
LAPORAN UTAMA

Sengketa lahan Blok Ble-
beran, Desa Songgom, Ke-

camatan Songgom, Ka-
bupaten Brebes, Jawa Te-
ngah, hingga kini tak kun-
jung usai. Perhutani KPH 

Balapulang dan warga 
Desa Songgom sama-sama 
mengklaim bahwa yang kini 

ditanaman tebu oleh ma-
syarakat merupakan haknya 

masing-masing. 

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG

Meski sebenarnya lahan sengketa selu-
as sekitar 200 hektar di Blok Bleberan dan 
Kalenrembet tersebut oleh berbagai kepu-
tusan instansi terkait yang salah satunya 
BPSDA Pemali Comal Pemprov Jateng, 
menegaskan pengelolaannya merupakan 
kewenangan Perum Perhutani KPH Bala-
pulang. Bahkan surat penjelasan Gubernur 
pada 1988 yang menegaskan bahwa tanah 
yang ada di bantaran Kali Pamali itu penge-
lolaannya diserahkan kepada Dapartemen 
Kehutanan cq. Perhutani Unit I Jateng (sek-
arang Divisi Regional Jateng-red).

Artinya, lahan tersebut merupakan ka-

wasan hutan. Berdasarkan UU No 4 Tahun 
1999 tentang Kehutanan, areal hutan tidak 
boleh ditanami tanaman perkebunan seper-
ti tebu. Tetapi dari sisi pembela petani me-
nyatakan lain, pihak Perhutani selaku peng-
gugat malah dikatakan mengada-ada dan 
data-data yang ditunjukkan Perhutani di-
katakan tidak benar. Lahan di ditepian Kali 
Pamali itu dikatakan sebagai tanah timbul 
dan masyarakat dikatakan konon mengga-
rap sudah sejak 1923.

Pembuktian lapangan 
Guna meredam konflik berkepanjangan 

medio Maret lalu dilakukan pembuktian-
pembuktian di lapangan. Yakni pada 16 Ma-
ret 2015 dilakukan peninjauan lokasi lahan 
sengketa oleh kedua belah pihak. Perum 
Perhutani KPH Balapulang sebagai peng-
gugat dan petani penggarap lahan Blok Ble-
beran sebagai pihak tergugat bersama de-
ngan hakim Pengadilan Negeri Slawi, Kabu-
paten Tegal, mengecek satu per satu lahan 
yang saat ini ditanami tebu oleh petani war-
ga Desa Songgom.

Peninjauan lokasi lahan sengketa itu 
mendapat penjagaan ketat dari jajaran Pol-
res Tegal dan anggota TNI setempat. 

Sejauh ini perkembangannya dikatakan 
masih dalam taraf mediasi dan dedikasi. 
Diakatakan Adm/KKPH Balapulang, Isnin 
Soiban dalam mediasai-mediasi yang di-
lakukan pihaknya melibatkan Jaksa Penga-

cara negara Kejari Slawi untuk mengurus 
gugatannnya. Gugatan atas sengketa lahan 
tersebut didaftarkan ke PN Slawi tertang-
gal 29 Oktober 2014 lalu yang isinya Per-
hutani menggugat 26 warga dan meminta 
mereka menghentikan aktivitas atau meng-
garap di lahan sengketa.  Mediasi-mediasi 
sebelumnya juga pernah dilakukan namun 
belummembuahkan hasil. Mediasi yang di-
lakukan kali ini menurutnya bukan sema-
ta-mata mengusir warga yang sudah me-
nyerobot tanah Perhutani yang menanami 

“ Karena mereka minta menempuh jalur hu-
kum yang kita layani, kita melakukan gugatan, 
mestinya mereka yang melakukan gugatan”,” 
kata Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni se-
cara terpisah kepada BINA menyoal kasus pen-
dudukan lahan oleh masyarakat tersebut.

Dikatakan, gugatan tersebut dilakukan Per-
hutani KPH Balapulang lantaran mereka ditung-
gu-tunggu tidak pernah melakukan gugatan 
yang sekarang sudah pada tahap pembuktian-
pembuktian dokumen.

 “ Kita optimis karena dukumen yang kita 
punya sangat lengkap sementara masyarakat 
dasarnya hanya SPPT yang diterbitkan oleh 
Pratama,” jelasnya. 

Sementara Surat Pemberitahuan Pajak Ter-
utang (SPPT) itu sendiri ditegaskan juga su-
dah dicabut, dibatalkan oleh Kabupaten Brebes 
karena sesuai bukti dan fakta yang ada di lapan-
gan. Hasil rapat yang dimediasi Pemkab Brebes 
diterbitkan SK pembatalan SPPT sebanyak 381 
buah berdasarkan SK Nomor:973/1649/2014 
tentang Pembatalan SPPT Pajak Bumi dan 
Bangunan Kabupaten Brebes Tahun 2014.  

“ Ini berarti masyarakat sebenarnya sudah 

Menunggu Putusan
Sengketa Lahan

Blok Bleberan
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LAPORAN UTAMA
dengan tebu.

" Kita hanya ingin menegakkan hukum 
supaya masyarakat patuh dengan hukum di 
Indonesia," katanya kepada BINA di ruang 
kerjanya (26/3).

 Sebagaimana diberitakan bahwa gu-
gatan itu dilakukan terkait adanya 26 war-
ga yang menyerobot lahan Perhutani yang 
berada di Blok Bleberan BKPH Margasari 
RPH Songgom. Atau tepatnya di petak 137, 
138 dan 140 seluas 94 hektar yang masuk 
wilayah Kecamatan Margasari Kabupaten 
Tegal yang ditanami tebu. Kemudian lahan 
lainnya berada di Blok RPH Wlahar petak 
36, 38 dan 39 serta wilayah RPH Larangan 
petak 34 dan 39 seluas 131,1 hektar yang 
masuk wilayah Kabupaten Brebes.

" Jumlah totalnya ada sekitar 225,1 hek-
tar yang dimanfaatkan oleh warga," jelas Is-
nin yang didampingi Komuniper KPH Bala-
pulang, Djuli Kusnadi kepada BINA,  dimana 
lahan sengketa itu sebanarnya hanya dikua-
sai oleh segelintir orang.

" Pada prinsipnya, Perhutani tidak akan 
mengusir warga. Selama ini lahan kan han-
ya dikuasai beberapa orang saja, jika dike-
lola Perhutani, penggarapan lahan bisa 
merata dengan berbagai tanaman dibawah 
tegakan yang semua hasilnya untuk mere-
ka," pungkas Isnin yang berharap persoalan 
sengketa lahan tersebut bisa segera selesai 
dan bisa diakomodir. 

Sejauh ini diinformasikan Humas Penga-
dilan Negri Slawi, Sony Nugraha bahwa si-
dang perdata sengketa lahan tersebut su-
dah masuk agenda duplik. Tinggal menung-
gu Putusan atas sengketa lahan tersebut.

S.Widhi 

tidak punya kekuatan lagi,” jelas Mugni leb-
ih lanjut.  

Cuma, tegas Mungni, yang menjadi 
kekuatan mereka hanya surat sewa di pengai-
ran karena tanah yang disengkatakan diklaim 
warga adalah tanah timbul bantaran sungai. 
Tetapi kenyataan di lapangan bukan bantaran 
sungai, tapi luasnya dari bibir sungai menca-
pai 1 km lebih masuk ke hutan.

Kegiatan penanaman tebu yang dilakukan 
masyarakat sebenarnya sejak pasca reforma-
si pada 1999 setelah tegakan mereka ambil 
habis baru tanahnya dimanfaatkan dengan 
mayoritas tanaman tebu. Jadi adanya klaim 
warga sudah menggarap lahan sengketa se-
jak 1923 itu tidak benar. Dan sebenarnya la-
han tersebut hanya dikuasai oleh beberapa 
orang saja yang setiap orangnya bisa memi-
liki sampai puluhan hektar. 

“ Sehingga sebenarnya kemanfaatannya 
pada masyarakat lokal itu kurang, mereka 
hanya sebagai alat atau kuli saja sebagi tena-
ga kasar,” Katanya.

Untuk itu Perhutani mengajak semua in-
stansi dan stakeholder untuk mengembalikan 

kawasan tersebut sesuai fungsi dan keman-
fatannya. 

Menyinggung keberadaan Pabrik Gula 
(PG) Jatibarang yang selama ini banyak me-
nyalurkan bantuan Tebu Rakyat Indonesia 
(TRI) ke petani sebenarnya juga hanya dinik-
mati oleh segelintir orang saja. Bantuan TRI 
tidak dinikmati oleh oleh semua petani pengg-
arap. Namun sejak dibatalkannya SPPT oleh 

Wakil Adm/KSKPH Balapulang, Mugni.
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SESUAI ketentuan tanaman tebu me-
mang tidak boleh ditanam di kawasan hu-
tan. Karena selain berpotensi mengundang 
bencana bila ditanam pada lahan miring 
juga menjadikan tanaman pokok terhambat 
pertumbuhannya atau bahan tidak jadi.

Menyikapi tanaman tebu yang ditanam 
di lahan kawasan hutan, dituturkan Adm/K 
KPH Balapulang, Isnin Soiban telah men-
gambil sikap tegas. Selain telah melakukan 
upaya hukum untuk menyingkirkan tanam 
tebu dari hutan, pihaknya juga sudah me-
layangkan surat kepada pimpinan Perhu-
tani Divre Jateng agar segera bisa  diambil 
langkah-langkah penertibannya.

“ Saya sudah sampaikan surat kepada 
Kelapa Divisi regional Jateng agar ada ka-
jian yang lebih mendalam mengenai dam-
pak tanaman tebu dan diberlakukan dise-
mua wilayah,” kata Adm/KKPH Balapulang, 
Isnin Soiban menyikapi tanaman tebu yang 
ditanam ilegal di wilayahnya.

“ Intinya agar tanaman tebu tidak di-
perkenankan di kawasan hutan,” tegasnya. 
Tanaman tebu menurut pengamatan Isnin 
yang ditanaman tidak memperhatikan fak-
tor lingkungan, seperti pada lahan-lahan 
miring yang dapat menimbulkan bencana. 

“ Dan faktor inilah yang membuat saya 
prihatin, kerana tidak ada upaya pencega-
han. Karena dapat mengundang bencana 
tanah longsor,” kata Isnin dalam berita yang 
disampaikan kepada pimpinan untuk men-

jadi pertimbangan.
 “ Sejarah kita sudah membuktikan 

bahwa tidak pernah ada keberhasilan keti-
ka tanaman jati di-mixing dengan tanaman 
tebu. Tebu kan tanaman tahunan yang terus 
bisa dipanen, sementara jati tanaman jang-
ka panjang menjadi terganggu pertumbu-
hannya,” tegas Isnin. Tanaman tebu sendiri 
dalam aturan di Dinas Kehutanan memang 
tidak boleh ditanam di lahan hutan. 

Sementara menyinggung PG Jatibarang 
yang selama ini menjadi penyalur kredit dan 
penampung produksi tebu rakyat, Isnin juga 
menghimbau agar tidak menjadi institusi 
yang menampung hasil tebu dari kawasan 
hutan.

“ Menampung tanaman tebu illegal atau 
sebagai penadah bisa dikenai sangsi sesai 
KUHP pasal 480,” katanya.

Lagi pula sengketa lahan yang ditanami 
tebu tersebut sebenarnya hanya dikuasai 
segelintir orang dan cenderung dimanfaat-
kan oleh para cukong. Maka Isnin berharap 
kasusnya bisa cepat selesai dan masyara-
kat bisa dihimpun lewat program Hutan Png-
kuan Desa (HPD) di LMDH dan warga tetap 
bisa beraktivitas menggarap lahan. 

S.Widhi

Pemkab Brebes tersebut PG Jatibarang se-
bagai penjamin kredit atau pinjaman tana-
man tebu tersebut juga sudah tidak bisa me-
nyalurkan kreditnya.

“ Karena SPCL-nya sudah tidak bisa 
keluar tanpa adanya bukti SPPT tersebut,” 
kata Mugni sebagaimana Administratur, ia 
berharap dengan berbagai bukti dan pen-
gakuan dari semua stakeholder, baik dari 
pemerintah, kejaksaan, kepolisian, TNI dan 
stakeholder lainnya kawasan yang disen-
gketakan itu bisa segera kembali kepang-
kuan Perhutani KPH Balapulang.

“ Kita pasti bakal menang dan tinggal 
menunggu eksekusi dari kejaksaan,” pung-
kasnya.  

S.Widhi 

Tebu Harus Dilarang Di Hutan

Administraur/KKPH Balapulang, Isnin 
Soiban
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DIREKSI PERUM PERHUTANI
Direktur Utama Perhutani Mustoha Is-

kandar mengatakan Perhutani memasu-
ki usia yang ke-54 merupakan usia yang 
matang. Perjalanan ke depan jauh lebih 
baik dari pada perjalanan waktu-waktu lalu. 
Laba bersih 2014 mencapai 370 milyar.Naik 
cukup signifi kan dibandingkan laba tahun 

sebelumnya yang Rp 270 milyar.
 “Ke depan,  untuk mencapai  laba  

Rp 500 milyar bukan yang sulit,’ jelasnya 
dalam pemaparan  Kinerja BOD 2014 di 
kantor Drive Jawa Barat dan Banten, Sab-
tu (28/3).  Namun, dia mengungkapkan Re-
turn on Asset atau  RoA  sebesar Rp 3,7 
triliun  yang dimiliki Perhutani untuk men-
dorong pengembangan perusahaan tidak 
sesuai yang diharapkan.

Salah satu upaya untuk mencapai 
keuntungan sebanyak itu  adalah melalui 
inovasi – inovasi  industri kayu ternyata  
mampu menyumbang pendapatan yang 
cukup signifi kan pada tahun 2004. Ada 
nilai tambah yang diperoleh dari industri 
kayu yang dikelola Perhutani. Di sisi lain 
penjualan kayu gelondongan atau log akan 
ditekan. Selain untuk memenuhi kebutu-
han  KBM industri, juga untuk menaikkan 
harga jual.  “Perusahaan kayu swasta yang 
berani membeli log  dengan harga tertinggi 
itu yang akan dilayani,” jelas Mustoha Is-
kandar. 

Diakui, posisi perusahaanya yang dip-
impinnya cukup sulit dalam mengambil 
kebijakan ini karena banyak perusahaan 

permebelan dan sejenisnya yang masih 
bergantung bahan baku kayu jati dari Per-
hutani.

Dalam kesempatanitu dipapar pula  bi-
dang per bidang kegiatan di lingkup Direk-
si Perhutani. Misalnya dari bidang tanaman 
ada kenaikan keluasan, wlaupun itu dari sisi 
tanaman pembangungan bukan tanaman 

rutin. Keamanan secara keseluruhan turun. 
Produksi gondorukem menurun. Dalam ke-
sempatan itu Mustoha Iskandar minta agar  
ke depan produksi  harus dipacu karena 
akan  menjadi  pendapatan andalan Per-
hutani. 

“ Perlu  inovasi dalam produksi ge-
tah yang tidak merusak tanaman (pinus),” 
tegasnya.” 

Produksi gondorukem 2014 turun, pa-
dahal produksi tahun 2013 naik,” kata Mus-
toha Iskandar  setengah bertanya.

Produksi kayu putih juga mengalami 
penurunan. Namun, Perhutani akan mem-
perluas tanaman kayu putih. Demikian Per-
hutani akan mengembangkan tanaman 
cluster energi, Diperkirakan 11 tahun akan 
datang minyak yang berasal dari fosil bumi 
akan habis maka energi akan  beralih ke bio 
energi. 

“Dulu, Perhutani kerja sama dengan Ko-
rea Selatan untuk pengembangan  bio en-
ergi,  tapi sekarang mau tanam sendiri,”  
jelas  Dirut.

Untuk pengembangan agribisnis dan 
jasa lingkungan, seperti sektor wisata men-
galami stagnan. Oleh karena itu dia meng-
ingatkan produk jasa yang menjadi andalan 
Perhutani, jangan sampai pendapatan turun 
pada 2015. 

“Jangan sampai (pendapatan) sektor 
wisata turun.Tidak boleh terjadi seperti ini 
tahun 2015.Kalau sampai terjadi, pasti ada 
sesuatu yang salah,” tandas Mustoha Is-
kandar. MU

Perhutani Ancangkan Laba Rp 500 Miliar

Direktur Utama Perum Perhutani, Mus-
toha Iskandar.
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29 MARET, BoD dan sebagian kecil  
karya wan Perhutani berkumpul di kantor 
Drive Jawa Barat  dan Banten untuk meray-
akan HUT Perhutani ke-54. Sebagian Kasi 
Drive, Kepala Divis, Kepala Puslitbang, Ke-
tua SPI, Kepala Pusdik, Kepala Biro, Adm, 
Asdir, sebagian karyawan Perhutani meray-
akan HUT Perhutani dengan tema Kita 
Tingkatkan Profesionalisme Melalui Pe-
rubahan Menuju Perhutani Unggul. Dimana 
perubahanya dan apanya yang unggul ?

Dalam perayaan itu, BOD Perhutani  
mengumumkan berbagai prestasi yang di-
raih baik mandor, KRPH, Asper, Adm dan 
KPH. Selanjutnya, Dirut Perhutani juga me-
nyerahkan SK kenaikan status dari PP me-
jadi karyawan penuh, menyerahkan   kunci 
sepeda motor merk Kawasaki  untuk asper 
dan mantri secara simbolis, lauching  pema-
saran  on line untuk pemasaran kayu di 
KBM Cirebon dan KBM  Randublatung, dan 
pelepasan burung.

Pada hari itu, sebanyak 80 sepeda 
motor sudah siap didistribusikan begitu 
manajemen Perhutani secara simbolis me-
nyerahkan kunci kepada perwakilan asper 
dan mantri. Rencananya,  akan didistribusi-
kan sebanyak 4000 buah sepeda motor 
merk Kawasaki type KXL kepada asper dan  
mantri se-Perhutani secara bertahap.

Apakah  sepeda motor itu gratis? 
Ternyata tidak. 

“Asper dan KRPH harus mengangsur 
per bulan dengan dipotong tunjangan,” ujar 
salah seorang  karyawan Perhutani yang 
menjaga sepeda motor. Namun, beberapa 
Asper yang dihubungi BINA merasa ke-
beratan untuk membayar secara angsur, 
walaupun tunjangan dinaikan. 

“Saya merasa keberatan,” ucap salah 
seorang yang sudah beberapa kali pindah 
BKPH lingkup Drive Jawa Barat dan Bant-
en. 

“Karena  dalam surat pemberitahuan 
disebut sebagai motor dinas, bukan motor 
pribadi. Otomatis yang bayar perusahaan.”

Berkaitan kenaikan status karyawan, 
di lingkungan KPH Cianjur sebanyak 29 
karyawan naik stasusnya menjadi kary-
awan penuh. Namun, masih ada sekitar 
80 karyawan yang berstatus PP. Seban-
yak karyawan itu,  baru di KPH Cianjur. Be-
lum di KPH lingkup Perum Perhutani lain-
nya. Mereka  merupakan salah satu tulang 
punggung baik di kantor KPH maupun di la-
pangan: mulai kegiatan persemaian, tana-
man, pemeliharaan, keamanan,  tebangan, 
dan kegiatan teknis administrasi lainnya. 

Mereka membutuhkan kepastian statusnya 
untuk ketenangan dan kenyamanan dalam 
bekerja. 

“ Mereka  itulah yang menjadi ujung 
tombak pendapatan Perhutani,” cetus  
salah satu karyawan Perhutani yang tidak 
mau disebut namanya.

Mustoha Iskandar juga memberi reward 
kepada sejumlah mandor persemaian, man-
dor tanam, mandor pemeliharaan, KRPH, 
Asper dan KPH yang memiliki prestasi. Un-
tuk pemberian reward Asper ke bawah tim-
bul kritik. Salah satu asper di lingkungan 
Drive Jawa Barat dan Banten mengusul-
kan alangkah baiknya  bila  penghargaan itu 
berupa sesuatu  yang kongkret. Misal naik  
golongan dan  naik status bagi yang masih 
PP. Sehingga efek sosialnya dapat dira-
sakan langsung yang bersangkutan, teru-
tama  keluarganya. 

“Kalau  berupa sertifi kat  tidak ada man-
faatnya. Demikian jugabila  dalam bentuk  
sejumlah uang. Hari itu juga akan habis,” 
kilahnya.

Berkaitan dengan lauching e–marketing 
kayu untuk KBM Cirebon dan KBM Randub-
latung bertujuan untuk meningkatkan pelay-
anan, transparansi, dan akuntabilitas dalam 
pemasaran kayu. Sehingga tidak ada lagi, 
kongkalikong atau praktek – praktek yang 
jauh dari good  governance. Pendeknya, ti-
dak ada lagi suap!

Murgunadi, staf khusus Kepala Drive 
Jawa Timur mengatakan, di era Pak Mus-
toha Iskandar yang baru berjalan bebera-
pa bulan sudah mulai terasa  perubahan. 
Salah satunya, dia memberi contoh, jika pe-
jabat, terutama SPI, berkunjung ke KPH ti-
dak boleh lagi memberitahukan  kepada pi-
hak KPH. 

“KPH tidak boleh melayani seperti wak-
tu-waktu lalu. Akomodasi dan transporta-
si pejabat ditangung yang bersangkutan,” 
jelas mantan Adm KPH Madura  kepada 
BINA di sela-sela rehat kegiatan Direksi 
Perhutani menjelang HUT Ke-54 di kan-
tor Drive Jawa Barat dan  Banten, Sabtu 
(28/3). 

“Justeru, sekarang KPH  yang bin-
gung.”

Namun, menurut Cipto, karyawan 
Perhutani KPH Kendal, Perhutani belum 
berubah. Selama ini  yang digembar–gem-
borkan tentang perubahan  sebatas  slo-
gan. 

“Yang berubah baru baju, tetapi cara 
berpikir dan bertindaknya masih mind-
set lama,” jelasnya panjang lebar  sambil  
memberi beberapa contoh di masjid be-
lakang kantor Drive Jawa Barat dan Bant-
en, sabtu (28/3). 

“Sebetulnya, saya enggan hadir  dalam 
perayaan HUT Perhutani di sini.”  

MU 

Dimana Perubahannya
Dan Apanya yang Unggul ?

Penyerahan kunci secara simbolis sepeda bantuan Motor untuk para Asper oleh petu-
gas dari Direksi Perum Perhutani.
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KEHUTANAN

Sawin, Mantri Hutan Perum Perhutani  
RPH Jatibanteng, BKPH Besuki, KPH Bon-
dowoso pada Divisi Regional (Divre) Jatim, 
seakan tertimpa nasib sial, justru gegara ia 
telah bersikap tegas dalam menjalankan tu-
gas pengamanan kawasan hutan jati yang 
menjadi bagian tanggungjawabnya.

Keberanian melaporkan raibnya po-
hon jati di petak hutan nomor 43 F kepada 
aparat kepolisian RI di Polsek Jatibanteng, 
sebagai perkara hukum yang berujung per-
sidangan di Pengadilan Negeri (PN) Si-
tubondo, malahan mengundang antipa-
ti publik kepadanya, padahal sepatutnya 
mendapat simpati.

Publik luas (khususnya kalangan pemir-
sa televisi berita) seakan melupakan sub-
stansi bahwasanya Sawin adalah petugas 
negara di bidang kehutanan, yang pada dir-
inya terlekat kewajiban menyampaikan pel-
aporan kegiatan pekerjaannya. Terlebih lagi 
tatkala menjumpai kejadian kehilangan po-
hon, karena bila tidak melaporkan maka ia 
sendiri berisiko menanggung tuduhan seb-
agai pencurinya.

“Pasal 28 huruf ‘g’ dan huruf ‘h’ UU no. 
18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Pengrusakan Hutan, se-
cara jelas menyatakan ancaman kepada 
petugas yang membiarkan kejadian peru-
sakan hutan dengan hukuman kurungan 
minimal 6 bulan serta denda minimal Rp 
1,5 milyar sampai maksimal Rp7,5 milyar,” 
ujar Sawin.

Ia mengatakan, untuk dapat sampai 
membuat laporan seperti itu, dirinya tidak 
bersikap gegabah. Melainkan setelah me-

lalui proses yang cermat atas temuan ba-
rang bukti dan keterangan para saksi fak-
tual. 

Akan tetapi, rupanya publik lebih terkes-
ima oleh penampilan salah satu terdakwan-
ya,  sosok perempuan tua bernama Asiyani, 
yang terkesan lugu dan renta tanpa daya. 
Mungkin saja kenyataan ini bertentangan 
dengan pandangan stereotipe di benak 
publik, yang terlanjur dipenuhi gambaran -
- kalau jaringan pelaku illegal loging adalah 
para pria kaya dan bertubuh perkasa.

Padahal, seperti dapat dilihat pada daf-
tar acara persidangan yang terpampang 
di gedung PN Situbondo, pada hari Senin, 
tanggal 20 Maret 2015 itu selain nama Asi-
yani alias Bu Muaris bin Nurdin yang disi-
dangkan dengan nomor perkara 39/Pid. B/
2015, masih ada dua nama lainnya yang 
terjerat perkara yang sama. Yakni, Cipto 
alias Pak Pipit bin Magiyo dengan nomor 
perkara 38/Pid. B/2015 dan Abdus Salam 
bin Munadi dengan nomor perkara 40/Pid. 
B/2015. 

Ketiga orang tersebut merupakan ba-
gian dari empat orang yang telah dilaporkan 
Sawin kepada Kepolisian Negara RI Dae-
rah Jawa Timur, Resort Situbondo, Sektor 
Jatibanteng tersebut.

“ Dalam sidang pengadilan perkara ini, 
para terdakwa bukan didakwa pencurian 
hutan, namun dituntut karena mengangkut, 
memuat, membongkar, menguasai dan/
atau memiliki kayu hasil illegal logging,” un-
gkap Sekretaris Perhutani Divisi Regional 
(Sekdivre) Jawa Timur, Yahya Amin. . 

Opini publik yang condong memi-

hak salah satu terdakwa itu pun melahir-
kan tanggapan kritis dari sejumlah orang. 
Seorang rekan jurnalis dari Lembaga Kan-
tor Berita Nasional (LKBN) “Antara”, Kliwan-
toro, menyampaikan komentarnya lewat 
akun Media Sosial di jejaring internet, me-
nyatakan bahwa siapapun orangnya kalau 
terbukti bersalah ya harus dihukum. “Tidak 
peduli pria atau wanita, miskin atau kaya, 
tua atau pun muda,” katanya.

Pun seorang rekan lain dalam akun 
“medsos” yang sama, Daniel Budi Cahyo-
no, bahkan secara gamblang mengungkap-
kan kekhawatirannya atas perkembangan 
situasi opini publik yang njomplang seperti 
itu. Apabila pelaku kejahatan “illegal log-
ging” dibebaskan meskipun terbukti ber-
salah, hanya gara-gara mendapat simpati 
publik oleh sosoknya yang terkesan lemah, 
akibatnya akan sangat berpotensi mengun-
dang minat banyak orang lainnya berbuat 
serupa.

“Dalih bahwa hukum kita saat ini ma-
sih tumpul ke atas, bukan berarti kemudian 
dijadikan alasan untuk menumpulkan juga 
yang ke bawah,” komentar Daniel, yang 
juga  salah satu Administratur pada BUMN 
Perum Perhutani.

Sinyalemen miris seperti itu sesunguh-
nya bukan kabar isapan jempol belaka. 
Penelusuran BINA ke daerah Kecamatan 
Besuki (Kota Tua jejak era Kolonial yang 
pernah jadi ibukota Karesidenan Besuki 
nan legendaris) sampai di desa Jatiban-
teng selaku “locus” delikti itu, pun sempat 
menangkap adanya tanda-tanda situasi 
miris tersebut.

Dalam persidangan di hari Senin (20/3), 
Jaksa Penuntut Umum sempat melontarkan  
riwayat “kelabu” sosok Kades setempat 
yang tampil sebagai salah satu saksi mer-
ingankan terdakwa. “Saudara saksi dalam 
catatan kami pernah terlibat kasus seper-
ti ini,” begitu antara lain ucapan pembuka 
Jaksa Penuntut, yang sayangnya segera di-
potong Hakim.

Dari percakapan khusus dengan Sawin 
terungkap, bahwasanya salah satu do-
rongan yang membuatnya bertekad mem-
bawa kasus ini ke proses hukum formal, 
adalah adanya suara warga masyarakat 
desa yang “baik” yang “mengancam akan 
ikut berbuat serupa” apabila pihak Perhu-
tani tidak berani menuntaskannya.

“Sekelompok masyarakat ini mengan-
cam menggelar demonstrasi terbuka, jika 
keputusan hakim dinilainya tidak adil, yang 
berarti terbebasnya para pelaku illegal log-
ging,” tuturnya. 

Sugayo Jawama

p Catatan Sidang Illegal Logging di PN Situbondo

Keberanian KRPH Sawin Patut Dihargai Publik

Jalannya persidangan saat mendengarkan keterangan saksi yang seorang Kades.
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1. Tanggal 4/7/2014 : petugas patroli 
wilayah hutan RPH Jatibanteng menemu-
kan dua tunggak jejak perbuatan illegal 
logging di petak hutan nomor 43 F.

2. Tanggal 5/7/2014 s/d 6/7 2014 : pe-
nyelidikan pencurian pohon

3. Tanggal 7/7/2014 : laporan polisi dan 
operasi gabungan dan pengamanan ba-
rang bukti di rumah pak Sucipto alias pak 
Pit, sebanyak 38 batang. Operasi gabun-
gan bersama Pasek Jatibanteng (Brigadir 
Agus)

4. Tanggal 7/72014 : Jam 16.00 : Ke-
pala Desa Jatibanteng ke rumah dinas Per-
hutani Jatibanteng, menanyakan perma-
salahan pak Sucipto alias pak Pipit. KRPH 
menjawab: ini sudah dilaporkan ke Polsek 
Jatibanteng dan pak Mantri menyarankan 
pak Kades untuk Koordinasi dengan Pol-
sek Jatibanteng; jika dibutuhkan, KRPH Ja-
tibanteng siap membantu pak Kades; sam-
pai terjadinya penahanan pak Kades tidak 
pernah koordinasi lagi.

5. Tanggal 7/7/2014 : pihak Perhutani 
diperiksa  oleh penyidik Polsek Jatiban-
teng;

6. Tanggal 24 November 2014: Penyi-
dik kepolisian dan Perhutani mendatangi 
kantor desa Jatibanteng untuk klarifi kasi/ 
menanyakan bukti kepemilikan tanah oleh 
ibu Asyani al. Bu Muaris, tetapi ditanggapi 
Kades Jatibanteng dengan emosional dan 
mau memukul penyidik Polsek Jatibanteng. 
Akhirnya penyidik dan Perhutani keluar dari 
ruangan Kepala Desa Jatibanteng,kembali 
menuju ke Polsek Jatibanteng. Selanjut-
nya penyidik melaporkan ke Kapolsek Ja-

Sawin, KRPH Jatibanteng BKPH Be-
suki  KPH Bondowoso.

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta-

nan, Siti Nurabaya beserta rombongan dan 
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha 
Iskandar beberapa waktu lalu berkunjung 
ke  Perum Perhutani KPH Bondowoso untuk 
penyelesaian kasus Asyani alias B Muaris 
yang tersangkut kasus tindak pidana kehu-
tanan. 

Kasus yang menyeret Nenek Asyani 
merupakan hasil pengembangan penyidi-
kan oleh polisi itu bermula dari pelaporan 
atas Cipto alias Pak Pit sehubungan den-
gan temuan kayu jati sebanyak 38 batang 
(0,125 m3). 

Cipto menyatakan bahwa kayu tersebut 
adalah titipan Nenek Asyani. Kasus ini juga 
melibatkan dua tersangka lainnya yaitu Ab-
dussalam dan Pak Lem sebagai sopir yang 
mengangkut kayu dari rumah Nenek Asy-
ani. Dengar pendapat yang disampaikan 
oleh pihak Perhutani kepada Menteri Ling-

kungan Hidup dan Kehutanan di Hotel Sido 
Muncul Situbondo, bahwa apa yang dilaku-
kan Perhutani sudah sesuai prosedur, yang 
dilaporkan Perhutani ke polisi adalah Cipto 
alias Pak Pit.

Terkait kasus yang menyangkut Nenak 
Asyani tersebut Perum Perhutani KPH Bon-
dowoso pun juga berupaya maksimal untuk 
mendukung secepatnya kasus bisa disele-
saikan. Senin (6/4) sidang lapangan dilaku-
kan oleh oleh Pengadilan Negeri Situbondo 
di lokasi tanah milik Nenek Asyani dan are-
al Perhutani yakni petak 43 F RPH Jatiban-
teng BKPH Besuki KPH Bondowoso. 

Acara sidang lapangan dihadiri oleh Ha-
kim Ketua, Hakim Anggota, Jaksa Penuntut 
Umum, Kepolisian, TNI, Perhutani, Kuasa 
Hukum terdakwa  dan perangkat Desa Ja-
tibanteng.  Dalam sidang lapangan, pihak 
pengadilan mengambil sampel kayu dari 
Asyani alias b. Muaris, begitu juga tung-

gak yang ada di areal Perhutani juga diam-
bil dan kemudian untuk dicocokkan dengan 
barang bukti yang ada. Dari hasil pencoco-
kan di lokasi, persidangan dilanjutkan di ba-
lai Desa Jatibanteng. Namun karena terda-
kwa ada yang tidak hadir akhirnya sidang 

Nenek Asyani Dituntut Hukuman Percobaan

tibanteng. Akhirnya Kapolsek Jatibanteng 
mendatangi  Kepala Desa di Balai Desa 
Jatibanteng.

7. Tanggal 27/11/2014 : Cek tunggak di 
petak 43F bersama Saksi Ahli dan Polsek 
Jatibanteng (Pak Sulis dan Pak Hartono)

8. Tanggal 28/11/2014 : hari Jumat ang-
gota Polsek Jatibanteng dengan Perhutani 
Jatibanteng cek lokasi tanah milik Bu Asy-
ani yang diantarkan oleh Pak Mai orang 
Selangan dan disana tidak menemukan 
tunggak.

9. Tanggal 15/12/2014 : penahanan 
tersangka : Sucipto, Asyani, Abdus Salam 
dan Ruslan oleh Polsek Jatibanteng;

10. Tanggal 15/12/2014 : Pak Kades 
jam 14.30 ke kantor Asper Besuki, memo-
hon ke Bapak Asper untuk mencabut lapo-
ran polisi; jawaban Pak Asper Besuki: kare-
na sudah menjadi ranah polisi disarankan 
agar pak Kades kootrdinasi dengan Kapol-
sek Jatibanteng;

11. Tanggal 19/12/2014 : proses BAP 
hasil pemeriksaan polsek Jatibanteng dis-
erahkan ke Kejaksaan (JPU);

12. Tanggal 26/12/2014 : P21 (berkas 
lengkap)

13. Tanggal 25/1/2015 : Kepala Desa 
mengajak anggota Polsek Jatibanteng dan 
Perhutani untuk mengecek tunggak, yang 
diakui oleh bu Asyani yang ditebang 11 ta-
hun yang lalu;

14. Tanggal 26/1/2015 : penyidik Pol-
sek Jatibanteng mengkonfrontir pihak 
Perhutani/KRPH Jatibanteng dengan ter-
sangka B. Asyani di LP Situbondo bersama 
anggota Polsek jatibanteng; Pada saat itu 
Asyani/B. Muaris mengeluh: tidak pernah 
dibesuk oleh anak dan keluarganya. Dan 
mengeluh tak punya uang untuk membeli 
makanan. Akhirnya pada waktu mau pu-

lang, bu Asyani dikasih uang Rp 50.000 
oleh penyidiknya, untuk uang jajan seb-
agai rasa iba dan disaksikan oleh polisi 
rutan Situbondo; Bu Asyani sempat men-
gatakan mohon maaf kepada bapak polisi 
dan Perhutani bahwa polisi dan Perhutani 
tidak bersalah. Malah menyalahkan pak 
Kades Jatibanteng yang sempat mau mu-
kul petugas.

15. Tanggal 10/2/2015: menyerahkan 
tersangka dan barang bukti dari kepolisian 
Jatibanteng kepada Kejaksaan Negeri Si-
tubondo. Untuk berkas Kejaksaan ke Pen-
gadilan Negeri Situbondo, masih dalam 
proses penuntutan sampai dengan putu-
san. SJA

Kronologi
Pelaporan KRPH Sawin

Nenek Asyani 
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ditunda dan dilanjutkan pada 7 April 2015 di 
Pengadilan Negeri Situbondo. 

Satu tahun kurungan
Sidang lanjutan yang digelar 9 April 

2015 akhirnya menetapkan hukuman atas 
kasus tindak pidana kehutanan tersebut. 
Nenek Asyani alias Bu Muaris (63) ditun-
tut hukuman 1 tahun kurungan penjara den-
gan masa percobaan 18 bulan, serta denda 
Rp 500 juta subsider kurungan 1 hari dalam 
kasus pencurian kasus kayu ilegal milik 
Perhutani. Tuntutan itu disampaikan jaksa 
dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Si-
tubondo, Jawa Timur.

“Berdasarkan fakta persidangan, terda-
kwa Asyani terbukti bersalah dan memenuhi 
semua unsur pasal 12 huruf (d) Juncto pas-
al 83 ayat (1) UU nomor 18 tahun 2013, 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan,” kata Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) Ida Hariyani, saat memba-
cakan tuntutannya, Kamis (9/4/2015).

JPU Ida menilai, meski terdakwa Asyani 
tidak mengakui, namun fakta selama per-
sidangan telah menguatkan, jika terdakwa 
telah menguasai, memuat, membongkar, 

menguasai, dan serta mengangkut kayu-
kayu milik Perhutani yang hilang di pet-
ak 43-F Blok Curahcottok Dusun Krastan 
Kecamatan/Kecamatan Jatibanteng. Terda-
kwa juga mengakui sebagian dari 38 lembar 
papan kayu jati yang dihadirkan di persidan-
gan adalah miliknya.

Selain itu, menurut JPU Ida, setelah di-
cocokkan tunggak kayu yang dipotong dari 
lahan milik terdakwa Asyani, tidak identik 
dengan kayu-kayu yang dihadirkan di per-
sidangan. Potongan tunggak kayu jati yang 
diambil dari bekas tunggak di lahan Asy-
ani cenderung berwarna putih. Sementara 
kayu-kayu yang dihadirkan di persidangan 
lebih berwarna merah.

“Kayu-kayu yang dihadirkan di persidan-
gan itu cocok dengan potongan bekas tung-
gak kayu jati Perhutani yang hilang, yang di-
ambil dari lahan hutan industri di petak 43-
F Blok Curahcottok Dusun Krastan Desa/
Kecamatan Jatibanteng,” papar Ida.

Sidang pembacaan tuntutan itu dige-
lar tanpa dihadiri terdakwa nenek Asyani. 
Saat materi tuntutan itu dibacakan jaksa, 
dua kursi pesakitan di depan ruang sidang 
dibiarkan kosong. Sidang tuntutan itu han-

ya dihadiri empat kuasa hukum terdakwa. 
Majelis Hakim yang dipimpin Kadek Dedy 
Arcana memulai persidangan, setelah cu-
kup lama menunggu terdakwa Asyani hadir 
di PN Situbondo. Namun, hingga persidan-
gan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB, nenek 
Asyani tetap tidak hadir.

“Terdakwa Asyani tidak bisa menghad-
iri persidangan, karena sedang ke Jakarta. 
Rencana tetap mau hadir, namun ada ken-
dala teknis. Terdakwa baru dapat tiket pe-
sawat jam 13.00 WIB,” ujar salah satu kua-
sa hukum terdakwa, Yudistira Nugroho seb-
agaimana tulis detik.com.

Mendengar itu, Kadek Dedy Arcana cu-
kup menyesalkan, karena terdakwa diang-
gap tidak menghargai persidangan. Meski 
demikian, majelis hakim tetap melanjutkan 
persidangan. Sebab, berdasarkan pasal 51 
UU Kehutanan, sidang tetap bisa digelar 
tanpa kehadiran terdakwa. 

Setelah JPU selesai membacakan tun-
tutan, majelis hakim kembali menunda per-
sidangan. Sidang akan dilanjutkan dengan 
agenda pembacaan pleidoi kuasa hukum 
terdakwa pada Senin, 13/4/2015. 

Widhi/Veni.

BANYUMAS TIMUR 
DIVRE JATENG

Direktur Utama Perum 
Perhutani, Mustoha Is-
kandar menepati janjinya 
kepada masyarakat LMDH 
Bukit Makmur desa Pe-
kuncen dan LMDH Bukit 
Mulya desa Karanglewas 
untuk memberikan bantuan 
20 ekor kambing. Bantuan 
tersebut menindaklan-
juti permintaan masyarakat 
yang disampaikan kepada 
Gubernur Jawa Tengah 
dalam acara panen raya 
padi gogo Integrated Farm-
ing System (IFS) beberapa 
waktu yang lalu. 

Sebagaimana disampaikan dalam 
temu wicara dengan masyarakat saat itu, 
Gubernur Jawa Tengah, Perum Perhutani 
dan Universitas Gadjah Mada berjanji  akan 
memberikan bantuan kambing sebagai tin-
daklanjut pelaksanaan IFS; dimana selama 
ini masyarakat telah menanam rumput gajah 
di bawah tegakan. Penyerahan secara sim-
bolis disampaikan oleh Wawan Triwibowo 
selaku Administratur/KKPH Banyumas Timur 
mewakili Direktur Utama Perum Perhutani di 
kantor kepala desa Pekuncen  (10/3).

Bantuan masing-masing 10 ekor untuk 
LMDH Bukit Mulya dan LMDH Bukit Mak-
mur, langsung diterima oleh Rusiwan Ketua 
LMDH Bukit Makmur dan Khoderi Ketua 
LMDH Bukit Mulya disaksikan oleh Suwarno 
Kepala Desa Pekuncen.

Bersambung ke halaman 12 

Kambing Bantuan Dirut

Adm KPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo mewakili 
Dirut Perhutani menyerahkan kambing bantuan Perhutani.
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KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Kawasan hutan jati lebih dari 21 ribu 

hektare yang dikelola Perum Perhutani 
KPH Nganjuk dapat dibilang potret ideal 
pengusahaan hutan jati, karena adanya po-
tensi pemenuhan beragam aspek kepentin-
gan tanpa saling berbenturan.

Bagi aparat Perhutani, selaku pengem-
ban tugas pelestarian di pulau Jawa, ke-
pentingannya adalah terciptanya keadaan 
aman berkelanjutan, sehingga kawasan hu-
tan dapat berfungsi baik, demi kelangsun-
gan tatanan ekosistem alam maupun ket-
ersediaan hasil hutan, khususnya kayu jati 
selaku komoditi ekonomi.

Sedangkan bagi masyarakat desa pen-
ghuni sekitar kawasan hutan, tentu saja 
merasa berkepentingan agar keberadaan 
hutan di lingkungannya itu sekurang-
kurangnya dapat pula bermanfaat bagi 
kelangsungan kesejahteraan hidup keluar-
ganya.

Di dalam pengelolaan hutan di pulau 
padat penghuni seperti Jawa ini, setida-
knya ada dua faktor signifi kan yang ber-
potensi hambatan. Ialah gangguan cuaca 
musim kemarau yang dapat timbulkan ba-
haya kebakaran hutan. Serta gangguan so-
sial berupa potensi desakan pemenuhan 
hajat hidup masyarakat desa sekitar hutan 
yang dapat berkembang menjadi soal pelik, 
tatkala tidak kunjung dapat titik temu antar 
kepentingan ini. 

Dan, di hutan jati Nganjuk telah muncul 
tanda-tanda bahwasanya suatu titik temu 
sedang ditemukan melalui “sesuatu yang 
mampu menyelaraskan” antara kepentin-
gan pekerjaan aparat Perhutani dengan 
kepentingan pemenuhan hajat hidup ma-
syarakat petani desa pinggiran. Dua ke-
pentingan yang seperti diketahui, acapkali 

menimbulkan 
suasana hiruk 
pikuk manaka-
la terjadi per-
benturan.

A d m i n i s -
tratur/ KKPH 
Nganjuk, Yono 
C a h y o n o , 
m e n a n g k a p 
peluang tana-
man Porang 
(amorphopal-
lus onchopyl-
lus), sejenis 
talas liar yang 
tumbuh di hu-
tan, sebagai 
solusi mere-
dam gang-
guan bahaya 
kebakaran hu-
tan maupun 

ragam gangguan sosial tersebut.
“Ibaratnya, porang dapat kami jadikan 

semacam Satuan Pengamanan (Satpam) 
yang secara ramah dapat mencegah tim-
bulnya bahaya kebakaran hutan sekal-
igus bisa memenuhi tuntutan kebutuhan 
hidup masyarakat desa sekitar kawasan 
hutan,”ungkapnya di kantor KPH Nganjuk, 
Rabu (25/03/15) lalu.

Untuk itu, pihaknya telah bersedia mem-
berikan kesempatan kepada masyarakat 
petani desa hutan (MDH) bertanam porang 
di sela tegakan pohon jati Perhutani, tanpa 
pungutan biaya serupiah pun.. 

Dari luasan 21 ribu hektar lebih wilayah 
hutan Perhutani KPH Nganjuk, 18 ribu 
merupakan klas perusahaan hutan jati. Dari 
luasan tersebut, sesuai hasil pemetaan, di-

jumpai bahwa ada seluas 5000 hektar lah-
annya yang dinilai sangat cocok untuk budi-
daya porang.

Bahkan, kalau masyarakat setempat 
menghendaki seluruh kawasan hutan untuk 
lahan budidaya porang pun diperbolehkan. 
Karena keberadaan tanaman porang se-
cara teknis justru menguntungkan pertum-
buhan jati.

“Tanaman porang memerlukan hutan 
jati sebagai naungan dari terpaan sinar ma-
tahari langsung yang dapat menghambat 
pertumbuhannya,” papar Yono Cahyono.

Pasar komoditi porang
Umbi porang tergolong bahan pangan 

nabati bermutu tinggi, sehingga menjadi ba-
rang komoditi bernilai ekonomi. Di daerah 
Jawa Timur terdapat pabrikan besar pengo-
lahan umbi porang dengan pasaran ekspor.

Pada puncak musim panen tahun 2014 
lalu (antara bulan Juni sampai Juli) harga 
umbi porang ex hutan Nganjuk dengan 
kualitas terbaik alias memiliki kandungan 
rendemen tinggi, dapat mencapai angka 
Rp4500 per kilogram di lokasi petani.

 “Dari informasi yang saya peroleh, saat 
ini ada pabrik di Surabaya yang memerlu-
kan sampai 10 ribu ton umbi porang. Serta 
satu pabrik di Pare yang dapat menyerap 
sampai 3000 ton,” tutur petugas Komuni-
kasi Perusahaan Perhutani KPH Nganjuk, 
Henny Rachma.

Daya serap pasar umbi porang dalam 
jumlah cukup banyak tersebut, tentu saja 
merupakan peluang bagi masyarakat pet-
ani budidaya porang di kawasan hutan 
Nganjuk

“Kebutuhan pabrik-pabrik itu akan umbi 
porang dalam jumlah besar, belum dapat 
terpenuhi seluruhnya dari hutan Nganjuk,” 

Porang 'Satpam' Ramah Hutan Jati Nganjuk

Administratur/ KKPH Nganjuk, Yono Cahyono.

Petugas Perhutani dan LMDH Hamparan porang di petak hutan jati RPH Bendosewu.
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ujar Yono Cahyono. 

Habitat porang Nganjuk di Tritik
Dari beberapa titik lokasi yang disinyalir 

telah lama jadi habitat asli tanaman porang 
di hutan KPH Nganjuk, kini tinggal tersisa 
di kawasan hutan jati di Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) Tritik. 

“Dalam area hutan lindung (HL) seluas 
974,4 hektar ini, ada seluas 408,5 ha,” tu-
tur Kepala Seksi Pengelolaan Sumberdaya 
Hutan (Kasi PSDH) Perhutani KPH Ngan-
juk, Luthfi an Noor, di tempat tersebut. Se-
dangkan seluas 120, 3 hektar lagi berada di 
kawasan hutan produksi.

Kawasan hutan lindung jati ini berada di 
daerah kaki Gunung Pandan yang dikenal 
sebagai habitat asli tanaman porang bagi 
segitiga wilayah KPH Perum Perhutani Di-
visi Regional (Divre) Jawa Timur itu.

“Pada sisi barat adalah wilayah KPH 
Saradan, di bagian timur masuk wilayah 
KPH Nganjuk, serta di sebelah utara terma-
suk wilayah KPH Bojonegoro,” ujarnya. 

Dikatakan, keadaan iklim di kawasan 
kaki Gunung Pandan ini memang cocok un-
tuk habitat tanaman porang.

Ketinggian tempat yang ideal untuk 
tanaman porang adalah antara 350 meter 
sampai 400 meter. Namun demikian porang 
dapat tumbuh baik pada  hamparan lahan 
berketinggian antara 100 meter sampai 600 
meter. 

Rerata kawasan KPH Nganjuk berket-
inggian seperti tersebut, sehingga dapat 
dikatakan seluruh daerah hutan jati KPH 
Nganjuk layak ditanami Porang. 

“Luas lahan tanaman porang disini 
528,85 hektare, dengan jumlah petani peng-
garapnya  sebanyak 1.143 orang (KK),” 
kata Asisten Perhutani/ Kepala Bagian Ke-
satuan Pemangkuan (Asper/KBKPH) Tritik, 
Kuntoro. 

Pemaanfaatan umbi porang yang tum-
buh alami sudah dikenal masyarakat se-

tempat sejak ta-
hun 1960-an. Se-
dangkan budidaya 
tanaman porang di 
bawah tegakan jati, 
baru dilakukan ma-
syarakat desa se-
jak tahun 2000-an. 

Para petani itu 
rata-rata memiliki 
tanaman porang di 
sela tegakan jati, 
seluas 05 hektare.

“Pada tahun 
2012 ada 113 pet-
ani dari jumlah 
1.143 orang itu 
yang kemudian 
minta ijin penamba-
han luas tanaman 
porangnya untuk 
pengembangan,” 
katanya.

Tanaman porang tidak menuntut pros-
es yang rumit. Perlakuannya hanya seka-
dar pembersihan rutin dari serasah daun 
jati yang berguguran, untuk kelancaran per-
tumbuhan tanaman regenerasinya. Secara 
alamiah mampu mengalahkan rerumputan 
lainnya, di hutan jati, rumput tidak akan tum-
buh jika ada porang. 

Potensi untung petani porang
Nilai ekonomi tanaman porang ada 

pada umbinya dan juga pada biji buah di 
ketiak daunnya (kathak), yang berguna 
untuk kelanjutan regenerasinya. Menurut 
Pakar Porang Perhutani Nganjuk, Jenjam 
Sutiyono, dalam satu hektar porang hasil 
kataknya antara 3 sampai 4 kuintal. 

“Kalau dari umbinya bisa sampai 20 
ton per hektar. Tapi sebaiknya tidak diambil 
semuanya seketika, bila masih ingin dapat 
panenan di tahun berikutnya,” katanya. 

Untuk itu maka dilakukan panen pilih 
yang hasilnya berkisar 6 sampai 8 ton per 
hektar. Budidaya porang adalah manaje-
men pilihan antara yang akan dipanen 
alias dicabut umbinya, dengan yang dibi-
arkan tumbuh sampai dipetik umbinya. Ma-
kin lama dibiarkan tumbuh akan makin be-
sar volume dan berat umbinya, yang berarti 
makin tinggi harga jualnya. 

Minimal ukuran umbi yang  layak nilai 
jual adalah setelah tumbuh 3 tahun. Masa 
penandaan tanaman yang akan dipanen 
umbinya adalah menjelang masuk tahap 
doorman yang lazimnya di akhir musim hu-
jan. 

Panen umbi dilakukan bersamaan masa 
doorman yang berlangsung di musim kema-
rau. Pemilihaan saat panen yang tepat akan 
menentukan nilai jualnya. Umbi porang 
yang dipanen pada cuaca kering di puncak 
musim kemarau, kandungan rendemennya 
lebih tinggi dibanding saat bulan-bulan ma-
sih basah. 

Oleh sebab itu harga jualnya lebih tinggi 

daripada panen saat bhulan masih basah. 
Kalau ukurannya hanya mengejar volume 
dan berat umbi, musim basah lebih besar 
dan berat umbinya. Tapi harganya rendah 
karena rendemennya juga rendah. 

“Umbi yang dipetik pada bulan-bulan Juli 
dan Agustus harganya bisa mencapai 4500 
per kg daripada umbi basah yang rerata di-
hargai Rp3000 saja,” ungkap Jenjam. 

Porang memang tanaman yang khas. 
Karena di saat penghujan bisa tumbuh 
menjulang sampai tiga meter batangnya. 
Namun di saat kemarau semua itu hilang 
amblas bumi rata tanah dan akan muncul 
lagi seiring datangnya musim hujan. 

Dengan potensi nilai jual yang dimiliki 
tanaman porang berupa umbi dan “kathak”, 
maka penghasilan seorang petani yang 
menanamnya di lahan 0,5 hektar per tahun 
bisa sampai 17 juta. 

“Kalkulasinya dari hasil jual umbi 3 ton 
X Rp3000 per kg ditambah nilai jual katak 
2 kuintal kali Rp 40 ribu per kg. Bagi pet-
ani yang mengelola lahan porang sampai 
5 hektar berarti dapat meraih hasil tahunan 
senilai 170 juta,” katanya. 

Berkat Subur dan Rianto
Berkat bertani porang di hutan Tritik me-

munculkan sejumlah sosok sukses, dianta-
ranya kisah Subur, Mandor Polter RPH Turi, 
yang sempat nyalon Kades dari uang jualan 
porang. Serta Rianto, guru SD di Bendoasri 
yang bertekad  beli mobil Toyota Hi-lux Dou-
ble Cab, serupa kendaraan dinas Adminis-
tratur KPH Nganjuk.

Subur sudah berumur 51 tahun kini. 
Dalam usia setua itu, pria yang bekerja di 
Perhutani sejak tahun 2000 ini tidak terlalu 
berharap untuk ikut diangkat jadi pegawai 
tetap. Tampaknya ia cukup puas dari “bis-
nis” sampingannya selaku pengepul sekal-
igus petani porang.

Berkat uang porang juga Subur pernah 
berani maju nyalon Kepala Desa (Kades) 
meskipun kemudian kalah alias gagal ter-
pilih. Tentu untuk itu ia telah keluar biaya 
lumayan besar.

Mengaku sudah 3 tahun jadi pengepul 
umbi porang selain bertanam porang send-
iri. “Saya ambil Rp4000 per kg umbi basah 
lalu jual lagi Rp 4200 langsung timbang di 
lokasi,” katanya. Kadang-kadang juga ting-
gal ambil di lokasi yang ditentukan pemilik 
porang, hasil umbi yang sudah terkumpul. 

Subur tinggal di dusun Bendosewu. 
Awal dirinya jadi pedagang porang gegara 
ada pengepul besar yang minta tolong di-
carikan umbi porang pada tahun 2012 bulan 
Juli. “Hasilnya lumayan banyak untuk uku-
ran ekonomi saya. Tinggal mengalikan den-
gan jumlah ton umbinya saja. Nilai uangnya 
lebih besar dari gaji sebagai mandor tentu 
saja,” ujarnya. 

Sebagai pengepul porang, dalam satu 
tahun cukup bekerja antara bulan Juni dan 
Juli. Sekarang dia juga punya delapan lo-
kasi tanaman porang sendiri. Total luasnya 

Subur, Mandor Polter RPH Turi,
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3 hektar. Tapi yang tiga lokasi belum panen, 
karena baru ditanam. “Mungkin dua tahun 
lagi baru bisa dipanen. Kalau yang di lah-
an ini saya sudah dapat 70 kilogram butiran 
katak,” katanya saat wawancara di salah 
satu lokasi tanaman porangnya di Tritik selu-
as 200 meter persegi. 

Sedangkan Rianto, salah satu war-
ga masyarakat desa hutan (MDH) yang 
berprofesi guru SDN 02 dusun Bendoas-
ri, tersenyum simpul saat dikonfi rmasi di 
kediamannya.yang cukup megah di desa-
nya itu. 

“Aminn,” katanya mengiyakan rencana 
ihwal tekad “mulia”nya itu di rumahnya, di 
desa yang merupakan “enclave” yang di 
kelilingi kawasan hutan. Hasrat itu bukan 
semata dorongan ego emosional, karena 
sosok pria yang juga bergelar Sarjana Pen-
didikan (Spd)  ini sudah pula mendahulukan 
kepentingan keluarga. Salah satu anaknya 
masih dibiayainya kuliah di Malaysia  

Alkisah, tahun 1986, bujangan Rianto 
yang baru tamat Sekolah Pendidikan Guru 
(SPG) mulai bersentuhan dengan nilai eko-
nomi porang. 

“Selaku pengurus organisasi Karangta-
runa mau beli bola tak ada uang. Lalu coba 
gali dana lewat porang,” ucapnya men-
genang awal kenal porang. Masa itu war-
ga desanya sudah biasa jual umbi porang 
yang tumbuh balamiah di hutan, sedangkan 
pihak Perhutani sendiri belum tahu ihwal 
potensi ekonomi porang.

Tahun 2004 umbi porang kian menun-
jukkan potensi nilai ekonominya ketika har-
ga per kilogram umbinya mencapai Rp1000 
per kilogram.

“Tahun 1986 harga per kilonya masih 
Rp50, panen pertama saya dapat 1 ton1 

kuintal umbi. Lalu terjual sehingga dapat 
Rp55 ribu,” katanya. Harga bola volley yang 
dibutuhkan pemuda Karangtaruna yang dip-
impinnya adalah Rp10 ribu, sehingga cukup 
untuk beli 5 butir bola. 

Tanaman porang rintisannya untuk “kas” 
organisasi Karangtaruna yang mulai tanam 
1986 dan baru panen dua tahun kemudian 
(1988) berada di petak hutan nomor 237 
RPH Bendosewu. Masyarakat pun ikut ter-
inspirasi dan mulai menanam porang sam-
pai sekarang. 

Seingatnya pula, waktu masih duduk di 
bangku Sekolah Dasar (SD) dulu pun per-
nah diajak orangtuanya jual umbi porang 
kepada seorang pengepul di desa Bagor, 
Nganjuk, bernama Pak Jang, keturunan 
Tiongkok. 

“Itu sosok pengepul porang dan empon-
empon pertama di Nganjuk. Sekarang usa-
hanya masih dilanjutkan keturunannya,” un-
gkap Rianto. 

Rianto sendiri baru pada 1995 membu-
didayakan tanaman porang untuk mencuk-
upi keperluan keluarga sejak menikah pada 
tahun 1990. 

Meskipun kini sudah mengelola lahan 
porang sendiri-sendiri, warga sedesanya 
sampai sekarang masih merawat lahan po-
rang untuk keperluan Karangtaruna terse-
but. 

Sejak 2004, dari lahan porangnya yang 
kini seluas 5 hektar, rerata per tahun, Rianto 
dapat memanen 20 ton. 

Pada tahun 2010 umbi porang kembali 
mencatat harga bagus, yakni Rp2000 per 
kilogram.

”Berlanjut tahun 2014 kemarin yang har-
ganya mencapai Rp 4.500 per kilogram,” 
katanya.  Sugayo Jawama

Danru Polhut KPH Ciamis bersama Polhut di Pos Monumen Pengamanan Terpadu.

Monumen Pos 
Pengamanan 

Hutan Terpadu
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Persoalan tenurial di KPH Ciamis terus 

diselesaiakan melalui berbagai pendeka-
tan, terutama preventif dan kuratif. Dialog 
dan mediasi merupakan salah satu upaya 
untuk mengatasi persoalan tersebut, Wa-
laupun mendapat perlawanan dari seba-
gian masyarakat yang bergabung dengan 
Serikat Petani Pasundan atau SPP, namun 
pelan tapi pasti proses terhadap pengakuan 
hutan negara yang dikelola Perhutani sudah 
ada  hasilnya.

 “Awalnya, petugas Perhutani tidak 
dapat masuk ke kawasan hutan negara 
yang dikelola Perhutani. Karyawan Per-
hutani harus minta ijin kepada SPP,” ung-
kap Danru Polhutmob KPH Ciamis  Barnas 
Sudibyo kepada BINA di kantor KPH Cia-
mis, Selasa (24/3). 

“Setelah dilakukan beberapa kali 
pendekatan, akhirnya petugas Pehutani 
dapat masuk dan kemudian dibangun  Mon-
umen Pos Pengamanan Terpadu.”

Kam KPH Ciamis melakukan berb-
agai pendekatan kepada kepala desa atau 
pemerintahan desa, tokoh  Serikat Petani 
Pasundan atau SPP, masyarakat sekitar 
desa hutan. “Situasi  dan kondisi di petak 8 
RPH Cisaladah cukup kondusif. Tidak ada 
gamngguan sama sekali. Walaupun awal-
nya susah payah dengan berbagai resiko 
untuk masuk ke kawasan hutan tersebut,” 
tandas Barnas  Sudibyo. 

Monumen dengan ukuran 6 x 8 itu yang 
dibangun pertengahan tahun 2014  itu ber-
lokasi di petak 8 RPH Cisaladah BKPH 
Pangandaran. Menurut administrasi pemer-
intahan, kawasan hutan negara tersebut 
masuk desa Kalijaya  Kec Pangandaran   
Kab Pangandaran. Salah satu fungsi pos ini 
adalah sebagai pengawas perkembangan 
keamanan hutan di sekitar RPH Cisaladah. 
Kemudian sebagai tempat piket anggota 
Polhut. Dan memberi ketenangan LMDH. 

“LMDH stagnan. Justeru keberadaan 
Pos memberi ketenangan LMDH,” jelas 
Danru Polhut KPH Ciamis.

Tujuan Monumen Pos Pengamanan 
Terpadu adalah untuk menurunkan  level 
tenurial dari strata C ke A. Luas konfl ik te-
nurial di RPH Cisaladah sekitar 460-an hek-
tar. “Kami berusaha sekuta tenaga  untuk 
menurunkan level konfl ik tenurial  dari C  ke 
A,”  tandan Barnas Sudinyo. 

MU 
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Janji ..... Sambungan dari hal 8
Kepala Desa Pekuncen Suwarno yang 

mendampingi kedua 
LMDH menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada  Perhutani yang selama ini 
demikian perhatian kepada masayarakat 
sekitar hutan. Lebih lanjut Suwarno sangat 
mengapresiasi pelaksanaan program IFS 
yang telah diinisiasi oleh Pemprov Jateng, 
Perhutani dan UGM, dimana bantuan-
bantuan benih, pupuk dan pendampingan 
benar-benar dilaksanakan dengan sangat 
tepat. Baik tepat  jumlah maupun tepat 
mutu. 

Hal itu benar-benar dirasakan man-
faatnya oleh masyarakat; terbukti dengan 

keberhasilan panen padi gogo yang sangat 
baik di lokasi IFS petak 64a RPH Penga-
degan BKPH Jatilawang tersebut dimana 
produktivitas saat panen mampu mencapai 
rata-rata 5,4 ton/ha untuk jenis Inpago 5 dan 
5,6 ton/ha untuk jenis Situ Bagendit. 

Lebih lanjut Suwarno menyampaikan 
pesan kepada  kedua LMDH agar bantuan 
kambing ini menjadi aset LMDH,  dan meng-
ingatkan kepada seluruh masyarakat agar 
turut serta menjaga keamanan dan kelestar-
ian hutan.

Sebelumnya disampaikan oleh Adm/
KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo 
harapan Perum Perhutani bahwa dengan 
bantuan kambing tersebut dapat membantu 

meningkatkan kesejahteraan anggota se-
cara merata dan menambah guyub rukun 
antar anggota LMDH. Oleh karena itu disa-
rankan bantuan tersebut dapat dimanfaat-
kan semua anggota dengan sistem bergilir. 
Hal ini sangat dimungkinkan karena semua 
kambing bantuan Perum Perhutani meru-
pakan kambing betina indukan. 

Melalui program IFS diharapkan sin-
ergi antara masyarakat desa hutan dengan 
Perhutani agar terus dipertahankan dengan 
saling bahu membahu dalam membangun 
hutan dan menjaga kelestarian hutan. Se-
hingga tujuan mulia pengelolaan hutan di 
Jawa ' Hutan Lestari, Masyarakat Sejahtera 
' dapat terwujud. Kom.Byt/Lita

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
KPH Cianjur merupakan salah KPH di 

lingkup Drive Jawa Barat dan Banten, bah-
kan mungkin lingkup KPH Direksi Perhuta-
ni, yang kegiatannya banyak meraih  peng-
hargaan. Berbagai prestasi  itu diumumkan 
BOD Perhutani  pada  saat perayaan HUT 
Perum Perhutani Ke – 54  di kantor Drive 
Jawa Barat dan Banten, Bandung (29/3). 
Apa reaksi Adm KPH Cianjur ketika KPH 
yang dipimpinnya itu meraih banyak  peng-
hargaan ?

“Kaget ketika diumumkan KPH Cian-
jur meraih banyak penghargaan, terutama 
bidang produksi getah” ucap Adm KPH 
Cianjur, Dr H Henry Purnomo, S.Hut, MM 
kepada BINA di kantor KPH Cianjur awal 
April 2015. 

 “ Ini menjadi sejarah ‘puncak’ KPH 

Adm/KKPH Cianjur Dr H Henry Purnomo, S.Hut. 
MM.

Sukses Berkat Manejemen Nongkrong dan SMS
Cianjur,” sambungnya bangga.  

Ada 5 bidang  yang disabet 
KPH  Cianjur. Selain produksi ge-
tah yang meraih nomor 1 tingkat 
Direksi Perhutani, juga penataan 
kearsipan meraih terbaik se-Di-
reksi Perhutani, selanjutnya  bi-
dang tanaman tahun ke-2 terbaik 
nomor 1 tingkat Direksi Perhutani 
dan Asper Penguji terbaik nomor 
1  tingkat Direksi Perhutani. Ke-
mudian untuk bidang keamanan 
meraih ranking  1 tingkat Drive 
Jawa Barat dan Banten.

Apakah ada kiat khusus yang 
diterapkan di KPH Cianjur?Adm 
Cianjur mengatakan secara 
umum pimpinan KPH Cianjur 
selalu  menanamkannilai  baik 
karyawan di kantor maupun di la-
pangan. Seperti kita harus  kerja 
keras dan kerja itu  bagian  iba-
dah. Akan tetapi, secara khusus 
pihaknya menerapkanmanaje-
men nongkrong atau manejemen 
terjun langsung dan  mengandal-
kan teknologi komunikasi. 

“ Modal ampuh saya sms. Ter-

utama untuk produksi  getah. Mulai peny-
adap, mandor, mantri,  sampai asper, saya  
handel langsung,” tegas Henry Purnomo.

Selain itu, tambah Adm KPH Cianjur, pi-
haknya juga menanamkan kepada seluruh 
karyawan baik di kantor maupoun di  lapan-
gan  untuk menjadi sebuah team work yang 
solid. untuk senantiasa bekerja dalam se-
buah team atau teamwork. Untuk mengim-
plementasikan manajemen nongkrong, 
Henry Purnomo tak segan-segan  terjun 
langsung untuk melihat bidang pekerjaan  
yang sudah berjalan.  

“Walaupun sudah ada PIC, Waka atau 
Kasi, saya pun  terjun bersama – sama sep-
erti untuk melihat  tanaman crash pogram  
atau produksi  kayu dan non kayu seperti  
getah,” tegas Henry Purnomo

Dikatakan, secara  kwantitatifvol-
ume sadapan secara riil  tercapai  tiga 
kali lipat. Di atas NPS 10 % sampai 
sekarang.Pencapaian  tersebut merupak-
an  kinerja  yang belum diraih terjadi di KPH 
Cianjur. 

“Kalau pohon pinusitu – itu saja. Yang 
bergerak itu asper, mantri, mandor sampai 
penyadap,” tandas Adm Cianjur.

MU 

Arsip merupakan salah satu jantung pe-
rusahaan. Seluruh dokumen  baik itu beru-
pa  surat – menyurat, akta tanah, SK pe-
rusahaan baik itu yang berkaitan dengan 
status kepegawaian  karyawan maupun SK 
kebijakan, dan  dokumen lainnya   harus ter-
simpan secara rapi. Sehingga jika sewaktu 
– waktu dibutuhkan cepat ditemukan.

“Tidak memerlukan jam, tetapi  hanya  
beberapa menit dokumen itu sudah dapat 
ditemukan,” jelas KTU KPH Cianjur Untung 
Untora  Edy Karomoy, SE yang didampingi 
KUU KPH Cianjur Dedi Haryadi kepada 
BINA di kantor KPH Cianjur, Rabu (1/4/

2015).  “Dengan  tertib administrasi, maka 
semua dokumen akan tersimpan secara 
rapi dan baik di gudang arsip.”

Beberapa dokumen perusahaan acap-
kali diperlukan  dengan segera. Misalnya, 
sekelompok masyarakat – yang bergabung  
LSM tertentu -   mengklaim  sebagian lah-
an yang dikelola KPH Cianjur itu miliknya. 
Pendeknya terjadi konflik tenurial.  Maka 
untuk membuktikan bahwa klaim LSM itu 
illegal, KPH Cianjur harus mampu  menun-
jukkan bukti yang shohih berupa riwayat ta-
nah,  BATB, dan sertifikat tanah. Itu  semua  
tersimpan dalam bentuk arsip.  Dan, arsip 

Dokumen Rapi dan Tersimpan Baik
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tersebut harus tersimpan rapi di gudang.

Dia selalu menekankan kepada  Kaur 
dan staf  jangan sampai surat – surat ber-
serakan  dan tercecer di mana  atau   ter-
tumpuk di meja.  Sehingga terkesan ambu-
radul dan berantakan dan  tidak enak dipan-
dang mata.  

Untuk menumbuhkan kepedulain ter-
hadap  lingkungan kantor yang nyaman,   
KTU  dalam berbagai kesempatan   sela-
lu mengadakan pendekatan  dari hati – ke 
hati, seperti kepada  KUU, kemudian KUU 
ke stafnya. Begitu dengan Kaur – Kaur lain. 
“Semua kita anggap teman.Sehingga kita 
mendapat support  dalam berkerja. Bekerja 

menjadi nya-
man dan menyenangkan,” kata Untung Un-
toro Edy Karomoy.

Oleh karena itu, lanjut KTU KPH Cian-
jur,  masalah tertib administrasi, serta pe-
nyimpan  arsip perusahaan  secara rapi  
dan kenyamaan lingkungan  kantor harus 
dibudayakan setiap karyawan mulai dari 
staf sampai pimpinan. . Bukan hanya  ke-
tika akan mengikuti lomba, melainkan juga  
sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan  
dalam  bekerja di lingkungan kantor KPH 
Cianjur.

Kadang, Untung Untoro Edy Karam-
oy  selalu mengingatkan dengan berkela-
kar, tidak dengan nada memerintah, teta-
pi dengan bahasa santun dan imbauan,” 
ucapnya. “Selain itu, saya juga melakukan 
pendekatan – pendekatan lebih personal, 
kemanusiaan,  untuk menyentuh dan mem-
bangkitkan semangat kerja. Dengan kondi-
si kantor yang bersih, rapi, dan asri maka 
bekerja akan menjadi nyaman,” tandas 
KTU KPH Cianjur.

Dedi Haryadi  mengatakanKPH Cian-
jur  menduduki rangking pertama  level 
Direksi Perhutani  dalam kategori Pena-
talaksanaan Arsip. Ini merupakan kedua 
kalinya. Tahun 2012, KPH Cianjur meraih 
juara  pertama dalam bidang  sama. Selain 
itu.KPH Cianjur juga meraih juara II  un-
tuk kategori kebersihan  ruangan urusan 
umum halaman kantor, Ruang kerja pimpi-
nan, Kerjaan MCK, Ruang kerja KTU dan  
juara III untuk kategori  ruangan kerja Wakil  

KKPH Cianjur utara dan Wakil KKPH Cian-
jur Selatan.

 “Semoga tahun depan dapat memper-
tahankan dan lebih  banyak memperoleh 
predikat juara dari bidang – bidang lain,” ka-
tanya, berharap. 

Selalu diingatkan
Selain Penata Arsip terbaik, KPH Cian-

jur juga meraih juara nomor satu tingkat di-
reksi Perhutani untuk kategori tanaman ke-
2. Menurut staf  urusan tanaman KPH Cian-
jur Maman Suarno,  tanaman itu merupakan 
tahun 2013 tersebar ke seluruh BKPH ling-
kup KPH Cianjur. Jenis itu berupa JPP stek 

pucuk dan rimba si-
lin dan pinus biasa

“Keberhasilan 
tanaman ini berkat 
petugas lapangan 
peduli terhadap 
tanaman danTim 
KPH selalu melaku-
kan monitoring dan 
evaluasi,” jelasnya. 

“Mulai dari per-
siapan, penana-
man, dan peme-
liharaan selalu di 
kawal pimpinan 
dan jajaran.Bahkan 
Pak Adm dan Pak 
Kasi terjun bers-
ama- sama untuk 

mengecek pelaksanaanya,” tambahnya 
Maman Suarno.

Namun, dia juga mengatakan petugas 
lapangan yang bertanggung jawab terha-
dap tanaman selalu mengikuti job training 
tanaman sebaik- baiknya. Karena keber-
hasilan tanaman akan mendukung keber-
lanjutan Perhutani. Hal selalu diingatkan 
pimpinan ketika melihat perkembangan 
tanaman di berbagai lokasi KPH Cianjur. 
“Selain itu, juga dilakukan pengawalan in-
tensif dan pemberian reward,” pungkas Ma-
man Suarno. 

MU 

Sadapan Sudah 
Tercapai 30 %

TARGET produksi pinus KPH Cianjur 
2015 seberat 1050 ton. Sampai Maret 2015 
sudah tercapai 322 ton atau 10 % di atas 
NPS dari 20 %.  Dengan demikian, produksi 
pinus sudah tercapai 30 % dari target yang 
ditetapkan.

Demikian penjelasan Kaur Produksi 

KPH Cianjur Muhtadi kepada BINA di kan-
tor KPH Cianjur, Rabu (1/4).  Kiat yang 
diterapkan KPH Cianjur dalam rangka me-
menuhi target antara lain berupa faktor 
yang mempengaruhinya yaitu adanya pe-
nyadap, kemudian memberdayakan pe-
nyadap lokal. Karena penyadap dari Ma-
jenang sering pulang sehinga sadapan 
ditinggalkan.Kemudian pemenuhan sarana 
– prasarana, selanjutnya ketelatenan man-
dor sadap.”Kalau ada penyadap yang sakit 
harus ditengok.Sehingga antara mandor 
sadap dan penyadap ada hubungan emo-
sional,” jelasnya.

Dikatakan target sadapan tahun ini tu-
run dibandingkan tahun lalu. Ini disebabkan 
ada tebang habis (pohon pinus) seperti di 
Cainjur.Produksi  getah tersebar di delapan 
BKPH lingkup KPH Cianjur, dengan BKPH 
Sukanegara Utara merupakan asperan 
dengan produksi getah terbesar yaitu seki-
tar 313 ton.

Muhtadi juga mencoba memberi 
pengertian bahwa masalah sadapan bisa 
disamakan seperti membeli rokok. Membu-
tuhkian proses selama 2 bulan, baru terlihat 
hasilnya. 

Untuk mendukung target sadapan 2015, 
pihaknya juga melakukan sosialisasi dari 

Kaur Produksi KPH Cianjur Muhtadi.

KTU KPH Cianjur Untung 
Untoro Edy Karomoy.

KUU KPH Cianjur Dedi Hari-
adi.

Maman Suarno, staff urusan  tanaman 
KPH Cianjur.
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SEPUTAR KPH

Opgab Berhasil Amankan Ratusan Batang Kayu
KPH CEPU DIVRE JATENG
Operasi gabungan yang digelar Pohut-

mob KPH Cepu bersama dengan Polsek 
Jepon Kabupaten Blora dengan sasaran 
Desa Kemiri Kecamatan Jepon, Kabupat-
en Blora pada 29 Maret 2015 lalu berhasil 
menyita 190 batang kayu jati dalam berb-
agai ukuran. Yakni mulai dari diameter 15 
cm hingga 45 cm dengan panjang 2,5 meter 
hingga 3 meter. 

Wakil Adm/KSKPH Cepu Utara, Agus 
Kusnandar selaku Koordinator Keaman-
an (Korkam) KPH Cepu menjelaskan bah-
wa sebagian dari kayu sitaan tersebut di-
peroleh dari tempat  usaha mebel milik 
seorang warga Desa Kemiri. 

“ Kayu-kayu tersebut sudah diolah men-
jadi bahan setengah jadi dan sebagian be-
sar ditemukan masih berbentuk gelondon-
gan yang disimpan dipekarangan belakang 
rumah,” kata Agus Kusnandar.

Sayangnya, lanjut Agus, pemilik mebel 
kayu ilegal tersebut berhasil kabur pada 
saat operasi berlangsung. Kini, pemilik 
mebel tersebut dinyatakan masuk dalam 
daftar pencarian orang (DPO).

Ditambahkan Agus, Desa Kemiri yang 
masuk wilayah pangkuan kawasan hutan 
BKPH Nglobo, namun disinyalir kayu-kayu 
yang berhasil diamankan tersebut juga be-
rasal dari hasil curian di wilayah kawasan 
hutan BKPH Cabak dan BKPH Wonoga-
dung. 

Sementara itu, Administratur/KKPH Ce-

pu, Endro Koesdijanto ketika dikonfi rmasi 
membenarkan bahwa operasi gabungan 
dengan pihak Kepolisian dan barhasil men-
gamankan ratusan batang kayu jati. 

“ Operasi semacam ini akan terus kami 
lakukan dan tingkatkan sehingga kasus 
pencurian kayu maupun illegal logging, 
khususnya yang ada di wilayah KPH Cepu 
dapat kami pangkas semaksimal mung-
kin. Kami tidak akan mentolerir siapapun 
pelakunya jika terbukti tetap kami tindak 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang 
ada,” ujarnya menegaskan.

Untuk itu pihaknya intensif terus melaku-
kan koordinasi dengan pihak keamanan,  
baik Kepolisian maupun TNI sehingga ke-
amanan hutan sebagai aset negara dapat 
dijaga kelestarianya. Selain itu ia juga me-
nyatakan sangat mengharapkan bantuan 
dari semua pihak terutama masyarakat 
yang  berada di sekitar wilayah hutan un-
tuk dapat memberikan laporan secepatnya 
bila melihat atau mengetahui adanya kasus 
pencurian kayu ataupun perusakan hutan 
dalam bentuk lainya.

Kom.Cpu/Eddy

Dirut Sambangi KPH Bogor
KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Perhutani KPH Bogor mendapat kunjun-

gan Direktur Utama Perum Perhutani, Mus-
toha Iskandar akhir Pebruari lalu. Dalam 
kunjungan tersebut Dirut memberikan pen-
garahan kepada segenap jajaran pimpinan 
dan karyawan KPH Bogor perihal kondisi 
Perhutani saat ini. Ia meminta kepada selu-
ruh jajaran karyawan karyawati KPH Bogor 
agar terus giat dalam bekerja memberikan 
kontribusinya kepada Perusahaan agar Pe-
rum Perhutani semakin eksis dan berkelan-
jutan.

Dalam kunjungannya tersebut Dirut juga 
menyempatkan diri dengan berolah raga te-
nis meja bersama karyawan. 

Kembalikan Tanah Negara
Pemahaman atas pengelolaan kawasan 

hutan negara oleh Perum Perhutani sejauh 
ini masih  banyak yang belum dimengerti 
masyarakat. Kalau toh mereka tahu ada 
yang pura- pura tidak tahu.  Hal inilah yang 
mengakibatkan,  banyak terjadinya konfl ik 

tenurial antara Perum Perhutani dengan  
masyarakat.

Seperti halnya kondisi kawasan hutan di 
KPH Bogor, konfl ik tenurial yang terjadi se-
jak dulu mengalami kesulitan untuk disele-
saikan. Namun demikin bukan berarti tidak 
ada tindakan untuk penyelesaian kawasan 
bermasalah tersebut. Penyelesaian mem-
butuhkan proses dan waktu dan secara 
bertahap.

Seperti konfl ik yang berada di petak 
4 b dengan keluasan 4,50 ha di RPH Ba-
bakan  Madang BKPH Bogor, tepatnya  dis-
ekitar lokasi pengembangan wisata Curug 
Barong dan Leuwi Hejo Kampung Wangun 
Desa Cileungsi Kec. Babakan Madang. Di-
mana lokasi tersebut telah dibeli oleh H Riz-
wan, namun kesadaran timbul ketika pihak 
BPN  melakukan pengukuran bahwa lokasi 
tersebut adalah lahan pengelolaan Perhu-
tani. Dengan kesadaran ia serahkan loka-
si tersebut kepada Perhutani, membong-
kar plang klaim tanah kawasan yang pada 
awalnya diakui tanah milik mereka dan me-
nyatakan dalam surat pernyataan, bahwa 
tanah tersebut bukan haknya, tetapi miliki 
negara yang dikelola oleh Perhutani.   

Kom.Bgr/Mul

Ratusan batang kayu hasil operasi yang berhasil diamankan petugas.
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KEHUTANAN

KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Surveillance III PHL KPH Ciamis yang 

dilakukan auditor, 12 -14 November tahun 
lalu, tidak ditemukan major. Sebaliknya, 
auditor menemukan 4 minor dan 3 obser-
vasi. Semua temuan itu sudah diperbaiki  
KPH Ciamis dan dinyatakan close. Tinggal, 
menunggu justifi kasi dari auditor pada Ok-
tober mendatang.

Demikian penjelasan KSS Lingkungan 
KPH Ciamis, Yaya Sunarya kepada BINA di 
kantor KPH Ciamis, Selasa (24/3)  tentang 
perkembangan terkini pengelolaan hutan 
lestari atau PHL  di KPH Ciamis..

Empat temuan minor itu berupa bidang 
perencanaan 1, bidang perburuan satwa, 
bidang pengendalian hutan, dan bidang  ke-
lola lingkungan  ( pemeliharaan hutan den-
gan nilai konservasi tinggi atau HCVF). Ke-
mudian bidang observasi meliputi uji coba 
P3K ( bidang sumber daya manusia), per-
encanaan kajian bonita untuk memetaka 
kesuburan tanah dari dampak pengelolaan 
hutan, dan studi dampak sosial atau SDS ( 
bidang PHBM).

Dikatakan dari temuan-temuan terse-
but, untuk 4 minor sudah close 2 bidang 
yaitu perencanaan dan perburuan satwa. 
“Tinggal justifi kasi dari auditor surveillance 
IV diperkirakan  bulan Oktober yang akan 
datang,” kilah  Yaya Sunarya.

Bidang kelola lingkungan yang ter-
kait dengan HCVF, lanjut KSS Lingkun-
gan KPH Ciamis, tinggal dikonsultasikan 
dengan pemangku kepentingan lokal yaitu 
LMDH dan  kepala desa setempat.  Demiki-
an  pula  yang terkait   dengan  indikator dan 
frekwensi dalam  RKL dan RPL. “Kalau su-
dah dikonsultasikan kita nggap close,” jelas 

Yaya Sunarya.
Untuk pengendalian hutan, terutama   

dalam masalah kebakaran hutan, KPH Cia-
mis menindaklanjuti temuan tersebut den-
gan membuat ilaran terutama untuk lokasi 
– lokasi yang  potensi  tinggi. 

“Justeru temuan auditor itu di petak uji 
coba  klon JPP di RPH Gadung BKPH Ban-
jar Utara di bawah  tanggung  jawab  Pus-
litbang Cepu. Sebetulnya, pihak Puslitbang 
Cepu sudah koordinasi dengan mandor, 
tapi  dengan asper belum. Laopran sudah, 
tapi tidak secara tertulis,” jelasnya. 

“Sekarang koordinasi sudah berjalan 
baik,” lanjutnya.

Yaya Su-
narya men-
gatakan, un-
tuk latihan 
pengendalian 
Damkar akan 
dilaksanakan 
pada Juni 
2015.

T e m u a n 
o b e s e r v a s i  
berupa P3K 
sudah ditin-
d a k l a n j u t i 
KPH Ciamis 
yaitu dengan 
m e l a k u k a n 
pelatihan P3K 
bekerja sama 
dengan PMI 
Kab Ciamis. 
Untuk  hasil 
kajian bonita, 
SPH III Band-

ung  sudah mengirim ke KPH Ciamis,  ka-
mis (26/3) . 

“Menurut versi Perhutani, sudah close. 
Tinggal, bagaimana tanggapan dinas terkait 
yaitu dari Dinas Kehutanan  Kab Ciamis,” 
jelas  KKS Lingkungan KPH Ciamis.

Berkaitan dengan SDS,  lanjut Yaya Su-
narya,  pihaknya sedang minta  tanggapan 
dari Dinas Kehutanan, Dinas Sosial dan  
Tenaga Kerja, dan Dinas Pertanian. 

“Barangkali ada masukan-masukan 
yang perlu diakomodir untuk dimasukkan 
dalam studi dampak sosial  untuk pengelo-
laan PHBM,” katanya.

MU 

Surveillance III  PHL Tidak Ada Temuan Major

KSS Lingkungan KPH Ciamis, Yaya Sunarya (tengah) bersama staf.

LINGKUNGAN  kantor   bersih 
dan rapi  akan menciptakan keinda-
han dan  mendukung suasana ker-
ja.  Para karyawan  merasa nyaman  
sehingga   produktifi tas  tinggi.. Dan 
pada akhirnya, target perusahaan ter-
capai.  Budaya bersih dan rapi  men-
jadi bagian yang tak terpisahkan dari 
lingkungan kantor KPH Ciamis.  Ini 
merupakan cermin dari para  kary-
awan yang bekerja di kantor KPH 
Ciamis  tiap hari.

Itulah kondisi  lingkungan kan-
tor KPH Ciamis.Halamannya tampak 
asri, sedap dipandang mata. Tiap 
sudut  terdapat  tempat pembuan-
gan sampah: organik dan an organik 
disediakan secara terpisah.  Sehing-
ga karyawan KPH Ciamis, termasuk 
tamu, dilarang membuang sampah 
seenaknya.

 “Kalau karyawan membuang sampah 
tidak pada tempatnya mereka dapat huku-
man,” jelas KTU KPH Ciamis Asyikin ke-
pada BINA di kantor KPH  Ciamis (24/3). 
Dalam kesembatan itu, KTU didampingi staf  
urusan komunikasi KPH Ciamis Bubun. 
Bentuk hukumannya? “Hormat bendera,” 
tegasnya. “Alhamdulillah, sampai sekarang 
belum  karyawan yang kena hukumnany.”

Dalam berbagai kesempatan, terutama 
pada saat apel bagi  karyawan kantor KPH 
Ciamis selalu diingatkan dan ditekankan 
untuk menjaga kebersihan di lingkungan 
kantor. Bahkan Adm Ciamis Bambang Juri-
anto, selalu menyempatkan diri untuk men-
gontrol kebersihan di ruang – ruang  staf. 
“Pak Adm  menyempatkan diri untuk men-
gontrol langsung ruang – ruang kerja staf,” 
ungkap Asyikin.

Untuk menumbuhkan budaya bersih, 
lanjut KTU KPH Ciamis, kepala urusan se-

Manajemen Ciptakan Budaya Bersih dan Rapi

KTU KPH Ciamis  Asyikin
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SEPUTAR KPH

lalu mengingatkan bawahannya.  Demikian 
pula, para pejabat juga senantiasa memberi 
contoh dalam  masalah kebersihan. “Den-
gan lingkungan yang bersih, sehat, dan 
asri. Bekerja akan menjadi nikmat. Selain 
itu,   tamu  yang datang ke kantor KPH Cia-
mis akan merasa nyaman, Itu yang selalu 
ditekankan Pak Adm,” jelas Asyikin.

Untuk mendukung kebersihan dan ke-
nyamanan dalam bekerja,   ruang staf mulai 
ditata.  Demikian pula,   perumahan peja-
bat KPH Ciamis  yang berlokasi di belakang 
kantor KPH Ciamis mulai ditata agar men-
jadi rapi.  “Penataan dilakukan secara ber-
tahap sesuai dengan kemampuan, “  pung-
kasnya. Penanaman  budaya bersih dan 
rapi  mulai diterapkan februari 2014. 

MU 

RENCANA persemaian di KPH Ciamis 
2015  untuk jenis JPP stek pucuk  seban-
yak 259.540 plances sudah tercapai 25 % 
dan sesuai NPS. Untuk jenis pinus seban-
yak 52.905 plances  sudah tercapai 100 %. 
Lokasi  persemaian JPP stek pucuk di RPH 
Gadung BKPH Banjar Utara dan  persemian 
pinus di BKPH Ciamis.

Menurut Kasi  PSDH KPH Ciamis Endin 
Sadeli   S.Hut   bibit  JPP stek pucuk akan 
ditanam di BKPH Banjar Utara,  BKPH Ban-
jar Selatan, BKPH Pangandaran, dan BKPH 
Cijulang) dengan  total luas 218,19 hektar. 
Untuk bibit pinus akan ditanam di asperan 
Ciamis dengan luas 96,19 hektar..”Tanaman 
di KPH Ciamis 2015 yang sudah disahkan 
RTT seluas 339,16 hektar,” jelasnya.

Tingkat keberhasilan tanaman di KPH 
Ciamis cukup bagus. Mjenurut hasil eval-
uasi ranaman 2014.  Prosentase tumbuh 
tumbuh tahun  II  sebesar 99 %, tahun III 
sebesar 92 %, dan tahun ke-6  sebesar 86 

Persemaian Sudah Siap Tanam 

Kasi PSDH KPH Ciamis Endin Sadeli, S.Hut.

%. “Evaluasi ini dilakukan 
oleh Drive Jawa Barat dan 
Banten  serta SPH III Band-
ung,” jelas.

Endin Sadeli  menegas-
kan, “Pembuatan tanaman 
akan berhasil  baik apabi-
la lokasinya tidak terdapat 
konfl ik dengan masyarakat. 
Oleh karena itu, pada lo-
kasi – lokasi yang terdapat 
konfl ik tenurial tidak diusul-
kan untuk ditanami sebelum 
konfl iknya selesai. Harus 
clear dan clean.”

Target tebangan KPH 
Ciamis 2015 sebanyak 
18.422 m3, terdiri jati se-
banyak 15. 276 m3  dan 
mahoni 3.146 m3. Sampai 
15 Maret  sudah tercapai 
2.060 m3. Lokasi  tebangan 
yang berat di BKPH Banjar 

Selatan yaitu di RPH Pamarican dan RPH 
Cisapar, kemudian BKPH Pangandaran dan 

asperan Cijulang. “Kami mentargetkan, te-
bangan selesai bulan Juli,” tegas Endin 

Kasi PSDH mengatakan permasala-
han masalah tebengan selain  lokasi, juga 
diterbitkan SK Direski Nomor 3169/Kpts/Dir/
2014 tentang Prosedur Kerja Penatausa-
haan Kayu Hasil Pemanenan yang Beras-
al dari Pengelolaan Perhutani.  SK   ditan-
datangani Direktur Utama Perhutani Musto-
ha Iskandar  tanggal 24 November 2014.

“KPH Ciamis, terus mensosialisasikan 
SK  ini kepada  pihak – pihak yang terli-
bat dalam proses penebangan sampai pen-
gangkutan ke TPK.. Dalam pelaksnaan di 
lapangan  masih dalam proses pembelaja-
ran.  KPH Ciamis terus  berkoordinasi den-
gan KBM, Dinas Kehutanan/wasganis lebih 
intensif untuk menciptakan harmamonisasi 
kerja di lapangan dan tidak menjadi ham-
batan, “tegas  Endin Sadeli.

Salah satu point tentang SK Direksi   No 
3169  tahun 2014 tentang pengisian doku-
men – dokumen yang harus dikerjak di hulu 
atau lokasi tebangan sebelum diangkut ke 
TPK. Dokumen – dokumen itu antara lain 
buku ukur, angkutan, mekanisme angkutan 
serta tugas pokok dan fungsi mandor pen-
guji, dan wasganis/dinas kehutanan. 

MU

KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Dalam  mengatasi masalah tenurial di 

KPH Cianjur Danru Polhut KPH Cianjur Mu-
lyana mengatakan pihak selalu melakukan 
komunikasi sosial. Tindakan persuasif dan 
preventif selalu menjadi opsi utama, wa-
laupun tidak menutup kemungkinan untuk 
menggunakan opsi represif.

“Opsi terakhir ini untuk menimbulkan 
efek jera,” tandasnya kepada BINA dikantor 
KPH Cianjur (1/4). Dikatakan pihaknya tidak 
segan-segan untuk melanjutkan proses  hu-
kum. Bahkan sampai pengadilan  bila pen-
curian dengan tertangkap tangan. 

“ Walaupun barang buktinya satu batang 
pohon atau  1⁄2 meter  kubik dan 1 meter  ku-
bik.,” tegas Mulyana.

Pihaknya juga selalu berkomunikasi un-
tuk berkoordinasi dengan  penegak hukum 
lainnya seperti pengadilan, kejaksaan, dan 
sudah barang tentu dengan Polres sebagai 
penyidik  kriminal. Koordinasi dibutuhkan 
dalam rangka menyamakan persepsi dalam 
menangani kasus pencurian kayu.Sehingga  
membuat jera bagi pelaku dan atau bagi 
orang – orang yang akan melakukan tin-
dak pidana bidang kehutanan akan berpikir 
ulang untuk melakukannya.

Mulyana mengungkapkan pencurian 
kayu  di KPH Cianjur terus menurun. Seln-
jutnya sampai Maret 2015, pihaknya sudah 
menyerahkan 7  tersangka ke penegak hu-
kum. 4 perkara ke proses penyidikan dan 
sudah dinyakan P 21. 

“Tinggal nunggu sidang   pengadilan,” 
jelasnya.  “3 perkara sudah divonis penga-
dilan dengan hukuman bervariasi; ada 6 bu-
lan dan 1 tahun. Yang penting menimbulkan 
efek jera,” jelasnya.

Dalam HUT Perhutani Ke-54 di kan-
tor Drive Jawa Barat dan Banten Bandung 
(29/1),  diumuumkan bahwa penanganan 
keamanan menduduki nomor satu tingkat 
Drive Jawa Barat dan Banten. 

MU

Keamanan Terbaik Se-Divre Janten

Danru Polhut KPH Cianjur Mulyana.
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KEHUTANAN

PERINGATAN HUT 
PERHUTANI KE-54

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN -  Administratur KPH Ta-
sikmalaya Ir Henry Gunawan, MSi usai dalam rangkaian peringatan 
HUT Perhutani ke-54, memberikan langsung SK Peningkatan Sta-
tus dari PP ke Pegawai sebanyak 14 orang dan dari PKWT ke PP 
sebanyak 5 orang.

Dalam kesempatan tersebut Henry juga memberi ucapan se-
lamat kepada dua karyawannya yang berprestasi. Mereka adalah 
Ida Widaningsih, Staf PKBL dan Uban Sobandi, Mador Polter RPH 
Cikalong. Penghargaan kepada mereka diberikan langsung oleh 
Direktur Utama Perum Perhutani Mustoha Iskandar pada Peringat 
Hari Jadi Perhutani ke-54 di Kantor Divre Janten, Bandung 29 Ma-
ret 2015. 

Kom.Tsk/Asep Jb

KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM – Usai upacara 
memperingati hari jadi Perum Perhutani yang ke-54, Perhutani KPH 
Banyuwangi Selatan menyerahkan SK Pegawai di halaman kantor 
Perhutani Banyuwangi (30/3). Penyerahan SK Pegawai hasil dari 
seleksi dari jalur reguler tahun 2015 tersebut diserahkan secara 
langsung oleh Adm/KKPH Banyuwangi Selatan, Ir Agus Santoso, 
MP kepada 26 orang karyawan.

Usai memberikan SK pegawai Agus berpesan agar apa yang 
telah diterima hari itu disyukuri dan terus  meingkatkan kinerja 
dan prestasi kerjanya serta selalu menjaga kekompakan sesama 
rimbawan dan lingkungan.

Pada kesempatan itu juga diserahkan SK Pekerja Pelaksana 

(PP) kepada 5 orang hasil rekrutmen SLTA tahun 2014. 
Kom.BwiS/Didik N

KPH JOMBANG DIVRE JATIM - Pekerja Pelaksana Perum 
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Jombang menerima Surat 
Keputusan menjadi Pegawai Perum Perhutani pada Upacara Per-
ingatan Hari Jadi Perhutani ke-54 yang serempak dilaksanakan di 
seluruh unit kerja Perhutani pada 30 Maret 2015.

Sejumlah 32 orang Pekerja Pelaksana Perhutani KPH Jom-
bang menjadi Pegawai Perum Perhutani melalui jalur Reguler ta-
hun ini dari sisa 116 orang yang telah ditargetkan habis di tahun 

2016 mendatang.
Seusai upacara dilakukan pelepasan balon dan burung yang 

menyimbolkan melepas Pekerja Pelaksana dan menjadi Pergawai 
Perhutani dan dilanjutkan membuat persemaian bersama sama di 
halaman belakan kantor Perhutani Jombang serta melakukan pen-
anaman beberapa bibit pohon untuk memperasri halaman kantor 
Perhutani Jombang.

Kom.Jbg/Jeka
KPH BOJONEGORO  DIVRE JATIM – Mewarnai peringatan 

HUT Perhutani ke-54, Perum Perhutani KPH Bojonegoro berikan 
santunan atau tali asih kepada sepuluh orang anak yatim piatu dari 
karyawan Perhutani yang sudah meninggal saat menjalankan tu-
gas. 

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin dalam sambutannya 
menjelaskan di tahun 2015 ini kita harus bekerja lebih baik lagi ses-
uai dengan motto kita JPP (jujur, peduli, dan professional) menuju 
gerakan BUMN bersih, Imbuhnya.

Usai memberikan tali asih dilanjutkan dengan pemotongan 
tumpeng sebagai rasa syukur Perhutani di usianya yang ke-54 ini 
serta di tutup dengan hiburan. 

Kom.Bjn/Rafi k
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KPH PATI DIVRE JATENG – Sebanyak 27 orang Pegawai 
Pelaksana menerima SK kenaikan status menjadi Pegawai Perhu-
tani. Penyerahan SK diberikan langsung oleh Adm/KKPH Pati, Ir 
Dadang Ishardianto pada upacara Peringatan HUT Perhutani ke-54 
di halaman kantor (30/3).

Usai upacara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Adm seba-
gai rasa syukur. Potongan tumpeng diberikan kepada Heru Marsan-
to yang telah mengakhiri masa tugasnya di KPH Pati.

Kom.Pti/Raswi
PUSDIKBANG SDM MADIUN
Memperingati hari ulang tahun Perhutani yang ke-54 di PUS-

DIKBANG SDM Madiun melaksanakan upacara bendera dengan 
Irup Kepala Pusdikbang SDM Madiun, Ir Luci Mardiana MM. Upa-
cara diikut KSPH II Madiun, Manager Pemasaran I, segenap Adm/
KKPH serayon II dan segenap karyawan-karyawati Pusdikbang 
SDM, KPH Saradan, SPH II, KPH Madiun dan KPH Lawu DS.

Dalam kesempatan itu Kapusdikbang SDM Madiun memba-
cakan pidato dari Dirut Perhutani Dr Ir Mustoha Iskandar MDM 
SH. Antara lain ditekankan agar kita tetap bersyukur dan berbang-
ga hati. Sudah setengah abad lebih Perhutani memegang mandat 
pemerintah untuk mengelola hutan di pulau Jawa dan Madura tetap 
eksis dengan kinerja baik serta mampu mensejahterakan karyawan 
dan masyarakat sekitar hutan. Kom.Srd/Warno

KPH MADURA DIVRE JATIM -Administratur/KKPH Madura, 
Dudi Kurniadi dan seluruh karyawan/karyawati (27/3/2015) dalam 
rangka memperingati HUT Perum Perhutani ke- 54 tahun meny-
elenggarakan kegiatan jalan-jalan santai (JJS) sejauh 4 km. Start 
dari halaman kantor KPH Madura menuju monumen Arek Lancor 
(Pusat Kota Pamekasan) dan  kembali fi nish di tempat start. 

Acara Peringatan HUT Perhutani kali juga diikuti Rimbawan Se-
nior, Pak Andik (72 tahu). Dia merupakan alumni Sekolah Kehutan-

an Menengah Atas (SKMA) tahun 1964, yang sedang sedang sing-
gah di KPH Madura dalam solo keliling keliling indonesia dengan 
sepeda onthel. Itu dilakukan untuk memecahkan rekor (MURI) yaitu 
sebagai Lansia pertama yang akan mengunjungi semua Kabupaten 
di wilayah Jawa dan Bali.

Di Kantor KPH Madura Pak Andik lansung disambut oleh 
Administratur/KKPH Madura Dudi Kurniadi. Beliau juga menyam-
paikan misi yang diemban adalah Silaturahim dan menjunjung Ni-
lai Jiwa Korsa Rimbauan yang sangat tinggi tersebut dengan selu-
ruh Rimbawan agar Konsisten dan Jujur  peduli Profesional dalam 
Pengelolaan Hutan dengan lingkunganya dan kelola hutan secara 
lestari.

Usai ikuti JJS Bapak Andik melanjutkan perjalanannya menuju 
ke Kabupaten Sumenep dan dilanjutkan menyeberang samapai di 
Pulau Kangean. Di sana ia juga memberikan pencerahan kepada 
para Rimbawan yang bertugas di Pulau kangean dan Sepanjang. 

Kom.Mdr/Pelita
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM - Pada puncak Hari Jadi Perhutani 

ke-54 KPH Mojokerto menggelar dengan upacara dan tasyakuran 
sederhana dengan menyantuni anak yatim piatu (30/3).

Rangkaian acara memperingati hari jadi tersebut diisi dengan 
olah raga bersama, penanaman pohon, kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) donor darah, pemberian santunan kepada 
anak Yatim Piatu hasil spontanitas donasi karyawan, pembagian 
bibit tanaman gratis kepada masyarakat, penyerahan SK kenaikan 
status dari pekerja pelaksana menjadi pegawai sebanyak 18 orang, 
5 orang dan pemberian piagam penghargaan untuk karyawan ber-
prestasi dan tasyakuran.  Kom.Mjkt/Eko Eswe

KPH PARENGAN DIVRE JATIM - Sebanyak 25 orang pega-
wai pelaksana menerima SK peningkatan menjadi pegawai peru-
sahaan dan pengangkat 5 orang  pegawai pelaksana diterimakan 
pada peringatan HUT Perhutani ke-54. 

Kom.Prg/Ags
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DIVRE JATENG
Sekali tempo bertandanglah di wilayah 

hutan jati di kawasan segitiga perbatasan 
daerah Kabupaten di Jawa Tengah: Grobo-
gan, Semarang dan Boyolali. Niscaya anda 
dapat melihat pemandangan menarik: “per-
ang” antar pamfl et iklan produsen bibit tana-
man jagung yang tertempel  di pohon-po-
hon yang mencolok di pinggiran jalan.

Sekilas tampak gambaran positif disa-
na, yakni adanya dinamika kegiatan eko-
nomi pertanian masyarakat di kawasan hu-
tan. Lebih jelas lagi, hal itu merupakan bukti 
faktual adanya kontribusi hasil pangan dari 
kawasan hutan. Khususnya dari hasil tana-
man jagung.

Tetapi, tunggu dulu! Apakah dari keg-
iatan ekonomi pertanian ini semua pelaku-
nya telah mendapatkan bagian keuntungan 
sesuai porsi yang adil ? Dan, jawabannya: 
masih terjadi ketimpangan!

Disinyalir, dalam hal ini para oknum 
tengkulaklah yang selama ini meraih hasil 
untung terbanyak. Sedangkan para petani 
hutan penanam jagung mendapatkan ba-
gian nilai “manfaat” paling sedikit. Bahkan 

pihak Perum Perhutani, selaku pen-
anggungjawab kepemilikan lahan hu-
tan negara ini justru paling potensial 
terugikan: Kegagalan Tanaman Jati. 

Begini penjelasannya: para pet-
ani kawasan hutan selalu di posisi 
terlemah dalam siklus mata rantai 
ekonomi pertanian ini karena tidak 
berdaya terhadap para oknum teng-
kulak, yang bertindak selaku peranta-
ra sejak dari pengadaan bibit, pupuk, 
pun sampai ketika tanaman jagung 
dipanen. 

“Harganya selalu ditentukan sepi-
hak oleh tengkulak”, sehingga dalam 
upaya mendapatkan jumlah hasil 
yang lebih memadai, para petani hu-
tan “terpaksa” bertindak memperluas 
areal dan memperlama kegiatan per-
taniannya di lahan kehutanan. 

Akibatnya bagi Perum Perhutani, 
proses permudaan tanaman hutan 
jatinya senantiasa “terkalahkan” oleh 
kepentingan para petani ini. 

Di kawasan hutan daerah segi-
tiga daerah kabupaten yang dikisah-
kan disini, meliputi cakupan Perum 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah (Di-
vre I Jateng) di wilayah Kesatuan Pemang-
kuan Hutan (KPH) Semarang, KPH Gundih 
dan KPH Telawa yang secara umum masuk 
kategori klasifi kasi perusahaan tanaman 
hutan jati.

Menurut Kepala Perum Perhutani Divre 
Jateng, SS Wibowo, pada dasarnya bertani 
jagung di sela larikan permudaan tanaman 
jati di kawasan hutan dapat dibenarkan. 
“Asalkan dilakukan dengan benar dan pen-
gawasan rutin sehingga daun tanaman ja-
gung tidak sampai menghalangi sinar ma-
tahari untuk pertumbuhan tanaman jati,” 
katanya.

Oleh karena itu, di wilayah KPH Telawa, 
yang saat ini terdapat sekitar 3000 hektar 
tanaman jagung, telah berusaha bersikap 
tegas kepada para petani yang mengga-
rap lahannya, agar selalu mematuhi aturan 
tersebut.

“Sebetulnya, yang merusak tanaman po-
kok Perhutani itu adalah tanaman jagung di 
petak hutan yang seharusnya sudah ditutup 
tapi masih digarap,” ungkap Administratur/
Kepala KPH Telawa, Denny R.

Untuk itu, pihaknya sedang melakukan 
penutupan kegiatan pertanian di sejumlah 
lahan kawasannya hutannya yang saat ini 
telah masuk masa lepas pekerjaan Kontrak 
Tanaman.   

Merebut pengaruh dari tengkulak
Seiring merebaknya bisnis tanaman ja-

gung di daerah hutannya, KPH Semarang 
kini berusaha menata – tertibkan bisnis per-
tanian jagung di daerah hutan Kedungjati. 

“Konsepnya adalah pemberdayaan 
desa, kemandirian desa dengan pengua-
tan potensi ekonomi warganya, khususnya 
yang berdomisili sekitar dan berkegiatan 
di kawasan hutan,” ungkap Administratur/ 
Kepala KPH Semarang, Ir. Ema Ismariana, 
MM, dalam wawancara Senin (2/3) lalu di 
kantornya.

Dalam pandangan Ema, para petani 
hutan yang bercocok tanam jagung di la-
han kehutanan negara mendapatkan por-
si keuntungan paling sedikit daripada para 
oknum tengkulak pemasok benih, pemasok 
pupuk dan tengkulak pengumpul hasil pan-
en yang justru mengambil keuntungan pal-
ing banyak

“Maka, agar dapatkan hasil panenan 
lebih banyak, para petani ini terpacu mem-
perlebar ruang tanaman jagungnya di ka-
wasan hutan Perhutani. Akibatnya, tana-
man pokok kehutanan selalu gagal tumbuh 
karena dikalahkan kepentingan petani itu,” 
paparnya lagi.

Untuk itu, katanya Perhutani akan am-
bil peranan selaku kekuatan penyeimbang 
yang berpihak kepada petani agar dapat 
keuntungan lebih baik dari sekarang. “Den-
gan porsi keuntungan memadai, dapat di-
harapkan agar para petani menghentikan 
kecendrungan memperluas tanaman jag-
ungnya di kawasan hutan dan beralih ko-
moditas tanaman lain yang intensif lahan,” 
tutur Ema Ismariana.

Bisnis pertanian jagung di kawasan hu-
tan Kedungjati, daerah pemerintahan Kabu-
paten Grobogan itu, saat ini makin sema-
rak dengan berkembangnya sejumlah 
pabrik pengolahan jagung. Hanya saja, laju 

Ketimpangan Bisnis Jagung Dapat Gagalkan Tanaman Jati

Administratur/Kepala KPH Semarang, Ir. Ema 
Ismariana.
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perkembangan pesat ini tanpa dukungan 
ketersediaan lahan pertanian jagung yang 
memadai, sehingga lahan di kawasan kehu-
tanan pun menjadi sasaran alternatifnya.

Disayangkan aparat Perhutani kalah 
pengaruh daripada oknum tengkulak, pada-
hal selaku “pemilik” lahan kehutanan nyaris 
tak memegang kendali apa pun dalam 
semarak bisnis pertanian seperti itu. Para 
“kaki tangan” perusahaan pemasok benih, 
pemasok pupuk serta pengumpul hasil pan-

enan, tampaknya lebih berpengaruh se-
hingga leluasa mengapling-kapling area 
kawasan hutan itu, sebagai daerah aktivitas 
bisnis mereka.

“Akibatnya, para petani hutan justru leb-
ih siap mendengar arahan permintaan ok-
num tengkulak daripada mematuhi arahan 
dari aparat Perhutani selaku pengelola ka-
wasan hutan,” sesal Ema.

Selisih harga ratusan juta

Kalau dikatakan bahwasanya kawasan 
hutan juga berkontribusi tanaman pangan 
bagi para petani, itu memang benar. Dari 
luas 29.000 ha kawasan KPH Semarang, 
dapat dibilang lebih separuhnya digarap 
para petani.

“Seluas 15.156 ha penggarapan musi-
man dan 3.158 ha pengarapan terus 
menerus sepanjang tahun dua kali panen,” 
papar Ema Ismarini.

Dari luasan andil garapan lahan 0,5 

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Sejalan dengan upaya menangkal 

kega galan tanaman jati akibat ketimpan-
gan “tatanan bisnis” pertanian jagung di 
kawasan hutannya, Perum Perhutani KPH-
Semarang meminta kerjasama para Ke-
pala Desa dan unsur Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH).

Untuk itu, pada hari Rabu (18/03/15) 
lalu, atas inisiatif Administratur/KKPH 
Semarang, Ir Ema Ismariana MM, sejum-
lah Kades dan Ketua LMDH berkumpul dan 
berdialog di kantor KPH Semarang, di Jl. Dr. 
Cipto, Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, Admin-
istratur serius minta bantuan sejumlah to-
koh masyarakat desa yang berdekatan 
kawasan hutan itu, untuk bersama-sama 
mengatasi persoalan sosial yang berdam-
pak buruk bagi kelestarian hutan jati.

Para petani penggarap lahan sela tana-
man jati saat ini berkecenderungan untuk 
terus memperluas dan memperlama masa 
garapannya. Akibatnya, proses peremajaan 
tanaman hutan jati selalu berujung kegaga-
lan, lantaran makin kuatnya desakan keg-
iatan pertanian seperti itu.

Kecenderungan para petani hutan untuk 

terus memperluas dan memperlama tana-
man jagung di kawasan hutan Perhutani 
KPH Semarang di daerah Kabupaten Gro-
bogan, kian menjadi dengan adanya indus-
tri pengolahan jagung yang berkapasitas 
besar di daerah tersebut.

Oleh karena itu, Ema Ismariana berpikir 
mencari solusi, agar supaya para petani hu-
tan tetap dapat untung dan pihaknya selaku 
pemangku amanat negara dalam usaha 
pelestarian hutan pun tidak buntung, jadi 
korban kemajuan ekonomi jagung.

Dari hasil “blusukan”nya ke sejumlah 
desa hutan di wilayah kerjanya, ia dapat 
kesimpulan kalau perilaku petani jagung 
di kawasan hutan itu timbul oleh dorongan 
memperbanyak hasil panenan untuk 
mengejar nilai pendapatan yang memadai, 
karena dalam siklus bisnis itu hasilnya lebih 
banyak digerogoti oknum tengkulak, sejak 
pengadaan bibit, pembelian pupuk, pun ke-
tika tiba masa penjualan hasil panen.

“Oleh sebab itu, Perhutani bertekad 
membantu para petani melepaskan diri dari 
jeratan oknum tengkulak. Mohon kesediaan 
anda semua untuk membantu,” paparnya di 
hadapan para tokoh masyarakat desa itu.

Badan Usaha Milik Petani
Dalam kesempatan tatap muka terse-

but, Perum Perhutani KPH Semarang 
menghadirkan unsur Perusahaan Daerah 
(Perusda) Provinsi Jawa Tengah yang di-
gandengnya guna membantu peningkatan 
pendapatan para petani di kawasan huta-
nnya.

Dr. S. Edi Waluyo, Kepala Pusat Per-
lindungan dan Pemberdayaan Petani LPPM 
UNS (Lembaga Penelitian dan Pengem-
bangan Masyarakat Universitas Negeri 
Surakarta), yang juga konsultan bisnis pada 
Perusda tersebut, menyarankan agar para 
petani di desa hutan bersedia membentuk 
Badan Usaha Milik Petani.

“Dasar hukum pendirian BUMP adalah 
Undang-undang noor 13 tahun 2013 ten-
tang  Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani,” katanya menerangkan.

Dikatakan, landasan pendirian BUMP 
secara khusus tertuang pada pada pasal 
70 yang bunyinya: Kelembagaan ekonomi 
petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 
69 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Pet-
ani. Serta dalam pasal 80: BUMP berbentuk  
koperasi atau Badan Usaha lainnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Adapun skema rancangan peranan 
BUMP bagi masyarakat tani desa hutan 
(MDH) itu meliputi ketersediaan pembiay-
aan dan asuransi kegiatan pertanian kepa-
da petani, kelompok tani, gabungan kelom-
pok serta usaha koperasi kelompok tani.

Mewakili masyarakat petaninya, para 
Kades dan tokoh LMDH yang hadir dalam 
acara tersebut, secara pinsip mengemuka-
kan kesepakatan atas rencana baik itu. 

“Namun dalam hal ini, kami meminta 
kesediaan komunikasi yang terus menerus 
dari para pak Mandor dan pak Mantri Per-
hutani. Khususnya yang wilayah tugasnya 
bersinggungan dengan kepentingan ma-
syarakat petani hutan,” ungkap salah satu 
tokoh masyarakat tani hutan itu. 

Ia mengeluhkan masih adanya kesulitan 
setiap kali berniat bertemu Mantri Perhuta-
ni, karena pejabat kepala resor pemang-
kuan hutan (KRPH) yang bersangkutan ja-
rang berdiam di rumah dinasnya. 

Sugayo Jawama

Duduk Bersama Atasi Dampak Buruk Tanaman Jagung

Para Kepala Desa (Kades) berkumpul untuk menyamakan persepsi pengelolaan tana-
man jagung.
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Sapuran yang dapat 
memproduksinya,” 
ungkap General 
Manager (GM) KBM 
GT I, Anggar Widi-
yatmoko, SHut.

Perum Perhu-
tani, dengan ket-
ersediaan kawasan 
hutan pohon pinus 
yang dikelolanya 
di pulau Jawa, su-
dah lama dapat 
memproduksi Gon-
dorukem dan Ter-
pentin (GT) dengan 
varian mutu “Prima” 
(X) dan “Standar” 
(WW).

“Untuk produksi 
GT dengan kualitas 
XB ini dapat dibi-
lang sebagai varian 
mutu terbaru dari 
hasil pengolahan 
getah pinus kualitas 

premium yang mulai banyak dihasilkan dari 
kawasan hutan pinus Perhutani,” tutur Ang-
gar Widiyatmoko.

KBM GT I yang dipimpinnya itu, berkan-
tor sekaligus gudang di desa Brumbung, 
Demak –sekitar 15 kilometer arah ke Timur 
dari pusat kota Semarang, mengelola lima 
dari delapan PGT yang dimiliki Perum Per-
hutani di pulau Jawa.

“Empat PGT di Jawa Tengah untuk me-
masak sebagian besar getah pinus ex hutan 
pinus Region Jateng dan sebagian kecil ex  
Jabar. Satu PGT di Jabar memasak getah 
ex hutan pinus Jawa Barat,” tuturnya.

Adapun 4 
PGT KBM GT I 
yang berada di 
daerah propinsi 
Jawa Tengah 
adalah PGT Ci-
manggu, PGT 
Sapuran, PGT 
P a n i n g g a r a n 
dan PGT Windu-
aji. Sedangkan 
yang terdapat 
di propinsi Jawa 
Barat, yakni PGT 
Sindangwangi.

Pada tahun 
produksi 2014 
seluruh PGT 
tersebut berha-
sil memproduk-
si  Gondorukem 
dan Terpentin 
(GT) sebanyak 
54.177 ton dari 

rencana semula sebanyak 51.941 ton, den-
gan sebaran mutu produk terbanyak kuali-
tas “X” daripada “WW”. Yaitu, untuk mutu 
X tercapai 128 % dari PGT di Jateng dan 
62% dari PGTnya yang di Jabar. Sedang-
kan produk mutu “WW”nya tercapai 106% 
dari PGTnya di Jateng dan 98,7% dari PGT 
yang ada di Jabar.

“Dalam tahun produksi 2015 ini kami 
menargetkan untuk dapat mengolah getah 
pinus sebanyak 47.236 ton dari hutan pinus 
Region Jateng dan 12.500 ton dari Jabar,” 
katanya lagi.

Terbanyak diekspor
Dari keseluruhan produk Gondorukem 

dan Terpentin (GT) hasil produksi Pe-
rum Perhutani tersebut, jumlah terbanyak 
diserap pasaran ekspor alias mancanegara 
yang mencapai 85% dari total produksinya. 
Sedangkan angka penjualan di dalam neg-
eri sendiri masih dalam kisaran 15% saja.

“Secara tak terduga, di saat krisis eko-
nomi yang konon sedang melanda benua 
Eropa, negara Portugal justru dapat men-
catat angka penjualan kami yang terban-
yak,” cetus Anggar Widiyatmoko.

Namun secara keseluruhan di tingkat 
dunia, angka produksi GT ex Perum Per-
hutani ini hanya 10% saja. Masih kalah 
dibandingkan Tiongkok sebagai negara pro-
dusen GT terbesar di dunia.

Produk Gondorukem dan Terpentin, 
khususnya lebih dikenal sebagai bahan 
baku industri pembuatan cat ataupun coat-
ing untuk beragam barang metal dan kayu. 
Saat ini pemanfaatan GT telah berkembang 
menjadi bahan pembuatan kosmetik mau-
pun esen aroma rasa minuman. 

Sugayo Jawama  

KBM GT

KBM GT I – Perum Perhutani Kelom-
pok Bisnis Mandiri Gondorukem dan Terpen-
tin area I (KBM GT I) sudah mampu mem-
produksi kualitas XB atau “extra prima” dari 
Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) 
yang dikelolanya.

“Untuk tahun 2015 ini sudah ada buyer 
yang pesan mutu XB seberapa banyak pun 
dapat kami buat. Sementara ini baru PGT di 

Terpentin Extra Prima Produki KBM GT I

hektar per petani, itu berarti sudah 36.000 
petani kebagian kontribusi pengarapan la-
han Perhutani.

Hanya saja, nilai tambahnya justru lebih 
banyak dinikmati oleh bukan petani peng-
garap itu sendiri. Melainkan oleh kelompok 
tengkulak yang terlibat dalam mata rantai 
ekonomi usaha tanaman jagung.

Dengan asumsi selisih harga yang di-
mainkan para tengkulak senilai Rp300 saja 
per kg, dan terdapat 4 ton jagung (40.000 
kg) per hektar dikalikan luas kawasan KPH 
Semarang sekali panen akan ketemu total 
nilai Rp219 juta.

Itu baru kemungkinan selisih harga dari 
produksi jagung, belum termasuk yang dari 
penggunaan pupuk subsidi yang harganya 
dimainkan tengkulak juga, serta nilai pembe-
lian bibit subsidi.

“Makanya saya berharap, melalui pilot 
project kerjasama dengan pihak Perusda 
Jateng di hutan Tepusan, nasib petani peng-
garap lahan kehutanan itu dapat diperbaiki. 
Dengan kehidupan ekonominya yang mem-
baik maka petani dapat diharapkan kerjasa-
manya menjaga tanaman kehutanan,” kat-
anya. 

sugayo jawama

General Manager  KBM GT I, Anggar Widiyatmoko SHut menun-
jukkan produk getah premium.

Pengolahan getah pinus di PGT Sapuran.
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Rumput Vertiver Hijaukan 
Kawasan Rawan Longsor

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Pada 20 Maret 2015, bertempat di blok Clirit Desa Kalibakung 

Kecamatan Balapulang Kabupaten Tega atau tepatnya di tepi jalan 
raya jalur wisata Yomani – Guci, Perhutani KPH Balapulang,  unsur 
TNI dan masyarakat setempat mengadakan penanaman rumput 
Vetiver. Penanaman rumput tersebut untuk menanggulangi dan me-
nahan konstruksi tanah dari bencana longsor di kawasan tersebut 
yang merupakan daerah rawan longsor.

Jalur wisata Yomani – Guci tersebut  merupakan akses jalan 
yang penting untuk perekonomian masyarakat setempat dan berada 
di daerah yang bergunung-gunung , sehingga rawan longsor. Sep-
erti kejadian longsor pada 14 Pebruari 2015 yang lalu yang mem-
buat selama 4 hari akses jalan tersebut terputus dan mengganggu 
perekonomian masyarakat.

Menurut Isnin Soiban S.Hut, MM, Administratur/KKPH Bala-
pulang, ini merupakan komitmen dari Perhutani dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tegal untuk ikut menjaga lingkungan dan pen-
anggulangan bencana alam di wilayah kerjanya. Cara yang ditem-
puh adalah dengan metode vegetatif, salah satunya  dengan cara 
menanam rumput Vetiver (Vetiveria zizanioides). Metode ini  ramah 
lingkungan dan berbiaya murah. Keunggulan rumput ini adalah tah-
an terhadap cuaca, mempunyai daya adaptasi yang baik dan yang 
tidak kalah penting  sistem perakaranya dalam, bisa menembus 4 
sampai 5 meter di kedalaman tanah , hal itu sangat cocok untuk me-
nahan konstruksi tanah dari erosi ataupun tanah longsor serta bisa 
untuk konservasi tanah dan air.

" Kita harapkan penanaman ini bisa bermanfaat dan sekaligus 
untuk pembibitan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya bisa dise-
bar untuk ditanam di tempat-tempat  yang rawan longsor lainya," 
katanya.

Dalam acara itu juga dihadiri oleh Pjs Kepala Desa setempat, 
Sugeng, dan Danramil  Balapulang, Kapten  Domo Susilo berikut ja-
jaranya. Domo Susilo menyatakan pada prinsipnya TNI sangat siap 
membantu program dari Perhutani  dan pemerintah dalam penang-
gulangan pencegahan bencana alam.

" Apalagi sekarang ini sudah ada perintah dari atasanya supaya 
TNI ikut membantu program pemerintah dalam rangka kedaulatan 
pangan nasional dan pelestarian lingkungan," tuturnya. 

Kom.Blp/Djoko N

Angkat Potensi Wisata Khas
SEJUMLAH pihak mendukung upaya Pemkab Tegal dan KPH 

Balapulang untuk mengembangkan wisata di beberapa lokasi strat-
egis untuk mengangkat budaya khas daerah bersaama LMDH.

Administratur/KKPH Balapulang, Isnin Soiban mengemukakan 
terkait pengembangan Desa wisata kuliner khas daerah pihaknya 
akan menggandeng LMDH dan Pemkab Tegal untuk mengadakan 
festival buah Durian khas kabupaten Tegal di Kecamatan Jatinegara 
Kabupaten Tegal.

“ Ada beberapa Kepala Desa yang sudah aktif  berinisiatif positif 
yang berkolaborasi dengan LMDH di KPH Balapulang, contoh di 
Desa Ciawitali Kecamatan Bumijawa telah tersebar tanaman pala 
yang siap panen,” katanya (17/3).

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 
Tegal, Ir. Khofifah, MM mengapresiasi LMDH yang sudah mandiri. 
Dan LMDH Manggala Dharma Balapulang Kulon yang telah meraih 
Juara terbaik 1 tingkat nasional, ini tentunya membawa nama baik 
Tegal di kancah Nasional.

Sebelumnya Khofifah memaparkan banyak kontribusi Perhutani 
Balapulang kepada Masyarakat Desa Hutan selain sharing teban-
gan, juga mempersilahkan untuk menanam dibawah tegakan sesuai 

aturan Perhutani.
“ Yang penting tanaman pokok Perhutani jadi, petani pun bisa 

panen tanaman tumpangsaringa,” tegas Khofifah. Kom.Bpl/Djuli.k.

Wabub Tegal Umi Azizah, Kadis Tanbunhut Kab Tegal Khofifah 
dan Adm KPH Balapulang Isnin Soiban saat festival buah lokal.
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Bersama DPR RI Bahas 
Skema Antisipasi Banjr
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 Peristiwa bencana alam banjir bandang  yang terjadi di Desa 

Sempol, Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso akhir Januari 
lalu turut mendapat perhatian dari anggota DPR RI. Kedatangan Ir. 
M Nasim Khan, anggota Komisi VI DPR RI ke lokasi banjir termasuk 
dalam rangkaian kunjungan kerjanya di wilayah daerah pemilihan 3 
Jawa Timur (6/3).

Dalam kunjungannya, ia mengadakan diskusi untuk membahas 
skema antisipasi terjadinya bencana banjir di masa mendatang. 
Diskusi tersebut dihadiri lintas sektoral meliputi Perhutani, PTPN 
XII, Bappeda Bondowoso, Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan 
Perhubungan Kabupaten Bondowoso, Camat, Danramil, Kapolsek 
Sempol serta aparat desa setempat.

Ir.M Nasim Khan mengungkapkan salah satu alternatif cara 
supaya tidak terjadi banjir lagi adalah dengan membangun jalur 

pembuangan air yang baru dan revitalisasi plengsengan jalur air 
yang sudah ada sehingga keduanya mampu menampung debit air 
hujan ketika berlebih. Beliau juga menyampaikan kepada semua 
pihak terkait untuk lebih terbuka dan bersinergi dalam mengatasi 
permasalahan banjir ini. Pembinaan kepada masyarakat juga harus 
terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan rasa memiliki dan 
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Setelah mengadakan diskusi 
Ir. M Nasim Khan memberikan bantuan sosial berupa sembako pada 
masyarakat setempat.

Bantuan instalasi pipa air
Sementara itu terkait musibah banjir bandang tersebut, pasca 

bencana alam banjir bandang akhir Januari lalu di Desa Sempol, 

Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso, Perum Perhutani KPH 
Bondowoso memberikan bantuan berupa instalasi dan pemasangan 
pipa air bersih bagi warga di Kecamatan Sempol. Bantuan tersebut 
diserahkan langsung kepada Camat Sempol oleh Saryono, Wakil 
Administratur Bondowoso Selatan 4 Maret 2015 bertempat di Kantor 
Kecamatan Sempol.

Pemberian bantuan instalasi dan pemasangan pipa air bersih 
merupakan wujud kepedulian Perhutani Bondowoso untuk mem-
bantu warga sekaligus membantu pemulihan dampak psikologis 
yang dialami pasca bencana banjir. 

“Adanya bantuan pipa air bersih ini mudah-mudahan dapat 
membantu saudara-saudara kita untuk mengakses air bersih karena 
saluran air bersih yang ada sebelumnya rusak akibat banjir”, ujar 
Tjagar Alam, Camat Sempol. Beliau juga menyampaikan terimaka-
sih kepada Perhutani Bondowoso yang telah memberikan bantuan 
tersebut. 

Kom.Bdo/Veni

Panen Raya Di Petak 62 A
KPH BLORA DIVRE JATENG
Panen raya padi di dalam kawasan hutan petak 62 A RPH Gen-

dongan BKPH Ngapus dilakukan oleh Administratur/KKPH Blora, 
Joko Sunarto,S.Hut dan Wakil Administratur/KSKPH Pandoyo,S.Hut 
bersama dengan Muspika Kecamatan Japah beserta Petugas Pe-
nyuluh Lapangan Dinas Pertanian  Kabupaten Blora pada 17 Maret 
2015. 

Kegiatan panen raya padi jenis Situbagendit dan Serang Putih 
di petak 62 A dengan luas 14 ha dapat menghasilkan 103,488 ton 
gabah basah atau 31,046 ton gabah kering dengan penyusutan 30 
%.

Adminitratur/KKPH Blora Joko Sunarto,S,Hut dalam sambutan-
nya mengatakan bahwa penanaman padi di dalam kawasan hutan 

ini merupakan tanaman sistim tumpang sari yang dikerjakan oleh 
kelompok tani hutan LMDH Alas Desa Bogem Kecamatan Japah 
dengan tujuan agar dapat tercapai swasembada pangan yang 
dicanangkan oleh pemerintah. Apabila dari hasil panen padi di 
petak 62 A dengan harga gabah kering Rp 3.200 per kilogram maka 
pendapatan kelompok tani hutan ini  dapat mencapai Rp 99.347.200 
sehingga dengan hasil panen padi kali ini dapat meningkatkan kes-
ejahteraan kelompok tani hutan LMDH Alas.    
    

Kom Blr/Teguh

Administratur/KKPH Blora Joko Sunarto, S.Hut (memegang 
sabit) melakukan panene padi di petak 62 ABKPH Ngapus
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Dua LMDH Maju
Ke Tingkat Nasional
 
KPH BLITAR DIVRE JATIM
Lembaga Masayarakat Desa Hutan ( LMDH ) binaan Perhu-

tani KPH Blitar, diawal tahun 2015 berhasil masuk nominasi dalam 
memperoleh piala Kalpataru di Tingkat Nasional setelah berhasil di 
tingkat Propinsi Jawa Timur. Suatu kebanggaan yang luar biasa, 
dikarenakan tidak hanya satu LMDH, tapi dua LMDH yang maju 
berhasil melangkah untuk memperebutkan pelopor dibidang Ling-
kungan Hidup,yaitu LMDH Wonoyoso dan LMDH Wonosidodadi 
mewakili Kabupaten Tulungagung.

LMDH Wonoyoso sebagai ketuanya Agus Utomo, berada di 
RPH Sanggrahan, BKPH Kalidawir bergerak dalam  usaha pupuk 
kompos dan LMDH Wono Sidodadi sebagai ketua Karsi di RPH Be-
sole, BKPH Campurdarat bergerak di bidang Wanawisata. 

Pada kesempatan itu pula, Perhutani KPH Blitar memberikan 
perhatian dan apresiasi kepada ke LMDH Wonoyoso dan LMDH 
Wonosidodadi dengan  memberikan piagam penghargaan dan uang 
pembinaan, yang secara langsung diserahkan oleh Administratur/
KKPH Blitar Ir. Haris Suseno, MM.

Dalam Sambutanya Administratur/KKPH Blitar, Ir. Haris Suseno, 
MM merasa bangga dan mengucapkan terima kasih atas usaha, 
dedikasi dan semangat dari ke dua LMDH yang ikut secara lang-
sung membangun kawasan hutan menjadi lestari. Semoga dalam 

mewakili Propinsi Jawa Timur dapat mencapai prestasi di tingkat 
Nasional,yang nantinya juga akan membawa harum Perhutani khu-
susnya KPH Blitar.

Pisah sambut
Sementara itu pada kesempatan lain pertengahan Pebruari lalu 

di KPH Blitar juga berlangsung acara pisah sambut dua pejabat di 
lingkungan KPH Blitar, yaitu dari Kepala Tata Usaha Setyohadi,SE. 
Kepada Ahmad Taufik, SE semula Menjabat Kepala Tata Usaha 
KPH Saradan. Untuk selanjutnya Setyohadi, SE. akan menempati 
sebagai Kepala Tata Usaha di KPH Jatirogo, KSS Sarpra dan Per-
lengkapan KPH Blitar Andik Siswandi kepada Bayu Mangkuharto 
semula KSS Sarpra dan Perlengkapan KPH Ngawi. Selanjutnya 
Andik Siswandi menempati sebagai KSS Sarpra dan Perlengkapan 
KPH Ngawi. 

Kom.Bltr/Romi Y

Sosialisasi Peningkatan Status
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Bertempat di gedung pertemuan KPH sebanyak 122 karyawan/

karyawati Perum Perhutani KPH Banyumas Barat mendapat 
penjelasan tentang peningkatan status dari Pekerja Pelaksana men-
jadi Pegawai Perum Perhutani. 

Ketua tim kepegawaian, Kamaludin Latief  menjelaskan,  pen-
ingkatan status dari pekerja pelaksan menjadi pegawai berdasar-
kan SK 161/kpts/Dir/2015 tentang peningkatan status melalui jalur 
reguler dengan persyaratan masa kerja minimal 5 tahun dan tidak 
sedang  dikenai sangsi indisipliner.

Seleksi peningkatan status jalur reguler tahun 2015 sesuai SK, 
bahwa 29 Maret sudah menerima SKPT Pegawai per satu April 
adapun bobot nilai yang digunakaan adalah Nilai seleksi tahun 2014 
yang tertinggi  mempunyai skor 500,  kedua Nilai rata- rata SMK 
semester I,II dan III tahun 2014 yang tertinggi bobot skor 450 dan 
catatan penghargaan mempunyai skor tertinggi 50 sehingga dari 
ketiga bobot tersebut mencapai skor tertinggi 1000.

Kuota KPH Banyumas Barat mendapaatkan kuota 34 Orang dari 
122 karyawan yang masih pekerja pelaksana (PP)  untuk memberi-
kan pemahahan tentang mekanisme peningkatan status harus dilak-
sanakan penjelasan pasal perpasal sesua SKPT Yang ada.

Penjelasan detail disampaikan sekretaris kepegawaian. Sosia-
lisasi ini diikuti segenap tim kepegawaian KPH Banyumas Barat, 
perwakilan Serikat, segenap Asper  dan para  karyawan berstatus 
Pekerja Pelaksana (PP). 

Kom.Byb/Mujiono

Penting, Jaga Kekompakan
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Kegiatan serupa juga berlangsung di KPH Banyuwangi Selatan. 

Kegiatan Peningkatan status ini adalah suatu apresiasi dan bukti 
nyata komitment management Perhutani terhadap para karyawan-
nya. 

“ Yang terpenting jaga kekompakan hindari gesekan dibawah 
antar teman di lapangan dan yang terpenting tingkatkan profesional-
isme, integritas dan intelektual, karena Perhutani sekarang menuju 
Perhutani WOW yang ingin mensejajarkan dengan BUMN lain yang 
tumbuh maju,” kata Administratur KPH Banyuwangi Selatan Ir. Agus 
Santoso,MP dalam arahannya.

Sebanyak 94 orang karyawan berstatus PP mengikuti acara 
sosialisasi ini dan disaksikan pula oleh perwakilan dari organisasi 
serikat karyawan yakni Sekar dan SP2P Cabang Perhutani Banyu-
wangi Selatan.

Dihadapan karyawan berstatus PP, Wakil Administratur Banyu-
wangi Selatan yang juga sebagai Ketua Tim Pertimbangan Kepega-
waian Ir. Ketut Gede Sukanta menjelaskan mengenai mekanisme 
dan tata cara peningkatan status dan dilanjutkan dengan pengarah-
an teknis, persyaratan dan tahapan-tahapan peningkatan status PP 
menjadi pegawai oleh Kaur SDM Rudi Kurniawan. Diakhir penjelas-
annya rudi mengatakan kuota KPH Banyuwangi Selatan mendapat 

Tim Kepegawaian KPH Banyumas saat sosialisasi peningkataan 
status PP menjadai Pegawai Perhutani. 
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26 dari 94, maka ia mohon untuk semua peserta agar menjaga 
kekompakan, saling mendukung dan selalu berprasangka baik pada 
orang  serta  kegiatan peningkatan status ini harus berjalan secara 
transparan yang bertujuan untuk membentuk dan menciptakan 
Good Corporate Gevernance (GCG). 

Kom.Bwi.Sel/Didik Nurcahyo

Koordinasi Keamanan 
Lewat Tenis Bareng

KPH CEPU DIVRE JATENG
Pada 20 Maret 2015 Perum Perhutani yang berada dalam 

wilayah Kabupaten Blora dan sekitarnya melakukan kegiatan olah 
raga tenis lapangan bersama dengan jajaran Muspida Kabupaten 
Blora di lapangan tenis KPH Cepu.  

Acara tersebut diikuti oleh Administratur KPH Blora, KPH Ran-
dublatung dan KPH Cepu sebagai tuan rumah. Masing-masing bers-
ama beberapa stafnya. Disamping itu tampak turut serta perwakilan 
dari KBM Sar II Cepu, KBM IK Cepu dan Puslitbang Perhutani Cepu 
juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tenis bersama tersebut. Se-
dangkan dari Muspida diikuti oleh Kapolres Blora, Dandim, Danpom, 
Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Blora dan Kapolsek Cepu.

Permainan dimulai sekitar pukul 07.00 wib usai santap pagi dan 
selesai sekitar pukul 11.30 wib. 

Menurut Administratur KPH Cepu melalui Wakil Adm/KSKPH 

Cepu Utara, Agus Kusnandar acara tersebut dilakukan dalam rang-
ka koordinasi keamanan khususnya keamanan hutan dalam wilayah 
Kabupaten Blora serta syukuran atas keberhasilan pelaksanaan 
kunjungan Presiden RI bersama Ibu negara pada 5 Maret lalu. 

“ Mudah-mudahan kerjasama antara Perum Perhutani dengan 
Muspida Kabupaten Blora yang sudah terjalin dengan baik selama 
ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan sehingga keamanan khu-
tan khususnya yang berlokasi dalam Wilayah Kabupaten Blora dan 
sekitarnya dapat diatasi dan diselesaikan bersama dengan baik,” 
tandas Agus. 

Kom.Cpu/Edy Bima

Teratas, Sadapan Pinus Cianjur
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Berbagai upaya dan usaha dan pengawalan ketat yang dilaku-

kan jajaran manajemen KPH Cianjur dalam pencapaian produksi 
getahpinus terbukti. Pencapaian produksi getah pinus KPH Cianjur 
jauh diatas NPS (Normal ProgressSchedule).

Produksi getah 
pinus KPH Cianjur 
sampai dengan peri-
ode II bulan Pebruari 
2015 sebesar 19,7 % 
di atas NPS yang han-
ya 12 %.  Sementara 
ini KPH Cianjur  men-
empati urutan teratas  
untuk produksigetah 
pinus di Divre (Divisi 
Regional) Jawa Barat 
dan Banten. Bahkan 
di atas Divre Jawa Ten-
gah danJawa Timur.

Administratur KPH 
Cianjur, Henry Purno-
mo dalam setiap kes-
empatan ke semua ja-
jaran manajemenKPH 
selalu  menekankan 
dan mengingatkan juga 
men-support untuk 
terus mengawal ketat 
produksi getah pinus 
mulai dari sarana, pra sarana sampai dengan tenaga penyadap 
dan jangan sudah merasapuas apa yang telah dicapai selama ini, 
tingkatkan dan tingkatkan lagi produksi getahpinus begitu ujarnya, 
di sela-sela kunjungan kerja lapangan rutin di dampingi Wakil Adm 
Cianjurselatan Edih Jayawiguna di BKPH Sukanagara selatan. 

GALI POTENSI
Dilaporkan, untuk mengoptimalkan potensi wilayah, Perhutani 

KPH Cianjur melaksanakan kerjasama pengelolaan Kawasan Hutan 
dalam bentuk Rest Area dengan LMDH Wana Sukamekar Desa Su-
kamekar Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur di petak 39 E 
luas 0,65 Ha  RPH  Campaka BKPH Sukanagara Utara.

Kerjasama ini ditanda tangani oleh Ketua LMDH Wana Sukame-
kar Juhana dan Administratur KKPH Cianjur Henry Purnomo jumat 
tanggal 13 maret 2015 di kantor Perhutani KPH Cianjur, disaksikan 
oleh Wakil Adm KSKPH Cianjur Utara Dudu Abdulah, Bscf, KSS 
PHBM dan Kaur PKBL.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan salah satu kon-
tribusi pendapatan bagi Perum Perhutani selain dari getah pinus, 
yang pada saat ini potensi produksi kayu sedang menurun, dengan 
adanya kerjasama ini bisa menguntungkan kedua belah pihak baik 
LMDH dan anggotanya maupun Perhutani sendiri.

Henry Purnomo menjelaskan kerja sama ini merupaka bentuk 
kepedulian Perhutani dalam rangka meningkatkan tarap hidup dan 

Adm KPH Banyuwangi Selatan, Ir Agus Santoso,MP saat 
sosialisasi didampingi Kasi PSDH Ir Ririt Budi Sasyono (kiri) 
dan Wakil Adm Ir. Ketut Gede Sukanta (kanan).
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kesejahtraan masyarakat sekitar Desa Hutan dan melalui kerjasma 
ini bisa mengelola dan menjaga kelestraian Kawasan Hutan begitu 
penjelasannya.

Kom.Cjr/…

Berkolaborasi
Hijaukan Arak-Arak

KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Perhutani Bondowoso terus membangun kolaborasi dengan 

para penggiat lingkungan dalam rangka pelestarian hutan utamanya 
pada kawasan hutan yang memerlukan penanganan khusus. Atas 
tumbuhnya prakarsa masyarakat peduli hutan ini Administratur/
KKPH Bondowoso, Ir. Damanhuri menyambut dengan baik dengan 
mengajak diskusi untuk menampung gagasan dan menyusun keg-
iatan bersama pada 21 Maret 2015 lalu. 

Hal menarik yang patut dipresiasi yaitu munculnya kepedulian 
masyarakat Bondowoso dari berbagai elemen untuk ikut berperan 
aktif melakukan berbagai kegiatan konservasi kawasan hutan. 
Komunitas penggiat lingkungan ini dipelopori oleh Lembaga Pem-
berdayaan dan Pengembangan Sosial Masyarakat (LP2SM) Bon-
dowoso. 

Sebanyak 80 personil para penggiat lingkungan yang terdiri dari 

unsur LSM LP2SM, santri Pondok Pesantren Nurul Islam Banyu-
putih Desa Wringin, warga jemaat gereja GPPS, Gereja Kristen 
Indonesia dan warga persatuan Orari Bondowoso serta tenaga 
konservasi lainnya melakukan penyiangan dan pemupukan 1.500 
tanaman buah-buahan yang telah ditanam medio Januari lalu serta 
menanam 1.000 bibit baru terdiri Trembesi, Nyamplung dan Kersen 
di lokasi petak 72 Kawasan Arak - Arak.

Jenis tanaman buah dipilih untuk mempercepat tutupan hutan 
yang masih kosong atau untuk pemadatan. Kegiatan ini diharapak-
an dapat meningkatkan fungsi ekologi hutan dan untuk menunjang 
sumber-sumber pakan bagi serangga, burung-burung, kera dan 
satwa lainnya. 

Kom.Bdo/Veni

Sinergi Polmas -LMDH 
Terus Dilakukan

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Bertempat di aula Polres Brebes, 24 Maret 2015 lalu Perhutani 

KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat menandatangani MoU 
dengan Polres Brebes  dalam bidang pengamanan hutan. Penan-
datanganan ini dilakukan oleh Kapolres Brebes AKBP Ferdy Sambo 
SH, MH, SiK dengan Administratur/KKPH Balapulang, Isnin Soiban 
S Hut, MM serta Administratur/KKPH Pekalongan Barat, Anton Fajar 
Agung Susatyo S Hut. Dalam penandatanganan itu juga dihadiri 

oleh pejabat-pejabat baik dari Polres maupun dari KPH Balapulang 
dan Pekalongan Barat.

Dalam sambutanya Kapolres Brebes AKBP, Ferdy Sambo 
menyampaikan bahwa  upaya-upaya penanganan masalah gang-
guan keamanan hutan harus terus dilakukan, salah satunya adalah 
dengan mensinergikan Polmas dengan Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan(LMDH) yang telah diimplementasikan dengan MoU ini, se-
hingga diharapkan dapat menekan gangguan keamanan hutan.

Dikatakan, dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang kehuta-
nan Polres Brebes merupakan yang terbanyak di Polda Jateng. Dan 
dalam penanganan hukumnya dilakukan dengan menerapkan tiga 
azaz. Yaitu azas kepastian, keseimbangan dan keadilan.

Sementara Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban S.Hut, MM 
juga menyapaikan bahwa tindak pidana di bidang kehutanan di KPH 
Balapulang masih cukup tinggi, sehingga dengan MoU tersebut 
diharapkan dapat ditindaklanjuti di lapangan dan dapat membantu 
Perhutani  dalam pengelolaan sumber daya hutan dan  melindungi 
hak-hak negara atas hutan.

Hal senada juga ditambahkan Administratur/KKPH Pekalongan 
Barat, Anton Fajar Agung Susatyo S Hut bahwa peran serta Polmas 
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dengan LMDH diharapkan dapat membantu dalam hal pengelolaan 
hutan dan KPH Pekalongan Barat akan segera mensosialisasikan 
Mou ini di desa-desa yang masih rawan dengan adanya gangguan 
keamanan hutan.

Acara ditutup dengan pembinaan oleh  Kapolres Brebes kepada  
Polisi Hutan Mobil dan Polisi Hutan Teritorial kedua KPH yang hadir 
dalam acara itu dan ditutup dengan ramah tamah.

Kom.Blp/Djoko NAcara Tanam Bareng

Aksi Karyawan 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 tersebut.

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.Probolinggo.

Komandan Regu POLHUTMOB KPH Probolinggo membantu 
dibidang tranportasi angkutan bibit kelokasi tanaman, hasil konfir-
masi kami pada KRPH Sumber ( Bp. Sudarwis ) menyatakan terima 
kasih banyak yang sudah dilakukan oleh karyawan Perhutani KPH 
Probolinggo telah membantu menanam demi suksesnya tanaman 
KPH Probolinggo. Dan berharap penanaman serentak akan tetap 
dilaksanakan dilain tempat atau BKPH Lainnya itu yang disampai-
kan kepada kami.

Kom.Pbo/Mmg

Penyadap Disiplin Getah Melimpah
A s p e r /

KBKPH Bumijawa 
KPH Pekalongan 
Barat Marsono, 
m e n g a d a k a n 
pembinaan sada-
pan secara mara-
ton. Kegiatan 
itu sekaligus se-
bagai evaluasi 
pekerjaan sada-
pan 2014 agar di 
pada 2015 bisa 
lebih baik.

A s p e r /
KBKPH Bumi-

jawa, Marsono, mengatakan bahwa kunci keberhasilan produksi 
sadapan getah pinus adalah disiplin. Disiplin berlaku bagi peny-
adap, mandor sadap dan semua komponen pelaku sadapan. Yakno 
meliputi disiplin dalam membaharui quare, memberikan stimulansia, 
menaikan talang dan batok, ludang/pungut getah, setor keTPG, di-
siplin membayar dan juga disiplin angkutan getahnya. Jika itu kita 
bisa melaksanakan pasti getah akan lancar dan melimpah,” kata 
Marsono dalam pembinaan yang dilakukan di rumah mandor TPG 
Widya Hartono yang diikuti 32 orang penyadap asal Desa Dukuh 
tengah Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. 

Kom.Pkb/Tofikpurwa

Studi Banding Wisata
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri bersama stekholder Kabupaten 

Trenggalek beberapa waktu lalu melakukan studi banding wisata di 
Cikole Jayagiri Resort dan Patuha Resort Bandung Jawa Barat.

Studi banding juga diikuti LMDH), Kepala Desa, Kepala Dinas 
Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Dinas Pariwisata, 
Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Trenggalek serta pelaku usaha 
wisata. 

Disampaikan Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika, 
tujuan studi banding tersebut untuk menggali informasi sekaligus 
menambah wawasan tentang  pengelolaan obyek wana wisata 
dalam kawasan hutan Perum Perhutani. Diharapkan dalam ker-
jasama pengelolaan wana wisata ini akan dapat meningkatkan 
pendapatan Perum Perhutani dari usaha sektor wisata.  Disamping 
itu juga akan lebih meningkatkan sinergitas kerjasama dengan multi 
pihak. 

Dalam kesempatan yang sama, Ani, Asisten Manager Cikole 
Jayagiri Resort menjelaskan bahwa dalam pengelolaan wana wisata 
harus selalu mengutamakan pelayanan serta mengikuti perkemban-
gan tren kebutuhan wisata saat ini, baik penyediaan fasitas wisata 
serta wahana wisata yang ada.

Kom.Kdr/Jufri.

Penghargaan Bidang Sadapan
GUNA memberikan apresiasi kepada Asper, KRPH, Man-

dor TPG dan Mandor Sadap dalam bidang produksi getah pinus 
yang mencapai diatas 105%,  bertempat di Wana Wisata Waduk 
Wonorejo Resort BKPH Tulungagung dilakukan acara pemberian 
penghargaan dan hadiah bagi 3 Asper, KRPH dan Mandor terbaik. 
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Sebagai penghargaan kepada juara 1, 2  dan 3 tingkat Asper, KRPH 
dan Mandor diberikan 1 buah HP merk Samsung, Pin Emas dan 
Piagam Penghargaan. 

Usai pemberian penghargaan juga dilakukan pembinaan guna 
peningkatan produksi di 2015 agar  lebih baik.

Dalam sambutannya Administratur/KKPH Kediri, Maman Ros-
mantika, S.Hut. menyatakan dengan kerja keras serta selalu men-
ciptakan inovasi-inovasi tepat guna maka pada tahun 2015 target 
yang telah dibebankan pada KPH Kediri ia yakin pasti akan tercapai. 
Dalam kesempatan ini pula Adm/KKPH Kediri memberikan Buku 
Rencana Pekerjaan Tahun 2015 kepada segenap Asper yang dilan-
jutkan dengan ramah tamah. 

Kom.Kdr/Warsito

Binmatkum untuk Rimbawan
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
KPH Pekalongan Barat bersama Kejaksaan Negeri Brebes 

menggelar kegiatan bersama penerangan hukum tentang Program 
Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) kepada jajaran 
rimbawan beberapa waktu lalu.

Penerangan hukum program Binmatkum dihadiri Kepala Kejak-
saan Negeri Brebes Sherly Sumuan dan staf, Administratur KPH 
Balapulang Isnin Soiban, Administratur Pekalongan Barat Anton 
Fadjar Agung dan segenap jajaran.

Adm/KKPH Pekalongan Barat, A Fadjar Agung Susetyo dalam 
sambutannya mengatakan bahwa kegiatan penerangan hukum per-
lu dilakukan dan sangat penting bagi pegawai pemerintah supaya 
paham pada hukum-hukum yang berlaku.

“ Manfaat penyuluhan ini kita jadi tahu hukum, bisa membawa 
diri untuk lebih berhati-hati dan mencegah tindakan secara pribadi 
untuk melawan hukum,” katanya dan berharap kerjasama dengan 
Kejaksaan Negri Brebes yang sudah erjalin selama ini terus bisa 
berlanjut.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Brebes, Shir-
ley Sumuan, SH.MH menegaskan bahwa sosialisisi dilakukan juga 
dalam rangka penerangan hukum, pembinaan masyarakat taat 
hukum (Binmatkum) dengan sasaran utamanya adalah masyarakat 
kota.

 “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan 
kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 
berdasarkan undang-undang,”katanya.

Program Binmatkum dilakukan sebagai upaya kejaksaan untuk 
memberikan pemahaman kepada jajaran rimbawan, agar mema-
hami tugas dan pokok kejaksaan, tata per undang-undangan yang 
berlaku, dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya perbuatan 
melanggar hukum serta ancaman hukumannya sesuai ketentuan, 
sebagai bekal melaksanakan tugas kesehariannya.

Senada dengan Sdm KPH Pekalongan Barat, Shirley juga ber-
harap  jalinan kerjasama yang sudah berjalan baik selama ini dapat 
terus berlanjut dan dapat ditingkatkan secara kelembagaan. 

Kom.Pkb/Tofikpurwa

Percuri Getah Sudah Divonis
EMPAT tersangka pencuri getah  pinus yang berhasil diringkus 

jajaran petugas Perhutani KPH Pekalongan Barat pada medio Ok-
tober 2014 tahun lalu di wilayah Salem Kabupaten Brebes sudah 
menjalani sidang.  

Dalam persidangan keempat tersangka dijatuhi vonis/penetapan 
putusan hakim  Pengadilan Negeri Brebes, setelah menjalani 7 kali 
proses persidangan sejakOktober 2014 sampai Januari 2015. Akh-
irnya Zaenal Arifin bin Abdul Latif (52th) asal Desa Langkap Kedung-
wuni RT 01/RW 05 Pekalongan; Julibin Hasan (40th) asal Desa Pan-
tirejo RT 02/RW 04 Kec Kesesi Kab Pekalongan; Slametbin Sono 
(35th) alamat Desa Mulyorejo RT.04/RW 03 Kec. Kesesi Kab Pe-
kalongan dan Sukaryobin Parno (50th) asal Desa Watupayung RT 
01/RW 01 Kec Kajen Kab Pekalongan  dinyatakan terbukti bersalah 
oleh Majelis Hakim. Mereka melanggar pasal 363 ayat 1 jopasal 53 
(1) KUHP dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara untuk tersangka 
ZaenalArifin dan 8 bulan penjara untuk Juli, SlametdanSukaryo.

Sidang penetapan hukuman/vonis terhadap 4 tersangka pencuri 
getah dipimpin 3 orang hakim dan 1orang jaksa penuntut umum. 
Hal yang memberatkan terhadap tersangka Zaenal Arifin divonis 1 
th menurut pertimbangan hakim dalam putusannya, ZA itu adalah 
residivis atas tindak kejahatan yang sama di Cilacap beberapa ta-
hun lalu. Sedang tersangka Juli, Slamet dan Sukaryo divonis 8 bulan 

hal yang meringankan karena ketiga-tiganya baru kali ini menjalani 
sidang pengadilan dan mengakui semua perbuatannya, dengan 
barang bukti 3 buah HP,  1 buah linggis, 19 karung plastik, 2 ember 
plastik,1 gulung tali plastik/rafia dan 1 botol aqua berisi solar dan 1 
mobil Suzuki APV. Barang bukti tersebut disita oleh Negara. 

Kom.Pkb/Tofikpurwa

Siswa SPN Praktek Illog
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat dari 

seluruh Polres/Polresta Propinsi Jawa Barat melakukan Praktek 
Tindak Pidana Ilegal Logging (Illog) selama tiga hari di wilayah RPH 
Cikalong didampingi Asper BKPH Cikatomas, Perwira Pembina (Pa-
bin)  dan Komandan Regu (Danru) Polisi Hutan Mobil Perhutani(12/
3).

Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan menyambut baik 
kegiatan tersebut dan berharap dapat membantu dalam proses pe-
nyelesaian penanganan kasus perusakan hutan yang terjadi wilayah 
Perhutani. Kegiatan tersebut dikatakan merupakan pembelajaran/
praktek secara langsung lidik dan proses penanganan tindak pidana 
illegal logging.

Asper/KBKPH Cikatomas, Amar Sukmana dan Danru Polhutan, 
Budi Kamal memberikan praktek kepada siswa diantaranya tentang 
upaya penanganan hutan, cara mengukur tunggak, tentang surat-
surat angkutan, pengamanan pengangkutan kayu, pengukuran isi 

28   BINA |  Edisi  02  April 2015 / Th XLII

28   

BINA |  Edisi  02  April 2015 / Th XLII 29

 29



DERAP DAERAH

diameter kayu jati dan rimba, pengenalan alat ukur dan penguku-
ran mofit tungak pencurian. Kepala Sub Sikam I Divisi Regional 
Jawa Barat dan Banten, Suwarto menyampaikan tentang berbagai 
macam gangguan keamanan hutan yang terjadi di wilayah Perhu-
tani dan tentang tugas dan fungsi kegiatan perlindungan hutan. 

Dalam kesempatan tersebut LO Perhutani Divre Jawa Barat dan 
Banten, AKBP Inengah Merta menegaskan bahwa tindak pidana ille-
gal logging termasuk salah satu program pemerintah dalam melind-
ungi hukum dan lingkungan, sehingga para peserta dapat langsung 
membuat proses penanganan tindak pidana hutan dari kondisi yang 
ada di lapangan.

Sementar Pembina dari Polda Jawa Barat, Kompol Doktor Ali 
Hanpiah menyampaikan ucapan terimakasih atas segala yang telah 
dilakukan oleh pihak Perhutani Tasikmalaya yang menyambut baik 
kegiatan ini, bagi para Brigadir yang bertugas di Polres/Polresta 
masing masing, tugas pokok tindak pidana illegal loging sudah 
merupakan bagian Reserse Krimsus. Penanganan tindak pidana 
illegal logging ini berdasarkan UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 
dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan gangguan 
hutan. 

Kom.Tskm/Asep Jb

Panen Padi Gogo Memuaskan
KPH Tasikmalaya bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Dinas Pertanian Kabupaten Tasikmalaya mengadakan 
pengukuran  hasil tumpangsari  komoditas padi gogo di kawasan 
hutan produksi  petak 10 b RPH Cikatomas, BKPH Cikatomas, Desa 

Lengkong Barang, Kecamatan Cikatomas (16/03)
Menurut Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan didampingi 

Asper/KBKPH Cikatomas Amar Sukmana mentarakan kegiatan 

tersebut merupakan salah satu program kedaulatan pangan un-
tuk mendukung program pemerintah di bidang pangan dengan 
memanfaatkan kawasan hutan produksi Perhutani dengan sistem 
tumpangsari.

“ Jika kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka 
akan menjadi bagian peningkatan pangan bagi masyarakat sekitar 
hutan. Hal tersebut salah satu implemantasi  misi Perhutani, yaitu 
meningkatkan manfaat pengelolaan sumber daya hutan bagi selu-
ruh pemangkuan kepentingan. Ini berkaitan dengan program penge-
lolaan hutan bersama masyarakat (PHBM),” ujar Henry. 

Sementara Kepala Dinas Pertanian Wawan Setiawan menilai 
program pemerintah tersebut dijalankan cukup baik oleh Perhutani 
BKPH Cikatomas.

“ Alhamdulillah saya bisa melihat langsung ke lokasi, sehingga 
benar  penanaman padi gogo ada, dan sangat bagus. Juga bisa di-
jadikan  contoh oleh pihak  Dinas Pertanian dan BPS untuk wilayah 
sekitar hutan lainnya,” katanya.

Data hasil pengukuran padi gogo dengan sistem tumpangsari 
dalam kawasan hutan di Desa Lengkong Barang kawasan Gunung 
Raja menghasilkan sebanyak 5.2 ton per hektar.

Tanam kedelai
Sementara untuk membangun kebersamaan gua mendukung 

kedaulatan pangan di Kabupaten Tasikmalaya, Perum Perhu-
tani KPH Tasikmalaya juga bersama stakeholder bersama-sama 
melakukan gerakan tanam kedelai seluas 50 hektar di Kampung 
Ciwalang, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasik-
malaya (24/3).

Kegiatan dengan tema “ Gerakan Tanam Perdana Kedelai Ta-
hun 2015“ dihadiri oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Muhammad 
Herindra, Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ullum, Kepala Dinas 
Pertanian Henry Nugroho, Administratur Perhutani Tasikmalaya, 
Henry Gunawan, Kepala Dinas Pertanian, Wawan Setiawan, Kepala 
BPS, Ganjar Rahman, OPD, jajaran Muspika dan Muspida dan se-
genap Tomas dan Toga serta LMDH. ,

Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ulum menyampaikan bahwa 
untuk mewujudkan kedaulatan pangan melalui gerakan tanam ke-
delai ini perlu dilakukan secara terintigrasi dan terpadu, agar dapat 
meningkatkan produktivitas sektor petanian dan meningkatkan kes-
ejahtraan masyarakat pedesaan di wilayah Tasikmalaya.

Sementara itu Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan terkait 
hal tersebut Perhutani telah menyiapkan lahan di kawasan hutan 
petak 10 b, luas 5 ha tanaman 2014 di RPH Cikatomas BKPH Ci-
katomas, Desa Lengkong Barang, Kecamatan Cikatomas. Selain itu 
juga lahan seluas 10 hektar di RPH Sukaraja dan RPH Cikalong 40 
ha. 

"Penanaman kedelai  ini menjadi bagian peningkatan pangan 
bagi masyarakat sekitar hutan yang semua kegiatannya didasari 

melalui pola kemitraan melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) Penge-
lolaan hutan bersama masyarakat,”  jelas Henry. 

 Kom.Tskm/Asep Jb
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UU 18 Tahun 2013 
Lebih Spesifik

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Penerapan UU 18 Tahun 2013 atas perkara illegal logging 

di wilayah hukum Tasikmalaya menjadi angin segar bagi iklim 
pengelolaan hutan yang lebih kondusif. 

Kasus illegal logging di wilayah KPH Tasikmalaya yang 
melibatkan pelaku SP dan MF. Kedua pelaku dijerat dengan 
UU 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan. Hal ini diketahui setelah perkara tersebut di 
sidangkan di pengadilan Negeri Tasikmalaya belum lama ini.

Menurut Adm/KKPH Tasikmalaya, Hendry Gunawan adanya 
pengenaan UU 18 Tahun 2013 tersebut lebih tajam menyentuh 
masalah-masalah yang menyangkut perusakan hutan.

“UU 18 Tahun 2013 ini lebih spesifik mengenai pencegahan 
dan pengrusakan hutan. Ini merupakan langkah maju dalam 
penegakan hukum bidang kehutanan,” katanya.

Di lain sisi, lanjut Henry penerapan UU 18 Tahun 2013 akan 
lebih memberi efek jera. Pasalnya, sesuai pasal 83 pada UU 
18 Tahun 2013, pelaku perusakan hutan bisa dijatuhi sanksi 
minimal 5 tahun serta denda pidana sebesar Rp 500 juta - Rp 
2,5 milliar. Belum lagi bila pelaku juga di kenakan dengan UU 
Lingkungan Hidup.

Sanksi UU 18 Tahun 2013 yang di terapkan, di lihat Hendry 
sebagai bentuk hadirnya semangat lingkungan dari aparat pen-
egak hukum.

“Kita berharap UU 18 Tahun 2013 ini kedepan bisa kon-
sisten bisa diterapkan,” tegasnya. 

Kom.Tskm/Asep Jb

Pelaku Illog Diamankan
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri berhasil mengamankan kayu yang 

diduga dari kawasan hutan petak 86a RPH Besuki BKPH Bandung 
belum lama ini.

 Jajaran Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Kediri sebanyak 8 
orang mengadakan patroli gabungan dengan  anggota polsek Dure-
nan dengan  KRPH Besuki BKPH Bandung,sekitar jam 18.20 WIB 
melakukan pengahadangan terhadap Truk dengan Nopol AG 8772 
UY yang dicurigai sedang mengangkut kayu Jati Ilegal di Jalan Sim-
pang empat Jalan Raya dekat Paron Kecamatan Durenan. 

Setelah dilakukan pemeriksaan sopir diketahui bernama Mur-
diono bin Ramun alamat desa Ngebo Kec. Suruh Kab. Trenggalek 
tidak dapat menunjukan dokumentasi sah atas angkutan hasil hutan 
kayunya. Diduga kayu jati tersebut dibawa dari kawasan hutan Per-
hutani RPH Besuki BKPH Bandung petak 86a.

Barang bukti Truk AG 8772 UY  dan kayu Jati bentuk glondong 
sebanyak 87 batang dan sopir saat ini sudah diamankan di Polsek 

Durenan Kab. Trenggalek untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kom.Kdr/Jufri

Panen Jagung Bersama Bupati
KPH KEDIRI PERHUTANI DIVRE JATIM
Perum KPH Kediri bersama LMDH dan Forum Pemerintah Dae-

rah Kediri melakukan panen raya jagung di petak 123 b RPH Parang 
(17/3).

Administrtur KPH Kediri, Maman Rosmantika dalam kesem-
patan tersebut mengatakan bahwa untuk mensukseskan program 
pemerintah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan Indonsia 
peran Perum Perhutani sangat besar kontribusinya. Yaitu mendu-
kung masyarakat sekitar hutan dalam wadah LMDH untuk mena-
nam tanaman pangan di sela-sela tanaman pokok Perhutani seperti 

jagung,padi serta kedelai.
Hasil panen cukup tinggi. Dalam 1 hektar bisa menghasilkan 6,2 

ton jagung pipil kering dan padahal di petak 123 b tersebut ada 50,6 
hektare tanaman jagung.

Dementara Bupati Kediri, Dr Haryanti pada kesempatan terse-
but menyampaikan  terimakasih kepada Perhutani atas kesempatan 
untuk bercocok tanam di lahan yang di kelolanya. Ia meminta agar 
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MoU dengan Perum Perhutani tetap bisa dilaksanakan tanaman 
tumpang sari di lahan yang lain. Namun ia juga berpesan kepada 
LMDH dan pesanggeng agar tanaman kehutanan turut menjaga dan 
mengawasinya. LMDH juga harus ikut tanggung jawab tanaman ke-
hutanannya. *

UJICOBA PEMBAYARAN NON TUNAI
Pencanangan uji coba implementasi cash management system 

(CMS) kepada penyadap di KPH Kediri dilakukan bersama BRI 
Pusat, Kanwil Malang, Cabang Trenggalek dan Unit Kampak dan 
jajaran Direktorat keuangan dan PSDH di Kampak.

Administratur KPH Kediri Maman Rosmantika mengatakan 
bahwa ujicoba pencanangan implementasi cash menagement sys-
tem diterapkan di tiga titik. Yakni di tempat penimbunan getah (TPG) 
Sampang, Senden dan Kedung Gamping.

Ia berharap dengan cara itu seharusnya penyadap lebih gem-
bira.

“ Kalau dulu dibayar lewat mandor sekarang melaluai reken-
ing. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan maka 
menurut kami ini merupakan keterbukaan yang luar biasa demi 
untuk menjunjung tinggi transparansi dalam pembayaran,” katanya 
dimana untuk KPH Kediri setidaknya ada 108 titik TPG yang berada 
di 9 BKPH dan 10.000 tenaga penyadap.

Sementara itu Asisten Direktur Pembelanjaan dan Pajak, Pirasat 
Adi pembayaran  dengan cara ini bisa menghindari dari hal-hal yang 
tidak diinginkan dan juga bisa mengurangi beban para Asper dan 
Mandor disamping menjunjung tinggi era keterbukaan. *

LAUNCHING FORESTMART
KPH Kediri bersama Asosiasi Koprasi Ritel Indonesia (AKRIN-

DO) Jawa Timur Launching Forest Mart milik koprasi karyawan 
Perum Perhutani KPH Kediri. Dengan hadirnya Forest Mart tentu-
nya akan memudahkan anggotanya untuk belanja atau membeli 
kebutuhan sehari-hari. 

Ketua koprasi karyawan KPH Kediri, Untung Suyanto men-
gatakan bahwa pengembangan koprasi karyawan menjadi toko yang 
lebih modern guna untuk memenuhi kebutuhan anggota sehari-hari 
agar tidak perlu lagi lari ke toko lain. Di era yang serba modern ini 
koprasi karyawan ikonnya tidak hanya pinjam-meminjam saja tapi 
juga penyediakan barang. Menurut Untung koprasi karyawan KPH 
kediri ini omzetnya sudah puluhan milyar rupiah  sehingga perlu 
membuka bisnis-bisnis baru karena dengan cara ini nantinya akan 
mensejasterakan anggotanya.

Adm/KKPH Kediri Maman Rosmantika dengan hadirnya  Forest 
Mart di KPH Kediri tersebut berharap kedepannya semua anggot-
anya mendukung sehingga nantinya Forest Mart akan jadi pusat 
koprasi dan koprasi primernya ada di daerah-daerah yang tersebar 
di 9 bagian BKPH,

“  Artinya mendukung tentunya kalau belanja ya harus di tokonya 
sendiri,” katanya dan  berharap harga barang-barang di Forest Mart 

bisa bersaing dengan toko-toko modern lainnya di kota Kediri se-
hingga juga bisa melayani masyarakat umum.

Kom.Kdr/Jufri

Ujicoba Pembayaran  
Upah Lewat BRI-Link
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Sebagai tindak lanjut program pembayaran getah dengan cara 

Cash Management System ( CMS ) yang telah disosialisasikan be-
berapa waktu lalu kepada para penyadap getah pinus dan petugas 
Perhutani pada 19 Maret 2015 KPH Banyumas Barat menjadi uji-
coba pembayaran getah dengan progran BRI Link.

BRI Link adalah program BRI yang ditawarkan untuk memberi-
kan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mitra kerja Perhu-
tani. Dengan menggunakan cara ini langsung masuk ke  Rekening 
Penyadap sehingga dapat mengurangi berbagai risiko.

Asisten Direksi anggaran pembelanjaan Akuntasi dan pajak 
Firasat Adi dalam sambutannya menyampaikan Program ini baru 
tarap uji coba yang dilakukan di KPH Banyumas Barat kalau ini ber-
hasil maka semua KPH dalam wilayah Divre Jateng sejumlah 20 
KPH akan menggunakan sistem ini.

Sementara itu Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Se-
tiawan MM dalam sambutannya menyampampaikan kepada para 
penyadap bahwa manfaat dari sistem ini adalah untuk keamanan 
bersama baik petugas dari Perhutani dari mulai Asper, KRPH, dan 
Mandor TPG dan juga bagi penyadap karena tidak membawa uang 
tunai. Di era kemajuan Teknologi ini sistem pembayaran dengan 
BRI Link memudahkan segala pembayaran .

Dalam acara tersebut juga diperagakan simulasi secara lang-
sung oleh Kapala Biro Anggaran Suharto yang melibatkan peny-
adap, mandor TPG, agen BRI dan Asper . Acara yang diikuti oleh 70 
penyadap , petugas BRI, Asper, Mandor TPG, yang dipandu oleh 
Karo Anggaran Suharto. *

SOSIALISASI PENINGKATAN STATUS
Bertempat di gedung pertemuan KPH sebanyak 122 karyawan/

karyawati Perum Perhutani KPH Banyumas Barat mendapat 
penjelasan tentang peningkatan status dari Pekerja Pelaksana men-
jadi Pegawai Perum Perhutani. 

Ketua tim kepegawaian, Kamaludin Latief  menjelaskan,  pen-
ingkatan status dari pekerja pelaksan menjadi pegawai berdasar-
kan SK 161/kpts/Dir/2015 tentang peningkatan status melalui jalur 
reguler dengan persyaratan masa kerja minimal 5 tahun dan tidak 
sedang  dikenai sangsi indisipliner.

Seleksi peningkatan status jalur reguler tahun 2015 sesuai SK, 
bahwa 29 Maret sudah menerima SKPT Pegawai per satu April 
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adapun bobot nilai yang digunakaan adalah Nilai seleksi tahun 2014 
yang tertinggi  mempunyai skor 500,  kedua Nilai rata- rata SMK 
semester I,II dan III tahun 2014 yang tertinggi bobot skor 450 dan 
catatan penghargaan mempunyai skor tertinggi 50 sehingga dari 
ketiga bobot tersebut mencapai skor tertinggi 1000.

Kuota KPH Banyumas Barat mendapaatkan kuota 34 Orang dari 
122 karyawan yang masih pekerja pelaksana (PP)  untuk memberi-
kan pemahahan tentang mekanisme peningkatan status harus dilak-
sanakan penjelasan pasal perpasal sesua SKPT Yang ada.

Penjelasan detail disampaikan sekretaris kepegawaian. Sosia-
lisasi ini diikuti segenap tim kepegawaian KPH Banyumas Barat, 
perwakilan Serikat, segenap Asper  dan para  karyawan berstatus 
Pekerja Pelaksana (PP). *

DENGAR PENDAPAT DENGAN DPRD 
Bertempat di kantor Kecamatan Jeruklegi kabupaten Cilacap 

Perum Perhutani KPH Banyumas Barat bersama komisi A DPRD 
Kabupaten Cilacap dan tokoh masyarakat sekitar hutan serta LMDH 
dalam wilayah Kecamatan Jeruklegi melakukan kegiatan Dengar 
Pendapat seputar peran Perhutani dan kontribusi nyata pada ma-
syarakat sekitar hutan.

Ketua Komisi A DPRD  Kabupaten Cilacap, Yayan mengatakan 
bahwa dengar pendapat perlu terus dilakukan pada pertemuan-
pertemuan selanjutnya agar DPRD dapat mendengar secara cepat 
informasi kegiatan, baik Perhutani terhadap masyarakat desa seki-
tar hutan maupun peran LMDH sehingga dapat mengurangi konflik-
konflik masyarakat terhadap Perhutani.

Administratur/KKPH Banyumas Barat melalui Wakil Adminis-
tratur Cilacap, Heri Nur Affandi, S Hut memberikan penjelasan dan 
menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Komisi A DPRD kabu-
paten Cilacap antara lain kontribusi terhadap masyarakat desa seki-
tar hutan, peran serta LMDH dan penjelasan tapal batas kawasan 
hutan dengan desa.

Kegiatan ini diikuti kurang lebih 30 orang terdiri dari 8 anggota 
komisi A DPRD, 8 orang unsur Perhutani, ketua BPN , Camat Jeruk-
legi serta LMDH dan tokoh masyarakat.

Kom.Byb/Mujiono

32 PP Diharapkan
Lolos Naik Status

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Perhutani Jombang mensosialisasikan peningkatan status 

kepegawaian kepada pekerja pelaksana (PP) yang akan diikutkan 
seleksi (10/3) di gedung Tectona Perhutani Jombang. Sebanyak 
116 orang PP antusias dan semangat mengikuti kegiatan meski 
banyak yang sudah usia lanjut. Seperti salah seorang Mandor Ta-
nam, Sutrisno (54 tahun) masih berharap nasibnya berubah menjadi 
Pegawai Perhutani. 

Sesuai arahan Adm/KKPH Jombang, Heru Dwi Kunarwanto agar 
seluruh Pekerja Pelaksana tetap semangat bekerja dan berkarya 
karena Perhutani akan tetap memperhatikan nasib mereka yang 
tahun 2015 ini ditargetkan 1600 Pekerja Pelaksana akan di Pega-
waikan. Dari jumlah itu Divisi Regional Jawa Timur memperoleh ja-

tah 647 orang sehingga untuk KPH Jombang dapat menaikan status 
Pekerja Pelaksana menjadi Pegawai Perhutani sebanyak 32 orang.

Kom.Jbg/Arief Bidj’s

Siap Sukseskan Tebangan 2015
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
 Untuk mengsukseskan tebangan 2015 KPH Ciamis siap melak-

sanakan tebangan dengan Penatausahaan Hasil Pemanenan Kayu 
(PUHH) sesuai dengan SK direksi No.3169/kpts/dir tahun 2014. Ke-
giatan tebangan KPH Ciamis 2015 seluas 561,62.ha, dengan tar-
get 18,429 m³.

Kaur Produksi KPH Ciamis, Nono Mulyana mengatakan bahwa 
pada  2015 KPH Ciamis siap sukseskan tebangn dengan PUHH 
tersebut dan telah terealisasi sampai dengan bulan Pebruari sebe-
sar 210m³.

“ Dari target  pada tahun 2015 sebesar 18,429 m³.  kami atas 
nama jajaran KPH Ciamis siap sukseskan tebangan pada tahun 
2015 ini,”katanya.  .

Disisi lain Asper Penguji KPH Ciamis, Sajimin mengatakan, 
bahwa dalam tahun 2014 pencapaian Mutu ( kwalitas Kayu) kayu 
jati/ Rimba tercapai target yang di tetapkan oleh Divisi Regional 
Jawa Barat dan Banten,  dari Target Mutu T.UP 77% tercapai sebe-
sar 84%, dan Rimba Target. 77%. Tercapai 85% mengacu ke peng-
hasilan pendapatan di Divisi komersial kayu  tercapai  Mutu, men-
gacu Bucking Policy SK.138/kpts/Dir/2004  dan Pedoman Panca 
Usaha Tebangan. Resapan pasar yang bernilai tinggi, maka target 
RKAP tahun 2014.

“Dari volume tercapai 114%, dari Penghasilan tercapai 157%, 
dan harga rata-rata tercapai 137%  pungkasnya. 

Kom-Cms/Bubun.

Tari Ronggeng Ramaikan Panen
LEMBAGA Masyarakat Desa Hutan (LMDH ) Ciaparakan 

melakkan panen raya Padi Gogo seluas 12,75 Ha di petak 40c 
RPH Pangandaran BKPH Pangandaran tepatnya di Desa Cipara-
kan  Kecamatan Pangandaran. Kegiatan Panen raya tersebut di-
hadiri Asper BKPH Pangandaran, Hari Sudiana, KRPH Panganda-
ran Mulyadi, Kepala Desa Ciparakan, tokoh masyarakat dan  peng-
garap LMDH Ciparakan. 

 “Hasil panen yang didapat dari luas 12,75Ha tersebut menca-
pai 31.875 Kg,” kata Asper  BKPH Pangandaran Hari Sudiana. 

Sebelum acara panen dilaksanakan diadakan selamatan dan 
makan bersama dan penampilan Tari Rongeng Gunung.

Tradisi mengawali panen seperti itu dikatakan Ketua LMDH Cip-
arakan, Kardi  sudah menjadi acara turun temurun sebagai bentuk 
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syukur petani atas nikmat hasil bumi yang diperoleh tanpa seran-
gan hama padi. 

“Ketua LMDH Ciparakan tersebut juga mengucapkan terimak-
asih kepada Perum Perhutani telah memperbolehkan menanam 
tumpangsari padi  Gogo sehingga bisa meningkatkan kesejahtraan 
masayarakat Desa  Ciparakan. 

 Kom-Cms/Bubun

Memaknai 1 Pohon Sejuta Manfaat
KPH TUBAN DIVRE JAWA TIMUR
Satu pohon memiliki sejuta manfaat bagi kelangsungan hidup 

berbagai makhluk hidup. Namun, beberapa tahun belakangan ini, 
pesatnya pembangunan menyebabkan banyak pohon ditebang 
dan dikorbankan. Hilangnya satu pohon telah memutus mata rantai 
kehidupan. Beberapa jenis hewan berkurang jumlahnya dan ham-
pir punah karena habitat mereka rusak. Pohon ditebang menye-
babkan panas bumi meningkat, jumlah pasokan oksigen semakin 
berkurang dan tingkat polusi udara cenderung meningkat. Demiki-
an pula jumlah pasokan air dalam tanah semakin berkurang se-
hingga mengakibatkan masyarakat kesulitan memperoleh air ber-
sih. Gundulnya hutan menyebabkan abrasi, longsor hingga banjir 
bandang. 

Demikian pesan singkat dari Wakil Adm/KSKPH Tuban Barat, 
Muchlisin Sabarna pada saat pembukaan penanaman pohon ber-
sama Perhutani KPH Tuban, Polsek dan Koramil Merakurak serta 
anak-anak sekolah SD/MI di hutan petak 45, BKPH Merakurak be-
lum lama ini.

Lokasi penanaman pohon difokuskan di semua areal hutan ter-
masuk lahan hutan kritis yang sulit ditanami dengan tanman pohon 
jati. Diharapkan areal nantinya dapat menjadi contoh nyata bagi 
masyarakat. 

Kom.Tbn/Suep

Ajari Petugas Gunaan Smartphone
SPH I BOJONEGORO DIVRE JATIM
Hampir di semua smartphone memiliki fasilitas GPS yang bisa 

menuntun penggunanya mencapai suatu titik ordinat yang dituju. 
GPS sendiri adalah singkatan dari Global Positioning System yang 
membantu posisi keberadaan dengan suatu sistem teknologi. GPS 
ini adalah perkembangan teknologi dari peta lokasi menggunakan 
citra satelit. 

“Global Positioning System (GPS) adalah sistem navigasi ber-
basis satelit-ruang yang menyediakan lokasi dan waktu informasi 
dalam segala kondisi cuaca, di mana saja pada atau dekat Bumi 
di mana ada garis terhalang pemandangan untuk empat atau lebih 
satelit GPS,” kata Muhammad Fitrin, Waka SPH I Bojonegoro saat 
ditemui BINA di dalam hutan KPH jatirogo.

Belum lama ini SPH I Bojonegoro mempraktekkan alat tersbut 
di hutan petak 12 A, RPH Karanggeneng, BKPH Bangilan di hada-
pan petugas pemeliharaan KPH Jatirogo akhir Februari lalu.

Alat yang mereka gunakan adalah hasil pengadaan KPH Jatiro-
go, berupa Handphone yang telah diinstall aplikasi dan fi tur lengkap 
teknologi Android sehingga memudahkan tugasnya untuk melacak 

sesuatu, melihat ketinggian pohon, menentukan titik ordinat, mem-
baca kompas lebih tepat.

“Kita mengadakan pelatihan ini agar kecerdasan, mempercepat 
pekerjaan dan menambah kepandaian petugas membaca peta,” 
ungkap Suhartono, Kasi PSDHKPH Jatirogo disela-sela acara ini.

Dikatakan M. Firtri untuk memaksimalkan sebuah hanphone an-
droid terutama dibidang penggunaan GPS ada caranya menggu-
nakan GPS di android. Karena biasanya setiap orang tidak benar-
benar menggunakan handphone androidnya secara maksimal, pa-
dahal handphone yang sudah terbilang canggih ini bisa kita maksi-
malkan fungsinya terutama dalam menentukan lokasi peta yaitu 
dengan aplikasi yang sudah pasti terinstal disetiap handphone den-
gan sistem android.

Masihkatanya kegunaan GPS dipakai sebagai navigasi sedan-
gkan biasanya juga digunakan pada sistem navigasi pada pesawat 
dan kapal dan mobil berteknologi. GPS tidak hanya sebagai penun-
juk arah saja, namun juga bisa menetukan waktu tempuh suatu 
kendaraan, kapasitas bensin dari kendaraan dan kebutuhannya 
dalam menempuh jarak, Aplikasi ini bernama Maps.

Maps adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk melihat 
atau menentukan peta suatu tempat secara online maupun offl ine, 
maksud dari offl ine adalah kita bisa melihat peta tanpa menggunak-
an biaya internet jika peta itu sudah tersimpan. 

Jadi meskipun ketika kita tidak mempunyai paket data, kita 
tetap bisa melihat dan menentukan peta secara offl ine. Tidak han-
ya itu saya, Aplikasi ini adalah aplikasi gratis yang disediakan oleh 
pihak Google.

Contoh dalam penggunaan aplikasi ini adalah disaat kita dalam 
perjalanan yang belum  pernah kita kunjungi sebelumnya semisal 
hutan yang memiliki banyak sekali pohon-pohon yang membuat 
kita bingung dari arah mana seharusnya kita lewati atau dari jalan 
manakah jalan yang paling dekat untuk menuju lokasi tujuan dari 
lokasi tempat kita berdiri.

Makin kecil angka akurasi (artinya akurasi makin tinggi), maka 
posisi alat akan menjadi semakin tepat. Harga alat juga akan me-
ningkat seiring dengan kenaikan tingkat akurasi yang bisa dicapa-
inyakatanyasambilmempraktekkanalatini.

Pada pemakaian sehari-hari, tingkat akurasi ini lebih sering di-
pengaruhi oleh faktor sekeliling yang mengurangi kekuatan sinyal 
satelit. Karena sinyal satelit tidak dapat menembus benda padat 
dengan baik, maka ketika menggunakan alat, penting sekali untuk 
memperhatikan luas langit yang dapat dilihat.

SR
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Produk Kreatif LMDH
Agar Dikembangkan

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Kelompok Perempuan Desa Hutan menampilkan produk produk 

kreatif hasil karyanya berbahan baku dari hutan di waduk Perning 
4 Februari 2015 lalu.

Kelompok Perempuan Desa Hutan Perning merupakan organ-
isasi di bawah LMDH Sumber Jaya Makmur binaan Perhutani Jom-
bang, Produk Kreatif ini dibuat oleh para perempuan desa hutan 
dengan memanfaatkan bahan baku dari hutan berupa daun pan-
dan duri yang banyak tumbuh di bawah tanaman kehutanan. Den-
gan daun pandan yang berduri itu dijadikan anyaman yang berb-
agai ragam kerajinan berupa tas, tempat tisu, dompet, bingkai foto 
dan lain lain.

Dalam kesempatan meninjau stan pameran di Waduk Perning 
Bupati Nganjuk Taufi qurrahman menyempatkan mengamati produk 
kreatif dari para perempuan desa hutan tersebut serta berpesan  
Produk Kreatif KPDH agar diteruskan dan lebih dikembangkan 
menjadi usaha produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan 
keluarga, diharapkan setiap keluarga yang bermukim di sekitar hu-
tan yang terhimpun dalam lembaga masyarakat desa hutan dapat 
memproduksi kerajinan tersebut sehingga nantinya produk tersebut 
dapat menjadi produk unggulan dan produk khas Pening”

Peran Perhutani Jombang selain membina Lembaga Masyara-
kat Desa Hutan juga memperhatikan usaha produktif yang dikem-
bangkan LMDH dengan bimbingan teknis maupun kesempatan un-
tuk pemanfaatan lahan dibawah tanaman pokok untuk dimanfaat-
kan dengan tanaman yang menjadi bahan baku usaha produktif 
tersebut seperti ditanami pandan duri di kawasan hutan Munung. 

Kom.Jbg/Arief Bid’s

Bantuan untuk Desa Logandu
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan menyerahkan bantuan 

Program Membangun   Desa  untuk  Desa  Logandu, Kecamatan 
Karanggayam Kabupaten Kebumen sebesar Rp 112 juta di Balai 
Desa Logandu.

Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno MM dalam 
sambutannnya menyampaikan bahwa dana tersebut bukan pinja-
man namun diberikan untuk warga masyarakat Desa Logandu.

 “Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara yang peduli 
terhadap masyrakat desa hutan. Sumbangan Rp 112 juta diperun-
tukkan bagi pembangunan sarana fi sik seperti jalan setapak, pem-
bangunan jalan makadam, empat unit jamban dan satu unit rumah 

layak huni. Semoga bisa bermanfat bagi masyarakat Desa Logan-
du. Kami berharap warga masyarakat desa ini berpartisipasi aktif 
dalam melestarikan hutan,” katanya seraya meminta kepada ma-
syarakat kelurahan Desa tersebut.

Selain Muspika Kecamatan Karanggayam, acara dihadiri pula 
Kapolres Kebumen AKBP Faisal,SIK MH. Pada kesempatan itu 
Kapolres Kebumen menambahkan bahwa program tersebut san-
gat baik. Oleh karena itu senada dengan Adm KPH Kedu Selatan 
ia meminta agar hutan yang ada di Kecamatan Karanggayam  ha-
rus dijaga. Karena bisa bermanfaat untuk ekosistem, disisi lain juga 
memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat 
desa, yaitu berupa  bantuan BUMN lewat Perum Perhutani untuk 
kesejahteraan masyarakat Desa. 

Kom.Kds/Agus

Rp 6,6 M Aset Primkokar 
KPH Kedu Selatan

KEBERADAAN primer koperasi karyawan (Primkokar) di Ka-
bupaten Purworejo ternyata benar-benar mampu memberdayakan 
ekonomi anggotanya. Salah satunya Primkokar Perum Perhutani 
KPH Kedu Selatan.

Dari kegiatan usahanya, koperasi ini sampai akhir 2014 sudah 
mampu membukukan aset hingga Rp 6,6 miliar dan memberikan 
Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp 216 juta. Hal itu terungkap 
dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)  yang diikuti perwakilan ang-
gotanya dari Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banjarnegara dan 
Banyumas.

Administratur Perum Perhutani KPH KeduSelatan, Ir Toni Su-
ratno MM yang sekaligus membuka RAT menyampaikn arahannya 
bahwa koperasi yang telah dinyatakn sehat ini agar dipertahankan 
dan ditingkatkan.
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“ Koperasi dikatakan sehat apabila setiap tahunnya ada pening-

katan pendapatan, oleh karena itu diharapkan sesama anggota 
bisa saling membantu untuk meningkatkan kemajuan koperasi,” 
katanya.

Sementara Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan dan 
Pariwisata Dra. Suhartini,MM menjelaskan bahwa koperasi sebagai 
badan usaha diharapkan dikelola secara profesional untuk mening-
katkan pelayanan kepada anggota khususnya dan masyarakat 
pada umumnya. Sebagai lembaga yang mengutamakan azas ke-
bersamaan, kekeluargaan dan gotong royong diharapkan mampu 
seba gai motor penggerak kesejahteraan, kemakmuran anggota 
dengan melaksanakan usaha  yang mendukung peningkatan pe-
nyedia kebutuhan anggota terutama disektor riil.

 “Kami sangat menekankan kegiatan simpan pinjam tidak sema-
ta-mata mencari untung dari modal yang dipinjamkan namun pem-
berian pinjaman itu mampu menggerakan ekonomi anggota sehing-
ga usahanya dapat berkembang dan pada akhirnya dapat mening-
katkan pendapatan anggotanya,” katanya.

Dalam RAT ini disediakan doorprize atau hadiah-hadiah yang 
menarik dan hadiah utama guna penyemangat. Hadiah utama 
berupa mesin cuci diraih Ciptoyo dari anggota Komda BKPH Gom-
bong Selatan. 

Kom.Kds/Agus P

Memantapkan Peran LMDH
KPH MADIUN DIVRE JATIM
Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Ke-

hutanan merupakan  upaya untuk meningkatkan kemampuan dan 
kemandirian masyarakat setempat melalui  Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH)  untuk mendapatkan manfaat SDH secara op-
timal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningka-
tan kesejahteraan masyarakat. 

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto dalam rapat kerja dengan 
segenap jajarannya mengatakan bahwa maksud dari pada kemi-
traan kehutanan yaitu mengembangkan kapasitas dan memberikan 
akses masyarakat setempat dalam rangka kerjasama untuk menin-
gkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat setempat (23/
3). Sedang tujuannya adalah terwujudnya masyarakat setempat 
mendapatkan manfaat secara langsung, melalui  penguatan kapa-
sitas, pemberian akses, ikut mewujudkan hutan lestari. *

SALURKAN AIR BERSIH
Perhutani KPH Madiun kerja bareng Pemerintah Kabupaten 

Madiun dan Muspida Kabupaten Madiun menyalurkan bantuan 
air bersih dan sembako kepada masyarakat tepian hutan korban 
bencana banjir bandang di Desa Segulung Kec. Dagangan Kab. 
Madiun. Dikatakan Administratur Madiun Widhi Tjahjanto bantuan 
kepada masyarakat Desa Segulung itu adalah wujud dari kepedu-
lian Perhutani terhadap lingkungan dan Masyarakat Desa Hutan  
dan merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Perhutani  juga 
merupakan perwujudan dari sistem pengelolaan sumber daya hu-
tan bersama masyarakat (PHBM). *

SERAHKAN SK PEGAWAI
Bertempat di Aula kantor KPH Madiun Rabu 1 April 2015 me-

nyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai hasil seleksi 

Peningkatan Status jalur reguler tahun 2015 kepada 23 orang. Su-
rat Keputusan pengangkatan pegawai diserahkan oleh  Administra-
tur /KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto disaksikan oleh segenap Asper,  
perwakilan Sekar dan perwakilan SP2P DPC KPH Madiun. 

Kom.Mdn/Wdy-Yudi

Refresh Tebangan
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG 
Dalam upaya clean and clear target produksi kayu asal teban-

gan A, B, D dan E sebanyak 14.002 m3 dari luas tebangan 701,2 ha 
yang tersebar di 5 BKPH, KPH Pekalongan Barat mulai memper-
siapkan diri agar pelaksanaan tebangan berjalan sesuai ketentuan. 
Untuk itu diselenggarakan pelatihan bagi mandor tebang termasuk 
pekerja prestasi, oleh jajaran management KPH Pekalongan Barat 
dan jajaran produksi kantor Divre Jawa Tengah, pada Rabu (11/3).

Pelatihan tebanga ndipimpin oleh Kepala Seksi Produksi Di-
visi Regional Jawa Tengah, Nur Budi Susatyo, SHut. MM. Pada 
kesempatan itu juga  dihadiri perwakilan Dinas Kehutanan Kabu-
paten Brebes dan KBM Sar Tegal dan jajaran terkain dari KPH Pe-
kalongan Barat serta perwakilan dari LMDH sekitar.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di petak 46 e, RPH Gunungla-
rang BKPH Salem Luas 2,5 hektar rencana tebangan A tahun 2015 
dengan target 657,955 m3.

Wakil Administratur/KSKPH Pekalongan Barat, Haris Setiana 
menyampaikan pelatihan tebangan tersebut merupakan ajang dis-
kusi bagi mandor tebang se KPH Pekalongan Barat, sehingga nanti 
tidak ada  hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan tebangan.

Kepala Seksi Produksi Divre Jateng, Nur Budi Susatyo dalam 
arahannya menyampaikan materi tentang petunjuk kerja tata usaha 
hasil hutan sesuai dengan P.42 dan SK Direksi 3169.

“Teman-teman lapangan sekarang tidak ada lagi kayu yang ti-
dak bernomor, semua kayu sekarang bernomor, didokumentasikan 
dengan daftar kayu bulat,” katanya.

Dikesempatan itu juga disampaikian masalah mekanisme pem-
bayaran provisi sumber daya hutan (PSDH) kayu rimba yang me-
merlukan perlakukan khusus oleh Dinas Kehutanan Brebes dan 
Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah. 

Berkaitan hasil produksi kayu dan kualitas kayu hasil teban-
gan, sangat bergantung perilaku dan proses tebangan para pelak-
sana dilapangan itu sendiri. Asper, KRPH dan mandor tebang ha-
rus sinergi seiring sejalan demi keberhasilan tebangan. Tebangan 
dikatakan sukses jika proses produksi berjalan baik, tepat waktu, 
target produksi terpenuhi, dan administrasi dikerjakan sesuai ke-
tentuan. 

Ditegaskan Nur Budi bahwa pelaksanaan tebangan perlu ke-
lengkapan APD, sarana dan prasarana tebangan dan teknik teban-
gan harus betul, bucking policy dan pembukuan/administrasinya 
benar serta tepat tata waktu. 

Kom.Pkb/Tofi kpurwa
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Win-Win Solution 
Selesaikan Sumur Tua

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
 Administratur KPH Parengan memberikan paparan penangan-

an sumur tua di wilayah KPH Parengan dalam rapat koordinasi dan 
evaluasi penanganan dan pengelolaan sumur tua di wilayah Kab. 
Bojonegoro. Rapat yang berlangsung di Pemda Kab.Bojonegoro 
dan diikuti  oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Bupati, Wakil 
Bupati, Sekretariat Daerah, Kepala Dinas  Lingkungan Hidup, 
ESDM, Bangkepol, Koperasi, Perijinan, Kapolres, Dandin Bojone-
goro, Muspika Kec. Kedewan, BUMD, Dirjen Kementerian ESDM, 
Perwakilan SKK Migas Jabarnusa, PT. Pertamina EP Pusat, dan 
Pertamina EP Asset 4. Dari Perum Perhutani yang hadir Adminis-
tratur KPH Parengan dan KPH Cepu beserta staf, selaku KPH yang 
memiliki sumur tua.

Sebelumnya juga didahului dengan peninjauan langsung ke lo-
kasi sumur tua pada 4 Maret 2015, yakni sumur KW-36 dan WS-11 
di RPH Tinawun BKPH Malo KPH Parengan dan sumur tua di desa 
Wonocolo Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro. 

Dari peninjauan tersebut  dijumpai perusakan hutan, pencema-
ran lingkungan dan pelanggaraan hukum karena pengelolaannya  
ilegal. Baik itu yang dilakukan oleh KSO Pertamina, Sub Kontrak-
tor maupun penambang liar. Dari hasil peninjauan lapangan peser-
ta rapat memberikan masukan untuk mengembalikan kedaulatan  
negara dalam pengelolaan sumur tua dengan membuat “Kesepak-
atan Bojonegoro” yang berisi 6 langkah penyelesaian permasalah-
an pertambangan sumur tua di Kab. Bojonegoro.

Dalam paparannya, Administratur KPH Parengan, Daniel Budi 
Cahyono menyampaikan bahwa  sumur tua yang ada di wilayah hu-
tan KPH Parengan sebanyak 91 sumur sudah mendapat ijin penge-
lolaan dari Menteri Kehutanan No. 842/Menhut-II/2014 berikut sa-
rana penunjangnya. Tujuh lokasi sumur dan penunjang ijin penge-
lolaanya sudah habis dan kurang lebih 16 lokasi belum ada ijinnya. 
Upaya yang dilakukan oleh Perhutani KPH Parengan yaitu melaku-
kan komunikasi secara intensif dengan PT. Pertamina EP Asset 4 
dalam hal perijinan sumur tua dan bersurat mengenai pencema-
ran lingkungan akibat penambangan tradisional. Disamping itu juga  
memberikan surat peringatan kepada penambang minyak dan 
membuat papan peringatan disetiap lokasi penambangan.  

Dalam kesempatan ini Daniel Budi Cahyono memberikan win-
win solution untuk menyelesaikan permasalahan sumur tua ini 
baik untuk kepentingan negara produksi minyak dapat terpenuhi, 
masyarakat dapat merasakan manfaat ekonomi secara langsung 
dan hutan sebagai penyangga kehidupan tetap lestari, minta agar 
sumur tua dapat dikelola oleh koperasi LMDH dengan didampingi 
secara tehnis oleh KSO Pertamina. Kom.Prg/Ags

Melestarikan Sumber Air
KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Yayasan Kaliandra Sejati, PT Sorini Agroasia Corporate Tbk  

bekerjasama dengan Perhutani KPH Pasuruan  melakukan pen-
anaman disekitar mata air Dawuhan desa Ledug Kec Prigen  ka-
wasan  Hutan Lindung  petak 50 a  RPH Dayurejo BKPH Lawang 
Barat KPH Pasuruan (23/2).

Kegiatan penanaman disekitar mata air Dawuhan  tersebut 
merupakan peresmian Program Restorasi Mata Air yang kedua. 
Sebelumnya  pada 2014, Perhutani, Yayasan Kaliandra Sejati  dan 
PT. Sorini  Agroasia Corporate (SAC) Tbk juga telah melakukan 
penanaman di sumber mata air Lajer  desa Ledug dengan mena-
nam 3000 bibit dari berbagai jenis pohon. 

Administaratur /KKPH Pasuruan, Kuntum Suryandari pada ke-
sempatan itu  berpesan  agar tanaman yang terdapat pada sum-
ber air di pelihara, dirawat dan dijaga keamanannya. Kerena lo-

kasi tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat (KPS), 
200 meter dari sumber mata air tidak diperkenankan mengambil 
memungut atau melakukan eksploitasi  yang dapat mempengaruhi  
pelestarian lingkungan.  

Melalui program restorasi sumber mata air masyarakat yang 
tergabung dalam LMDH (Bumi Lestari ) desa Ledug menyambut 
positif  serta sanggup memelihara dan menyulam tanamam yang 
mati. *

MENANAM BERSAMA TSI II
Taman Safari Indonesia (TSI) II yang berlokasi wilayah Prigen 

Kabupaten Pasuruan sebagian kawasan yang digunakan selain ta-
nah pemajekan ada lahan Perhutani yang dilakukan KSO (Kerjasa-
ma Operasional) 1996-2016 seluas 165 Ha. Lahan tersebut terle-
tak di Petak 13 luas 86,2 Ha dan Petak 17 seluas 78,8 Ha. Namun 
2003 petak 13 dikelola kembali oleh Perhutani, sedangkan petak 
17 a - 17 e yang berubah menjadi petak 26 a dan 26 bmasih diker-
jasamakan dengan TSI II dengan vegetasi tanaman Mahoni, Pinus 
Merkusi, Sengon dan Kaliandra. Berdasarkan sensus pohon oleh 
Perhutani KPH Pasuruan tahun 2014 semua berjumlah  13.608 po-
hon. 

Pada 7 Pebruari 2015 mendapat kunjungan rombongan Pres-
iden Gunma Safari Park Negara Jepang, Takahashi Fukuko yang 
didampingi oleh pihak Atase Kehutanan KBRI Maidiward  dan se-
genap jajaran terkait lainnya.

Gunma Safari Park dalam pada kesempatan itu memberikan 
bantuan untuk program konservasi in-situ Harimau Sumatera, Owa 
Jawa dan lain-lain serta penanaman pohon setiap tahunnya.

 Dengan dipilihnya lokasi di Taman Safari Indonesia  II di Pri-
gen-Pasuruan yang merupakan wilayah BKPH Lawang Barat, KPH 
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Pasuruan untuk giat penanaman pohon tahun 2015 bersama den-
gan pihak Gunma Safari Park Jepang ini sesuai petunjuk dari Di-
rektur KKH-Dirjen PHKA bersama dengan pihak Perhutani Divisi 
Regional Jawa Timur dengan melalui survey terlebih dahulu secara 
bersama.

Dikesempatan lain Perhutani KPH Pasuruan bersama  PT 
Pendawa Lestari Perkasa (Holcim) dan Dinas Perkebunan dan Ke-
hutanan Kabupaten Pasuruan, Muspika Winongan Kab Pasuruan  
dan beberapa elemen masyarakat  juga melakukan kegiatan se-
rupa. Yakni penanaman bersama dilahan kompensasi  di Desa Je-
ladri Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan seluas  18,712 
Ha. Kawasan tersebut merupakan lahan pengganti Petak 14a RPH 
Sruwi BKPH Pasuruan untuk kegiatan penambangan galian Batu 
Andesit seluas 9,35 Ha.

Kom.Psu/

Tanam Bareng Hijaukan Jalan DK 
KPH PATI DRIVE JATENG
Dalam memupuk rasa kebersamaan diantara pimpinan dan 

karyawan, Perhutani KPH Pati baik yang berada di kantor KPH 
maupun di lapangan,  Administratur/KKPH Pati Ir RM Dadang Is-
hardianto  mengajak jajarannya untuk melakukan penanaman ber-
sama. Kegiata tersebut juga diikuti perwakilan dari Dharma Wanita 
KPH Pati.

Kegiatan penanaman bersama tersebut dilaksanakan pada 
akhir Pebruari tersebut dilaksakan di RPH Tlogo BKPH Muria Pa-
tiayam. Tepatnya di sepanjang jalan DK Reg A. 3 BH Muria Patiay-
am dari tepi jalan raya Pati-Kudus sampai menuju ke petak 28 dan 
31 sepanjang 6.600 M. Penanaman dilaksanakan dalam rangka 
mengamankan aset tanah DK itu dengan menanami tanaman ma-
honi dan rimba lain sebanyak  3.000 pohon yang di tanam sebagai 

turus jalan. Kondisinya saat ini lahannya digarap oleh warga den-
gan tananan Jagung. 

Kegiatan yang sama juga pernah dilakukan oleh gabungan ang-
gota Saka Wanabakti Kwarcap Pati dan Kudus di alur petak 21 Gu-
nung Sluprit yang diajukan untuk  situs Patiayam dengan ditemu-
kannya Fosil hewan purba termasuk Gading Gajah Purba Sepajang 
3 meter oleh warga. 

Kom.Pti/ Raswi

Panen Jagung Bersama Bupati
KPH SARADAN DIVRE JATIM
Bupati Bojonegoro Drs Suyoto Msi bersama segenap jajaran 

terkait melakukan kegiatan panen raya jagung bersama masyara-
kat sekitar hutan Desa Bobol Kecamatan Sekar Kabupaten Bojo-
negoro di petak 60 b masuk wilayah RPH Kaliklampok BKPH Ka-
liklampok KPH Saradan.

Jagungmerupakan komoditi pilihan masyarakat yang nilai eko-
nominya cukup tinggi untuk meningkatkan perekonomian mereka 
yang tinggal di daerah sekitar hutan.

Dari hasil panen raya jagung tersebut dalam 1 ha mampu 
menghasilkan 6,5 ton. Jika harga jagung pipilan basah sekarang 
mencapai Rp 2.500 maka bisa dihasilkan Rp 14.297.000/ha.

Melihat potensi tanaman jagung yang juga digunakan sebagai 
bahan baku pakan ternak cukup melimpah,  Bupati Bojonegoro pu-
nya rencana untuk mendirikan pabrik pakan ternak sekaligus men-
jadikan kecamatan Sekar sebagai sentra peternakan ayam di dae-
rah Bojonegoro selatan. Untuk itu ia minta agar kerjasama antara 
masyarakat dengan Perhutani terus ditingkatkan agar bisa saling 

menguntungkan. 
“Saya berharap agar masyarakat desa Bobol ikut dan mau 

bekerjasama dalam menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi 
banjir.Petani hutan harus disiplin dalam memanfaatkan hutan jan-
gan sampai merusak hutan, supaya dibawah tegakan bisa ditanami 
komoditi yang bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyara-
kat disekitar hutan,” katanya. 

Tampak hadir dan turut memanen jagung di petak 60 b terse-
but Sekda, Kasi Ekonomi, Kasi Kesra, UPTD, DPR RI Komisi III, 
Staf Ahli, Camat Sekar, Muspika dan tokoh masyarakat desa Bobol 
Kecamatan Sekar Kabupten Bojonegoro. Juga Adm KPH Saradan  
Saradan Amas Wijaya, S Hut.MM bersama segenap jajarannya.

Kom.Srd/Warno

Bupati Bojonegoro bersama pejabat terkait dan Adm KPH 
Saradan panen jagung bareng.
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PUSLITBANG PERHUTANI
Mengawali fokus bidang penelitian  di 

tanaman Jati dengan memakai nama Teak 
Center yang didirikan pada tanggal 5 feb-
ruari 1998, Kantor Pusat Peneletian dan 
Pengembangan Perhutani ini telah dikuku-
hkan pada tahun 2005 adalah tempat peng-
harapan manajemen Perum Perhutani un-
tuk mengacu setiap kebijakan, khususnya 
dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Akhirnya tempat ini menjadi kebang-
gaan peneliti dari rimbawan-rimbawan 
dapat memaparkan hasil kerjanya. Selain 
itu Peneliti Puslitbang yang bekerja selalu 
dalam koridor kerja di bidang Pemuliaan, 
Silvikultur, Pemanfaatan produk alami yang 
ramah limngkungan, Kegiatan budidaya 
tanaman, Konservasi lahan, Kajian Produk 
kayu dan non kayu Pemasran hasil hutan 
dan yang berkaitan manajemen hutan hing-
ga sekarang masih melekat bahwa tempat 
ini pusatnya pengembangan hutan milik 
Perhutani yang menjadi andalan Pemerin-
tah Indonesia.

Dalam rangka peningkatan peran Pe-
rum Perhutani mendukung kedaulatan pan-
gan dan kemandirian desa, belum lama ini 
bertepatan dengan hari ulang tahunnya 
tempat ini yang ke-17 Direktur Utama Pe-
rum Perhutani mengajak segenap jajaran-
nya mendukung penuh program pemerintah 
dalam hal peningkatan kedaulatan pangan 
dan kemandirian desa nasional.

Target pemerintah untuk mewujud-
kan daulat beras pada tahun 2017, adalah 
produksi beras 39 juta ton per tahun dan 
daulat beras berkelanjutan pada tahun 
2019 dengan target produksi beras 40 juta 
ton per tahun.

Dikatakan Direktur Utama Perum Per-
hutani, Mustoha Iskandar dalam sambu-
tannya bahwa berkaitan dengan  perluasan 
pengembangan komoditas tanaman pan-
gan salah satu isu strategis dalam pemban-

gunan sektor kehutanan adalah belum ter-
capainya integrasi pengembangan produksi 
komoditas produksi pangan ke dalam pro-
gram kegiatan kehutanan. 

“Untuk itu Perum Perhutani sebagai 
badan usaha yang mendapat tugas menge-
lola hutan di pulau Jawa ini memiliki penga-
laman panjang dalam mengoptimalkan ka-
wasan hutan untuk kepentingan penge-
lolaan dan berperan besar dalam menye-
diakan pangan masyarakat sekitar hutan. 
Metode pembuatan tanaman hutan dengan 
sistem Tumpangsari yang dikembangankan 
oleh Buurman (thn 1873-1883) dan Jaski 
(1905) hingga sekarang masih digunakan 
dan mengakar di masyarakat sekitar hutan 
hingga sekarang,” kata Mustoha. 

Namun katanya, karena ketergantun-
gan terhadap beras, pemanfaatan bahan 
pokok non beras dari hutan mengalami 
penurunan. Umbi-umbian, gembili, porang, 
gadung, uwi dan lain-lain yang secara ala-
mi tidak dibudidayakan saat ini jarang dite-
mukan. 

Untuk itu dia berharap melalui seminar 
tersebut dapat  dihasilkan rumusan-rumu-
san yang dapat membangun kedaulatan 
pangan dari sektor kehutanan dan juga ru-
musan-rumusan pengembangan desa hu-
tan mandiri sebagai mitra sejajar Perhutani. 

Keberhasilan pangan terjamin
Sementara Puslitbang SDH dalam ger-

akan Perhutani mendukung daulat pangan 
dan kemandirian Desa, Kepala Puslitbang 
Perhutani, Ir.Suwarno mencontohkan ha-
sil riset di petak 61, BKPH Kedunggalar, 
KPH Ngawi pada umur panen 9 tahun men-
gatakan bahwa estimasi produksi pangan 

setiap zona sosialdari lo-
kasi agroforestry dari ha-
sil sitem tanaman JPP 
steck pucuk yang telah 
berhasil, cukup menjan-
jikan untuk masyarakat 
desa. 

“ Dihitung jika dari ka-
yunya setiap 50.000 ha x 
Rp 1,5 juta/m³ x 0,5 = Rp. 
3.75 trilyun : 877 desa = 
4,276 M (dapat diman-
faatkan untuk modal 
usaha).  Dari agroforest-
rynya saja dapat dihitung 
Rp 23.417.763/ha/tahun x 
570 ha = 13,35 M (untuk 
mendukung kebutuhan 
pangan). Total pendapa-
tan desa = Rp17,626 M/

tahun,” ungkapnya.
Jadi, menurut Suwarno, akan berman-

faat  untuk keberhasilan tanaman lebih ter-
jamin. Disamping itu pula katanya berman-
faat juga untuk manajemen pohon per po-

hon dapat terwujud, masyarakat juga ter-
motivasi lebih besar peranannya dalam 
pengelolaan hutan, serta hubungan den-
gan masyarakat petugas Perhutani kian 
harmonis.

“Yang menjadi sangat penting untuk 
program pemerintah ini adalah adanya pen-
ingkatan masyarakat desa sehingga wujud 
kemandirian desa akan mudah terbentuk,” 
tegas Kapuslitbang. 

Tanaman kayu putih unggul
Selain peran tersebut saat ini Puslit-

bang ini juga telah cukup lama mengem-
bangkan tanaman kayu putih jenis unggul 
di wilayah hutan KPH Gundih, Cepu dan di 
Sukun-Ponorogo KPH Madiun yang mas-
ing-masing seluas 1,5 ha. Materi gene-
tiknya berasal dari 6 provenan Masarete-
Pulau Buru, Cotania-Seram, Suli-Ambon, 
Pelita Jaya-Seram, Ponorogo-Jawa Timur  
dan Gundih-Jawa Tengah.  Pengembangan 
jenis ini adalah hasil dari kerjasama dengan 
P3BPTH di Yogyakarta. 

Dalam acara ini Kapuslitbang juga telah 
menyampaikan beberapa pemikirannya ke-
pada peserta seminar tentang pengemban-
gan ternak di dalam hutan dan pengemban-
gan lumbung ikan di hutan mangrove. 

“Jadi apabila hutan tersebut tidak lagi 
berpotensi atau kecil mengahsilkan tana-
man palawija atau tidak ditumpangsarikan 
setiap 25 ha dapat diternakan sekitar 48 
sapi betina dan 2 pejantan. Dari keluasan 
tersebut mampu menghasilkan 41 ekor /
tahun. Sedangkan untuk hutan mangrove  
menurut data yang ada sekitar 51.000 ha 
(tersebar di 5 KPH ; Banyumas Barat, Pur-
wakarta, Bogor, Indramayu dan Banten) 
solusinya dapat diatasi dengan menanami 
50% kayu putih dan 50% empang dengan 
estimasinya 40.000 ha dapat menghasil-
kan ikan bandeng sekitar 3 ton/ha/tahun x 
20.000 ha = 60.000 x Rp. 15 ribu = Rp. 900 
M/tahun,” paparnya. 

SR

PUSLITBANG

PROMOSI - MUTASI
 KPH JATIROGO DIVRE JATIM 

- Empat jabatan strategis di KPH Jat-
irogo diserahterimakan beberapa wak-
tu lalu dan pelantiannya dilakukan oleh 
Administratur/KKPH Jatirogo oleh Ach-
mad Basuki, S.Hut, MM. Keempat jabatan 
itu adalah Kasi Keuangan dan Umum dari 
KPH Blitar, Setya Hadi Susilo, SE mutasi 
ke KPH Jatirogo. Sedangkan yang lama 
adalah perbantuan dari Kasi Keu & Umum 
KPH Parengan, Dardiri. Selanjutnya peja-
bat yang lain bergeser adalah Kasir Keu 
dan Kaur Humas yang akan diganti. 

Kom.Jtr/Endr/SR

Pemanfaatan Bahan Non Beras Belum Optimal
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DERAP DAERAHB  
b e r s a m a   m e m b a n g u n   h u t a n

KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Lembaga Masyarakat Desa Hutan 

(LMDH) Bumi Lestari  Mulyorejo berada 
di Kelurahan Ledug Kecamatan Prigen 
Kabupaten Pasuruan, merupakan daerah 
pegunungan yang sangat subur,secara 
geografis.  Terletak di lereng utara Gunung 
Welirang dengan ketinggian 800-1100 dpl 
dan kemiringan 45º. 

LMDH Bumi Lestari Mulyorejo memiliki 
usaha produktif andalan budidaya  tana-
man kopi dengan jenis Robusta, Arabica 
dan Exelsa dan tanaman cengkeh. Kopi 
yang ditanam oleh masyarakat Desa Ledug, 
yang tergabung dengan LMDH Bumi Lestari 
Mulyorejo kurang lebih 75 Ha. Seluas  269 
ha berada di kawasan hutan (Pemanfaatan 
Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) dengan 
sistem bagi hasil. 

Adapun Jenis kopi yang ditanam terban-
yak  jenis kopi Robusta 80 %, kopi Arabika 
17% dan kopi  Exelsa 3%. Dengan adanya 
komoditas andalan tersebut diharapkan 
mampu mengangkat  citra dan kesejahter-
aan  masyarakat kelurahan Ledug khusus-
nya anggota LMDH Bumi Lestari Mulyorejo.  

Kemampuan produksi tanaman kopi 
dalam setiap musim kurang lebih 170 Ton.   
Petik merah adalah  syarat utama  di LMDH 
ini karena komitmen untuk menjaga kualitas 

dan cita rasa khas  
kopi ledug. Sebagian 
dijual dalam bentuk 
mentah, sedangkan 
untuk meningkatkan 
nilai tambah dengan  
mengolah kopi terse-
but menjadi bubuk 
kopi mulai dari kopi 
robusta, arabika. 

S e d a n g k a n 
aset LMDH yang 
ada mulai dari hulu 
seperti lahan pem-
bibitan tanaman kopi  
dan cengkeh, untuk 
bibit kopi ada jenis 
robusta, arabica dan 
exelsa, bibit kopi 
sambungan dari klon 
unggul. 

Dengan adanya 
pembibitan tana-
man kopi ini  untuk 
melayani kebutuhan bibit anggota juga me-
masok kebutuhan bibit diluar daerah. Untuk 
hilir, pengolahan biji kopi  ini memiliki mesin 
Huller yaitu mesin pengupas biji kopi. Didu-
kung dengan sumberdaya alam yang sangat 
beragam dengan termasuk potensi dari ang-

gota LMDH tersebut, diharapkan mampu 
lebih inovativ dalam memanfaatkan peluang 
pasar dengan harapan dapat memacu serta 
meningkatkan penghasilan anggota LMDH 
Bumi Lestari Mulyo guna pemberdayaan 
dan kesejahteraannya untuk menjadikan 
LMDH yang mandiri.  Kom.Psu 

Kopi Sejahteraan Masyarakat Desa Ledug

Abdul Karim, Ketua paguyuban LMDH KPH Pasuruan (kiri) tuju-
kan alat kupas kopi.

TUNAS RIMBA

Juara Jalan Sehat
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Berlokasi  di desa Sumber Mulyo ke-

camatan Sale Kabupaten Rembang tidak 
membuat Taman Kanak Kanak (TK) Tunas 
Rimba II Kebonharjo minim prestasi. Hal 
itu dibuktikan dengan keberhasilan meraih 
Juara III Lomba Sekolah Sehat Tingkat Ta-
man Kanak Kanak se-kabupaten Rembang 
tahun 2015 baru baru ini.

Kepala Sekolah TK Tunas Rimba II Ke-
bonharjo, Oni Mastiah, S. Pd mengatakan 
bahwa kesuksesan TK Tunas Rimba II tidak 
terlepas dari komitmen bersama mencip-
takan lingkungan rindang. 

“ Dengan lingkungan rindang melahir-
kan pula kesehatan bagi sekolah dan alam 
sekitarnya. Jadi, terdapat keseimbangan 
antara manusia dengan alam sekitarnya. 

Keterkaitan inilah yang mendorong kita un-
tuk menciptakan lingkungan rindang, bersih 
dan sehat,” katanya (23/3).

Dibutuhkan adanya kerjasama antara 
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sale, 
para guru, wali murid, Yayasan Tunas Rim-
ba Perhutani (YTRP) Kebonharjo, Pemer-
intahan desa Sumber Mulyo dan Badan 

Perwakilan Desa se-
tempat untuk meraih 
prestasi itu. Kerjasa-
ma itu kita kuatkan 
dengan semangat 
kekompakan dan go-
tong royong sehing-
ga prestasi dapat 
kita torehkan, ujar 
kepala sekolah ber-
jilbab itu.

Dibawah pem-
binaan Ketua YTRP 
Cabang Kebonharjo,  
Ny. Raka Ardhi Ha-
ris Triwahyunita, se-
lain kegiatan belajar 
TK Tunas Rimba II 

setiap bulan sekali mengadakan kerja bakti 
bersama wali murid pada Minggu ke-IV hari 
Sabtu. Dan, tiap hari Sabtu juga anak di-
dik TK Tunas Rimba II diberi tambahan gizi 
makanan. Hal ini untuk memupuk kekelu-
argaan peserta didik, wali murid dan para 
pengajarnya. Kom.Kbh/Wys-Dmn
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SAKA WANABAKTI

SWB Probolinggo Menanam
Gerakkan pramuka Satuan karya wanabakti telah menunjukkan 

keseriusnya dalam membantu mesukseskan tanaman yang ada 
diwilayah Perum Perhutani KPH Probolinggo. Dengan dukungan 
Mabisaka, Pin Saka dan segenap pembina pramuka ikut terlibat 
langsung dalam program krida Bina Wana yaitu Pemeliharaan 
dan penanaman. Hal tersebut membuat semangat adik-adik sebab 
dapat melakukan pelatihan penanaman serta pemeliharaan dilokasi 
petak 43b RPH Sumber BKPH Sukapura KPH Probolinggo Divisi 
Regional Jawa Timur.

Sebanyak 78 anggota Saka Wanabakti Kwarcab Probolinggo 
dengan didampingi langsung oleh Asper/KBKPH Sukapura, 
KRPH Sumber, KRPH Wonokerso beserta Danru Polhutmob KPH 
Probolinggo ikut mendukung dalam pelaksanakan penanaman bers-
ama. Selama 2 hari, 14-15 Pebruari 2015 melakukan kegiatan yang 
dipandu para Pamong senior Kak Gatot Kuswinaryono dan Pamong, 
Kak Yanto, Kak Dayat, Kak Amin F memberikan pengarahan terkait 
dengan sistem penanaman yang baik dan benar.

Sebanyak 2000 plc bibit pinus habis tertanam di petak 43b RPH 
Sumber BKPH Sukapura KPH Probolinggo tersebut. 

Kom.Pbo/Mmg

SWB Randublatung Hijaukan 
Sempadan Sungai Wulung

SEBANYAK 25 orang anggota Saka Wanabakti Randubla-
tung bersama masyarakat Dukuh Kedungjaran, Kelurahan Wulung 
melakukan penanaman pohon di sem  padan sungai Wulung, Keca-

matan Ran dublatung.
Penanaman pohon jenis rimba campur sebanyak 30 pohon 

tersebut dilakukan karena pada lokasi sempadan sungai sangat 
rawan longsor akibat gerusan dari air sungai Wulung. 

“ Penanaman pohon rimba campur jenis trembesi, asam jawa 
dan mahoni tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan sem-
padan sungai dari ancaman erosi yang selalu menggerus lokasi 
sempadan sungai yang lokasinya memang curam akibat longsor 
beberapa tahun lalu. Akibat longsor itu nyaris memutuskan akses 

jalan  masyarakat yang merupakan satu-satunya menuju 
perkampungan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut  ma-
syarakat setempat sudah berupaya melakukan penanaman 
dengan berbagai jenis tanaman,” kata Kak Andan Subiyan-
toro salah satu Pamong Pramuka Saka Wanabakti Randub-
latung.

Ditambahkan bahwa keterlibatan anggota Pramuka Saka 
Wanabakti Perhutani KPH Randublatung untuk menanam 
pada lokasi tersebut dengan tujuan untuk memperkaya tana-
man yang sudah ditanam masyarakat beberapa tahun lalu. 

Sementara itu Kadir, Ketua Rukun Te tang ga setempat  
yang berdomisili di dekat Sempadan sungai tersebut men-
gatakan bahwa sebetulnya masyarakat sudah melakukan 
upaya penyelamatan pada sempadan sungai dengan mena-
nam tanaman rumput  glagah dan berbagai tanaman lain, 
namun dirasa masih kurang. Dengan adanya bantuan dari 
Perhutani KPH Randublatung melalui Pramuka tersebut di-
harapkan bisa menambah kekuatan struktur tanah yang per-
nah longsor menjadi kuat. 

“ Kami selaku warga berharap dengan penanaman ini 
kondisi tanah di sekitar sungai bisa dihambat erosinya den-
gan ditanami jenis tanaman rimba yang mempunyai pera-
karan kuat dan cepat tumbuh, sehingga mampu memperkuat 
sturtur tanah disekitar sungai,” katanya.  

Kom.Rdb/Andhan.S
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Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono bersama Adm/KKPH 
Balapulang, Isnin Soiban mengamati temuan fosil.

LOKA WISATA

Fosil Gajah Purba
Ditemukan Lagi
Di Bukit Semedo

FOSIL gading Gajah Purba berukuran besar ditemukan lagi 
di perbukitan di hutan sekitar hutan Semedo di petak 28 RPH 
Dukuh taban BKPH Kedung Jati KPH Pemalang yang turut terito-
rial Kabupaten Tegal (23/2). Temuan fosil tersebut diperkirakan 
merupakan gading gajah purba tersebut sangat disayangkan 
karena  salah satu temuan itu sudah terlanjur dipotong potong 
oleh warga karena bentuknya cukup besar.

Kasi Dinas pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)  Kabu-
paten Tegal, Jamroni menjelaskan ditemukan empat fosil  bina-
tang purba yang ditemukan sejak awal Pebruari lalu. Fosil fosil 
tersebut diperkirakan tulang gajah purba, gading gajah purba dan 
gigi ikan Hiu.

Penemu fosil Silut (41 tahun ) menerangkan bahwa di ka-
wasan perbukitan hutan tersebut, masih terdapat sejumlah fosil 
lain.lantaran bentuknya cukup berat dan besar Silut memotong 
motong beberapa saja untuk dibawa pulang.

Disparbud Kabupaten Tegal akan berkoordinasi dengan KPH 
Pemalang untuk melaporkan ke Balai Pelestarian Situs manusia 
Purba (BPSMP) Sangiran atas temuan tersebut. 

Fosil kepala Banteng 
Sebelumnya pada 18 Pebruari 2015) Dasir (51 tahun)  pen-

duduk Desa Semedo Kabupaten Tegal juga telah menemukan 
fosil  kepala banteng berukuran besar  di lokasi hutan petak 28 
RPH Dukuh Taban tersebut.

Bupati Tegal, Ki Enthus Susmono bersama Adm/KKPH Bala-
pulang, Isnin Soiban, Adm/KKPH Pemalang Rukman Supriyatna 
dan  Adm/KKPH Pekalongan Barat Anton Fajar Agung Susatyo 
beserta Muspida Kabupaten Tegal langsung membawa fosil-fo-
sil tersebut ke kantor kabupaten Tegal yang selanjutnya  akan 
dilakukan koordinasi dengan  Balai Pelestarian Situs Manusia 
Purba (BPSMP) Sangiran untuk meminta bantuan identifikasi 
atas temuan tersebut. 

Kom.Bpl/Djuli.K
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