 juta. 
Jadi, naik jumlahnya,”  imbuh  Dede Sumirat KSS PHBM KPH 
Banten.  MU

Accasia  Mangium Tumbuh  Bagus
TANAMAN kerjasama  antara  Perhutani  perusahaan – perusa-

haan Korea Selatan yang bergabung dengan KIFC   yang berlokasi 
di KPH Banten tumbuh cukup baik. Salah satu indikatornya adalah  
dari  hasil monitoring  dan  
evaluasi atau monev tana-
man yang  dilakukan  baik  
oleh  KPH Banten,  SPH I Bo-
gor, maupun  Divreg   Jawa 
Barat dan Banten, beberapa 
waktu lalu.

“Monev yang dilakukan  
oleh Tim KPH Banten hasil 
adalah  tingkat keberhasilan  
tanaman mencapai 98 %. 
Kemudian monev  dari SPH 
I Bogor mendapat  nilai 97 
%, dan  monev dari tim  Di-
vre   Jawa Barat dan  Banten  
97 %,”  kata  Asep Senjaya  
Kaur  Tanaman KPH  Banten 
di kantor KPH Banten, Se-
rang (24/2). 

Kerjasama  Perhutani  
dengan KIFC  yang berlokasi 
di  KPH Banten  dimulai   ta-
hun  2012 dengan  luas 201, 15 hektar. Tanaman  itu  tersebar di 
beberapa RPH yaitu RPH Kerta  dan RPH Gunung  Kendeng (BKPH 
Manglingping); RPH Cileles  dan RPH Muncang  (BKPH Rangkasbi-
tung); dan RPH Gunung  Kencana Selatan  dan RPH Bojongmanik 
(BKPH Gunung  Kencana). 

Kerja sama itu, imbuhnya, dilanjutkan tahun 2013 dengan 
luas   106,34 hektar  di RPH Muncang BKPH Rangkasbitung. Baik 
tanaman tahun 2012  muapun tahun 2013, jenus  tanaman pokok 
accasia mangium dan pengisi sengon atau albasia. Tanaman itu 
menunjukkan pertumbuhan yang cukup membanggakan.

 “Tanaman  tahun 2012, tingginya sudah mencapai 8 meter den-
gan keliling 35 – 40 cm. Bahkan tanaman sengon sudah mencapai 
10 meter  dengan keliling 30 – 60 cm. Kemudian untuk tanaman  
2013, tingginya sudah mencapai 4 meter  dan  keliling 10 – 20  cm,  
“ kata Asep  Senjaya, bangga. .Jarak  tanam 3 x 3 meter, 1 hektar  
hingga  dalam 1 hektar  terdapat 1110 pohon.

Kaur tanaman KPH Banten mengakui, bahwa tanaman accasia 
mangium  tidan imun dari penyakit. Tanaman itu sempat diserang 
penyakit yaitu busuk  akar yang menyebabkan pohon mati berdiri. 
Untuk mengatasinya dilakukan upaya antara lain  tanaman itu  dite-
bang  dan dibakar, takut ada jamur dan penyakit yang menular ke 

pohon  lainnya. Setelah itu tanaman tersebut diganti atau disulam  
dengan (bibit accasia  mangium) baru. 

“ (Penyakit itu, relative dapat  dikendalikan,” jelas Asep Sen-
jaya.

Dia pun menuturkan, Mr Yun, manager KIFC  sangat bangga 
ketika melihat tanaman accasia mangium  dan  albasia di lokasi ker-
jasama  Perhutani  dengan KIFC yang tumbuh dengan baik. “Pesan-
ya, jaga dari pencurian kayu dan ancaman kebakaran,” kata  Asep 
Senjaya sambil mengkisahkan manager KIFC ketika berkunjung ke 
lokasi itu. Kaur Tanaman KPH Bantan juga sempat mengakatakan 
, bahwa KIFC berniat  untuk  memperluas  tanaman di KPH Banten 
seluas  1 000 hektar untuk  musim  tanam 2015. 

MU

IFS Di KPH Blora
KPH BLORA DIVRE JATENG
Ini adalah tanaman pangan yang ada dibawah tegakan Hutan 

Perhutani (PLDT) KPH Blora yang merupakan partisipasi Perhutani 
dalam mendukung kegiatan kedaulatan pangan yang akan dilanjut-
kan sampai tiga tahun kedepan. Bentuk semacam inilah sebagai 
pastisipasi nyata sumbangsih demi kesejahteraan rakyat Indone-
sia karena sebuah negara akan kokoh termasuk didalamnya bila 
kemakmuran rakyatnya akan tercapai. Dalam program kedaulatan 
pangan ini yang dikemas dengan sistem pertanian terpadu (Inte-
grated Farming System/ IFS) ini 
akan diprogramkan berkelanjutan. 
Demi mencapai kedaulatan pan-
gan yang sesungguhnya, men-
genai pembiayaan akan digratis-
kan yand didalamnya termasuk 
Pendampingan (PPL), pemberian 
bibit atau benih dan bantuan obat 
– obatan pertanian digratiskan 
oleh pemerintah.

Masyarakat penggarap ini juga 
tidak dikebakan sewa lahan di ka-
wasan Perhutani. Mereka hanya 
dimintai untuk berpartisipasi men-
jaga terjaganya dan berkembang-
nya tanaman kehutanan. Hasil 
tanaman pertanian akhir tahun 
lalu yang meliputi jagung 1.509 
ton dilahan 503 Ha, padi 1.496,9 ton dilahan 503 Ha.

Kom.Blr/Kis

Karyawan Kantor Menanam
KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
Memanfaatkan musim hujan yang masih turun sampai sekarang, 

karyawan Perhutani kantor KPH Purwakarta melakukan penanaman 
di petak 7 RPH Cibungur BKPH Sadang (6/2). Kegiatan ini sebagai 
salah satu bentuk kepedulian dan tanggung jawab mereka terhadap 
sukses tanaman di  KPH Purwakarta.

Berbagai jenis tanaman cepat tumbuh seperti durian, rambutan, 
dan mangga ditanam sebagai tanaman tepi tanaman  pokok JPP 
stek pucuk. Rambutan  se-
banyak 400 pohon, durian 
200  pohon, dan mangga 
200 pohon. Jumlah  seluruh-
nya sebanyak  1 000 pohon 
itu ditanam pada keluasan 
10 hektar.

Menurut staf Humas 
KPH Purwakarta Hery Sun-
tara dan  Ridlo  Ardiansyah, 
staf  menanam  10 pohon, 

Asep Senjaya Kaur Tanaman  
KPH Banten.
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Kaur keatas sebanyak 25 pohon. 

"Dengan menanam dan memiliki pohon  tersebut, karyawan 
Perhutani kantor KPH Purwakarta telah memiliki kepedulian dan ke-
sadaran tentang manfaat dan fungsi  hutan, "jelas mereka  berdua,

Adm Purwakarta Ir Mulyadi,  Msc  mengharapkan agar seluruh 
karyawan  KPH  Purwakarta bertanggung jawab bukan hanya tana-
man  tepi yang baru  ditanam,  tetapi juga tanaman pokok yaitu jati. 
"Sehingga sukses tanaman di KPH Purwakarta  yang kita idamkan 
akan  mudah tercapai," katanya, berharap.

Adm pun  mengatakan  pohon-pohon yang ditanam di tepi taana-
man pokok menjadi demplot. Selanjutnya, dapat dikembangkan di 
lokasi – lokasi lain  untuk kegiatan  yang sejenis.

Kegiatan  yang dikomando Adm Purwakarta itu, dihadiri Waka, 
Kasi, KSS, Kaur, dan staf karyawan  Perhutani  kantor KPH  Purk-
warta. 

MU 

PT Pertiwi Lestari
Serobot Lahan Perhutani

PT Pertiwi Lestari  atau PT PL serobot lahan negara yang dike-
lola Perhutani KPH Purwakarta. Bukan hanya satu satu kali, tetapi 
dua kali.  PT PL yang   memiliki lahan berbatasan dengan KPH 
Purwakarta, tepatnya di RPH Kutalanggeng BKPH Pangkalan dan 
RPH Wanakerta BKPH  Telukjambe.  Di RPH.Kutalenggeng, PT  PL 
masuk kekawasan hutan dan di RPH  Wanakerta, petugas PT PL 
mencabut dan mencuri pal alur. Perhutani tidak tinggal diam. Per-
buatan kriminal tersebut  dilaporkan  ke Polsek  Telukjambe  Kab  
Karawang  untuk  diproses  lebih  lanjut.

Menurut   Danru Polhutmob KPH Purwakarta Ayi  M Ridwan 
dan anggota Polhut Deni Mardias, penyerobotan pertama terjadi 

pada  20 September 2014.  
PT Pertiwi Lestari membuat 
jalan dengan menggunakan 
buldoser yang diduga ma-
suk dalam kawasan hutan 
negara sepanjang kurang 
lebih 1,5 meter  yang dikelola 
Perhutani KPH Purwakarta, 
tepatnya petak 2 RPH Kutal-
enggeng BKPH Pangkalan.

"Saat itu, petugas lapan-
gan, KRPH Kutalanggeng 
Dedi Juandi langsung 
memprotes ke pimpinan PT 
Pertiwi Lestari dan dia men-
egaskan berdasarkan peta 
kerja 1: 10.000 merupakan 
kawasan hutan negara di 
petak 2 RPH Kutalanggeng  
BKPH Pangkalan," ungkap  
Deni  Mardias. 

"Pimpinan KPH melapor-
kan  kejadian tersebut ke 

Kepala  Divre  Jawa Barat dan  Banten  dan sekaligus mengusulkan  
agar dikonstruksi ulang pada  lokasi yang dipersengketakan. Karena 
patok batas kawasan  hutan  sebagai bukti pisik  di  petak 2 RPH 
Kutanggeng  sebagian  sudah  hilang,  serta adanya  klaim yang 
berbeda  dengan  antara  Perhutani  dengan PT lahan PT PL."

Penyerobotan berikutnya, lanjutnya, terjadi ketika  petugas PT 
Pertiwi Lestari  melakukan pencabutan dan pencurian terhadap pal 
alur sebanyak 13 buah di RPH Wanakerta BKPH Telukjambe pada 
9 Februari 2015. Kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Telkuk-
jambe dengan surat tanda  bukti  laporan  nomor: STBL/231/I/2015/
Sek.TJL, tanggal 13 Februari 2015, untuk diproses lebih kanjut.

 "Ketika petugas lapangan lapor  ke  Polsek Telukjambe, lang-
sung alur pal  disita untuk jadikan barangbukti. Ketika  pihak PT Per-

tiwi Lestari  minta kembali patok  tersebut, ditolak Polres Telukjambe. 
Kam KPH Purwakarta sudah koordinasi  dengan   kepolisian," jelas  
Deni  Mardias.

Akhirnya, PT Pertiwi Lestari  minta mediasi  ke  kantor pertana-
han Kab  Karawang atas tanah yang diklaimnya itu, dengan alas 
hak sertifikat HGB No 5/ desaMargamulya  dan HGB No 30/desa  
Telukjambe.

Rapat mediasi  sampai 3 kali di kantor pertanahan Kab Kar-
awang , yaitu  tanggal 21 Januari, 29 Januari, dan5  Februari 2015.  
Rapat  dihadiri  Kepala Seksi Pengukuran Badan Planologi Kehuta-
nan, Kepala Seksi Pengukuran, Perpetaan,  dan  Prasarana  Hutan 
(SP2SH), Waka SP2SH beserta staf,  Waka SPH II Cianjur beserta 
staf, OPD terkait Kab Karawang,  unsur kecamatan Telukjambe dan  
Pangkalan  bersama  kepala  desa  Wanajaya.

Darin  hasil ukur  terhadap   kordinat  pal batas  kawasan   hutan  
(B. 1460  sampai  dengan  B. 1477 sebanyak 18 pal ) yang dilakukan  
SP2SH dan SPH II   Cianjurpada  31  Janurai – 3 Februari  2015 
serta overlay  peta  bidang  dengan  peta  BATB  kawasan  hutan 
tetap Tegal Waru  tahun 1967 yang disahkan tanggal 31 Agustus 
1970 dinyatakan bahwa  sertifikat HGB No 5/ desa Margamulya  dan 
HGB No 30/ desaTelukjambe atas   nama PT  PL berada dalam ka-
wasan hutan petak 1,2, dan 56  RPH Wanakerta BKPH Telukjambe  
dan  petak 57 RPH Kutanggeng BKPH Pangkalan. "Terjadi overlap 
seluas  kurang  lebih 380 hektar," ungkap  Ayi   M  Ridwan.

Dia pun menegaskan, dalam kesempatan berpisah Kepala Kan-
tor Pertanahan Kabupaten Karawang menyampaikan  pula bahwa 
sertifikat No 5/ desa Margamulya  dan  sertifikat No  30/desa Teluk-
jambe, selain  dengan   Perhutani overlap  juga  dengan  dengan  
tanah  Legiun  Veteran Republik Indonesia dan PT Golden Hill.

Untuk menghindari  sengketa tapal batas kepemilikan lahan,  
maka dilakukan pengecekan bersama terhadap lokasi sengketa 
tanah  hutan  dengan PT Pertiwi Lestari di RPH Wanakerta BKPH 
Telukjambe  dan RPH Kutalanggeng BKPH Pangkalan, 14 Februari 
2015. Dalam pengecekan tersebut melibatkan unsure  kantor Per-
tanahan atau BPN Kabupaten  Karawang, KPH  Purwakarta, SP4 
H Divreg Jawa Barat dan   Banten, SPH II  Indramayu, PT Pertiwi 
Lestari, dan  Polsek   Telukjambe.

BPN  melakukan  pembuatan  titik  kordinat  pada 2 titik  pal  milik  
Perhutani   yaitu  pal No B.. 1471 RPH Wanakerta  dan B. 1453 RPH 
Kutalangeng, serta 2 patok  milik PT Pertiwi Lestari. "Hasil pengka-
jian dan penghitungan oleh BPN akan dikeluarkan setelah 2 minggu 
pasca  pengukuran," kata Danru  Polhutmob KPH Purwakarta   Ayi 
M Ridwan. 

Waka KPH Purwakrta bagian Barat H Cecep Mahfudin, S.Hut 
mengatakan masalah tenurial di  BKPH Telukjambe  sudah  masuk  
dalam  penelitian   Litbang  KPK. 

"Jadi  (tenurial) ini sudah  masuk radar KPK    sebagai tindak  
pidana   korupsi," jelasnya.

MU 

Waka KPH Purwakarta Barat  H 
Cecep Mahfudin, S.Hut
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Pelatihan Pengujian 
Mutu Getah

KPH KEDU UTARA DIVRE JATENG
Bertempat di halaman Rumah Dinas KRPH Kalegen BKPH 

Magelang KPH Kedu Utara Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah 
berlangsung pelatihan pengujian mutu getah pinus bagi jajaran 
penguji, Mandor TPG dan Mandor Sadap se Divre Jateng yang 
diselenggarakan dari tanggal 12 – 14 Februari 2015.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu getah 
pinus baik dari segi kadar kotoran maupun kadar air. Adapun kadar 
kotoran yang di tetapkan maksimal 5% untuk getah super premium, 
10% untuk getah premium, 12% getah mutu satu dan 12 % keatas 
untuk getah mutu dua.

Dalam sambutan yang sekaligus membuka acara tersebut, Karo 
Produksi Non Kayu, Ir. Dwi witjahjono mengatakan bahwa Kedu 
Utara dipilih sebagai tempat penyelenggaran kegiatan ini karena 
tahun 2014 KPH Kedu Utara terbaik dalam pencapaian mutu getah 
yaitu rata-rata 10,42% dari realisasi produksi sejumlah 1.173 ton.

“Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi di 
bidang pengujian getah pinus bagi Penguji, Mandor TPG dan Man-
dor Sadap dalam upaya pencapaian target mutu getah tahun 2015 
yang di tetapkan sebesar 44 ton berdasarkan RTT 2015 dan 47 ton 
berdasarkan RKAP untuk Divre Jateng”, Karo Produksi yang biasa 
di panggil pak Yoyok ini.

Dalam acara pelatihan tersebut diberikan materi berupa teori 
pengujian dan praktek pengujian dengan diikuti 75 orang dari 8 KPH 
yang mempunyai produksi getah pinus dan perwakilan dari PGT dan 
PDGT Pemalang. Teori pengujian disampaikan oleh Wakasi Uji Heru 
Waluyo, Petsus Laborat Dwinanto serta praktek pengujian di bimb-
ing oleh Abdul Rohman penguji getah KPH Kedu Utara. 

Kom.Kdu/Hermas S

Jatim Perluas Kayu Putih
KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur mempersiapkan 

perluasan penanaman tanaman Kayu Puti di wilayah hutan KPH 
Jombang, Mojokerto, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Lawu, Saradan, 
Tuban dan Madura. Hal tersebut ditandai dengan dilakukannya pen-
andatanganan kesepakatan di Gedung Tectona Kantor Perhutani 
Jombang (16/2).

Masing masing dari sembilan Kesatuan Pemangkuan Hutan 
Perhutani Divisi Regional Jatim tersebut segera melaksanakan ke-
giatan perluasan penanaman tanaman kayu putih  (Melaleuca caju-
puti) tahun ini guna menunjang peningkatan jumlah produksi Minyak 

Kayu Putih Perhutani  yang sudah sangat di minati di pasaran lokal, 
nasional maupun internasional.

Adapun rencana penambahan keluasan tanaman kayu putih 
masing-masing KPH tersebut adalah KPH Jombang 111,4 Ha, KPH 
Mojokerto  120,9 Ha , KPH Nganjuk 25,8 Ha, KPH Madiun 425,9 Ha, 
KPH Lawu 29,0 Ha, KPH Saradan 86,0 Ha, KPH Tuban 121,2 Ha 
dan KPH Madura seluas 46,0 Ha sehingga luas tanaman kayu putih 
di wilayah Divre Jatim 966,2 Ha

Kom.Jbg/Arief Bid’s

Donor Darah Triwulan
KPH KENDAL DIVRE JATENG
Setetes darah menyelamatkan sejuta jiwa manusia, Ayo……Do-

nor Darah demikian ajakan yang disampaikan Administratur/KKPH 
Kendal, Ir Sunarto kepada segenap karyawan/ti di ruang pelaksa-
naan aksi sosial donor darah dalam rangka kegiatan bhakti sosial 
rutin setiap triwulan (14/1) lalu yang digelar bekerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kendal. Tampak turut 
berpartisipasi BRI Cabang Kendal 

“Aksi Donor Darah ini merupakan bentuk solidaritas kemanu-
siaan kepada sesama dan bukti nyata bahwa Rimbawan Perum 
Perhutani KPH Kendal senantiasa selalu hadir bersama masyarakat 
dalam keadaan dan situasi apapun,” kata Kepala Tata Usaha KPH 
kendal Rini Hendrawati SH disela kegiatan donor darah itu yang 
diikuti sebanyak 57 pendonor.

Rini berharap kegiatan yang sudah berjalan baik ini dapat 
terus berkesinambungan dilaksanakan sehingga mampu memenuhi 
persediaan darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kabupaten Ken-
dal. Demikian juga disampaikan PMI Kab. Kendal juga menyampai-
kan hal senada. PMI Kab. Kendal mengemban tanggung jawab un-
tuk memenuhi stok persediaan darah yang dibutuhkan masyarakat 
khususnya Kabupaten Kendal, baik kuantitas maupun kualitas. 

Kom.Knd/Totok Kpy
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RDP dengan DPD-RI
KPH MADURA DIVRE JATIM
Perhutani KPH Madura kedatangan rombongan tamu anggota 

DPD-RI Jawa Timur yang dipimpin Ahmad Nawardi. Kedatangan-
nya juga didampingi Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Ketua 
DPRD Pamekasan Halili, Kepala BPPHP VIII Wilayah Surabaya 
Totok Subiantoro, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pamekasan 
Ajib Abdullah, Kepala BP DAS Brantas Sasmito Hadi dan Kepala 
BKSDH M. Syaifuddin untuk acara Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
di KPH Madura.

Aministratur/KKPH Madura, Dudi Kurniadi menyambut kunjun-
gan rombongan tersebut yang dilanjutnkan penyampian berbagai 
aspek kegiatan dalam pengelolaan hutan di Perum Perhutani KPH 
Madura. Termasuk peran masyarakat dan para stake holder dalam 
pengelolaan hutan. 

Sementara itu Ahmad Nawardi Wakil Ketua Komite II DPD RI  
dalam sambutan baliknya sangat mengapresiasi peran Perhutani. 

"Urusan hutan ini juga merupakan tanggung jawab masyarakat 
untuk menjaganya. Gerakan Grand Madura, tidak hanya tanggung 
jawab ditingkat pejabat atau lingkungan kehutanan," katanya.

Makanya, lanjut dia dengan rekontruksi kembali Grand Madura 
lebih memperkuat lagi dengan cara komitmen bersama baik dari 
instansi terkait dan juga masyarakat, dan kami akan berkomunikasi 
kembali dengan kementrian. *

n SAFARI PEMBINAAN
Berawal dari keprihatinan atas kegagalan tanaman, 

Administratur/KKPH Madura, Dudi melakukan safari pengarahan 
langsung di petak tanaman.  Mengarahkan berbagai hal tentang 
cara bagaimana membuat lubang tanaman, menanam dan me-
masang acir yang baik serta pendangiran tanaman sesuai standart 
operasional prosedur (SOP)  

Pembinaan karyawan di BKPH Sepanjang, BKPH Kangean 
Timur dan BKPH Kangean Barat, dalam pembinaan tersebut dilak-
sanakan perelemen pekerjaan antara lain KRPH, Polhuter, Mandor 
Tanam dalam setiap kegiatan disarankan agar tertib dalam admin-
istrasi.

 Kepada para Asper dan KRPH  diberikan arahan tentang pen-
gisian buku saku secara baik dan benar. Karena buku saku meru-
pakan salah satu catatan pekerjaan. Buku saku juga menjadi salah 
satu alibi bagi Polhuter apabila tengah terjadi sesuatu yang berkai-
tan dengan keamanan. Sementara untuk bidang tanaman diberikan 
arahan untuk pengisian buku hijau sebagai salah satu adminis-
trasi di bidang tanaman, pembinaan ini juga dilaksanakan di BKPH 
Sepanjang BKPH Kangean Timur dan BKPH Kangean Barat.

Usai pengarahan dilanjutkan praktek pemeliharaan tanaman 

yang dilaksanakan di petak 7 RPH Calung BKPH Sepanjang petak 
64 RPH Kangayan BKPH Kangean Timur dan Petak  66 RPH Aeng 
Kokap BKPH Kangean Barat. 

Kom.Mdr/Hartono

Penyegaran Peran 
Forkom PHBM

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) perlu dilaku-

kan penyegaran kembali. Selama 12 tahun mulai dari pembentukan  
hingga akhir 2015 terkesan masih stagnan, belum ada perkemban-
gan yang berarti. Hal tersebut ditandai masih tingginya angka pen-
curian dan kerusakan hutan di Kecamatan Japah dan sekitranya.

Untuk itu bertempat di Aula Kecamatan Japah Kabupaten Blora 
Ketua Forum Komunikasi ( Forkom ) Japah mengadakan kegiatan 
Penguatan LMDH (3/2). Hadir pada acara itu Satya Riyadi, Kasi 
PSDH merangkap Wakil Adm , ketua Forkom Japah dan Muspika 
Kecamatan Japah serta tokoh masyarakat.

“ Forum komunikasi ini adalah untuk membangun komunikasi 
dan membangun jembatan kebersamaan dalam pengelolaan hutan 
bersama masyarakat. Dinamika PHBM masih itu-itu saja. Paska 
penjarahan kerusakan lingkungan masih saja terjadi. Jadi sumban-
gan pemikiran diperlukan di forum ini,” kata Kiswoyo  SH Msi, Ketua 
Forkom tersebut.

 Karena. Lanjut dia pengelolaan hutan itu tidak hanya menjadi 
tanggung jawab Perhutani saja. Melainkan juga seluruh stake holder 
yang ada, tapi juga adanya peran pemerintah dan masyarakat. 

Dari hasil pertemuan tersebu membuahkan lima kesepakatan. 
Yakni (a) Membangun komunikasi tingkat sektoral, (b) Membangun 
kebersamaan dan sumbangan pemikiran, (c) Pengamanan Hutan 
bersama LMDH perlu ditingkatkan, (e) Penggarapan lahan hutan 
sesuai dengan aturan yang berlaku dan (f) Seksi keamanan LMDH 
harus pro Aktif dalam segala bentuk pengamanan. 

Kom.Mtg/Sigit.K

RAT Primkokar Bina Wana Karya 
PRIMKOKAR Bina Wana Karya KPH Mantingan mengadakan 

RAT tahun 2014. kegiatan dilaksanakan dihalaman kantor KPH 
Mantingan yang dihadiri oleh Administratur ,Pengurus KPRI,Dinas 
Indakop dan Dekopinda.

Dalam sambutannya Adm/KKPH Mantingan, Teguh Jati Waluyo 

Di tengah petak 7 RPH Calung BKPH Sepanjang administratur 
memberikan petunjuk pengisian buku hijau
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selaku pembina Primkokar mengatakan bahwa koperasi dapat 
membuat terobosan baru bidang usaha.

“ Nantinya semua bidang pekerjaan di Perhutani bisa di handel 
koperasi. Seperti di Koperasi Semen Gresik,” katanya.

Tetapi, lanjutnya itu butuh proses dan pembelajaran. Karena un-
tuk koperasi Bina Wana Karya tahapnya yang paling besar simpan 
pinjam. Untuk kedepan pertokoan bisa diperbesar lagi dan juga bisa 
buka sampai sore. 

 “Karena selama ini produk yang dijual juga sebagian besar ada 
produk Perhutani misalnya air kemasan, minuman madu, minyak 
kayu putih dan produk lainya, “ imbuhnya.

Modal usaha Bina Wana Karya mencapai Rp 3,4 miliar. Pendapa-
tan tahun 2014 rencana Rp 511.200.000  realisasi Rp 625.122.767 
dengan prosentasi 112%. Sedangkan untuk pengeluaran dari 
rencana Rp 490.767.888 realisasi mencapai Rp 592.139.995 men-
galami kenaikan dengan prosentase 120%. Sisa Hasil Usaha akhir 
2014 dari rencana Rp 15.432.111 tercapai Rp 52.615.578, kenaikan 
330 % sedangkan cadangan modal mencapai Rp 109.030.860. 

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan pemilihan ketua baru 
dan memilih Suharis MW untuk memimpin koperasi masa bakti 
2015-2017 yang pelantikannya dilakukan oleh Ketua Dekopinda, 
Drs Sutrisno M.Eng. Dalam mengemban tugas Suharis juga dibantu 
bendahara Sumartono EW dan Iin Melay sebagai sekretaris. Sedan-
gkan Badan Pengawas diketuai Edi Herianto dan anggota Mugiyarti 
dan Slamet Sutrisno. 

Kom. Mtg/Sigit K

Pembinaan Karyawan 
Lewat Seni Ketoprak  
DALAM rangka mewujudkan dan menguatkan kekeluargaan 

Perhutani KPH Mantingan bertempat di kantor KPH Mantingan dia-
dakan kegiatan Pembinaan Karyawan lewat seni Ketoprak Humor 
(17/1). Kegiatan bertujuan untuk menyambung tali silaturahim dan 
menguri-uri budaya Jawa, sekaligus sosialisasi pentingnya pengelo-
laan lingkungan khususnya hutan di KPH Mantingan.  

Administratur  lewat Waka Adm/KSKPH Mantingan,  M Risqon 
mengatakan pegelaran ketoprak Humor yang dimainkan oleh selu-
ruh pegawai itu seberanya merupakan pembinaan. 

“ Pembinaan seperti ini di Perhutani dilaksanakan setiap tahun. 
Untuk 2015 kita mencoba dengan sesuatu yang baru, yakni dengan 
ketoprak humor. Bentuk pembinaan bisa juga wisata bersama. Un-
tuk empat tahun terakhir kita berwisata,” katanya.

Konsep ketoprak humor di prakarsai oleh Ismartoyo, Kepala 
Urusan Komunikasi Perusahaan (Komper). Kebetulan juga karya-
wan KPH Mantingan punya group kerawitan Jati Laras. Usulan dir-
espon oleh managemen. Seluruh karyawan bahkan sangat antusias 

untuk ikut menjadi pemain. 
Apresiasi seni juga diramaikan dari BKPH Sudo, Demaan, Ke-

bon, Medang, Ngiri dan Kalinanas. 
“ Mereka menampilkan berbagai seni diantaranya nyanyi, tarian 

dan drama Malin Kundang, cerita dari Sumatera, “ jelasnya
Pagelaran ketoprak humor tersebut juga melibatkan pemain dari 

luar,  yakni untuk  penabuh gamelan dan panjak. Pementasan yang 
mengambil laokon ‘Ande-Ande Lumut’ berlangsung tidak lama lanta-
ran persiapan untuk main hanya singka, cuma satu minggu.

Pagelaran ketoprak humor ini sekedar menguri-uri budaya Jawa 
namun makna secara mendalam mengandung pembelajaran dan 
falsafah yang mendalam pentingnya hutan dan lingkungan buat 
anak cucu kita di masa mendatang. 

Komper.Mtg/Sigit K

Adm dan Bupati
Panen Jagung

KPH NGAWI DIVRE JATIM
 Administratur/KKPH Ngawi, Ir. Joko Siswantoro  MM bersama  

Bupati Blora Ir H Joko Nugoho melaksanakan panen raya jagung 
di petak 58 RPH Jliru BKPH Ngandong KPH Ngawi (24/2). Panen 
jagung tumpangsari di hutan wilayah administratif Desa Ngandong 
Kecamatan Randublantung Kabupaten Blora dilakukan bersama 
masyarakat pada lahan seluas 300 ha.

Bupati Blora mengajak ke seluruh warga masyarakat Kecamatan 
Kradenan dan Randublatung mau bekerja sama dengan Perhutani 
KPH Ngawi yang sudah menyediakan lahan garapan sistem tump-
angsari.  Perhutani hanya minta tanaman jati dijaga. 

Sebagaimana ditegaskan Adm KPH Ngawi, Joko Siswantoro 
bahwa Perum Perhutani KPH Ngawi membuka lebar kepada ma-
syarakat Kecamatan Kradenan dan Randublatung untuk bekerja 
sama dengan Perhutani dalam wadah Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan atau LMDH menyukseskan tanaman Jati. Selain jagung  ia 
tegaskan masyarakat juga bisa menanam polowijo lainnya. 

Kom.Ngw/Agung.B

Masyarakat Akhirnya Paham
KPH PATI DIVRE JATENG
Wakil Administratur/KSKPH Pati Selatan, Agus Ridwan, Bscf 

mengadakan pembinaan kepada masyarakat desa hutan terkait 
keamanan hutan di wilayah Pati Selatan beberapa waktu yang lalu.

Pada kesempatan tersebut Agus Ridwan bersama Asper KB-
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KPH Sukolilo dan KRPH bertandang ke rumah sesepuh kampung 
Desa Sumbersari Kec. Kayen Kab. Pati untuk bersilaturahmi. Pada 
kesempatan itu Agus Ridwan menjelaskan kepada masyarakat 
tentang kerusakan hutan di daerah setempat. Meski sempat ber-
sitegang dengan warga karena mereka menganggap bukan warga 
desanya yang melakukan pencurian tetapi hanya mengambil sisa 
kayu pencurian untuk kayu bakar. Namun setelah diberikan pema-
haman akirnya masyrarakat mengerti dan sadar. Masyarakatpun 
akhirnya menyatakan siap membantu kegiatan pengamanan hutan 
di desanya. 

Apel siaga
Sementara itu ditempat lain, tepatnya di petak 70 RPH Maitan 

BKPH Tambakromo KPH Pati Wakil Administratur/KSKPH Pati Se-
latan Agus Ridwan didampingi Pabin AKP Kusairi menggelar apel 
siaga pengamanan hutan di wilayah Pati. 

Kegiatan yang sifatnya dadakan ini dikandung makna agar apa-
bila ada gangguan keaman hutan di wilayah pangkuan Perhutani 
pasukan selalu siap.

Disamping dari jajaran internal Perhutani apel juga melibatkan 
jajaran TNI dari anggota Koramil dan Polsek setempat. 

Dalam arahannya dikatakan bahwa jajaran keamanan baik 
Asper, KRPH, Polmob dan Mandor Polhuter harus selalu siap  apa-
bila diperlukan. Jika ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan 
harus  ijin meskipun secara lisan.

Kom.Pti/Raswi 

Zero Accident
untuk KPH Padangan

KPH PADANGAN DIVRE JATIM
Peringatan Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 2015 

digelar di Alun – alun Kota Bojonegoro oleh Pemerintah Kabupaten 
Bojonegoro (10/2) dengan tema Apel Akbar Bulan K3 Nasional Ta-
hun 2015.

Beberapa perwakilan dari unsur pemerintah dan pengusaha dari 
dalam dan luar Kabupaten Bojonegoro hadir dalam Apel tersebut. 
Beberapa unit kerja di Divisi Regional Jawa Timur (Divre Jatim) 
yaitu KPH Padangan, Bojonegoro, Parengan, Jatirogo serta SPH I 
Bojonegoro ikut hadir dengan mengirimkan peserta apel sebanyak 
sekitar 300 orang. Selain itu hadir pula unsur dari Pertamina, PLN, 
Exxon Mobil dan Tokoh Masyarakat.

Apel yang dipimpin oleh Bupati Bojonegoro H. Suyoto berjalan 
sangat hikmat. Dalam kesempatan itu Bupati Bojonegoro mem-
berikan Penghargaan secara langsung kepada Perusahaan yang 

berhasil mencapai 
predikat "Zero 
Accident" atau 
Nihil Kecelakaan. 
Unit kerja Perum 
Perhutani KPH 
Padangan, Ir. 
Lorentius Suhar-
tana, Administratur 
/KKPH Padangan 
menerima peng-
hargaan tersebut 
secara langsung 
dari Bupati Bojo-
negoro.

Dalam sam-
butannya, Bu-
pati Suyoto men-

gatakan bahwa, masyarakat dan anggota perusahaan se – Kabu-
paten Bojonegoro turut berperan aktif untuk mewujudkan Indonesia 
berbudaya K3 melalui penerapan sistem SMK3 dalam menghadapai 
era perdagangan bebas. Kita harus dapat menciptakan tempat kerja 
yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong suatu produktifi-
tas dengan harapan meningkatkan partisipasi semua pihak dalam 
mencapai pelaksanaan budaya K3 secara optimal di setiap kegiatan 
usaha. *

n PEDULI SISWA PRATUGAS 
Dalam rangka membekali ilmu kehutanan pada peserta pratugas 

rekruitmen SLTA di KPH Padangan, Kasi PSDH Yeni Ernaningsih, 
S. Hut mengajak peserta untuk belajar langsung di lapangan (field 
study). Obyek-obyek yang dituju antara lain demplot penanganan 
lahan becek yang digarap menjadi persawahan, persemaian stek 
pucuk  dengan menggunakan polybag besar, tanaman JPP yang 
tumbuh baik di lahan kritis, APB Bersertifikat dan Jati Monumen 
yang sudah berumur 158 tahun. 

Dijelaskan Yeni Ernaningsih bhawa KPH Padangan siap 
mengembalikan kejayaan KPH Padangan seperti dulu sebagai 
penghasil kayu jati terbaik dan terbesar di Perum Perhutani. Ka-
wasan hutan KPH Padangan memiliki karakteristik yang sangat 
unik sehingga dalam upaya pembangunan hutannya diperlukan be-
berapa inovasi. Antara lain pembuatan bibit dengan polybag besar 
untuk meningkatkan kualitas bibit JPP .stek pucuk sehingga dapat 
lebih survive bila di tanam di lahan kritis, mekanisasi traktor dalam 
pengolahan lahan terutama di persiapan tanaman Silin yang me-
mungkinkan untuk dilakukan traktorisasi, pembuatan selokan untuk 
mengantisipasi adanya lahan becek, dan lain sebaganya. 

Terhadap lahan-lahan yang becek dan telah digarap masyarakat 
sebagai sawah selama bertahun-tahun diupayakan untuk dikemba-
likan fungsinya menjadi hutan dengan melakukan sosialisasi, pem-
buatan PKS dan penanaman jati di galengan. 

Selain memberikan pembekalan berupa ilmu kehutanan, Kasi 
PSDH juga memberikan pembekalan dan support kepada peserta 

Agus Ridwan Bscf didampingi Asper BKPH Sukolilo Untung 
Sasmito saat memberikan pengarahan kepada masyarakat desa 
Sumbersari Kec. Kayen Kab Pati
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DERAP DAERAH
pratugas untuk siap bekerja di Perhutani dimana pun dengan cara 
mencintai dulu pekerjaan karena dengan cinta pekerjaan tentu akan 
melakukan pekerjaan dengan penuh semangat dan  hasilnya pasti 
akan maksimal. 

Kom.Pdg/A3

Petugas Gagalkan Pencurian
Dalam sebuah operasi 

rutin yang dipimpin oleh Danru  
Polhutmob KPH Padangan 
Guntoro pada 8 Januari 2015 
pukul 04.00 WIB dini hari telah 
berhasil menggagalkan pem-
balakan liar di petak 84 RPH 
Kaiaren BKPH Kaliaren Barat 
KPH Padangan.

Satu  dari lima orang yang 
menebang pohon di petak 84 
tersebut, yakni Saidi bin Sadimi 
(37) asal Dk Kaliaren Ds Mal-
ingmati Kec. Tambakrejo berha-
sil ditangkap oleh petugas. Dari 
keterangan tersangka, empat 
orang lainya yang berhasil ka-

bur dari kejaran petugas masing-masing diketahui bernama Sunoto, 
Samsuri, Heri dan Ngadi. Semuanya berasal dari desa yang sama. 
Saat initersangka masih dalam proses hukum Polsek Tambakrejo.  
Barang bukti yang berhasil diamankan adalah sembilan batang kayu 
jati gelondongan atau 1.581 M3, dan satu buah gergaji yang untuk 
sementara dititipkan di Polsek Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. 

Kom.Pdg/A3

Kesamaptaan Pohut
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Peningkatan ketrampilan, kesiagaan dan kedisiplinan polisi 

hutan (Polhut) dalam pengamanan pengawasan kawasan hutan 
menjadi suatu keharusan. Sebanyak 40 Polhut mengikuti pembi-
naan dan pelatihan kesamaptaan oleh Polres Tegal kerjasama KPH 
Pekalongan Barat (5/2).

Kegiatan tersebut digelar di halaman kantor BKPH Bumijawa 
diikuti jajaran Polhut dari dua BKPH tersebut.

Administratur KPH Pekalongan Barat, Anton Fadjar Agung Su-
setyo, melalui Asper BKPH Bumijawa, Marsono mengatakan  bahwa 
pembekalan kesamaptaan tersebut  merupakan kegiatan bersama 
untuk mengoptimalkan fungsi perlindungan hutan. 

“ Polhut punya tugas melindungi semua potensi sumber daya 
hutan yang ada, karena itu seorang polhut harus selalu siap siaga 
dalam menjalankan tugasnya. Maka untuk menjalankan tugasnya 
itu kemampuan dan pengetahuan setiap polisi hutan harus terus 
diasah dan ditingkatkan,” katanya .

Kemudian, dalam kurun waktu Semester I direncanakan ke-
giatan lapangan bersama-sama Perhutani, Kepolisian, Dinas 
Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (tanbunhut) dan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Tegal, untuk mengadakan pembinaan lanjutan di 
wilayah rawan konflik sosial seperti perambahan kawasan hutan un-
tuk tanaman sayuran di desa Sigedong dan Batumerah Kecamatan 
Bumijawa. 

“Kegiatan ini akan dilakukan dengan cara melaksanakan pem-
binaan dan patroli bersama dalam bentuk trabas didalam kawasan 
hutan dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi hutan sesuai 
kaidahnya,” jelasMarsono.

Sementara itu, Kasat Binmas Polres Tegal, AKP Hartotoselaku 
koordinator kegiatan mengatakan, kegiatan pembinaan tersebut 
meliputi bidang hukum terkait tindakan melawan hukum dibidang 
keamanan hutan sesuai UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan 

UUNo 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peru-
sakan Hutan. Juga materi berkaitan dengan penangkapan, tertang-
kap tangan, penggeledahan, dan penyitaan barangbukti. 

“Ini penting bagi Polhut agar dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya bisa berjalan sesuai peraturan yang berlaku dan standar 
operasional prosedur (SOP),” katanya

Selain tentang wawasan hukum kehutanan tersebut, Polhut juga 
mendapatkan praktek cara penangkapan, penggeledahan dan bela 
diri dasar. 

“Polhut harus menguasai teknik bela diri. Selain berguna ketika 
berpatroli, juga diperlukan ketika melakukan penangkapan pencuri 
kayu di hutan,” tambah Hartoto. Kom.Pkb/Tofikpurwa

Sosialisasi e-Filling
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
 Sekitar 100 karyawan/wati Perum Perhutani KPH Purwodadi, 

mengikuti sosialisasi  SPT Tahunan 2014, Pph orang pribadi me-
lalui e_Filling 
yang diseleng-
garakan oleh 
Kantor Pelayanan 
Penyuluhan Kan-
tor Perpajakan 
(KP2KP) Purwo-
dadi di aula KPH 
Purwodadi.

Kepala Tata 
Usaha KPH Pur-
wodadi, Mulyono 
SH, menyam-
paikan bahwa 
asas perpajakan 
adalah Self As-
sesment yaitu menghitung, menyusun dan melaporkan sendiri untuk 
pelaporan tepat waktu adalah dengan cara e_Filling, yaitu pelapo-
ran SPT Tahunan secara On Line. Untuk itu ia menghimbau kepada 
segenap karyawan agar nantinya melaporkan SPT Tahunan meng-
gunakan sistim On Line tersebut.

Kepala Kantor KP2KP Purwodadi, M Hamim Tohari SE dalam 
sambutannya bahwa sosialisasi program e_Filling tersebut dibuka 
untuk semua perusahaan atau instansi secara gratis.

" Dan kami siap membantu kepada siapa saja yang membutuh-
kan bantuan cara pengisian e_Filling ini.  Sarana penyampaian SPT 
Tahunan PPh yang lebih mudah, cepat dan aman," katanya.

 Layanan e-Filling melalui website Ditjen Pajak www.pajak.go.id 
hanya melayani penyampaian SPT Tahunan orang pribadi yang 
menggunakan formulir 1770s dan 1770ss Wajib pajak hanya mem-
butuhkan koneksi internet untuk melapor pajak secara online kapan 
saja dan dimana saja.

Kom.Pwd/Agus
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SAKA WANABAKTI

SWB  Purwakarta 
Terima Anggota Baru

 
Pramuka Saka Wanabakti 

KPH Purwakarta  menyeleng-
garakan penerimaan anggota 
baru angkatan XX sebanyak 
30 orang. Mereka itu berasal 
dari Madrasah Aliyah Negeri 
Purwakarta, Madrasah Aliyah 
Swasta Al Irfan, serta SMK 
Negeri dan swasta  lingkup  
Kab  Purwakarta.

Pamong Saka Hery Sun-
tara mengatakan penerimaan 
anggota Pramuka SWB meru-
pakan progam kerja rutin ta-
hunan yang dilaksanakan  an-
tara bulan   Januari-Pebruari. 
"Penerimaan anggota baru 

tidak semata – mata diterima, melainkan 
juga mengikuti ceramah dan kegiatan  fisik. 
Sehingga  ketika  menjadi anggota SWB me-
miliki jiwa yang tangguh  secara mental dan 
kuat secara fisik, serta  cerdas  dan  memi-

liki  prestasi unggul," 
tegasnya.

Sebelum  dilantik, 
calon  anggota  SWB 
harus mengikuti 
ke giatan  selama 3 
bulan tiap hari sabtu 
di kantor KPH Pur-
wakarta. Kegiatan 
itu  antara lain  pem-
berian  materi teknis  
persemaian, tana-
man,  pemeliharaan  
sampai  dengan   
pemasaran. 

MU  

SWB Surakarta Jadi Pemateri 
Raimuna Cabang VI - 2015

KPH SURAKARTA DIVRE JATENG
Raimuna Cabang VI Tahun 2015 tingkat SMK dan SMU Kota Surakarta dibuka oleh 

Ketua Kwartir Cabang Surakarta Kak Budi Suharto di Kampus II UNS Surakarta  pada 19 
Februari 2015  yang diikuti 26 sangga  SMK-SMU Surakarta.

Perum Perhutani KPH Surakarta diminta untuk memberikan materi mengenai  Saka Wa-
nabakti. Materi yang diberikan adalah  Krida- -Krida  Saka Wanabakti, yaitu Krida Tata Wana, 
Guna Wana, Bina Wana dan Reksa Wana.

Penyampaian materi dan praktek disampaikan oleh Kak Harsono dari Biro Perencanaan 
Salatiga. Kak Harsono adalah  instruktur Saka Wanabakti Cabang Salatiga. Sementara pe-
materi lain, Kak Harmanto dari KPH Randublatung yang merupakan instruktur Saka Wana-
bakti Cabang Kab. Blora memberikan materi pengenalan  Kesakaaan.

Kom.Ska/Suko

Track Downhill 
Sumber Podang

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
KPH Kediri bersama Pemkab Kediri dan 

Kediri Downhill Comonity (KEDOC)  meres-
mikan tempat Track Downhill di petak 114 a 
sepanjang 2 km di RPH Parang BKPH Kediri 
(27/2).

Adm/KKPH Kediri, Maman Rosmantika 
dalam sambutannya mengatakan dengan 
adanya  track downhill di Kediri Raya ini 
kedepanya dapat di jadikan obyek wisata  
karena dihutan produksi luas 5,3 hektar ini 
disamping  track downhill juga sudah ada 
perlebahan dan menjadikan downhill track 
(jogging track,adventure track baik trail 
maupun jeep 4wd) prinsipnya  selagi tidak 
mengubah fungsi kawasan. 

Dan harapan kedepanya hutan  lestari 
masyarakat lebih sejahtera dan bisa bersin-
ergi sesuai aturan yang ada siap mendu-
kung. Dengan adanya downhill track di dalam 
kawasan hutan Kediri ini, diharapkan akan 
lebih melahirkan banyak alet-atlet sepeda 
yang dapat berprestasi di tingkat nasional 
dari di Kabupaten Kediri,karena sebelum 
ada track ini info dari panitia (KEDOC) ada 3 
orang atlet  yang sudah berprestasi  ditingkat 
nasional dari kabupaten Kediri katanya.

Sementar Wakil Bupati Kediri Maskuri 
berterimakasih kepada Administrtur Per-
hutani dengan terwujudnya track downhill 
tersebut. Karena tempat itu menjadi salah 
satu dari tiga  tempat olah raga bergengsi ini 
di Jawa Timur yang diharapkan bisa menjadi 
ikon wisata Kabupaten Kediri. 

Kom.Kdr/Jufri

40   BINA |  Edisi  01  Maret 2015 / Th XLII

40   

BINA |  Edisi  01  Maret 2015 / Th XLII 41

 41



Wana Wisata

KPH BANYUWANGI BARAT DIVRE 
JATIM

Situs Anantaboga merupakan tempat 
yang disucikan oleh umat Hindu. Situs 
yang terletak di kawasan hutan pinus Per-
hutani, masuk RPH Gunungsari, BKPH 
Glenmore, KPH Banyuwangi Barat itu 
terdapat beberapa pura yang terus dile-
starikan.

Meski berda 

kondisi sekitar area Situs Anantaboga 
masih terjaga dengan baik. Kelestarian 
lingkungan memang benar-benar diuta-
makan. Selama ini tempat pertirtaan umat 
hindu itu banyak dikunjungi para peziarah 
umat hindu dari berbagai daerah. Paling 
sering adalah kunjungan peziarah umat 
hindu asal Bali.

Luas area Anantaboga sekitar 3 hek-
tar, selain terdapat berapa pura terdapat 
pohon yang cukup besar. Yakni pohon 

Apak yang sudah berusia ratusan 
tahun. Keberadaan pohon tersebut 

biasanya dijadikan tempat medi-
tasi bagi umat hindu. 

Konon banyak terjadi 
peristiwa aneh di tempat po-
hon yang besar itu. Seperti 
konon sering ada kemun-
culan ular yang sangat 
besar. Banyak umat 
Hindu sangat memper-
cayai keberadaan pohon 
besar itu, karena itulah 
banyak orang yang ber-
tapa ditempat tersebut 
tujuan rohani menjadi 

alasan utama bagi pezi-
arah  untuk mengunjungi 

lokasi yang cukup jauh dari 
pemukiman warga itu.

Selain tumbuh pohon be-
sar di area itu juga terdapat be-

berapa mata air. Air yang mengalir sangat 
jernih dan dingin. Umat Hindu percaya jika 
mandi di tempat itu bisa menyembuhkan 
berbagai macam penyakit. Mata air terse-
but kini terus dijaga dan ditata dengan 
baik. Dalam berbagai acara umat Hindu 
juga minum dan mandi di tempat tersebut 
di tempat pemandian yang diberi nama 
Lali Jiwo.

Situs Anantaboga itu sangat disucikan 
oleh umat Hindu dan dipercayai menjadi 
salah satu tempat yang pernah disinggahi 
tokoh penyebar umat Hindu, yakni Resi 
Markandeya. 

Didalam situs budaya anantaboga juga 
terdapat Padmasana, Pertirtan, Pelinggih 
Dewi Gangga, Pelinggih Siwa Budha, 
Campuhan Tiga, Tirta mumbul, Gumuk 
Ganesha, Gumuk Lingga Yoni, Gumuk 
Bedawang dan tempat semedi. 

Saat memasuki kawasan ini, pengun-
jung akan disuguhi pemandangan alam 
yang luar biasa dengan nuasa pura se-
hingga serasa berada di Bali.

Perhutani Kerjasama Pengelolaan 
Pemanfaatan Air dengan PDAM Banyu-
wangi Barat Perhutani pemanfaatan 
pengelolaan Air yang ada di wilayah 
Banyuwangi untuk mencukupi kebutuhan 
sehari-hari.

Kom.Bwi.Barat/

Situs Antaboga yang Disucikan

tar, selain terdapat berapa pura terdapat 
pohon yang cukup besar. Yakni pohon 

Apak yang sudah berusia ratusan 
tahun. Keberadaan pohon tersebut 

biasanya dijadikan tempat medi-
tasi bagi umat hindu. 

Konon banyak terjadi 
peristiwa aneh di tempat po-
hon yang besar itu. Seperti 
konon sering ada kemun-
culan ular yang sangat 

alasan utama bagi pezi-
arah  untuk mengunjungi 

lokasi yang cukup jauh dari 
pemukiman warga itu.

Selain tumbuh pohon be-
sar di area itu juga terdapat be-

Meski berda tar, selain terdapat berapa pura terdapat Meski berda 
d i t e n g a h 
hutan, 
tapi 

tar, selain terdapat berapa pura terdapat 
pohon yang cukup besar. Yakni pohon 

Apak yang sudah berusia ratusan 
tahun. Keberadaan pohon tersebut 

biasanya dijadikan tempat medi-
tasi bagi umat hindu. 

peristiwa aneh di tempat po-
hon yang besar itu. Seperti 

lokasi yang cukup jauh dari 
pemukiman warga itu.

sar di area itu juga terdapat be-
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