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Pelepasliaran dilakukan melalui  stre-
aming antara  lokasi pelespasliaran di  Gu-
nung Puntang dengan tempat perayaan 
ulang tahun  konperensi KAA  di Hotel So-
vay Homan, Bandung. Namun, sangat dis-
ayangkan karena ada kendala  teknis, se-
bagian delegasi terlambat di tempat  per-
ayaan, terkena macet !  Maka urung  ter-
laksana. 

Momen pelepasliaran Owa Jawa meng-
gambarkan semangat gotong royong neg-
ara – negara Asia – Afrika untuk menjalan-
kan pembangunan berkelanjutan, pening-
katan kualitas hidup masyarakat, dan peng-
hargaan terhadap keanekaragaman hayati 
sebagai penyokong kehidupan. Keberhasi-
lan Indonesia  melakukan konservasi Owa 
Jawa di  pulau terpadat penduduknya  di du-
nia merupakan komitmen kuat dalam men-
jalankan konsep pembangunan berkelan-
jutan.

Bagi KPH Bandung Selatan,  pelepasli-
aran Owa Jawa di kawasan Gunung Pun-
tang merupakan ketiga kalinya. Sebelum-
nya,  kurang lebih satu tahun  lalu,  satu ke-

luarga Owa  Jawa  yang berjum-
lah empat ekor  telah  dilepasliar-
kan di lokasi yang sama, yaitu di 
petak 32 RPH Banjaran, RPH Logawa, dan 
RPH Lemburawi BKPH Banjaran atau lebih 
dikenal sebagai kawasan Gunung  Puntang/ 
Gunung Malabar KPH Bandung Selatan.

Menurut Dirut Perhutani Mustoha Iskan-
dar kawasan Gunung Puntang/Gn Malabar  
kawasan hutan yang cocok untuk pelestar-
ian hewan tersebut karena masih banyak  
tersedia tanaman yang menjadi sumber 
makanannya. 

“Owa Jawa  merupakan  hewan en-
demik di P Jawa  yang habitatnya sudah 
mulai berkurang sehingga perlu ada pena-
nganan secara khusus untuk menjaga ke-
lestarian hutan tersebut," jelasnya saat 
berkunjung ke Gunung Puntang meninjau 
persiapan pelepasliaran satwa tersebut (17/
4/2015).

Populasi OwaJawa berkurang disebab-
kan antara lain  luas kawasan hutan tropis 
di Pulau Jawa berkurang dan  menjadi tar-
get  perburuan untuk  dijadikan  satwa peli-

haraan.  Oleh karena itu, mengembalikan 
Owa Jawa kehutan dalam keadaan sehat 
dan bebas menjadi salah satu upaya un-
tuk memastikan keberlanjutan kehidupan 
spesies  ini.

Untuk menyelamatkan Owa Jawa agar 
tidak punah, Dirjen PHKA Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah 
melakukan berbagai upaya antara lain  
mengajak masyarakat untuk menghentikan 
kegiatan illegal seperti perburuan liar dan 
satwa-satwa yang terlanjur dipeliharan ma-
syarakat  dapat  dilepasliarkan  kembali me-
lalui  rehabilitasi. 

Masyarakat yang sudah terlanjur me-
miliki, memilihara, dan memperdagangkan 
Owa Jawa dapat menyerahkan secara su-
karela ke Balai KSDA  setempat atau lang-
sung kepada pusat rehabilitasi. 

"Memiliki,  memelihara dan memperda-
gangkan satwa yang dilindungi tanpa ijin 
dari petugas yang berwenang  merupakan 

Owa Jawa (hylobates moloch) dapat 
menjadi pembelajaran   manusia dalam ke-
hidupan sehari – hari.  Primata ini  memiliki 
‘budaya’ hidup yang menjunjung tinggi nilai 
– nilai kesetiaan dan gotong royong.  Se-
lain itu, berbeda dengan sebagian primata 
lain,  Owa Jawa menganut sistem perkawi-
nan monogami dan hidup dalam unit kelu-
arga yang erat. Keluarga primata ini, seb-
agaimana rilis yang diterima BINA, terdiri 
dari sepasang induk  dengan  1-3 anak 
yang dilahirkan setiap 2 – 3 tahun sekali.

Owa Jawa juga bersikap teritori dan 
akan melindungi daerahnya  dengan ber-
bagai cara: di antaranya menggunakan 
suara betina pada pagi hari. Untuk mem-
pertahankan hidup sehari – hari,  binatang 
ini  makan buah atau frugivora.  Setiap ang-
gota keluarga mencari dan  mempertahan 
sumber makan yang lebih sulit dibanding-

MENTERI Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan Siti Nurbaya mengungkapkan 
para ahli dan  peneliti memperkirakan 
jumlah populasi  Owa Jawa  yang hidup 
saat ini tidak lebih  dari 5 ribu ekor, Salah 
satu cara untuk meningkatkan populasin-
ya adalah melepasliarkan binatang itu ke 
habitatnya.

“Kami harap pelepasanliaran ini dapat 
membantu meningkatkan populasi Owa 

Jawa di alam dan sekaligus dapat menin-
gkatkan kesadaran kita semua untuk men-
jaga kelestarian binatang ini,”  katanya 
dalam  acara pelepasliaran Owa  Jawa   di  
kawasan  hutan lindung  Gunung  Malabar,  
KPH  Bandung Selatan  (24/4). 

Siti Nurbaya menekankan dalam per-
aturan perundang – undangan di Indone-
sia, Owa Jawa termasuk jenis satwa yang 
dilindungi  dan  merupakan salah  satu  
dari 25 ( duapuluh lima) satwa  prioritas   
yang menjadi salah  satu target sasaran  
strategis.

Meskipun Owa Jawa telah dilindungi 
oleh undang – undang, populasi di alam 
terus menyusut. Dalam daftar merah  
World Conservation Union (The IUCN Red 
List of threatened Species),  satwa  ini di-
kategorikan  sebagai binatang terancam  
punah (endangered species) dan masuk 
dalam Appendix I CITES (Conservation on 
International Trade Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora). 

Komitmen Perhutani
Konservasi Owa Jawa merupakan 

upaya untuk mempertahankan  kualiatas  

kawasan hutan lindung Perum Perhutani. 
Karena binatang ini dapat dijadikan salah 
satu indikator  kondisi hutan yang sehat 
dan  baik.

Demikian   pernyataan Direktur Uta-
ma Perum  Perhutani  Mustoha Iskandar 
dalam acara pelepasliaran Owa di hutan 
lindung gunung Malabar   KPH Bandung 
Selatan.  (24/4). “Beberapa kawasan   hu-
tan lindung Perum Perhutani juga menjadi   
habitat Owa Jawa. Oleh karenanya Perhu-
tani berkomitmen melestarikan  binatang  
langka   ini dan sekaligus  untuk memper-
tahankan habitatnya,” jelasnya

Mustoha Iskandar menegaskan keter-
libatan Perhutani tidak saja penting  seb-
agai pemangku dan pengelola kawasan 
gunung Puntang,  melainkan juga meru-
pakan upaya strategis untuk mengem-
bangkan model bisnis  yang berkelanjutan. 
Keberhasilan konservasi perlu dukungan 
semua pihak, terutama masyarakat seki-
tar hutan.  “ Keberhasilan upaya konser-
vasi Owa Jawa sangat berkaitan dengan 
dukungan dan  peran serta  masyarakat 
setempat,” tandas Dirut Perhutani. 

 MU 

Meliarkan Owa Jawa Ke Alam

Memanfaatkan momen perayaan peringatan  
Konperensi Asia Afrika (KAA) ke- 50 di Bandung 
(24/4),  dua pasangan  Owa Jawa (hylobatesmoloch 
) :  Robin-Moni  dan  Moli–Nancy  dilepasliarkan di 
hutan Perhutani, yaitu kawasan hutan lindung Gu-
nung Malabar, Gunung Puntang  KPH Bandung 
Selatan. Presiden RI Joko Widodo  didapuk un-
tuk melepasliarkan binatang endemik Pulau Jawa 
yang berkurang populasinya

perbuatan melanggar hukum yaitu UU No 
5 tahun 1990  tentang Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya," tu-
lisnya.

Sebelum dipelepasliarkan, pasangan  
Robin – Moni dan Moli – Nancy telah men-
jalani rehabilitasi  selama 7 – 11 tahun di Ja-
van Gibbon Center (JGC) Taman Nasional 
Gunung Gede Pangrango. JGC merupakan 

progam kerja sama  yang ddukung berb-
agai lemabaga yaitu yayasan Owa Jawa,  
Balai  Besar  Taman Nasional Gunung  
Gede Pangraho, Concervation  Internasi-
onal Indonesia, Universitas Indonesia, dan 
Silvery Gibbon Project .  Selanjutnya,  dua 
pasang Owa Jawa  tersebut  juga menjalani 
hebiluasi lebih kurang 2, 5 bulan di Gunung 
Pantang.  MU 

Pelepasliaran  untuk  Tingkatkan Populasi Owa Jawa

kan dengan daun yang melimpah  “Setelah 
disurvai oleh Yayasan Owa Jawa, salah satu 
kawasan hutan lindung yang  sesuai untuk  
melepaskan  Owa Jawa di alam bebas 
adalah di Gunung Puntang, KPH Bandung 
Selatan,” ujar Adm  KPH Bandung Selatan 
Bambang  TM. “Karena  kawasan hutan di 
asperan Banjaran itu   habitatnya relatif ma-
sih bagus.”

Sebagai  primate arboreal yang melaku-
kan aktifitas hidupnya  di pohon, kelangsun-
gan hidup  Owa Jawa di alam  sangat ter-
gantung  pada tegakan pohon dengan tajuk 
menyambung.  Kehadiran binatang ini dapat 
dijadikan sebagai indikator  kondisi hutan 
sehat dan terjaga baik. Selain itu, sebagai 
satwa pemecar biji, Owa Jawa berperan 
penting menjaga siklus dan  dan regenerasi 
siklus hutan.

Sebagian populasi primata endemik di 
P Jawa ini mendiami  hutan – hutan data-
ran rendah dan tinggi di Jawa bagian  barat. 
Dan, hanya sebagian kecil ditemukan di 
Jawa bagian tengah.  Survai terakhir pada 
tahun 2010 mencatat – 2.140 – 5.310 bi-
natang ini yang hidup terisolasi  di hutan 
konservasi dan hutan lindung  seperti Ta-
man Nasional  Gunung Gede Pangrango, 
Gunung Halimun Salak, Ujung Kulon, serta 
Cagar Alam di gunung Simpang dan gunung 
Tilu. MU

Owa Jawa, Setia, Gotong Royong dan Anti Poligami

Administratur/KKPH Bandung Selatan 
Bambang  TM.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan Siti Nurbaya.
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PERUM Perhutani sejak dahulu sudah 
melakukan kegiatan agroforestry dalam 
bentuk tumpangsari, yang hasilnya cukup 
besar namun tidak pernah tercatat dalam 
data BPS. Demikian antara lain dipaparan 
Direktur Utama Perum Perhutani, Musto-
ha Iskandar di hadapan presiden RI Joko 
Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas 
Kabinet dengan agenda tunggal tentang 
Optimalisasi Lahan melalui sistem pertani-
an terpadu Integrated Farming System ) di 
Perhutani beberapa waktu lalu di .

Rapat Terbatas tersebut dihadiri oleh 
Wakil Presiden, jajaran kabinet (Menko 
Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, 
Menteri Agraria, Menteri LHK), Gubernur 
Jateng, Direktur Utama Perum Perhutani, 
dan Dekan-Dekan Kluster Agro Universitas 
Gadjah Mada. 

Sesuai instruksi Presiden, dikatakan 
Mustoha, Perum Perhutani siap menga-
lokasikan lahan hutannya seluas 267.000 

ha untuk budi daya tanaman padi dan jag-
ung di seluruh Jawa, dengan perincian budi 
daya padi seluas 100.000 ha, dan jagung 
seluas 167.000 ha. 

“ Agar berhasil, Pemerintah harus men-
dukung program ini dengan pemberian pu-
puk bersubsidi, benih unggul dan alat-alat 
mekanisasi untuk pengolahan lahan dan 
pengolahan hasil pertanian,” ujar Mustoha 
Iskandar. Diharapkan dari luasan tersebut 
dengan hasil padi sekitar 5 ton/ha akan 
diperoleh tambahan produksi padi sebe-
sar 500 ribu ton, sedang jagung dengan 
produktivitas sebesar 6 ton/ha, akan di-
peroleh tambahan produksi sebesar 1 juta 
ton.

“Ke depan di kawasan Zona Adaptif 
yang ada di sekitar desa-desa hutan Per-
hutani akan melakukan perubahan jarak ta-
nam baru. Dari semula 3 m x 3 m diperluas 
menjadi 6 m x 2 m dan 8 m x 2 m. Hal ini 
untuk memperlama jangka waktu penana-

man tanaman pertanian bagi petani hutan,” 
tegas Dirut Perhutani tersebut.

Dengan program ini, lanjutnya, hara-
pannya pendapatan petani dari lahan tum-
pangsari akan meningkat menjadi Rp 1,7 
juta per bulan.   

Sedangkan untuk menampung hasil-ha-
sil pertanian, Mustoha mengatakan bahwa 
Perum Perhutani siap untuk berperan se-
bagai offtaker dan feeder dari Bulog. Hal 
ini, kata Mustoha Iskandar, karena Perhu-
tani memiliki jangkauan sampai ke daerah-
daerah yang remote yang tidak terjangkau 
oleh Bulog.

Menanggapi hal tersebut, Dekan 
Fakultas Kehutanan UGM Satyawan 
Pudyatmoko yang mewakili tim IFS me-
nyatakan UGM siap mendukung pelak-
sanaan perluasan program IFS dengan 
melakukan pendampingan, bimbingan tek-
nis, dan penyiapan SDM yang kompeten 
baik untuk pelaksanaan pengelolaan hu-
tan di Jawa maupun di Luar Jawa. Untuk 
itu UGM mengusulkan pentingnya diban-
gun Trainning Center dan Techno Park Inte-
grated Farming System dan UGM sebagai 
pengelolanya. 

“Ibarat Fakultas Kedokteran yang memi-
liki Rumah Sakit Akademik sebagai labora-
torium untuk menemukan solusi di bidang 
kesehatan, Kluster Agro UGM saat ini han-
ya punya laboratorium sekelas Puskesmas, 
sehingga baru sebatas mengobati penyakit-
penyakit ringan. Ke depannya itu jika dapat 
dibangun Techno Park IFS dan Training 
Center, kami akan mampu berkontribusi un-
tuk memecahkan masalah yang lebih kom-
pleks baik di Jawa maupun di luar Jawa,” 
tegas Satyawan Pudyatmoko. 

Sedangkan untuk mengatasi perma-
salahan di hutan luar Jawa, UGM mengu-
sulkan dilaksanakannya program Silvikultur 
Intensif (Silin) yang saat ini sudah berhasil 
dilaksanakan di beberapa IUPHHK. 

“Jika memungkinkan ke depan Dana 
Reboisasi dapat dikembalikan kepada 
IUPHHK-IUPHHK yang berhasil memban-
gun hutan dengan baik melalui program Si-
lin”, jelas Satyawan. 

Sementara  pihak Kementerian LHK, 
Siti Nurbaya menambahkan program ini 
bisa dimulai pada tahun depan. Sebab ha-
rus ada perubahan Peraturan Pemerintah 
(PP) 72 tahun 2010 tentang Perhutani, PP 
35 tahun 2008 tentang Dana Reboisasi, dan 
PP 24 tahun 2010 tentang penggunaan ka-
wasan hutan.

Dari Rapat Terbatas tersebut, terdapat 
beberapa rekomendasi penting tentang pe-
rubahan regulasi kehutanan, insentif benih 

Perhutani Alokasikan 267.000 Hektar
Lahan Hutan untuk Program IFS 

unggul, pendistribusian pupuk, dan hilirisa-
si program kedaulatan pangan. Yakni Pro-
gram pembangunan hutan untuk mendu-
kung kedaulatan dan swasembada pangan 
harus secepatnya diperluas baik di Jawa 
maupun luar Jawa, Subsidi Pupuk kepada 
petani hutan harus segera direalisasikan,Hi
lirisasi program IFS khususnya pengolahan 
dan pemasaran komoditi pertanian dan pe-
ternakan harus segera dilaksanakan.

“ Untuk itu PP 72/2010 tentang Perhuta-
ni, PP 35/2008 tentang DR, dan PP 24/2010 
tentang Penggunaan Kawasan Hutan perlu 
segera diperbaiki,” ujar Siti Nurbaya.

Dalam rapat terbatas yang dipimpinya 
itu Presiden Joko Widodo dalam arahannya 

saat membuka Rapat Terbatas meyatakan 
program Integrated Farming System (IFS) 
terbukti hasilnya sangat menjajinkan untuk 
mendukung swasembada pangan nasional. 
Hal itu ditegaskan prediden setelah melihat 
fakta di lapangan dari selama kunjungannya 
di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Oleh karena itu Presiden Joko widodo 
meminta agar program tersebut diperluas 
baik di lahan Perhutani, Inhutani, PTPN, 
maupun lahan swasta. Program pertana-
man padi dan jagung dengan tanaman jati, 
dan nantinya juga dikombinasikan dengan 
ternak akan sangat mendukung swasemba-
da pangan dan daging. S.Widhi

DIREKSI PERHUTANI 
Direktur Utama Perum Perhutani, 

Mustoha Iskandar menyampaikan pe-
rubahan susunan pembagian tugas 
dan wewenang anggota Direksi Perum 
Perhutani kepada anggota Direksi seb-
agaimana Surat Keputusan Direksi No. 
261/Kpts/Dir/2015 Tanggal 21 April 2015 
di Kantor Pusat Perhutani Jakarta. Sela-
sa (21/4)..

Selanjutnya susunan anggota Di-
reksi Perum Perhutani berdasarkan Su-
rat Keputusan dimaksud adalah Heru 
Siswanto sebagai Direktur Pengelolaan 
Sumberdaya Hutan (PSDH), Teguh Hadi 
Siswanto sebagai Direktur Perencanaan 
dan Pengembangan Bisnis (PPB), Agus 
Setyaprastawa sebagai Direktur Komer-
sial Kayu merangkap Direktur Komersial 
Non Kayu, Morgan Sharif Lumban Batu 
sebagai Direktur SDM dan Umum, dan 
Mohamad Soebagja sebagai Direktur 
Keuangan.

Mustoha Iskandar menegaskan bah-
wa perubahan atau perputaran pemba-
gian tugas dan kewenangan anggota Di-
reksi semata-mata bertujuan untuk lebih 
meningkatkan kinerja korporasi dan efek-
tifi tas masing-masing Direktorat yang 
tantangan aspek produksi, sosial dan 
lingkungannya semakin tinggi. 

“Bagaimanapun juga marwah peru-
sahaan harus diutamakan, perusahaan 
mencapai kinerja terbaik dalam penge-
lolaan sumberdaya hutan, pemasaran 
produk, penguatan Divisi-Divisi serta 
reward dan punishment karyawan ber-
jalan sesuai aturan” demikian Direktur 
Utama sebagaimana laporkan Kom.Pht/
Kanpus. .

Tugas dan kewenangan baru mas-
ing-masing anggota Direski tersebut mu-
lai berlaku terhitung sejak Surat Kepu-
tusan dimaksud ditandatangani Direktur 
Utama tanggal 21 April 2015. *

Pembagian Tugas dan 
Wewenang BOD Baru

KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Administratur/ KKPH Nganjuk, Yono Ca-

hyono, menangkap peluang tanaman Po-
rang (Amorphopallus onchopyllus) sebagai 
solusi meredam gangguan bahaya keba-
karan hutan maupun beragam gangguan 
sosial akibat desakan pemenuhan kebutu-
han hidup masyarakat desa sekitar hutan 
(MDH).

“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 
(25/03/15) lalu.

Bagi aparat Perhutani, selaku pengem-
ban tugas pelestarian di pulau Jawa, ke-
pentingan utamanya adalah terciptanya 
keadaan aman berkelanjutan, sehingga 
kawasan hutan dapat berfungsi baik, demi 
kelangsungan tatanan ekosistem alam 
maupun ketersediaan hasil hutan, khusus-
nya kayu jati selaku komoditi ekonomi.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Dirut Perhutani Mustoha Iskandar panen padi 
Impago 5 Integrated Farming System di KPH Banyumas Timur.

“Kalau mau, boleh saja seluruh hu-
tan KPH Nganjuk ditanami porang di sela 
tegakan jatinya. Kami malah senang, kare-
na bagi Perhutani yang penting kayunya 
utuh dengan selamatnya segenap pepo-
honan sepanjang umur pertumbuhannya,” 
katanya dengan nada bersungguh-sung-
guh.

Sejak 2012 Yono Cahyono memimpin 
KPH Nganjuk. Seketika tiba di wilayah hu-
tan jati itu, dirinya melakukan pendataan 
dan  maping sebaran potensi porang. 

Hasil penelusuran di lapangan, didap-
atinya Wengkal dan Cabean sudah hilang 
karena kebiasaan panenannya menjual bi-
bit. Di dua daerah itu masyarakatnya sudah 
lama kenal tanaman porang yang tumbuh 
alamiah, sejak tahun 1960-an. 

“Tinggal ada di Tritik, Bendoasri, itupun 
faktanya kurang dari 500 hektar dari data 
sebelumnya yang tercatat 1000-an hektar,” 
bebernya. 

Budidaya tanaman porang di KPH Ngan-
juk berangkat dari pengembangan porang 
di KPH Saradan. Kemudian justru Ngan-
juk lebih terkenal. Bibit porang ex Nganjuk 
(Wengkal dan Cabean) dijual ke Mojokerto, 
Madiun, bahkan Nusatenggara. 

Tahun 2014 terbit SK Dirjen Dephut 
penetapan Kabupaten Nganjuk sebagai 
sentra porang dan Bupati sangat mendu-
kung adanya keputusan itu.

Menurut pria kelahiran Indramayu, Jawa 
Barat ini, sekarang ini antusiasme petani 
hutan untuk bertanam porang kembali me-
ningkat. Terbukti dengan bertambahnya 
permintaan pemanfaatan lahan sela hutan 
jati untuk ditanami porang oleh petani MDH. 
Hanya saja, sebagian besar petani itu men-
gaku kesulitan modal untuk biaya awal tan-
amnya.

Untuk membantu meringankan modal 
bagi MDH tersebut, KPH Nganjuk putuskan 
agar pembagian sharing dari petani porang 
saat panenan, diberikan kepada Perhutani 
berupa bibit porang saja. 

“Kemudian bibit itu kami kembalikan lagi 
kepada kepada para petani hutan lainnya 
yang mau tanam porang. Jadi, tak serupiah 
pun masuk kantung Perhutani,” tutur Yono 
Cahyono.  

Dengan adanya porang di sela tegakan 
jati, dipastikan kemungkinan timbulnya ba-
haya kebakaran hutan dapat dicegah. Kare-
na masyarakat penanam porang akan men-
jaga hutan agar tidak terbakar. Kebakaran 
hutan akan mengakibatkan matinya tana-
man porang. 

Keberadaan tanaman porang juga 
dapat mencegah kejadian pencurian kayu. 
Penebangan pohon sembarangan dapat 
merusak porang. Para pencuri pasti takut 
berhadapan dengan masyarakat petani po-
rang. Sugayo Jawama

Yang Penting Kayunya Utuh

Adm/KKPH Nganjuk, Yono Cahyono
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PUSDIKBANG SDH
Keberadaan lembaga Pusat Pendidikan 

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 
(Pusdikbang SDM) Perhutani yang berdiri 
dan memiliki asset property seluas hampir 
enam hektar di kota Madiun, Jawa Timur, ini 
ternyata potensial menghadirkan peranan 
ganda yang sama menguntungkannya bagi 
kemajuan Perum Perhutani.

Yaitu baik sebagai prasarana pening-
katan kemampuan para pekerja Perhutani 
sendiri maupun sebagai sarana untuk me-
masarkan jasa pendidikan dan pelatihan 
(diklat) kerja perhutanan, serta jasa sewa 
tempat menginap perorangan maupun ke-
giatan pendidikan non kehutanan bagi kha-
layak luas.

Dengan kata yang lebih lugas, lemba-
ga Pusdikbang SDM Perhutani berpelu-
ang besar menjadi salah satu satuan (unit) 
penghasil pendapatan perusahaan secara 
mandiri (profi t centre). 

Ternyata para pengelola Perhutani 
sendiri, khususnya yang ditugasi mengu-
rusnya, bukan saja baru melirik adanya po-
tensi baik ini. Melainkan telah bergerak un-
tuk mewujudkannya. Paling tidak timbulnya 
tanda-tanda ke arah itu sudah mulai ber-
langsung semenjak kehadiran sosok Lucy 
Mardiana yang dari bulan Februari 2014 
telah mendapat mandate untuk memimpin 

lembaga prestisius itu.   
 Menurut keterangan Kepala Komuni-

kasi Perusahaan (Komuniper) Pusdikbang 
SDM Perhutani, Eti Rohayati, lembaganya 
itu telah beberapa kali mereview kembali 
segenap poin kegiatan pentingnya, untuk 
peningkatan kualitas yang sesuai dengan 
kebutuhan mutakhir segenap user-nya. 

“Untuk mendukung sistem kelola hutan 
produksi lestari (HPL), maka semua diklat 

dilakukan sesuai aturan terbaru. Diantaran-
ya yang sedang diupayakan sekarang ini 
adalah penyelenggaran diklat tenaga teknis 
(ganis) pengelolaan hutan produksi lestari 
(PHPL),” tuturnya. 

Dikatakan, guna memenuhi tuntutan 
standardisasi teknis itu Kementrian Kehuta-
nan dan Lingkungan sudah menunjuk Pus-
diklat Kehutanan Bogor sebagai mandatory, 
sehingga untuk memenuhi tuntutan standar 
kualifi kasi ini Pusdikbanghut diminta meny-
usun silabus baru yang sesuai acuan keten-
tuan ini, per tanggal 31 Agustus 2014 lalu. 

Dalam penyusunan silabus baru ini pi-
hak Pusdikbanghut telah bekerja sama den-
gan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, 
antara lain dengan sebuah lembaga pela-
tihan dan pendidikan (LPP) di Yogyakarta, 
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), ke-
mudian dengan Universitas Pendidikan In-
donesia (UPI) Bandung, 

Nilai potensi asset yang megah
Komplek bangunan lembaga Pusdik 

dengan total luasan hampir enam hektar itu, 
terdiri sejumlah bangunan megah dua lan-
tai berisi ratusan kamar yang menghampar 
berderetan dalam formasi hunian resor dan 
berdiri di lokasi strategis di dalam kota Ma-
diun. Dilengkapi dengan gedung auditorium 
megah, tempat parkir nan luas untuk pulu-
han kendaraan ukuran bus besar sekalipun 
serta sarana bermain anak. 

Juga tersedia taman rekreatif berupa 
hutan arboretum yang cocok untuk menam-
bah wawasan pengunjungnya akan pen-
getahuan di bidang ragam tanaman kehu-
tanan.

Pejabat Kasi Perencanaan dan 
Pengembangan (Renbang) Pusdikbang 
SDM Perhutani, Darmoko mengatakan, 
adanya sejumlah perubahan struktur or-
ganisasi di tubuh Perum Perhutani dengan 
sendirinya pula menuntut lembaganya un-
tuk dapat bergerak serupa arah induk or-
ganisasinya. 

“Sekarang ini kami mengenal pemba-
gian struktur organisasi dalam tiga kelola, 
yakni core bisnis dari sumberdaya hutan-
nya (SDH), lalu kelola bisnis lain dengan di-
visi-divisinya di bidang bisnis ini, kemudian 
kelola administrasinya sebagai pendukung 
kelancaran organisasinya. Dari situlah selu-
ruh kegiatan diklat kami kemudian disesuai-
kan,” bebernya.

Komplek Gedung Diklat di Madiun ini 
memiliki kapasitas 340 tingkat hunian per 
hari orang tinggal. Tetapi dengan kemam-
puan RKAP Perhutani dalam penyeleng-
garaan diklat internalnya sekarang, ma-
sih tersedia cukup banyak kamar tersisa 
sehingga dapat dipasarkan bagi khalayak 
umum (di luar Perhutani) yang berminat se-

lenggarakan kegiatannya di sana.
“Sebagai contoh, di bulan Januari ini 

baru ada dua kegiatan diklat internal Per-
hutani, masing-masing 30 orang, berarti 
hanya 60 terpakai. Dari kapasitas 340 kan 
masih tersisa 280. Lah, dengan sisanya ini 
yang kemudian dipasarkan untuk umum. 
Baik pemanfaatan inap perorangan mau-
pun rombongan yang mau berkegiatan disi-
ni,” ujar Darmoko lagi.

Ragam fasilitas kamar yang tersedia 
mulai dari yang non AC sampai yang ber 
AC dengan klasifi kasi layanan standar hotel 
berbintang. Lazimnya, dalam bulan Januari 

tersedia cukup banyak kamar berfasilitas 
AC dan air panas yang bisa dimanfaatkan 
khalayak bukan Perhutani.

“Tugas penjualan kamar ini dikerjakan 
bagian Humas dan Pemasaran yang mem-
promosikannya. Untuk tahun 2015 dalam 
jangka setahun ke depan kami sudah tahu 
berapa jumlah detail kamar yang bisa di-
pasarkan umum,” katanya.

Jasa layanan Diklat Perhutanan
Darmoko mengatakan, bahwa di Pus-

diklat tempatnya bekerja itu, disamping se-
dang diupayakan agar dapat berkontribusi 
pendapatan perusahaan dari aktivitas pe-
nyewaan kamar, juga akan dipasarkan pro-
gram Diklat kehutanan untuk para peminat 
di luar Perhutani. 

“Sebagai lembaga tertua di bidang ke-
hutanan, kami yakin dapat meraih simpati 
masyarakat untuk memberikan kepercay-
aannya kepada kami dalam hal pendidikan 
dan pelatihan teknis pekerjaan kehutanan. 
Potensi pasar yang tersedia antara lain dari 
banyaknya kelompok masyarakat di sekitar 
hutan yang kegiatan ekonominya berfaktor 
kehutanan,” ucapnya. 

Melirik potensi Pusdik Sebagai  Lembaga Profi t Center

Oleh karena itulah, maka menurutnya 
adanya harapan agar ke depan lembaga 
Pusdiklat itu juga mampu jadi profi t center, 
tidak sekadar pemakai biaya perusahaan, 
bukan perkara mustahil. 

“Saat ini kami sedang bersiap menjadi 
lembaga sertifi kasi profesi kehutanan. Ada-
pun bekal sementara ini berupa kemam-
puan kami dalam menyelenggarakan Uji 
Kompetensi Profesi kehutanan,” katanya. 

Ia mengatakan, ada tujuh pekerjaan tek-
nis kehutanan khas kelola hutan Perhutani 
di Jawa,  dimana pihaknya sudah sangat 
siap dalam penyelenggaran Uji Kompeten-
sinya. Yaitu dalam jenis pekerjaan Perenca-
naan hutan, Persemaian tanaman kehutan-
an, Penanaman, Pemeliharaan, Tebangan, 
Sadapan getah pohon, serta kerja  Pengu-
jian kualitas hasil hutan. 

Sugayo Jawama

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Raut muka Sudarto tampak cerah, se-

nyumnya sumringah, sorot matanya ceria. 
Wajar saja. Siang itu ia baru saja menerima 
hadiah sebuah sepeda motor seharga 21 
jutaan rupiah. 

“Ini akan saya pakai kerja. Mengganti-
kan motor lama saya,” ujarnya di sela acara 
“gathering” Perhutani di area wisata Tlogo, 
Kabupaten Semarang (9/4/15) lalu.

Betul, Sudarto adalah salah satu dari 
pekerja Perum Perhutani Divisi Regional 
(Divre) Jawa Tengah pada KPH Semarang. 
Pria tamatan SMP yang mengabdi peker-
jaan perhutanan sejak 1997 dengan spe-
sialisasi Mandor Tanam ini, mengaku tidak 
mengira sama sekali, kalau siang itu akan 
jadi momentum keberuntungannya.

“Prioritas kami sekarang adalah ke-
berhasilan pekerjaan tanaman. Karena itu 
memberikan hadiah sepeda motor untuk 
memacu kinerja Mandor Tanam. Juga se-
bagai bentuk apresiasi perusahaan atas 
dedikasi karyawan yang luar biasa,” ucap 
Administratur/Kepala Perhutani KPH Sema-
rang, Ema Ismariana.

Ukuran kinerja sosok Mandor Tanam se-
hingga diberikan predikat berprestasi sam-
pai mendapatkan penghargaan sepeda 
motor, yaitu berdasarkan penilaian keber-
hasilan pekerjaan tanamannya, paling ti-
dak selama dua periode musim tanam ber-
turut-turut. Lama satu periode, termasuk 
masa pemeliharaan tahun pertama, ialah 
dua tahun.

Berdasarkan kriteria tersebut, Sudar-
to tercatat yang terbaik dari empat orang 
mandor tanam berprestasi di wilayah KPH 
Semarang. “Alhamdulillah, tingkat keber-
hasilan tanaman saya selalu diatas 95 pers-
en,” jawabnya mengungkapkan fakta.

Ia mengakui, kesuksesannya dalam 
proses penumbuhan tanaman jati di banyak 
petak hutan yang dimandorinya, tak lepas 
berkat dukungan segenap masyarakat desa 
hutan (MDH) yang terlibat pekerjaan kon-
trak tanaman bersamanya. “Ya, untuk itu 
saya selalu berusaha menjaga hubungan 
baik dengan segenap warga masyarakat 
di sekitar kawasan hutan,” tutur pria kela-
hiran desa Krobokan, Juwangi, Boyolali, ta-
hun 1959 itu.

Sudarto pun pada mulanya adalah 
bagian dari warga MDH yang tergabung 
dalam paguyuban Kelompok Tani Hutan 
(KTH) disana. Lantas, oleh ketekunannya 
mengerjakan tanaman hutan dan berkat ke-
piawaiannya menggalang soliditas sesama 
petani hutan, pihak Perhutani merekrutnya 
sebagai Mandor Tanam.

Karir itu diraihnya kemudian setelah be-
berapa lama dipekerjakan sebagai tenaga 
borong  tanaman. Kini status kepegawaian-
nya adalah I/2 setelah Perhutani mengang-
katnya sebagai pegawai perusahaan sejak 
tahun 2013.

Sukses yang diraih itu diakuinya pula 
berkat dukungan sang nyonya yang telah 
dengan setia selalu ikut terjun ke lapan-
gan pekerjaan sehari-harinya itu. “Betul, 
istri saya juga petani. Jadi ya senang saja 
bisa ikut membantu pekerjaan saya setiap 
hari,”katanya.

Sebagai Mandor Tanam, lokasi peker-
jaan tanaman pangkuannya yang rerata 

luasnya berkisar 100-an hektar saban ta-
hun, tidak selalu menetap. Bahkan, disamp-
ing sering kemungkinannya untuk bergerak 
dari petak ke petak hutan yang diawasinya. 
Pula tidak jarang letak antar petak itu saling 
berpencaran. 

Seperti misalnya untuk pekerjaan musim 
tanam tahun 2014 seluas 106 hektar. Ia pe-
gang sampai sembilan lokasi tanaman. Yai-
tu di nomor petak 203; 204; 239; 241; 242 
(dua lokasi); 248; 249; dan 250.

Seluruh lokasi tersebut termasuk ke 
dalam wilayah Resor Pangkuan Hutan 
(RPH) Salam yang merupakan Bagian Ke-
satuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Padas, 
KPH Semarang.

Adapun jarak kediamannya dengan lo-
kasi pekerjaannya itu dalam kisaran antara 
2 sampai 10 kilometer, sehingga ketersedi-
aan kendaraan sepeda motor seakan mut-
lak guna kelancaran mobilitasnya.

 “Untuk pekerjaan tanaman 2012 lu-
asnya 110 hektar dan pekerjaan tanaman 
2013 sekitar 130 ha,” ujarnya tentang pri-
ode pekerjaan tanamannya yang dapat nilai 
terbaik sehingga berhadiah sepeda motor 
“Honda Verza” itu.. 

Sudarto, sosok lelaki desa nan gigih 
berpembawaan sederhana ini berputra tiga. 
Dua anak perempuannya, yang pertama 
dan yang kedua sudah berumahtangga. 
Tinggallah seorang putra ragil yang masih 
bujangan dan sedang merintis pekerjaan 
serupa dirinya di hutan Perhutani juga. 

Sepeda Motor Baru untuk Sang Mandor

Sudarto, Mandor tebaik I Perum Perhutani KPH Semarang saat menerima hadiah 
sepeda motor baru.

Komuniper Pusdikbang SDM Perhutani, 
Eti Rohayati.

Kasi Renbang Pusdikbang SDM, Dar-
moko.
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KPH JATIROGO DIVRE JATIM
DPRD Kab.Tuban mengadakan kun ker 

ke  Perhutani KPH Jatirogo untuk memba-
has masalah pengelolaan hutan kabupa ten 
Tuban, khususnya yang terkait dengan pa-
jak, restribusi dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa sekitar hutan (23/04).

Administratur KPH Jatirogo, Achmad 
Basuki berharap kedatangan mereka bisa 
turut mendukung dan mendorong adanya 
sinergi antara Perhutani dengan berbagai 
Dinas terkait dalam upaya pemberdayaan 
ekonomi masyarakat desa hutan. 

“Kewajiban Perhutani Jatirogo kepada 
negara dalam bentuk PPH pasal 21, PPh 
pasal 23, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 
Iuran PSDH, dan Pajak Pertambahan Ni-
lai (PPN) selalu dipenuhi sesuai peraturan 
yang berlaku. Selain berbagai kewajiban 
fi nansial kepada negara, Perhutani juga 
mempunyai kewajiban untuk turut serta 
memberdayakan perekonomian masyara-
kat desa hutan melalui implementasi sistem 
PHBM,” tutur Basuki menambahkan.

Basuki  meyakini bahwa pengelolaan 
sumberdaya hutan adalah bagian integral 
dari pembangunan wilayah Kabupaten Tu-
ban, tak terkecuali warga yang tinggal seki-
tar hutan di wilayah Kabupaten Tuban ini.

Selain itu Adm ini juga menyampaikan 
beberapa permasalahan yang klasik dan 
sangat merugikan untuk pengembangan 
dalam pengelolaan hutan oleh KPH Jatirogo 
selama ini. Diantaranya Penggunaan obat 
Gulma secara berlebihan dan Penggemba-
laan  ternak  pada tanaman muda. 

“Penggunaan  Obat gulma  oleh Petani 
dalam membersihkan  lahan garapan  tan-

Komisi B Gali Informasi Pengelolaan Hutan

“Dia itu diminta pak Asper sebagai tena-
ga outsourcing pekerjaan tanaman. Nah, 
untuknya juga sepeda motor Honda Supra 
keluaran 2002 nantinya saya lungsurkan,” 
katanya setelah baru saja dapat sepeda 
motor tipe khusus pria keluaran terbaru itu.

Selain kepada Sudarto, sebagai Man-
dor Tanam terbaik I, hadiah sepeda mo-
tor juga diberikan kepada peraih predikat 
Mandor Tanam terbaik II. “Untuk juara ked-
ua hadiahnya sebuah sepeda motor senilai 
Rp18 jutaan. Sedangkan kepada juara ke-
tiga dan keempat, masing-masing berupa 
uang Rp. 2,5 juta,” tutur Administratur Ema 
Ismariana, di sela acara “outbound” di loka-
si wisata bekas kawasan perkebunan “Tlo-
go” Kamis pagi itu.

Penghargaan dan hadiah sejumlah 

uang pembinaan juga diberikan kepada 
peraih predikat terbaik kategori Mantri Hu-
tan/ KRPH (Kepala Resor Pangkuan Hu-
tan) serta kategori pengelolaan wilayah Ba-
gian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 
prestasinya dinilai baik.

Kriteria penilaiannya adalah men-
catat kinerja setiap KRPH dengan ukuran 
perkembangan keberadaan klas hutannya, 
melalui tahapan evaluasi hasil pekerjaan  
tanaman tiga tahun. Kemudian menimbang 
keadaan potensi sumberdaya hutannya 
dengan melihat angka kerusakan sepan-
jang dua tahun lalu. 

Melalui parameter tersebut, mencuat-
lah nama BKPH Tempuran sebagai peraih 
predikat Terbaik untuk kategori pengelo-
laannya. 

“Alhamdulillah, setelah dilihat dari segi 
penurunan potensi SDH di daerah kami se-
dikit sekali, hampir tidak ada,” ujar Asper/ 
Kepala BKPH Tempuran, Asep Jauhari, 
sesaat usai menerima hadiah dari atasan-
nya itu. 

Ia kemukakan, hadiah itu merupakan 
bentuk penghargaan Pimpinan Perhutani 
bagi segenap karyawan dan pekerja yang 
dipimpinannya serta masyarakat desa hu-
tan, atas kesediaan mereka membantu ter-
wujudnya kebaikan dalam kegiatan penge-
lolaan hutan.

Catatan positif lainnya, adalah prestasi 
pencapaian luasan tanaman. Baik berupa 
kegiatan pemeliharaan tanaman rutin, tana-
man pembangunan dan tanaman kategori 
crash program. “Kesemua jenis tanaman 

ADMINISTRATUR/KKPH Semarang, 
Ema Ismariana menegaskan betapa pent-
ingnya mengejar prioritas keberhasilan pe-
kerjaan tanaman, mengingat laju deforesta-
si (penyusutan jumlah tegakan pohon) hu-
tan di wilayah kerjanya, akibat kegagalan 
tanaman beruntun dalam beberapa dekade 
sebelumnya, sehingga saat ini terdapat ta-
nah kosong seluas 6.063 hektar.

Sebagai gambaran, komposisi tanaman 
kehutanan di KPH Semarang berhenti pada 
tahun tanam 1970-an dan baru ketemu lagi 
tanaman tahun1997, sehingga struktur KU 
(Klas Umur)-nya ada KU V tapi berhenti dan 
tahu-tahu muncul KU I dan KU II. Artinya, 
selama kurun waktu 27 tahun telah terjadi 
kegagalan tanaman.

Dikatakan, pemberian hadiah tersebut 
merupakan salah satu upaya untuk me-
nambah motivasi jajarannya, menstimulasi 
segenap pekerja agar selalu meningkatkan 
kinerja. “Hadiah sepeda motor sangat ber-
guna untuk kelancaran mobilitas para man-
dor. Saat ini fasilitas motor dinas dari peru-
sahaan baru sampai tingkatan KRPH, be-
lum menjangkau level Mandor,” ujarnya.

Keberadaan sepeda motor nyaris mut-
lak untuk menunjang kelancaran  para man-
dor, karena keluasan radius bidang tugas 
pengawasannya. Seorang tenaga mandor 
tanam misalnya, luas pangkuan hutan tana-
man yang perlu kontrol rutinnya bisa men-
capai 300-an hektare. Itu pun letak antar lo-
kasi tanamannya bisa saling berjauhan.

Rerata usia tenaga mandor di KPH 
Semarang saat ini diatas 40 tahun. Sudar-
to misalnya, Mandor Tanam peraih predikat 
Terbaik I itu, kini sudah menjelang masuk 
pensiun. Menurut Ema Ismariana, sekarang 
ini kebutuhan tenaga mandor di wilayah 
KPH Semarang masih kurang  48 orang. 
Dari jumlah itu, 30 orang diantaranya diper-
lukan untuk Mandor Tanam. Selebihnya un-
tuk Polter.

Diakuinya, dalam dua tahun terakhir su-
dah dijalankannya Kebijakan Direksi Perhu-
tani, yang mengijinkan di tingkat KPH mer-
ekrut lima tenaga setiap tahun. Namun se-
lain jumlahnya kurang memadai, juga per-
syaratan rekrutmen tenaga itu dinilainya 
terlalu tinggi bagi pemenuhan kebutuhan 
tenaga setingkat mandor.

“Prasyarat nilai ijazah SLTA rerata tu-
juh itu seolah kendala bagi banyak putra 
desa setempat yang berminat. Akibatnya 
justru lebih banyak anak kota yang ikut tes 
dan belum tentu betah bekerja di hutan saat 
sudah kami terima,” ungkap Ema Ismariana 
melontarkan suara kritik.

Ia berharap, agar ke depan ada koreksi 
atas kebijakan rekrutmen tersebut. “Seyo-

gyanya cukuplah merekrut tenaga muda 
yang memang punya dedikasi, walaupun 
mungkin nilai ijazahnya kurang dari rata-
rata tujuh,” usulannya.

Rp 30 M Setahun
Akibat laju deforestasi bertahun laman-

ya, kini daerah KPH Semarang tergolong 
wilayah minus pendapatan. “Saat ini kisa-
ran angka minusnya mencapai antara Rp6 
sampai Rp7 milyar setiap tahun,” kata Ke-
pala Biro Keuangan Perhutani Divisi Re-
gional (Divre) Jateng, Drs.Yulistyo Ananta, 
MM, yang hadir pada acara “Gathering” 
Karyawan KPH Semarang di Tlogo, me-
wakili Kepala Divre, SS Wibowo.

Dikatakan, selama beberapa tahun ter-
akhir, untuk kelangsungan pengelolaan ka-
wasan hutannya di wilayah KPH Semarang, 
Perum Perhutani telah mengeluarkan biaya 
yang nilainya berkisar antara Rp28 Milyar 
sampai Rp30 Milyar per tahunnya.

Namun demikian, mewakili jajaran 
pimpinan Perhutani, Yulistyo Ananta me-
nyampaikan penghargaan dan ucapan teri-
makasih kepada segenap pekerjanya di 
KPH Semarang, atas kesuksesan melam-
paui target tebangan kayu jati dalam tahun 
produksi 2014 lalu.

“Bagaimanapun, ada nilai kontribusi 
produksi dari hasil tebangan kayu jati KPH 
Semarang. Dari total keuntungan Perum 
Perhutani senilai Rp207 M, diantaranya ter-
catat Rp14,7 M laba di Divre Jateng. Satu-
satunya Divre yang dapat membukukan 
laba,” paparnya bangga.

Hanya saja, ia tetap mengingatkan agar 
kabar baik tersebut menjadi penambah se-
mangat segenap pekerja Divre Jateng, khu-
susnya di wilayah KPH Semarang, supaya 
semakin giat memulihkan nilai asset ka-
wasan hutannya, guna kelanjutan usaha 
Perum Perhutani sepanjang masa  ke de-
pan.  Sugayo Jawama

KPH Semarang Kekurangan 48 Tenaga Mandor

tersebut, juga telah diperiksa oleh Tim dari 
UGM, yang kemudian memberi nilai baik 
dari segi prosentase serta kualitas pertum-
buhannya,” kata Asep Jauhari. 

Selain itu masih ada catatan positif lagi 
dari BKPH Tempuran, yaitu ketepatan waktu 
penyelesaian pekerjaan tebangan di petak 
84 H yang dalam dua minggu dapat disele-
saikan tanpa gangguan berarti. 

“Keberhasilan ini tiada lain berkat  pros-
es komunikasi sosial yang baik, sesama 
karyawan Perhutani, pekerja tanaman ser-
ta dengan segenap unsur masyarakat desa 
sekitar kawasan hutan,” paparnya.

Ditambahkan Kasi Pengelolaan SDH 
KPH Semarang, Kurnia Dewi, para peraih 
predikat terbaik, yakni: Mandor Tanam Ter-
baik I, Sudarto; Terbaik II, Supriyadi; Hara-
pan II, Djasmadi. BKPH Terbaik, Tempuran; 
KRPH Terbaik, Anggun Afi f; Polmob Terbaik 
Wilayah Timur, Purwanto; Wilayah Barat, 
Rudi Wahyudi. Staf Terbaik Bidang PSDH, 
Tutmini; Terbaik Bidang Tata Usaha, Eko 
Adi S.  

Sugayo Jawama

pa  memperhatikan  tanaman  pokok kehu-
tanan. Dampak  tanaman hutan   ikut mati,” 
ungkapnya. 

Perihal ini Basuki pernah mendapa-
ti langsung saat berada di Petak 30 RPH 
Sukoharjo masuk pemerintahan Desa  Su-
koharjo, Kec.Bancar. Kerbau-kerbau dari 
Desa Dingil yang  sengaja diliarkan oleh 
Pemiliknya masuk ke hutan. Kemudian nye-
lonong ke areal tanaman palawija di lahan 
pertanian milik Perhutani. 

“Dampaknya tanaman hutan yang masih 
muda menjadi jelek hingga gagal dipanen 
bahkan dapat membuat terjadi pemadatan  
tanah. Petani Hutan atau Pesanggem rata-
rata meraskan gagal Panen. Kejadian ini 
juga terjadi pada  malam hari  kerbau-ker-

bau itu masuk langsung ke lahan garapan  
yang sudah ditanami polowijo,” paparnya di 
depan tamu Dewan dari Tuban itu. 

Dalam sambutannya ia mengatakan 
bahwa saat ini KPH Jatirogo tengah 
mengerjakan, Pembentukan Forkom LMDH 
Tingkat Kabupaten, Pembentukan Paguyu-
ban LMDH Tingkat  KPH dan tingkat BKPH 
sebagai media diskusi  dan  penyampaian  
aspirasi. 

Study Lapang Kader Motivator dan Pen-
gurus LMDH untuk pengembangan usaha 
Produktif  serta Pendirian Koperasi LMDH 
bekerja sama dengan SKPD tingkat Kabu-
paten, Bakorwil maupun  Propinsi. 

Kom. Jtr/Ev-SR

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Reskrim Polsek Lengkong bersama Pol-

hut Mobil Perhutani KPH Jombang mengha-
dang gerombolan pencuri kayu hutan ber-
motor, pada 25 April 2015, pukul 18.30 di 
Dsn Sendanggogor. Rombongan pencuri 
kayu bermotor masing masing membawa 
dua sampai tiga batang kayu dalam bon-
cengan motor mereka. 

Tapi sayang, tindakan penghadangan 
ini diketahui oleh kawanan pencuri dan 
mereka berhasil melarikan diri dengan me-
ninggalkan motor dan hasil curiannya di ten-
gah jalan.

Petugas hanya berhasil mengamankan 
barang bukti berupa kayu jati persegi se-
banyak 17 batang diperkirakan 0,6167 M3 

dan 6 sepeda motor sebagai alat angkut. 
Sejauh ini Reskrim Polsek Lengkong 

yang dipimpin oleh Iptu Sabarudin selaku 
Kanit Reskrim, melakukan pengejaran dan 
penyelidikan terhadap pelaku pencurian 
kayu jati tersebut. Sebagai langkah tegas 
dilakukan penyelidikan dan akan dilakukan 
penangkapan terhadap pelaku yang melar-
ikan diri. Seperti yang diungkapkan Danru 
Polhut Mobil Perhutani Jombang, Supono 
usai penghadangan tersebut, sangat perlu 
menjalin keharmonisan antara Polhut dan 
Polri sampai pada jajaran terbawah di la-
pangan guna pengamanan mawasan hu-
tan serta memberikan sosialisasi dan sim-
pati masyarakat terhadap seluruh jajaran 
aparat. Kom.Jbg/Arief Bidj’s

Patgab Amankan Kayu Curian

Administratur/KKPH Semarang, Ema Is-
mariana.
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SEPUTAR KPH SEPUTAR KPH

Job Training Pemeliharaan
KPH SARADAN DIVRE JATIM
Mengakhiri bulan April KPH Saradan mengadakan Job Training 

Pemeliharaan Tahun 2015 di petak 132 RPH Notopuro BKPH Noto-
puro KPH Saradan, tepatnya pada 29 April 2015. Kegiatan tersebut 
bertujuan untuk me-refresh kembali petunjuk pelaksanaan peker-
jaan pemeliharaan kepada mandor RKP/RKPm di lapangan agar 
tidak terjadi kesalahan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan 
dilapangan, baik fi sik maupun pada administrasinya.

Pada materi pertama tentang pemeliharaan  disampaikan 
Kasi PSDH KPH Saradan Pujo Riyanto, S Hut, dijelaskan tentang 
bagaimana cara membuat PCP dan Tunjuk Tolet yang benar, mu-
lai dari menentukan blok sampai pembuatan petak coba penjaran-
gan (PCP). Dikesempatan berikutnya disampaikan materi tentang 
penggunaan GPS oleh Baidowi dari kantor SPH II Madiun, dijelas-
kan bagaimana cara menentukan titik koordinat, mengukur luas 
dan cara menggunakan kompas.

Selesai penyampaian materi dilanjutkan praktek pembuatan 
Petak Coba Penjarangan (PCP) dilapangan. Dari peserta yang 
hadir dibagi menjadi 3 (tiga) regu, masing-masing regu bertugas 
membuat PCP, kemudian dilanjutkan untuk mendiskusikan dan  
memaparkan dari hasil praktek pembuatan PCP tersebut pada fo-
rum job training pemeliharaan KPH Saradan 2015 di BKPH Noto-
puro.

Kom. Saradan/warno

Sosialisasi  Tatacara 
Pengisian Opeksis

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Sesuai Kpts Direksi No 007/ Kpts/Dir/ 2014 tentang Struktur Or-

ganisasi Perum Perhutani untuk Unit Kerja  Deputi Dir Pengenda-
lian Peningkatan Kinerja (PPK) dibawah langsung Direktur Utama 
dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama  telah 
melakukan sosialisasi  tentang tatacara pengisian Opeksis di KPH 
Bojonegoro  (29/04). 

Dalam hal ini Kepala Biro Pengendalian dan Peningkatan Kiner-
ja (PPK) Ir.M.Iskak, bersama Sony KSS PPK telah menyampaikan  
beberapa tata cara pengisian opeksis on line yang benar.

Dalam penyampainya Karo PPK,  Ir Iskak mengatakan bahwa 
pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang pent-
ing diantara fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, 
pengorganisasian, staffi ng koordinasi dan monev.

Perencanaan merupakan proses formal penyusunan tujuan dan 
sasaran, strategi, standart dan alokasi sumber daya,  sementara 
pengendalian membantu memastikan bahwa keputusan,tindakan 
dan hasil sesuai (konsisten) dengan rencana tersebut dan aturan 
yang berlaku.

Peran Deputi Direktur PPK dan jajarannya harus dapat berperan 
selain sebagai pengendali , evaluator dan korektor akan tetapi juga 
sebagai penyelaras atau harmoni antar kegiatan pada unit kerja 
yang ada serta akselerator atau katalisator.

Dalam pengisian format opeksis yang benar maka semua 
bidang pekerjaan akan termonitor secara sistimatis.

 Administratur/KKPH Bojonegoro, Ir Erwin MM berharap 
rencana tindak lanjut dari penyampaian Kepala Biro PPK dapat 
segera dilaksanakan dan tidak ada lagi kesalahan dalam mengisi 
opeksis tiap triwulan sehingga dalam pemantauan kinerja KPH 
Bojonegoro dengan mudah dapat diidentifi kasi sedini mungkin dan 
dalam mengambail langkah kebijakan tepat sasaran. 

Sosialisai spengisian opeksis Idi Aula KPH Bojonegoro tersebut 
diatas dihadiri segenap Wakil ADM, Kasi PSDH , Segenap Asperdan 
KSS sederajad, KRPH dan Kaur sederajat kurang lebih 75 orang. 

Kom.Bjn/Mkm

Bantu Korban Longsor
KPH BANDUNG SELATAN  DIVRE JANTEN
KPH Bandung Selatan dengan programnya Perhutani Peduli  

memberikan bantuan berupa makanan  mei instan  serta  makanan 

ringan   dan   perlengkapan balita kepada korban bencana longsor.
Musibah alam ini menimpa  kampung Cinangsi  desa Karang 

Tanjung  Kec.Cililin Kab Bandung Barat, kamis (2/4/2015), sekitar 
pukul 08.00 WIB.   Sebanyak    61 rumah mengalami kerusakan, 
sedangkan yang mengalami rusak berat sebanyak 9 unit dengan   
kondisi tertimbun  tanah dan  1 mushola. Peristiwa  ini tidak memak-
an  korban jiwa,  na mun   2 orang megalami luka-  luka.  Mereka  
sudah di bawa ke RS terdekat.

Untuk mengantisipasi longsor susulan, warga diungsikan  di 
SDN Karangtanjung.  Bencana ini  terjadi di luar kawasan hutan. 

Kom.Bds/Isep 

Serahkan Sharing Produksi 2013
KPH BANYUWAGI SELATAN DIVRE JATIM
Bertempat aula Perhutani Benculuk KPH Banyuwangi Se-

latan, Kasi PSDH KPH Banyuwangi Selatan Ir. Ririt Budi Sasyo-
no, MP mewakili Administratur Perhutani Banyuwangi Selatan me-
nyerahkan Dana Sharing Produksi untuk tahun 2013 sebesar Rp 

414.056.178 kepada 15 LMDH. Rinciannya Rp 341.654.096 dana 
sharing produksi kayu untuk 15 LMDH dan Rp 72.402.082 meru-
pakan dana sharing non kayu ( Getah pinus) untuk 1 LMDH pada 
30 April 2015.

Acara Penyerahan sharing yang dihadiri pejabat dari 5 Keca-
matan, 15 Kades, 15 LMDH dan jajaran Perhutani KPH Banyu-
wangi Selatan. Camat Siliragung, Didik Suharsono pada kesem-
patan itu menyampaikan terima kasih kepada Perhutani atas kon-
tribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 
PHBM,         

” Terimakasih Perhutani atas diikutsertakan masyarakat dalam 
pengelolaan hutan yang berdampak pada meningkatnya kese-
jahteraan MDH, dan kepada LMDH ayo kita jaga dan optimalkan 
potensi SDH yang sangat baik ini,” ujarnya.

KSS PHBM dan Binling KPH Banyuwangi Selatan, Mucklisin 
mengatakan penyerahan dana sharing tersebut merupakan perwu-
judan nyata dari kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dan diharapkan agar  LMDH dan Perhutani tetap menjaga 

tata hubungan yang 
sinergi. 

Pembangunan 
kehutanan melalui 
PHBM telah mem-
buahkan hasil, di-
mana Perhutani 
telah menyerahkan 
sharing Produksi 
kepada LMDH den-
gan rincian perta-
hun mulai 2006 s/d 
2013 adalah pada 
tahun 2006 sebesar 

Rp 1,7 juta, 2007 sebesar Rp 175 juta, 2008 sebesar Rp 120 juta, 
2009 Rp 131,7 juta  2010 sebesar Rp 90,732. juta, 2011 Rp 175 juta 
2012 sebesar Rp 346,6 juta dan 2013 sebesar Rp 414 juta. 

Kom.Bwi S/Didik N

Bantuan Pupuk Cair 
KPH MOJOKERTO DIVRE JAWA TIMUR 
Perum Perhutani KPH Mojokerto dan sekitarnya (KPH Jom-

bang, KPH Kediri, KPH Blitar dan KPH Nganjuk) akhir-akhir ini 
telah digelontor bantuan pupuk hayati majemuk cair “PEOCE” oleh 
PT Energi Usaha Nusantara (Enero) untuk meningkatkan kesub-
uran tanah.

Bantuan gratis tersebut karena banyaknya produk hasil pen-
golahan vinasse yang menghasilkan bio ethanol menggunakan 
bakteri/mikroba dimana sisi lain menghasilkan pupuk hayati maje-
muk cair yang melimpah.

Ujicoba penggunaan pupuk hayati majemuk cair di rayon III ini 
telah direkomendasikan Kepala Biro Pembinaan SDH Divisi Re-
gional Jawa Timur, Kristomo di hadapan Administratur se-rayon tiga 
dalam tinjau lapangan dan diskusi lapang bersama administrator 
se-rayon III (Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk dan Blitar) dan 
jajaran Direksi PT Enero.

Selain kesuburan tanah, kegunaan pupuk cair “PEOCE” dapat 
menambah sifat kimia tanah lebih baik, sifat fi sik tanah menjadi 
gembur dan menstabilkan PH tanah. Peoce juga menghasilkan zat 
perangsang tumbuh (ZPT) yang penting untuk tanaman. 

Direktur Utama PT Enero, Misbahul Huda mengatakan; pada 
lahan marginal “Peoce” mampu menahan kehilangan air sehingga 
tanaman tetap hijau dan pada lahan hutan dapat memperbaiki sifat 
fi sik tanah menjadi gembur secara biologi pertumbuhan akar verti-
cal lebih baik.

Kristomo menandaskan; pupuk hayati majemuk cair dapat diap-
likasikan di kawasan hutan dengan segala dampak positifnya. Apa-

lagi langkah ini non budgeter dan  merupakan kepedulian PT Enero 
terhadap hutan dan kehutanan yang dikelola Perhutani.

Kom.Mjkt/Eko Eswe

Ajak Wartawan Kenali Hutan
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Belum lama ini, rombongan para jurnalis di wilayah Bondowoso 

dan Situbondo diajak menjelajah kawasan hutan Bondowoso. Para 
insan media televisi dan cetak ini larut dalam keakraban dengan 
petugas Perhutani yang mendampingi. Tidak tampak raut wajah le-
lah meskipun mereka harus berjalan cukup jauh untuk sampai ke 
petak hutan yang dituju. Selain mengeksplorasi tanaman kehutan-
an, para jurnalis juga berkesempatan mendokumentasikan proses 
sadap getah.

Jalan-jalan menjelajah dan mengenali hutan yang dinamakan 
“Press Tour” ini diselenggarakan dalam rangka membangun keber-
samaan KPH Bondowoso dengan para insan media. Dalam acara 
tersebut para insan media mendapatkan informasi seputar keg-
iatan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber daya hutan mulai 
dari pembuatan persemaian, penanaman, tebangan dan kegiatan 
sadapan.

Para peserta sangat antusias dalam mengikuti penjelasan yang 
disampaikan oleh Wakil Administratur Situbondo, Drs. Moh. Ajib, 
S.Hut, MM tentang mekanisme kerja yang dilakukan petugas Per-
hutani dalam rangka menjaga dan mengelola kawasan hutan. Di-
harapkan melalui kegiatan ini para jurnalis juga ikut mengenalkan 
produk-produk Perhutani kepada masyarakat baik kayu maupun 
non kayu. 

Kom.Bdo/Veni.
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KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Direktur PSDH, Heru Siswanto selama dua hari berada di KPH 

Banyumas Barat untuk melakukan pembinaan karyawan dan melihat 
kegiatan  petani tambak di kawasan hutan Cilacap yang dikelola LMDH 
Rawakuna Desa Kutawaru kecamatan Cilacap tengah. Dalam peninjau-
an tersebut didampingi langsung Administratur/KKPH Banyumas Barat Ir. 
Setiawan,MM.

Dalam arahannya di depan masyarakat Desa Kutawaru Heru men-
egaskan bahwa  dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu ke-
daulatan Pangan tidak hanya harus berkutat pada tanaman padi dan jag-
ung saja, tapi juga harus melihat kondisi alam setempat.

“ Seperti di Desa Kutawaru ini karena wilayahnya dikelilingi laut maka 
yang cocok adalah budidaya ikan. Tentunya program ini akan berhasil jika 
ada kerjasama yang baik  antara Perhutani dengan stakeholder dan harus 
ada pengawalan bersama tentang dalam implementasinya,” kata Heru.

Sementara itu, Kades Kutawaru, Narso menyampaikan bahwa selama 
ini program dari Perhutani sangatlah dirasakan manfaatnya bagi masyara-
kat Kutawaru. Diantaranya adalah tanaman Kayu Putih dan didirkannya 
pabrik pengolahan minyak kayu putih yang sangat mebuka lapangan pe-

Direktur PSDH  didampingi Administratur dan Asper 
Rawa Timur bersama Kades Kutawaru Narso  tinjau lokasi 
budi daya ikan kerapu.

Oleh : Dr. Corryanti 
Puslitbang Perhutani

Pengantar
Tulisan ini tidak bermaksud memband-

ingkan antara bajos dan setek, namun pen-
ulis terinspirasi dari obrolan di lapangan ten-
tang pengertian antara bajos maupun setek. 
Di kesempatan lain, di suatu pameran saya 
menjelaskan tentang produk setek pucuk, 
sang pejabat Perhutani kala itu langsung 
menyebutnya sebagai bajos. Siapa yang ti-
dak mengenal bajos dalam kurun waktu se-
tahun belakangan ini, boleh dianggap terting-
gal berita terkini. Istilah bajos juga tersebut 
oleh Direktur Utama Perum Perhutani saat 
acara Rapat Kerja di Bandung, belum lama 

ini. Sayangnya bajos dikenal tapi tidak di-
mengerti. Benarkah bajos adalah setek, atau 
setek adalah bajos ?

Bajos dan setek
Dalam dunia kultur, memperbanyak bibit 

tanaman dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu dengan memanfaatkan biji (benih) atau 
menggunakan bagian tanaman (pucuk, rant-
ing, batang, akar, dan sebagainya).  Meng-
gunakan biji untuk memperbanyak tanaman 
diakui akan menghasilkan generasi yang 
fivety-fivety menuruni tetua jantan atau beti-
nanya. Sementara, menggunakan bagian 
tanaman untuk perbanyakan diyakini akan 
menghasilkan turunan yang mewarisi penuh 
sifat indukannya. Perbanyakan pertama dise-
but dengan cara generatif, dan yang kedua 
disebut vegetatif. Dalam dunia pemuliaan 
kedua cara ini memiliki kepentingan yang se-
tara dengan tujuan yang berbeda-beda.

Meyakini cara vegetatif dapat mewa-
risi sifat indukannya, para pengultur tana-
man mengandalkan cara ini menimbang sisi 
positip yang dimiliki, seperti tidak menunggu 
waktu berbuah, memungkinkan produksi ma-
sal, keseragaman (homogenitas) hasil, dan 
kualitas bibit terjamin. Cara vegetatif ini ban-
yak ragamnya, seperti setek, cangkok, sam-
bungan (okulasi), tempelan (bud grafting), 
kultur jaringan (tissue culture) dan seterus-
nya.

Apa itu bajos? Bajos dikenal di sebagian 
lingkungan Perhutani 1-2 tahun belakangan 
ini. Nama bajos saya asumsikan sebagai 
nama produk, bukan cara membibitkan, 

kenyataannya bajos memang bukan (baca: 
belum?) termasuk kata dalam Bahasa Indo-
nesia. Proses bajos dimulai dari menguliti 
bagian cabang atau batang yang dipilih, ke-
mudian dibiarkan beberapa lama, bila sudah 
tumbuh kalus atau akar semu, maka siap un-
tuk ditanam di lapangan. Dalam perkemban-
gan, bajos dilakukan dengan menguliti kulit 
cabang yang dipilih, kemudian diberi media 
dan dibungkus beberapa lama, bila akar su-
dah tumbuh maka siap dipotong dan ditanam 
di lapangan. Cara ini disebut-sebut lebih ber-
hasil. Melihat proses tersebut, bajos sama 
dengan mencangkok tanaman. Ada pun ter-
dapat perbedaan dalam memberi kadar hor-
mon, komposisi media, lama membungkus, 
dan seterusnya, maka cara ini dapat dinamai 
dengan cangkok-bajos; atau cangkok-X; atau 
cangkok-Y, dan seterusnya.

Setek (stick) adalah cara memanfaatkan 
bagian tanaman untuk membibitkan tana-
man. Melalui lingkungan tumbuh yang dikon-
disikan, setek berkembang berakar dan ber-
tunas, hingga siap ditanam di lapangan. Me-
dia tanam dan lingkungan sekitar menjadi 
faktor penting untuk mendukung keberhasi-
lan setek, karena itu layaknya membibitkan 
dengan biji, setek pun memakan waktu yang 
lama di persemaian sebelum ditanam ke la-
pangan. Untuk pinus sebagai contoh, paling 
tidak 8 bulan bibit asal setek siap untuk diba-
wa-tanam ke lapangan. 

Pinus dan setek pucuk 
Berbicara pinus dan setek, hemat penulis 

sama pentingnya, berkenaan dengan  target 

Lain Bajos, Lain Setek ... !

KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
 Sasaran program pengembangan kayu 

putih dapat dicapai sesuai harapan apabila 
kayu putih dikelola sebagaimana mestinya 
mulai dari perbenihan, persemaian, tanaman, 
pemeliharaan, produksi Minyak Kayu Putih 
(MKP) dan pengamanannya. Sehingga salah 
satu hal penting dalam kegiatan pengelolaan  
kayu putih adalah pembuatan persemaian. 

Untuk itu Perum Perhutani Divre Janten 
melaksanakan pelatihan  untuk  peningkatan 
skill dan kinerja teknis lapangan persemaian 
kayu putih di lokasi persemaian  petak 81 RPH 
Bantarpanjang BKPH Ciledug KPH Kuningan 
(17-18/03) lalu.

Kasi Tanaman dan  Hutan Rakyat  Drive 
Jawa Barat dan Banten,  Rusliadi, S.Hut 
menjelaskan kegiatan ini adalah untuk mem-
berikan acuan dan pengertian yang sama 
bagi petugas di lapangan seluruh jajaran Pe-

rum Perhutani dalam melaksanakan pembua-
tan persemaian kayu putih secara generatif.  
Tujuannya untuk menyeragamkan  pelaksa-
naan pembuatan persemaian yang efektif dan 
efisien, serta menghasilkan bibit kayu putih 
yang berkualitas dengan jumlah yang cukup 
dan sesuai tata waktu.

“Total target  tanaman  Drive Jawa Barat  
dan Banten    2015 sebanyak 33.329.729 
plances. Terdiri dari   JPP 3.098.431 planc-
es, pinus 1.885.229 plances,  kayu pu-
tih  17.095.020 plances  dan  rimba lain   
14.349.193 plances.  Sisa bibit  2014 diper-
hitungkan sebagai persediaan untuk tanaman 
awal tahun 2015 dan perbaikan tanaman Ta-
hun 2013 – 2014, “ jelasnya.

Kasi Pemeliharaan Drive Jawa Barat dan 
Banten, Ir  Imam Susetiadi mengharapkan 
agar tanaman kayu putih dapat dikembang-
kan di Jawa Barat. 

Tanaman setek pucuk  pinus umur 16 
bulan, bertumbuh dua kali lipat dari bibit 
awal. 

Perhutani ke depan menanami lahan pen-
gusahaan pinus (renovasi atau perluasan) 
dengan bibit pinus yang terbaik atau unggul.  
Upaya membibitkan pinus melalui setek di 
kalangan peneliti Puslitbang mulai dirintis di 
tahun 2007, dilanjutkan dengan memulainya 
lebih serius sesuai dengan kaidah penelitian 
di tahun 2011 sampai dengan sekarang.   

Sekalipun setek diakui sebagai cara pem-
bibitan yang lebih efektif dan efisien daripa-
da membibitkan benih, namun pembibitan 
cara ini harus mengedepankan faktor-fak-
tor utama sehingga setek berhasil dan siap 
ditanam di lapangan. Bila proses perakaran 
sudah dapat dilewati, maka dapat dijamin 
bibit setek akan berkembang sampai siap ta-
nam; proses perakaran ini mulai dapat  dili-
hat munculnya akar pada usia setek dua 
bulan, dan dapat ditunggu hingga 4-6 bulan 
sampai semua setek berakar. Media tanam 
top soil dan arang sekam (1:1) didapati se-
bagai media terbaik untuk menanam setek 
pucuk pinus. Media ini harus didukung den-
gan karakter kimiawi dan fisik tanah yang 
dikehendaki, antara lain pH netral, mengikat 
air dan  porositas yang terjaga. Hormon pen-
gatur tumbuh digunakan IBA dengan konsen-
trasi 1.000 ppm (belakangan waktu, ini tidak 
boleh digunakan lagi karena mengandung 
B3, oleh karena itu dapat diganti misalnya 
dengan NAA, rootone F atau hormon alami 
lain mengandung auksin, seperti cecahan 
bawang merah, dan sebagainya, namun ma-
sih perlu pengujian lanjut). 

Memilih bahan setek disarankan dari 
tanaman muda yang sehat, yaitu yang ma-
sih masih memiliki jaringan yang bertumbuh. 
Rahmawati (2011) membatasi tanaman usia 
dibawah 6 tahun baik digunakan pucuknya 
sebagai materi setek. Semakin muda tana-
man sebagai sumber materi pucuk, maka 

semakin tinggi harapan keberhasilan setek 
pucuk; pengalaman menunjukkan materi 
pucuk asal tanaman umur 6 tahun, 3 tahun 
dan 1 tahun menunjukkan keberhasilan setek 
sebesar berturut-turut 60%, 84% dan 96%. 
Menggunakan materi asal tanaman tua akan 
menyebabkan sulitnya setek berakar, karena 
tanaman asal tidak cukup menyediakan pro-
tein dan karbohidrat untuk menginisiasi akar 
(Cameron, 1969). Dengan demikian, faktor 
internal materi setek menjadi hal pokok yang 
harus ditimbang sekali pun dalam proses 
pembibitan setek selalu ada hormon stimu-
lan untuk perakaran dan pucuk (tunas) baru.  
Lingkungan tumbuh yang direkomendasikan 
adalah kelembaban dalam kisaran 70-95 % 
dengan intensitas cahaya 10.000-20.000 lux, 
dengan suhu optimum 20-30 oC.

Upaya yang menjanjikan
Bila teknis praktik sudah difahami, maka 

penyediaan sarana dan prasarana perlu dip-
ikirkan untuk mendukung pembibitan setek. 
Dengan bahan-bahan dan alat yang standar 
sebagaimana membibitkan tanaman, maka 
menurut Rahmawati (2011) untuk menghasil-
kan setek, katakan 10.000 bibit, paling tidak 
dibutuhkan biaya Rp. 4.500.000, atau biaya 
pembibitan dengan menimbang bahan dan 
alat saja seharga Rp 450 per bibit. Masih leb-
ih murah dibanding membuat setek jati den-
gan cara menghitung yang sama. 

Bahan utama yang dibutuhkan seperti 
media (arang sekam dan top soil), hormon 
pengatur tumbuh, wadah bibit (polybag), dan 
bahan pemeliharaan (fungisida dan pupuk). 
Alat-alat untuk mendukung pembibitan setek 
utamanya adalah alat penyiapan media (ay-
akan pasir, cangkul), alat menyetek (cutter 
dan pisaunya, karung, gunting setek, shading 
net, bambu) dan alat pemeliharaan  (gembor 

atu embrat, cangkul, selang air).
Pembibitan setek pucuk yang sudah dita-

nam di lapangan telah dirintis ditanam seluas 
1 hektar di wilayah KPH Jember, dan setelah 
ditanam sekitar 1,5 tahun kini rerata  tinggin-
ya mencapai 140 meter, dan ini bertumbuh 2 
kali lipat dari awal penanaman bibit. Upaya 

dan bukti kerja ini dapat  menjadi modal bagi 
perusahaan untuk menanam pinus dengan 
bibit unggul dan dengan cara yang menjan-
jikan. Semoga ! **

kerjaan dan cukup memberikan peng-
hasilan kepada para petani.

Sebagaimana disampaikan Direktur 
PSDH bahwa kebutuhaan minyak kayu 
putih secara nasional mencapai 1500 
ton dan baru terpenuhi kurang lebih 
300 ton, sehingga hal ini juga menjadi 
peluang bisnis besar dan menjanjikan 
bagi masyarakat Kutawaru. 

Sedang untuk untuk budidaya ikan 
(silvo fishery) Kades Kutawaru didam-
pingi penyuluh perikanan dari Pemkab 
Cilcap menyatakan kerjasama yang 
akan dilakukan oleh masyarakat desa 
Kutawaru adalah budidaya ikan kerapu 
yang bernilai ekonomi tinggi. Harga 
per kilogram mencapai Rp 80 - Rp100 
ribu.

Direncanakan pada bulan Mei ini 
sudah dilakukan penebaran benih ikan 
pada kolam seluas sekitar 5 ha yang 
berada di RPH Cilacap BKPH Rawa 
Timur.

Kom.Bmb/Muj_Ada

Dirut PSDH Sambangi Petani Tambak Pelatihan Persemaian Kayu Putih Stek Pucuk
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“ Kita harus mendukung di lapangan dari segi tanaman, pem-
biakan vegetatif, dan rendemen  supaya diperhatikan dan diprak-
tekkan di lapangan dan berhasil. Jangan sampai ada yang gagal,” 
tandasnya.

Pujo Suman-
toro,  narasumber 
dari Pusat Pene-
litian dan pengem-
bangan (Puslitbang) 
Cepu menjelaskan 
problem dan cara 
pengendalian hama 
penyakit pada budi-
daya tanaman kayu 
putih, hama rayap, 
daun kriting, dan 
daun Kuning. Pen-
galaman pengenda-

lian daun kuning keberhasilan pemulihannya dipengaruhi keadaan 
musim dan umur tanaman, untuk recovery tanaman, tanaman 
muda umur 2 tahun tidak memerlukan penambahan pemupukan. 
Untuk  dan tanaman umur 5 dan  7 tahun penambahan pupuk kan-
dang 3 kg/pohon. Kom.Kng/Dan

Polhut  Amankan Pencuri Kayu
KPH PURWAKARTA DIVRE JANTEN
Gangguan keamanan hutan  di KPH Purwakarta masih kerap 

terjadi. Jajaran petugas lapangan BKPH Sadang dan Polhut KPH 
Purwakarta berhasil menangkap seorang pencuri yang sedang 
membawa sepotong kayu jati yang dijadikan balok (18/4/)  dinihari.

“Tersangka bernama Oya  alias bin Samsudin, “ ucap Asper 
BKPH Sadang, Herdi Indrawan S.Hut bersama Danru Polhut KPH 
Purwakart, Ayi  M Ridwan di kantor KPH Purwakarta (21/4). 

“Dia merupakan TO jajaran Kam KPH Purwakarta,” tambah 
Danru Polhut KPH Purwakarta. 

Asper BKPH Sa-
dang mengungkap-
kan setelah ditelusruri 
kayu itu berasal dari 
petak  54 g RPH Ciba-
tu dan setelah dilaku-
kan pengecekan  dite-
mukan  4  tonggak jen-
is jati hilang.   Tersang-
ka yang berasal dari 
Kampung Cikadu desa 
Wanawali Kec.Cibatu 
Kab. Purwakarta ber-
sama barang bukti 
diamankan di Polsek 
Cibatu untuk diproses 
le bih lanjut. 

“Oya dijerat pasal  
50  ayat 3 huruf 2 UU 
N  41 tahun 199 ten-

tang Kehutanan,” jelas Ayi  M Ridwan. MU 

Pembinaan Oleh P2K Drivre Janten 
DALAM upaya meningkatkan kinerja karyawan Perhutani KPH 

Purwakarta, Biro Pengendalian dan Peningkatan Kinerja (P2K) 
Kantor Perhutani Drive Regional Jawa Barat dan Banten melaku-
kan pembinaan di KPH Purwakarta, selasa (20/4/2015). Kegiatan 
yang dipimpin langsung Kepala Biro P2 K Ir Sriyono dan dipandu 
langsung oleh Adm KPH Purwakarta, Ir Mulyadi MSc diikuti jajaran 

Asper, Kasi, dan Waka 
lingkup KPH Purwa-
karta.

Sriyono menekank-
an agar seluruh kary-
awan KPH Purwakarta 
melaksanakan tugas 
sesuai dengan tuntut-
an kinerja yang sudah 
ditetapkan perusaha-
an. Sehingga semua 
indicator key perfor-
mer index atau KPI 
dapat dipenuhi. 

“Pada akhirnya 
target ku alitatif dan 
kwantitatif perusahaan 
dapat tercapai sebagaimana yang terbaca dalam RKAP,” ujarnya.

Mulyadi mengatakan manajemen KPH Purwakarta sangat ter-
bantu dengan terselengaranya pembinaan ini. Di KPH Purwakarta 
belum ada timkhusus yang menangani masalah kinerja karyawan. 

“Selama ini ditangani oleh Kasi PSDH,” jelasnya.
MU 

Pemberdayaan Koperasi MDH
KPH SUKABUMI DIVRE JANTEN
Untuk mengembangkan perekonomian masyarakat desa seki-

tar hutan antar lembaga negara  akan bersinergi. Salah satunya  
membentuk atau pemberdayaan koperasi di desa sekitar hutan 
dengan melalui kegiatan ekonomi kreatif. Selain untuk meningkat-
kan taraf hidup masyarakat, juga mengalihkan kerawanan hutan. 
Untuk permodalan diharapkan ada kemudahan dari Kementerian 
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Demikian salah satu butir penting dari Lokakarya Nasional Fo-
rum Pembangunan Ekonomi Daerah disekitar hutan TNGP, yang  
diselenggarakan di  hotel  Agusta 8 April 2015. Dalam lokarya se-
lain hadiri Perhutani Sukabumi hadir dan sekaligus    mensponsori 
acara tersebut juga melibatkan Deputi Menko Perekonomian,  Ke-
mendagri, Deputi III Menteri Koperasi dan UKM,  Deputi Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Menteri BUMN, Deputi 
Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi, TNGP, TNGHS, Dishut 
Kabupaten Sukabumi, Pemda,  dan  OPD Kabupaten Sukabumi. 

Dalam kesempatan itu 
semua deputy berkomitmen 
terhadap pemberdayaan per-
ekonomian masyarakat desa.  
Dasar dari Kerjasama dalam 
pembangunan ekonomi ma-
syarakat sekitar hutan adalah 
PP No 85  Menteri  Kehutanan  
tahun 2014. Manfaat lain dari 
pemberdayaan masyarakat 
sekitar hutan adalah terjagan-
ya  zona inti hutan lindung dan 
hutan produksi terjaga untuk 
ketersediaan air dan pengem-
bangan potensi wisata.

Apalagi di Kabupaten  
Sukabumi dikembangkan sek-
tor wisata edukatif berupa geo 
park yang  yang harus dikun-
jungi oleh setiap instansi seb-
agai rasa kecintaan terhadap 
warisan budaya,  arkeologi,  
dan biodiversity. 

MU 

Gubernur Minta
Jalur Ciregol Direlokasi

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Seperti diberitakan bahwa jalan raya yang menghubungkan 

kota Tegal - Purwokerto terputus akibat longsor di Ciregol desa Ku-
tamendala kecamatan Tonjong Brebes pada 11 April 2015 lalu seki-
tar pukul 17.30 wib. Longsor itu mengakibatkan terputusnya jalur 
lalu lintas dari kedua arah. Lalu lintas  dialihkan lewat jalur alterna-
tif lewat desa Karangsawah-Purwodadi-Linggapura khusus untuk 
kendaraan kecil. Dan untuk kendaraan besar dialihkan lewat Para-
kan-Wonosobo-Banjarnegara-Purwokerto.

Pada Senin (13/4) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan pe-
jabat Pemprov Jateng beserta Kadivre Jateng Ir. SR Slamet Wi-
bowo dengan didampingi jajaran Muspida kabupaten Brebes serta 
Adminsitratur/KKPH Balapulang Isnin Soiban S.Hut, MM mengun-
jungi di lokasi longsor (13/4). 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur meminta kepada Dinas 
PU supaya penanganan darurat jalan Tegal – Purwokerto  di Ci-
regol dipercepat.

" Karena ini merupakan jalur vital bagi masyarakat Jawa Ten-
gah bagian selatan. Dan kedepan jalur ini sudah harus direlokasi, 
karena di kiri kanan jalur ini merupakan pertemuan dua anak sun-
gai, yaitu sungai Pedes dan sungai Glagah, sehingga rawan long-
sor," pinta Gubernur.

Menurut Gubernur untuk pembebasan lahan dibutuhkan Rp 60 
milyar dan untuk pembangunan fi sik jalan dibutuhkan Rp 95 milyar. 
Angka itu dikatakan lebih murah dibandingkan dengan mempertah-
ankan jalur Ciregol. Untuk itu ia meminta kepada Bupati Brebes, 
Idza Priyanti untuk membantu dalam hal pembebasan lahannya.

Dalam kesempatan yang sama Kadivre Jateng, Slamet Wibo-
wo mengatakan bahwa jalur di Ciregol yang ambles adalah tanah 
Perhutani yang berada di petak 127a RPH Tonjong, BKPH Pen-
garasan, KPH)Balapulang dan sebagian milik masyarakat. Jalan 
darurat yang dibuat sepanjang 280 meter dan lebar 11 meter. 

Kom.Blp/Djoko Nuswantoro

MoU Bidang Datun
BERTEMPAT di Kantor Kejaksaan Negeri Brebes, Perhutani 

KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat melakukan penan-

datanganani perjanjian kerjasama dengan Kejari Brebes untuk pe-
nyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Neg-
ara (DATUN). Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing 
Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban S.Hut, MM dan Adm/KKPH 
Pekalongan Barat,  Anton Fajar Agung S, S.Hut dengan Kepala Ke-
jaksaan Negeri Brebes, Shirley Sumuan, SH, MH.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Shirley ini meru-
pakan perjanjian perpanjangan, sebagaimana yang telah dilakukan 
pada 2014 tentang perjanjian yang sama. 

" Dan tujuan perjanjian ini adalah meningkatkan kualitas pence-
gahan, penanganan dan penyelesaian permasalahan Hukum Per-
data Tata Usaha Negara yang meliputi bantuan hukum, pertimban-
gan hukum dan tindakan hukum lainya kepada Perhutani," katan-
ya.

Untuk itu ia berharap kerjasama tersebut dapat diimplementasi-
kan di lapangan dan berlanjut secara berkesinambungan.

" Namun sebaik-baiknya kerjasama ini akan lebih baik apabila 
kita dapat mencegah terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan," 
imbuhnya.

Sementara Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban pada kesem-
patan itu menyampaikan  bahwa kerjasama tersebut adalah seb-
agai landasan kerjasama untuk penyelesaian masalah hukum di 
bidang perdata yang ada di lingkup Perhutani. Ia juga menyam-
paikan terima kasih kepada pihak Kejaksaan Negeri Brebes yang 
telah memberikan bantuan hukum terkait dengan permasalah-
an hukum  bidang perdata  yang ada di blok Kalenrembet dalam 
wilayah KPH Balapulang, yang saat ini sudah masuk pada tahap 
persidangan.Dan perkara-perkara lain di bidang kehutanan yang 
masuk wilayah kabupaten Brebes.

Senada disampaikan Adm/KKPH Pekalongan Barat, Anton 
Fajar Agung bahwa kerjasama di bidang perdata sangat diper-
lukan, karena Perhutani berkewajiban mengamankan asset-as-
set negara, yang tentunya sangat rentan dengan berbagai konfl ik 
dan permasalahan hukum, sehingga peran Kejaksaan dalam hal ini 
sangat diperlukan. 

Kom.Blp/ Djoko Nuswantoro

Rayakan HUT 
Bagi-Bagi Bibit Gratis

KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-54 Perum Perhutani KPH 

Banyumas Barat pada 11 April 2015  menggelar berbagai macam 
kegiatan. Diantaranya  melakukan aksi simpatik membagi-bagikan 

Adm KPH Purwakarta dan Karo P2K 
Drivre Jawa Barat dan Banten  Ir Sriyono.

Asper Sadang HerdiIndrawan, S.Hut 
bersama Danru Polhut KPH Purwakarta 
Ayi  M Ridwan.

Gubernur didampingi Kadivre Jateng meninjau lokasi longsor.
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bibit tanaman kepada masyarakat pada acara jalan sehat. Bib-
it dibagi-bagikan disepanjang jalur yang dilalui untuk jalan sehat 
tersebut.

Jalan sehat diikuti 500 peserta yang terdiri dari keluarga be-
sar Perhutani dan beberapa tamu undangan diantaranya dari BNI, 
BRI dan Bank BPD Jateng. Masing masing peserta membawa dua 
bibit tanaman yang disediakan panitia untuk dibagikan kepada ma-
syarakat dan mengajak masyarakat agar gemar menanam. Bibit 
yang dibagikan dibagikan antara lain jenis salam, matoa, dengon 
dan lain-lain.

Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan MM. dalam 
sambutannya menyampaikan khususnya kepada segenap kary-
awannya agar kinerja pada 2015 lebih ditingkatkan dari prstasi-
prestasi yang sudah dicapai saat ini. Diantaranya prestasi KPH 
Banyumas Barat ditingkat Direksi yaitu Asper/KBKPH Wanareja, 
Suratman Terbaik I Produksi getah tingkat Direksi, Daryono KRPH 
Kubang Kangkung Juara II Lomba Duta Rimba Best Reader Award 
2014 dan penilaian internal Audit PHPL-SVLK ranking teratas den-
gan nilai 90.90.

Selain berbagai kegiatan digelar dalam rangkaiannya kegiatan 
Administratur juga menyerahkan SKPT Peningkatan status dari Pe-
kerja Pelaksana  menjadi Pegawai Perhutani kepada 34 Karyawan  
dan beberapa Piagam Penghargaan kepada karyawan yang ber-
prestasi.

Kom.Bmb/Mujiono_Ada

Diskusi SDH
Dengan Fakhut UGM
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Bertempat di Baturraden Adventure Forest (BAF) pada 13 

April 2015 diselenggarakan  diskusi bersama Perhutani Banyumas 

Timur, Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarata dan Instansi terkait 
dengan topik bahasan  ‘ Konservasi Sumber Daya Hutan di berb-
agai bentuk pengelolaan kawasan di Banyumas Timur ‘.

Dalam diskusi yang dihadiri segenap dosen jurusan Konservasi 
Sumber Daya Hutan Fakultas Kehutanan UGM, dihadiri juga dari 
Dinas Kehutanan Kabupaten Banyumas, Paguyuban Masyarakat 
Pariwisata Baturaden (PMPB), Forum Rembug Kebun Raya Batur-
raden,  PT Palawi, Sekolah Alam Baturraden, Baturraden Adven-
ture Forest ( BAF), LMDH Wana Lestari Desa Karangsalam dan 
LMDH  Wana Karya Lestari Desa Kemutug Lor.

Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo dalam 
sambutannya memaparkan tentang gambaran umum potensi KPH 
Banyumas Timur dan menyampaikan ucapan terima kasih kepa-
da semua stakeholder yang telah mendukung dan berperan ser-
ta dalam menjaga kelestarian hutan, baik fl ora maupun fauna di 
wilayah hutan Baturraden dan sekitarnya.     

Sementara Dr. Mohammad Ali Imron selaku perwakilan dari 
Fakultas Kehutanan UGM menyampaikan rasa bangga dan men-
gucapkan terima kasih pada semua pihak yang begitu semangat 
tergabung dalam mendukung konservasi yang ada di hutan dan 
sekitarnya. Pihak Fakultas juga akan ikut mempromosikan potensi 
wisata alam yang berada di sekitar Baturraden, sehingga diharap-
kan Yogyakarta menjadi link dan pintu masuk wisatawan ke Batur-
raden. *

KESAMAPTAAN
Pembinaan dan latihan  kesamaptaan guna memberikan pema-

haman dan penyegaran akan tugas-tugas kepolisian hutan kepada 
KRPH, Polhuter  dan para  Mandor telah diselenggarakan  7 April 
2015.

Pembinaan dan latihan yang bertempat di BKPH Karangkobar 
KPH Banyumas Timur tersebut juga untuk meningkatkan profesion-
alisme sebagai rimbawan dalam melaksanakan tugas dilapangan. 
Rangkaian kegiatan diawali dengan teori tugas pokok dan fungsi 
keamanan hutan,  dilanjutkan latihan teknik dasar  beladiri oleh Pol-
res Banjarnegara.

Taufi k Hidayathurochman Asper/KBKPH Karangkobar mewaki-
li Adm/KKPH Banyumas Timur dalam sambutannya menyampai-
kan kegiatan ini sebagai tindak lanjut kerjasama Polri dan Perhu-
tani dalam meningkatkan sinergitas, keterpaduan dalam melak-
sanakan tugas secara preventif terhadap keamanan lingkungan 
dan menekan tingkat kejahatan hutan.

Selanjutnya diharapkan kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan 
setiap 3 bulan sekali sebagi wujud kemitraan Polri dan Perhutani. *

Kom.Bmt/Lita

Santunan Buat Janda Penyadap
SANTUNAN dari Asuransi Jiwa Sraya untuk ahli waris peny-

adap Alm.Tasnuri yang meninggal dunia pada 3 Pebruari 2015 

dalam usia 64 tahun, pada 14 April 2015 bertempat di Ruang Rapat 
Kantor KPH Banyumas Timur diserahkan.

Alm.Tasnuri adalah merupakan penyadap aktif yang sudah 
bekerja puluhan tahun di Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, 
tepatnya penyadap di Pt.16f dan 16 j RPH Karangreja BKPH Gu-
nung Slamet Timur.

Pagi itu seperti biasa Tasnuri sekitar pukul 06.00 wib pamit pada 
keluarga menuju lokasi sadapan di hutan tersebut untuk melaku-
kan  pembaharuan quare, setelah kurang lebih pukul 10.00 wib al-
marhum terlihat melanjutkan pekerjaan  menuju ke pt.16 j untuk 
melakukan pembaharuan quare  juga. Namun kurang lebih pukul 
12.00  wib Suhid  seorang warga desa setempat yang pada saat 
itu sedang mencari rumput secara tidak sengaja melihat Tasnuri 
tergeletak di lokasi sadapan. Kemudian Suhid memberitahu kepa-
da keluarga yang bersangkutan dan warga yang lain untuk melihat 
ke TKP ternyata Sdr.Tasnuri telah meninggal dunia.   

Santunan diberikan langsung dari pihak Asuransi Jiwa Sraya 
oleh Agus Susanto sebesar Rp10 juta yang  disaksikan Lucyarto  
Kasi Produksi non kayu Divre Jateng ,Jajaran manajemen KPH 
Banyumas Timur dan Surwan Asper/KBKPH Gunung Slamet Timur 
yang mana  santunan  diterima oleh Ny.Tasnuri didampingi kelu-
arga.

Pihak keluarga almarhum mengucapkan terima kasih pada Per-
hutani dan Asuransi Jiwa Sraya “  Alhamdulillah atas pemberian 
santunan ini, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih dan han-
ya bisa berdoa semoga Allah membalas dengan pahala yang ber-
limpah” ucapnya. 

Kom.Byt/Lita

Patgab Ringkus Pencuri Kayu
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Berkat kekompakan dan kesiapsiagaan petugas gabungan 

(Patgab) Kebonharjo berhasil meringkus seorang pencuri kayu Jati 
di hutan petak 98 b RPH Gato BKPH Tawaran pertengahan Maret 
lalu. Tersangka tertangkap tangan bernama Judi bin Kasmilan (38 
th), warga Dukuh Krajan Desa Soko Gunung Kecamatan Kenduru-
an Kabupaten Rembang.

Beberapa barang bukti diamankan petugas diantaranya satu 
batang kayu jati dengan ukuran 210 cm diameter 22 cm, 1 batang 
kayu jati dengan ukuran 210 x 16 x 16 cm, 1 bilah gergaji dan 1 bi-
lah parang. Akibat terjadinya tindak pidana pencurian kayu jati itu 
Perhutani mengalami kerugian jutaan rupiah.

Wakil Adm/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar BScF men-
gatakan bahwa sekecil apapun tindak pidana yang mengancam ke-
amanan hutan semaksimalnya ditangkal. 

“ Semestinya, pencegahan lebih baik dari pada penangkapan. 
Namun, dalam kondisi tertentu perhutani juga perlu adanya tinda-
kan hukum yang tegas  terhadap para perusak hutan,” katanya.

Penangkapan tersangka ini dapat menjadi pembelajaran bagi 
kita semua supaya lebih hati-hati dalam bekerja. Masyarakatpun 
sudah saatnya untuk berfi kir positif mengenai pentingnya menjaga 
keamanan dan kelestarian hutan demi tujuan bersama. Menjaga 
asset Negara berupa hutan tidak hanya menjadi tanggungjawab 
perhutani, namun termasuk masyarakat secara umum. Tidak keting-
galan semua institusi terkait, tambah Asep. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Pemanfaatan Limbah Kayu
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Serasa sulit menilai dan menggambarkan mengenai  manfaat 

hutan. Begitu besarnya kontribusi hutan bagi kelangsungan hidup 
manusia. Hampir tidak ada satupun yang tidak bermanfaat dari hu-
tan dengan segala keanekaragamannya. Termasuk, dalam hal ini 
apa yang disebut dengan limbah. Sekalipun limbah kalau berasal 
dari hutan pasti membawa manfaat bagi masyarakat.

Terlebih jika limbah tersebut dikelola oleh para ahli sesuai den-
gan peraturan yang menaungi . Dan akan lebih benar apabila 
manajemen perhutani juga memberikan pendampingan pada ma-
syarakat dalam pemanfaatan limbah berupa gembol kayu jati itu.

Adm Kebonharjo, Haris Triwahyunita, S.Hut. mengatakan (9/4), 
kepekaan Perhutani terhadap masyarakat sekitar hutan senantia-
sa mendapat perhatian. Termasuk anggota Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) yang mengambil limbah hutan harus diawasi 
supaya tidak melanggar aturan. Selain itu, Perhutani  juga mem-
berikan bimbingan  untuk suksesnya usaha produktif tersebut.

Sunarto, warga desa Wonokerto kecamatan Sale Rembang, 
merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat yang men-
golah limbah kayu (gembol) dari hutan wilayah Kebonharjo men-
jadi ukiran dalam bentuk meja, kursi dan berbagai perangkat rumah 
tangga lainnya. Dan omzet penjualannya mencapai jutaan rupiah. 
Pemuda kreatif  ini pun sebagai anggota Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Dharma Wana Raharja desa Wonokerto ke-
camatan Sale.

Ditangan dingin Sunarto inilah limbah kayu jati diolah men-
jadi ukiran menarik dan bernilai seni tinggi. Selain meja, kursi dan 
perabot rumah tangga lain, Sunarto piawai menyulap limbah kayu 
jati menjadi bermacam-macam souvenir sebagai pengisi sekaligus 
penghias ruangan anda. 

Kom.Kbh/Wiyoso
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Patroli Bareng Di RPH Banteng
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Jajaran Keamanan KPH Pekalongan Timur medio April kemar-

en mengadakan Patroli Gabungan di komplek Hutan Wanar petak 
65e RPH Banteng BKPH Bawang. Kegiatan Patroli tersebut diikuti 
oleh 30 anggota Polhut/Polter KPH Pekalongan Timur dan 30 per-
sonil Polsek Reban serta Polres Batang, Pabin Jagawana, Muspika 
Reban, Danru Polhutmob dan diikuti pula Kaur Hugra dan Kaur Ko-
munikasi Perusahaan.

Patroli Gabungan dipimpin langsung oleh Pabin Jagawana Ipda 
Jamaludin, seluruh peserta patroli berjalan kaki menempuh jarak 
sekitar 7 Km melewati kawasan hutan petak 65 e RPH Banteng 
BKPH Bawang yang berbatasan dengan tanah milik warga Desa 
Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Menurut Ipda Jamaludin, patroli gabungan yang melibatkan 
beberapa unsur dalam rangka patroli dialogis keamanan hutan, 
bahwa di lokasi hutan petak 65 e RPH Banteng diduga terdapat 
penggarapan liar oleh warga Kalisari. Dalam kesempatan terse-
but Ipda Jamaludin menghimbau kepada warga Desa Kalisari agar 
masayarakat tidak melakukan penggarapan liar di kawasan Hutan 
Negara dan turut serta mengamankan hutan. *

SK KENAIKANN STATUS
Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufi k, S.Hut, M.Si 

menyerahkan SK Pegawai Perhutani  kepada sejumlah 18 kary-
awan KPH Pekalongan Timur yang telah memenuhi persyaratan 
dan kreteria Peningkatan Status Pekerja Pelaksana (PP) menjadi 
Pegawai Perum Perhutani melalui jalur Reguler tahun 2015. Peny-
erahan dilakukan pada upacara peringatan HUT Perhutani ke-54 
akhir Maret 2015 lalu. Hms.Pkt/Tur

Rangkaian Tiga Kegiatan
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Di dalam rangka memperingati Hari Jadi Perum Perhutani ke 

54, sekaligus Hari Jadi Kabupaten Banyumas ke-433 dan Perin-
gatan Hari Kartini, Keluarga besar KPH Banyumas Timur menga-
dakan jalan sehat. Jalan sehat ini sekaligus melakukan “Aksi Peduli 
Lingkungan” dengan mengadakan kegiatan pemungutan sampah 
an-organik disepanjang jalan di kota Purwokerto yang dilalui dan 
melakukan pencabutan paku yang tertancap di pohon-pohon pen-
eduh.

Di garis fi nish, bagi peserta yang memperoleh sampah dan 
paku yang terbanyak memperoleh hadiah menarik yang diserah-
kan langsung Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwi-
bowo. Acara juga diisi lomba-lomba yang membangun jiwa korsa 
rimbawan KPH Banyumas Timur.

Dikatakan Wawan bahwa penggabungan peringatan tiga mo-

ment penting menjadi satu dalam rangka mewujudkan efi siensi, 
tetapi tanpa menghilangkan makna peringatan tersebut. Untuk itu 
Administratur mengajak segenap karyawan terus berkontribusi 
positif bagi kemajuan perusahaan serta berperan nyata dalam men-
dorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

Kom.Bmt/Lita

Pengajian Warnai Peringatan HUT
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Memperingati HUT Perhutani ke-54 di KPH Pekalongan Barat 

ini mungkin lain dari yang lain, yakni dikemas dalam kegiatan pen-
gajian. 

Dikatakan Administratur  dalam sambutannya bahwa KPH Pe-
kalongan Barat harus bisa unggul dalam segala bidang kegiatan, 
baik di bidang tanaman, produksi maupun keamanan. Untuk itu ha-
rus selalu berupaya berikhtiar disertai dengan do’a agar kedepan 
selalu terjadi perubahan yang positif bagi perusahaan sehingga Pe-
rum Perhutani menjadi Perusahaan yang unggul.

Sementara dalam tausyiahnya Habib Reza yang dihadirkan 
khusus diacara itu menyampaikan bahwa kegiatan Perhutani mulai 
dari tanaman sampai dengan kegiatan yang melibatkan masyara-
kat merupakan kegiatan yang  dapat menjadi ladang amal dan iba-
dah bagi karyawan Perhutani. Karena selalu memberikan manfaat 
bagi lingkungan sekitar.

“ Agar menjadi Perusahaan yang  unggul tentunya harus  selalu  
bekerja   keras atau berikhtiar di sertai dengan doa, sebagaimana 
Firman Alloh  dalam Alqur’an  surat Arro’du ayat : 11 yang artinya  
Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, se-
hingga kaum  itu merubahnya sendiri,” katanya.

Pada  kesempatan  tersebut sebagai tanda syukur Administratur/
KKPH Pekalongan Barat A. Fadjar  Agung Susetyo, S.Hut didam-
pingi   Wakil   Administratur /KSKPH,  Haris Setiana, Ssi Msi, Kasi 
PSDH Bagas Avianto, S.Hut, dan KTU Umar Fajar,SE melakukan 
pemotongan tumpeng.  Potongan diserahkan kepada Asper seb-
agai pelaksana di lapangan dan pemberian santunan berupa uang 
dan perlengkapan sekolah kepada 20 orang siswa dari 2 Panti Asu-
han yang ada di wilayah Pangkuan KPH Pekalongan Barat. 

Kom.Pkb/Sugiono

Bantuan untuk Korban Banjir
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan menyerahkan bantu-

an berupa mi instan, air minum dalam kemasan, buku tulis, ball-
point dan kue kering untuk bencana banjir bandang yang terjadi di 
wilayah Kecamatan Pituruh belum lama ini.

Administratur KPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno MM yang 
diwakili Wakil Administratur//KSKPH Kedu Selatan, Arif Fitri 
Saputra,S.Hut menyerahkan bantuan tersebut yang berasal dari 
.sumbangan jajaran karyawan dan karyawati Perum Perhutani 
KPH Kedu Selatan. 

Penyerahkan senilai Rp 6 juta secara simbolis bantuan bencana 
yang diterima oleh Kepala Desa Sawangan (4/4).

Yang disaksikan jajaran dari Muspika Kecamatan Pituruh, 
asisten Perhutani, Kepala Resor Pemangkuan Hutan (KRPH) 
Sawangan dan Kemiri. 

“Bantuan ini untuk sedikit meringankan beban penderitaan ma-
syarakat yang terkena musibah bencana,” kata Arif.

Menurut Arif, beberapa desa yang terkena  korban bencana 
banjir bandang ini  diantaranya Desa Sawangan, Desa Kaliglagah, 
Desa Kapiteran, Desa Kesawen, dan Desa Kedungbatur. 

Kom Kds/Agus

Reward KRPH Berprestasi
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Empat KRPH dari KPH Pekalongan Timur yang berprestasi 

mendapat penghargaan dari Kepala Divisi Regional Jawa Tengah 
yang penyerahannya dilakukan oleh Kepala Biro Produksi Divisi 
Regional Jawa Tengah, Ir Dwi Wicahyono, MBA pada acara Pem-
binaan Bidang Produksi tingkat KPH Pekalongan Timur  bertempat 
di petak 49 i RPH Kembanglangit BKPH Bandar (22/4). Pembinaan 
diikuti 80 orang peserta baik dari managemen, Asper, KRPH, KSS 
Perencanaan dan Mandor TP Getah.

Penghargaan KRPH berprestasi diberikan kepada empat orang 
KRPH yang produksinya melampui NPS (22,7 %) produksi getah 
pinus per-tanggal  9 April 2015 periode I April 2015. Mereka adalah 
Darmanto, KRPH Sodong BKPH Bandar tercapai : 37,34 %, Drajat 
Darmaji, KRPH Kembanglangit BKPH Bandar tercapai : 31,78 %, 
Ciptori KRPH Lebakbarang BKPH Karanganyar tercapai : 30,94 % 
dan Wagiono KRPH Tombo BKPH Bandar tercapai : 30,58 %

Karo Produksi Divre Jateng, Ir.Dwi Wicahyono dalam dalam 
amanatnya menyatakan sangat berbangga terhadap prestasi 
produksi getah pinus yang membeawa KPH Pekalongan Timur 
menempati  peringkat II Produksi Getah Pinus di Tingkat Divisi 
Regional Jawa Tengah. KPH Pekalongan Timur merupakan KPH 
penuh inovatif yaitu dapat memprduksi getah dengan mutu Super 
Premium melalui mesin penyaring getah yang bernama SUPIR 
HARTEG”. 

Selanjutnya Kepala Biro Produksi  didampingi  oleh Adminis-
tratur KPH Pekalongan Timur dan Wakil Administratur menyaksi-
kan peragaan mesin SUPIRHARTEG hasil karya inovasi Karyawan 
BKPH Bawang. 

Kom.Pkt/Tur

Suksekan Kedaulatan Pangan 
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Kehu-

tanan dan lain sebagainya saat ini didaulat pemerintah untuk ikut 
mensuksekan kedaulatan pangan nasional. Salah satunya adalah 
pemenfaatan lahan-lahan bawah tegakan hutan untuk ditanami 
berbagai komoditas yang dapat menghasilkan produksi pangan.

Administratur KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita S.Hut me-
lalui Kepala Sub Seksi PHBM, Murtopo mengatakan  bahwa Perhu-
tani KPH Kebonharjo turut mendukung program kedaulatan pangan 
yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. 
Kebonharjo berada di wilayah perbatasan mencakup tiga wilayah 
kabupaten, meliputi kabupaten Blora, kabupaten Tuban dan kabu-
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paten Rembang menyediakan lahan hutan seluas 861,7 ha.
“ Untuk kabupaten Blora terdapat 394 orang penggarap, kabu-

paten Rembang 886 orang penggarap dan kabupaten Tuban 493 
penggarap. Total sampai saat ini terdapat 1.773 orang penggarap 
dan tersebar di 142 petak hutan Kebonharjo,” jelas Murtopo (22/4).

Warga penggarap berasal dari kecamatan Bogorejo, Jiken (ka-
bupaten Blora), Jatirogo, Kenduruan (kabupaten Tuban) dan Sale, 
Sedan, Pancur, Pamotan, Sarang (kabupaten Rembang) turut 
menjadi bagian dalam keberhasilan kedaulatan pangan itu. Mereka 
menanam padi jenis gogo dan jagung. Jenis tanaman disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Meskipun perhutani Kebonharjo merupakan bagian dari keg-
iatan kedaulatan pangan, namun pada saat bersamaan juga diada-
kan pendampingan pada para penggarap. Masyarakat yang mena-
nam tanaman padi dan jagung harus mematuhi peraturan perusa-
haan. 

“ Pelaksanaan kedaulatan pangan di kawasan hutan dibuatkan 
Perjanjian Kerjasama yang berisi tentang hak dan kewajiban mas-
ing-masing pihak. Hal ini untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi 
permasalahan tenurial,” jelas Murtopo. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Audit SVLK Semuanya Memenuhi
KPH BLORA DIVRE JATENG
Audit sertifi kasi VLK yang dilkasanakan di Perum Perhuta-

ni KPH Blora dari 21 – 25 April 2015 merupakan audit surveil-
lance ke II oleh PT Equality Indonesia dengan Tim Auditor Agung 
Tofani,S.Hut sebagai Lead Auditor dan Ir.Aras Yugo serta Kiki Sri 
Rejeki,S.Hut sebagai anggota auditor.

Audit Legalitas Kayu dilakukan terhadap dokumen KPH yang 
terkena sampling dalam kurun waktu dua belas bulan terakhir yaitu 
bulan April 2014 sampai dengan Maret 2015, surveillance dilakukan 
berdasarkan standar Verikasi Legalitas Kayu dengan focus kepada 
indikator – indikator yang harus diperbaiki sesuai Corrective Action 
Requests ( CARs ) dan Observasi pada saat Verivikasi Awal.

Adapun maksud dan tujuan Audit Surveillance adalah untuk 
menilai efektifi tas serta konsistensi dari Perum Perhutani dalam 
menerapkan Sistem Legalitas Kayu ( SLK ) sesuai dengan Per-
aturan Dirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 yang dilakukan 
verifi kasi secara sistematik dan berulang sebagai dasar untuk 
memelihara validasi pernyataan kesesuaian dengan metode verifi -
kasi meliputi : 1. Telaah Dokumen yaitu Dokumen yang dimiliki Pe-
rum Perhutani berupa dokumen legalitas, dokumen Perencanaan, 
dokumen Realisasi Kegiatan dan dokumen yang bersifat Prosedur ( 
SOP ), 2. Wawancara, 3. Uji Petik / Observasi dan 4. Komporasi.

Kegiatan Verifi kasi Legalitas Kayu di Perum Perhutani KPH Blo-
ra seluruh indikator dan verifi er dilakukan verifi kasi yang meliputi 1. 

Kepastian areal dan hak pemanfaatan ( P1 ), 2. Memenuhi sistem 
dan prosedur penebangan yang sah ( P2 ), 3. Keabsahan perda-
gangan atau pemindah tanganan kayu bulat ( P3 ), 4. Pemenuhan 
aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan ( P4 
), 5. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

Audit lokasi sampel verifi kasi di Perum Perhutani KPH Blora 
meliputi dua BKPH yaitu BKPH Ngrangkang dengan sampel RPH 
Sambonganyar dan BKPH Ngawenombo dengan sampel RPH 
Bradag dan RPH Ngawenombo, serta TPK Banjarwaru dari hasil 
verifi kasi lokasi sampel tersebut maka Perum Perhutani KPH Blora 
Divisi Regional Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Dirjen Bina 
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 seluruh verifer 
yang dinilai semuanya memenuhi. 

Kom.Blr/Teguh

Atasi Kegagalan Stek Pucuk
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Jajaran Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat beberapa 

waktu yang lalu mengadakan Job Training Stek Pucuk di petak 46 
B RPH Dukuhtengah BKPH Bumijawa yang diikuti oleh Mandor Ta-
nam, Persemaian, KRPH sampai dengan Asper. 

Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Su-
setyo menyampaikan bahwa persemaian pinus sangat manja. 
Dalam perlakuan harus benar-benar ekstra, persemaian pada 
bulan ke-8 biasanya terkena karat daun. Dengan teknologi yang 
dikembangkan oleh Puslitbang Cepu, saat ini dapat dilakukan Stek 
pucuk dan Bajos untuk pinus.

Pemateri Job Training Stek Pucuk langsung dari Pusat Pene-

Mandor Saeno di petak 103 Tawaran, kawasan penyokong ger-
akan kedaulatan pangan.

litian Perum Perhutani Cepu, Dr Corriyanti yang juga sebagai Ke-
pala Biro di Puslit tersebut. Disampaikan Corry bahwa Stek Pucuk 
itu memanfaatkan lingkungan dan iklim. 

", Sebelum cara kita berhasil kita tidak boleh mengekpose. 
Pinus adalah andalan kedua setelah jati, pinus bergetah banyak 
(BCK)," katanya.

Lebih lanjut Corriyanti menambahkan bahwa hama dan penya-
kit tidak bisa dihindari HPT karena iklim yang terus berganti. Pinus 
perlu ada break true (terubusan baru) ini hanya refalisasi semua 
tanaman bisa di stek, pohon indukan bergetah banyak, pinus yang 
mampu berproduksi rata-rata 7 gram / 3 hari / panen.

Diakhir arahannya Corriyanti juga berharap nantinya KPH Pe-
kalongan Barat diharapkan bisa menjadi contoh di KPH Pinus. 

Kom.Pkb/UW

Ajak Masyarakat Sadar Hukum
SALAH satu cara untuk mengajak 

agar  masyarakat tahu dan sadar hu-
kum, dilakukan Sosialisasi hukum yang 
dikemas  dalam acara " Hari Bersaha-
bat Masyarakat". Acara diadakan pada 
17 April 2015 bertempat di Gedung 
olahraga Kec.Sirampog. Hadir pada 
acara tersebut  Kasatbinmas Polres 
Brebes, segenap Muspika Kec. Siram-
pog dan dari BKPH Paguyangan.

Adm/KKPH Pekalongan Barat, A 
Fadjar Agung Susetyo lewat Wahyudin 
Asper/KBKPH Paguya ngan mengajak 
Polisi untuk aktif berkomunikasi dengan 
masyarakat desa hutan agar masyara-
kat mengenal adanya hukum. Sehingga 
tercipta keamanan bersama dan adan-
ya kesadaran masyarakat untuk menja-
ga keamanan lingkungan setempat dan 
keamanan hutan. 

" Hutan adalah salah satu penahan 
sumber mata air  yang perlu  dijaga ke-

lestariannya, sedangkan kerusakan hutan di wilayah Paguya ngan 
sudah sangat parah yang disinyalir akibat adanya cukong yang 
memperdaya warga dengan memberikan pinjaman modal untuk 
menanam kentang, kobis dan jenis lainnya," ujar Wahyudin.

Untuk itu Wahyudin meminta masyarakat agar segera berhenti 
dan meninggalkan garapan di lahan hutan, karena Perhutani sudah 
Mou dengan Polri, Kejaksaan Negeri Brebes dan Tegal. Terhadap 
pelaku tindak pidana perusakan, penjarahan serta penggarapan la-
han hutan akan ditindak tegas tegas.

Sementara Kapolsek Sirampog iuga menghimbau kepada selu-
ruh masyarakat wilayah kecamatan Sirampog khususnya, dan ma-
syarakat Brebes pada umumnya, agar mulai saat ini tinggalkan dan 
berhenti menggarap lahan kawasan hutan. Apabila masih ada yang 
melakukan penggarapan lahan  karena hutan milik Negara maka 
sebagai aparat negara Polisi wajib melakukan tindakan sesuai den-
gan Undang-undang yang berlaku. 

Kom.Pkb/UW 

Pameran Batu Akik
dan Lomba Kicau Burung
KPH PEMALANG DIVRE AJTENG
Banyak cara yang dilakukan untuk memeriahkan suatu momen 

penting. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Perhutani Pema-
lang. Berturut-turut selama dua hari berlangsung pameran batu 
akik dan lomba kicau burung di gelar di kantor Perhutani Pema-
lang dalam rangka memeriahkan hari Ulang Tahun Perhutani ke-

54 Tahun. 
Adm/KKPHPemalang, Rukman Supriatna, S.Hut, MM selaku 

pencetus ide diadakannya pameran ini mengatakan bahwa untuk 
tahun 2015 peringatan hari ulang tahun Perhutani harus dilakukan 
secara eksklusif atau lain dari pada tahun sebelumnya. 

“ Paling tidak tahun ini momen peringatan harus ada makna 
penting buat masyarakat luas sekaligus ada misi dalam rangka 
memberikan wahana kepada masyarakat bahwa Perhutani tetap 
peduli terhadap lingkunangan publik. Sehingga publik tahu Perhu-
tani semata-mata tidak hanya mengurusi bisnis kehutanan saja tapi 
juga terhadap situasi yang berkembang dilingkungan masyarakat,” 
kata Rukman.

Untuk itu pada tanggal 25 dan 26 April 2015 secara bersamaan 
digelar pameran Batu Akik dan Lomba Kicau Burung dan mendapat 
perhatian besar dari masyarakat.

Anton Budi Santoso, Kepala Urusan Agraria Perhutani Pema-
lang selaku ketua penyelenggara menyampaikan informasi, untuk 
pameran batu akik Perhutani mengundang sekitar 100 pengusaha 
batu akik dari berbagai daerah selain dari Pemalang sekitarnya 
juga dari luar Pemalang.

Sementara untuk lomba kicau burung Perhutani Pemalang 
bekerja sama dengan PUMA BC Pemalang. Menurut Endang Pri-
yono, S.Hut,KSS PHBM Perhutani Pemalang yang ditunjuk sebagai 
penanggungjawab lomba kicau burung  menyampaikan bahwa jen-
is burung yang dipamerkan seperti murai batu, kacer, love bird, ke-
nari dan masih banyak jenis burung lainnya.

Guna mendukung kegiatan ini Perhutani Pemalang menggan-
deng Pemda Kab Pemalang yang memberikan apresiasi kepada 
Perhutani KPH Pemalang karena secara langsung membantu pro-
gam Pemda dalam meningkatkan citra Kabupaten Pemalang seb-
agai kota wisata dan budaya. Kom.Pml/Dodi

 Bantuan Pendidikan Direksi
KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Kepedulian Direksi Perhutani dalam dunia pendidikan sangat 

jelas. Yakni digulirkannya bantuan bina lingkungan untuk perbaikan 
gedung sekolah.

Pada 30 April 2015, KPH Pemalang dilakukan penyerahan ban-
tuan sebesar sebesar Rp 35 juta dan Kepala Sekolah TK Tunas 
Rimba III Kedungjati menerima bantuan sebesar Rp 70 juta. Bantu-
an itu diserahkan oleh Ir Purwanto Kepala Biro Pengendalian Kelola 
Sosial kantor pusat melalui Meydi Arfan SE.SH.MM dan Rina dari 
Petsus. Tampak mendampingi acara penyerahan itu, Staf PHBM 
Divre Jateng Mungad yang disaksikan A.Ridho Haryanto Asper 
BKPH Slarang, Endang Priyono KSS PHBM KPH Pemalang dan 

Adm KPH Pemalang, Rukman Supriatna (kanan) pencetus ide 
pameran akik yang mendapat respon positif dari banyak pihak.
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Ruswadi KSS Tekap KPH Pemalang. 
 Dengan adanya bantuan tersebut diharapkan mutu pendidikan 

akan semakin baik dan meningkat karena proses belajar mengajar 
dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman. 

Kom.Pml/MT Mansyur

Tingkatkan Kemandirian Petani
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Lembaga masyarakat Desa Hutan Sidodadi Mulya Desa 

Ngliron, Randublatung  bekerjasama dengan Kantor Ketahanan 
Pangan Blora dan Perhutani  melakukan pelatihan peningkatan ke-

mandirian bagi kelompok 
wanita tani hutan.

Sebanyak 25 orang 
anggota wanita tani hutan 
bimbingan LMDH Sido-
dadi mulya Desa Ngliron 
telah dilatih untuk meman-
faatkan  potensi pekaran-
gan rumah masing – ma-
sing dengan bergabagi 
tanaman sayuran untuk 
kebutuhan sehari – hari. 

Menurut Mashudi, Ke-
pala kantor Ketahanan 
Pangan Blora, pelatihan 
tersebut merupakan pela-
tihan tahap kedua. Pada 
tahap pertama mereka di-

ajari untuk pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam ber-
bagai sayuran untuk pemenuhan gizi keluarga.

“ Kali ini mereka diajari ketrampilan membuat aneka makanan 
yang berbahan baku non pabrikan yang ditanam disekitar hutan” 
katanya. 

Kom.Rdb/Andan

Pembinaan dan 
Penyuluhan Kamhut
KPH PEMALANG DIVRE JATENG
Perhutani KPH Pemalang bersama Polres Pemalang di wilayah 

BKPH Slarang melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum ke-
pada masyarakat yang berlangsung di di Pendopo Balai Desa 
Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang pada me-
dio April 2015.

Acara dihadiri dari Perhutani, Polres Pemalang, Polsek Pe-
malang, Koramil Pemalang, Kepala Desa Surajaya, Pabin Polhut, 

LMDH dan tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu Administratur KPH Pemalang, Rukman 

Supriyatna melalui Wakilnya  Endang Junaedi Bsc.F mengatakan-
bahwa  permasalahan gangguan keamanan hutan bukan hanya 
tanggung jawab Perhutani namun juga tanggung jawab bersama 
dari semua elemen masyarakat. Karena apabila terjadi kerusakan 
hutan maka masyarakat juga yang menanggung akibatnya seperti 
terjadinya banjir, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Untuk itu 
peran serta dan kepedulian masyarakat juga diperlukan.

Sementar Kasat Bimas Polres Pemalang AKP Abdul Kho-
lik  mengatakan bahwa Polri akan tetap konsisten memberantas 
pelaku illegal loging dan tindak pidana hutan lainnya serta menga-
jak warga masyarakat agar sadar hukum yaitu tidak melakukan per-
buatan- perbuatan yang melanggar hukum. Kom.Pml/Mansyur.

Teh Alami Produk LMDH
KPH PEKALONGAN  TIMUR DIVRE JATENG
Lembaga Masyarakat Desa Hutan  (LMDH) Sekarlangit me-

manfaatkan sharing getah pinus untuk kegiatan usaha produktif 
pembuatan “Teh Alami” dalam kemasan. Usaha produktif tersebut 
dimulai sejak tahun 2012 sampai sekarang, dalam setiap bulanya 
LMDH membeli daun pucuk teh hijau dari petani sebanyak 3 ton/
bulan yang selanjutnya diproses melalui mesin sehingga meng-
hasilkan produk Teh Alami yang bermanfaat bagi kesehatan.

Kegiatan usaha produksi Teh Alami ini merupakan hasil ker-
ja keras dan keuletan dari segenap pengurus LMDH Sekar Lan-
git dan dukung oleh  seluruh anggota LMDH yang sebagian besar 
adalah penyadap getah pinus di RPH Kembanglangit BKPH Ban-
dar. LMDH Sekar Langit Desa Kembanglangit Kecamatan Blado 
Kabupaten Batang merupakan salah satu mitra binaan Perum Per-
hutani KPH Pekalongan Timur. Sabagian besar masyarakat di Desa  
tersebut adalah petani kebun teh, hasil pemanenan daun pucuk teh 
hijau  dari petani sebagian dijual  pada tengkulak dan sebagian di-
jual kepada LMDH Sekar Langit.

Produk Teh Alami dalam kemasan yang dihasilkan oleh LMDH 
antara lain : Teh Hijau, Teh Hitam dan Teh Wangi.  Konon daun 
Teh Alami yang sudah 
dikemas mengand-
ung khasiat dapat 
mengurai kolesterol, 
melancarkan sirku-
lasi darah, mencegah 
gejala kanker/tumor 
dan menghilangkan 
bau badan. Pemasa-
ran produk Teh Alami 
tersebut meliputi Kota 
Batang, Pekalongan 
dan Tegal. 

Kom.Pkt/Tur

Simulasi Pemadaman Api
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Perhutani Mojokerto gandeng Petugas Pemadam Kebakaran 

(PMK) Pemerintah Kota Mojokerto melakukan Sosialisasi dan Sim-
ulasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di halaman kantor Perhu-
tani KPH Mojokerto (13/4).

Tujuan dari sosialisasi tersebut selain memberikan pemahaman 
kepada karyawan tentang penyebab kebakaran, juga melatih kary-
awan Perhutani Mojokerto agar mampu menanggulangi kebakaran 
dalam skala kecil baik dengan APAR maupun dengan alat tradision-
al misalnya kain atau karung basah (fi re blanket).

Puluhan karyawan kantor Perhutani Mojokerto berlarian ber-
kumpul di titik kumpul evakuasi atau halaman kantor. Mereka nam-
pak antusias untuk mengikuti sosialisasi pemadaman api ringan 
yang digelar bersama PMK Kota Mojokerto. Acara ini merupakan 
program rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya agar karyawan tidak 
panik ketika terjadi kebakaran tingkat dini dan dapat memadamkan-
nya secara benar dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang 
sudah terpasang di tiap sudut ruangan.

Wakil Administratur/KSKPH Mojokerto Timur, Hendra Lesmana 
selaku koordinator pelaksanaan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) 
mengatakan; sosialisasi ini fokus kepada pengenalan terjadinya 
api, pengenalan pemadaman dengan penggunaan Fire Blanket 
dan APAR. Kita ketahui bahwa di setiap sudut ruangan telah dise-
diakan APAR, akan tetapi tidak semua karyawan tahu bagaimana 
cara menggunakannya di saat keadaan darurat.

“Sosialisasi sengaja diberikan kepada karyawandan masyara-
kat agar tidak takut dan tidak panik saat menghadapi api. Intinya 
kita harus tenang, perhatikan kemana arah angin sebelum memad-
amkan api. Terpenting kita tidak boleh panik saat terjadi kebakaran 
agar dapat mengoperasikan APAR dengan benar untuk mencegah 
kebakaran yang lebih  besar,” ujar Riyadi Kepala PMK Kota Mo-
jokerto.

Setelah pemberian teori, instruktur memberikan contoh peng-
gunaan APAR yang benar sehingga aman dan dengan cepat dapat 
memadamkan api. Kemudian para karyawan diberikan kesempa-
tan untuk mempraktekkan cara pemadaman api. Dilengkapi Alat 
Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan, satu-persatu peserta 
bergantian dan dengan sukses mempraktekkan cara penggunaan 
APAR sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran di gedung perkan-
toran.

Selain diikuti oleh Administratur Mojokerto, Agus Sarwedi, simu-
lasi diikuti tak kurang 86 orang karyawan Perhutani Mojokerto den-
gan antusias.  Kom.Mjkt/Eko Eswe

Sosialisasikan Pajak 
Bersama KPP Pratama 

KPH MOJOKERTO DIVRE JAWA TIMUR 
KPH Mojokerto bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) Pratama Mojokerto untuk mensosialisasikan pengisian Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pribadi Pasal 21 Tahun 2014 
di Aula Kantor Perhutani Mojokerto  belumlama ini.

Kepala Tata Usaha Perhutani Mojokerto, Atin Rukyatin men-
gatakan; hal ini penting dan ingin dicapai melalui sosialisasi agar 
para karyawan sebagai wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahu-
nan Pajak Pasal 21 sesuai aturan dan tata waktu yang ada selain 
dapat meman-
faatkan kemuda-
han yang dise-
diakan pihak Dir-
jen Pajak dalam 
melaporkan pa-
jak yakni mel-
aporkan pajak 
secara elektronik 
atau yang sudah 
populer dijuluki 
e-SPT dan e-Fill-
ing.

Pada kes-
empatan itu tim 
sosialisasi dari 
KPP Pratama 
Mojokerto secara 
detil memapar-
kan sekaligus 
mensimulasikan 
cara melapork-
an pajak secara 
manual serta e-SPT atau e-Filing. Tim penyuluh juga berdialog den-
gan para peserta sosialisasi menyangkut berbagai hal yang berkai-
tan dengan perpajakan.

Tak kurang 175 karyawan mengikuti dengan antusias sosialisa-
si pajak tersebut. Acara diakhiri dengan penyerahan SPT Tahunan 
secara serentak dari karyawan Perhutani. *

TANAM BARENG
Perhutani KPH Mojokerto gandeng Kodim 0815 Mojokerto dan 

relawan bencana alam Mojokerto mengadakan penguatan partisi-
pasi lembaga usaha dan masyarakat dalam upaya pengurangan 
risiko bencana melalui penghijauan kawasan industri Arwana Ci-
tra Mulia, di Desa Kaligoro. Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mo-
jokerto (13/3)

Kasdim 0815, Mayor Arm Edy Budianto yang hadir mewakili 
Dandim mengatakan, kegiatan tersebut terselenggara atas kerja 
sama antara Kodim 0815 dengan Perum Perhutani KPH Mojokerto, 
Polres Mojokerto dan PT. Arwana Citra Mulia.

Penanaman pohon bersama ini juga didukung beberapa ke-
lompok sukarelawan seperti Advokasi Kelembagaan Bencana NU 
(AKB-NU) dan Komunitas Relawan Siaga dan Antisipasi Bencana 
dan Perubahan Iklim (Korsabi). Tak kurang 400 relawan menanam 
bareng aneka tumbuhan.

Pada kegiatan tersebut ditanam sebanyak 1.500 batang bibit 
pohon dengan jenis Mahoni, Sukun dan Rambutan.

“Disamping untuk penghijauan juga dimaksudkan untuk menah-
an erosi dan peresapan sehingga ke ke depan mampu mengurangi 
risiko bencana,” kata Mayor Arm Edy Budianto.

Kom.Mjkt/Eko Eswe
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UB Bantu Kawal 
Tanaman Crash Program

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB) Malang, 
Semeru Ashari menyampaikan hasil pengawalan pelaksanaan 
tanaman crash program tahun 2014 wilayah Jawa Timur yang 
merupakan program lanjutan dari kesepakatan bersama UB den-
gan Perhutani tentang “Kegiatan Pengelolaan Hutan dan Peman-
faatan Hasil Hutan”  di Ruang Rapat Perhutani Mojokerto dan dilan-
jutkan dengan peninjauan lapangan, Rabu (4/3).

Hadir dalam gelar hasil pengawalan tersebut; Dekan Fakultas 
Pertanian UB, Prof. dr. Ir. Semeru Ashari, M.AgrSc, PHd.; Tim Un-
bra: Dr. Ir. Agus Suryanto, MS; Mangku Purnomo, SP, MSi,Ph.D; 
Prof. Dr. Ir. Djoko Koestiono, MS; Ir. Rachman Hartono, SP,MP; Ke-
pala Biro Pembinaan Sumberdaya Hutan Divre Jatim, Kristomo; Ad-

ministratur Mojokerto, Agus Sarwedi dan Administratur se-wilayah 
Rayon III (Mojokerto, Jombang, Kediri, Nganjuk dan Blitar).

Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Se-
meru Ashari menyatakan bahwa kerjasama ini untuk mencukupi isu 
energi dan pangan, untuk kegiatan itu Perum Perhutani mempunyai 
sarana dan prasarana yang baik dan bisa dikerjasamakan dengan 
dunia pendidikan.

Gelar hasil pengawalan dilanjutkan dengan diskusi dan penin-
jauan lapangan di petak 62 D, Resort Pemangkuan Hutan (RPH) 
Kupang, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Kemlagi, 
berupa tanaman crash program dengan tanaman pokok kayu pu-
tih. * 

PENILIKAN TIM VLK
Untuk menepis keraguan kredibilitas dan legalitas kayu Perhu-

tani, selama empat hari (16-20 April 2015) Perum Perhutani KPH 
Mojokerto diadakan penilikan oleh Tim Verifi kasi Legalitas Kayu 
(VLK) dari PT Equality Indonesia.

Audit/penilikan VLK tahun kedua ini secara mandatory. Arti-
nya seluruh perusahaan kehutanan di Indonesia wajib mengikuti 
SVLK tak kecuali Perhutani.  Divisi Regional Jawa Timur diwakili 
oleh KPH Mojokerto dan KPH Probolinggo (21-25 April 2015) untuk 
mendapatkan sertifi kat LK ini.

Dalam kesempatan opening meeting Penilikan VLK di Aula KPH 
Mojokerto, Administratur Mojokerto, Agus Sarwedi menguraikan 
bahwa SVLK adalah persyaratan untuk memenuhi legalitas kayu/
produk yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak (stake-
holders) kehutanan yang memuat standard, kriteria, indikator, veri-
fi er, metode verifi kasi dan norma penilaian.

Sertifi kat Legalitas Kayu (SLK) adalah surat keterangan yang 
diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang 
menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah 
mengikuti standard legalitas kayu (legal compliance) dalam mem-
peroleh hasil hutan kayu.

Sedangkan penilikan adalah kegiatan verifi kasi kesesuaian 
yang dilakukan secara sistematik dan berulang sebagai dasar un-
tuk memelihara validitas persyaratan kesesuaian. 

Lebih lanjut diungkapkan Ketua Tim Verifi kasi dari Equality In-
donesia, Irin Wedalia; perlunya penilikan adalah untuk menilai efek-
tifi tas serta konsistensi dari Perum Perhutani dalam menerapkan 
Sistem Legalitas Kayu (SLK) sesuai dengan peraturan Dirjen BUK 
Nomor P14/VI-BPPHH/2014.

“Jadi nilai penting SVLK ini adalah; Image Indonesia membaik, 
Produk kayu Perhutani dan kayu Indonesia diakui dan diterima di 
pasar (internasional), Perbaikan forestry governance (di pemerin-
tah, swasta, masyarakat) dan tercapainya kelestarian hutan Indo-
nesia”, pungkas Irin yang didampingi dua auditor Rivan Sudiyono 

dan Juni Adi Wiguna.*

SKPT
Rangkaian acara dalam peringatan hari jadi Perhutani ke-54 

diantaranya dengan olah raga bersama, penanaman pohon, keg-
iatan Corporate Social Responsibility (CSR) donor darah, pembe-
rian santunan kepada anak Yatim Piatu hasil spontanitas donasi 
karyawan dan pembagian bibit tanaman gratis kepada masyara-
kat. Yang tidak kalah penting adalah penyerahan SK kenaikan sta-
tus dari pekerja pelaksana menjadi pegawai sebanyak 18 orang, 
5 orang rekruitmen tingkat SLTA dan pemberian piagam penghar-
gaan untuk karyawan berprestasi.

Kom.Mjkt/Eko Eswe

Peringatan Hari Bumi 2015 
KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM 
Perhutani Mojokerto kolaborasi dengan berbagai pihak menga-

dakan berbagai aksi cinta lingkungan memperingati Hari Bumi yang 
jatuh setiap tanggal 22 April.

Aksi damai tersebut berupa penanaman pohon, normalisasi kali 
sampai bersihkan lingkungan taman makam pahlawan (TMP) dan 
parade fashion show gaun berbahan sampah plastik di sekolah Adi-
wiyata SMA Negeri 1 Sooko Mojokerto.

Kolaborasi para pihak digagas bersama TNI Kodim 0815 Mo-
jokerto, Komunikasi Relawan Siaga Bencana dan Adaptasi Peruba-
han Iklim (KORSABI) Kabupaten Mojokerto serta Advokasi Kelem-
bagaan Bencana Nadhlatul Ulama (AKB NU) Kabupaten Mojoker-
to, Sekolah Adiwiyata SMA Sooko Mojokerto dan mahasiswa Uni-
versitas Islam Majapahit dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indone-
sia (PMII) Komisariat Majapahit Mojokerto.

“Kegiatan ini untuk menyambut Hari Bumi serta untuk menam-
bahkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penghijauan ter-
hadap kelangsungan kehidupan bumi yang sudah dalam kondisi 
pemanasan global,” ujar Kepala Sekolah SMAN Sooko, Endang 
Binarti sebagai koordinator aksi.

Selain itu mereka terjun ke Desa Mojowiryo, Kecamatan Kemla-
gi, Kabupaten Mojokerto untuk penanaman pohon dan membersih-
kan sampah serta normalisasi sungai bersama dengan komponen 
masyarakat sebagai bentuk aksi nyata dalam mencintai bumi.

Sementara itu, Kepala Sub Seksi PHBM KPH Mojokerto, Tu-
kani yang juga terlibat dalam kolaborasi ini mengatakan; untuk 
aksi-aksi serupa, KPH Mojokerto telah menyiapkan bantuan bibit 
kepada masyarakat  atau pihak ke tiga pada tahun 2015 sebanyak 
100.000 plances dengan berbagai jenis.

Kom.Mjkt/Eko Eswe

Pembinaan Hubungan Industrial
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM 
Segenap karyawan-karyawati KPH Bojonegoro mengikuti Pem-

binaan Hubungan Industrial bersama Dinas Tenaga Kerja Transmi-
grasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Bojonegoro di Aula 
KPH Bojonegoro (15/4).

Kepala Tata Usaha (KTU) KPH Bojonegoro, Wiwit Senoadji 
dalam sambutannya menyampaikan dengan adanya pembinaan ini 
diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua kary-
awan bagaimana prosedur atau cara menyelesaikan apabila ter-
jadi permasalahan internal baik sesama karyawan ataupun dengan 
pimpinan.

Sementara itu Narasumber dalam hal ini disampaikan oleh Kasi 

Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja Disnaker-
transos Kabupaten Bojonegoro, Drs. Darul Mahasin menjelaskan 
Hubungan Industrial yang ideal adalah Hubungan yang harmonis, 
dinamis dan berkeadilan.

Harmonis dalam menunjang keserasian hubungan kerjasama 
yang saling menguntungkan dan kemitraan yang tulus, Dinamis 
dalam menunjang peningkatan dan pembagian hasil-hasil usaha 
sebagai akibat dari hubungan yang aman dan harmonis. Sedang-
kan berkeadilan sendiri mempunyai arti semua pihak mendapatkan 
perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *

MONEV TANAMAN CP
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang (UB), 

Adi Setiawan, SP.MP gelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) 
Tanaman Crash Program (CP) Tahun 2014 di wilayah Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Bojonegoro (22/4).

Kasi PSDH, Agus Ruswanda  di ruang kerjanya menjelaskan 
bahwa Perhutani KPH Bojonegoro Tahun  ini mendapat jatah tana-
man Crash Program seluas 485 Ha. Untuk pelaksanaan Monevnya 
sendiri Perhutani bekerjasama dengan Tiga Universitas di Indo-
nesia yang terdiri dari Unbra bertanggungjawab untuk monev di 

wilayah Divre Jatim, UGM untuk wilayah Divre Jateng dan IPB un-
tuk wilayah Jabar dan banten.

Sementara itu di tempat terpisah di petak 171 G RPH Clebung 
BKPH Clebung, Adi Setiawan menyampaikan kerjasama ini me-
munculkan sinergi antara akadimisi dan pelaku pengelola hutan 
produksi serta dari sinergi ini juga masing-masing dapat mengeval-
uasi kinerja dan capaian khususnya pertumbuhan dan perkemban-
gan tanaman yang di tanam oleh Perhutani, outputnya peningkatan 
sistem manajemen oleh Perhutani. *

RAIH LABA RP 212 JUTA LEBIH
Primkokar Perhutani KPH Bojonegoro tahun 2014 raih laba ber-

sih Rp 212.197.112. Hal itu disampaikan oleh Ketua Primkokar Per-
hutani KPH Bojonegoro, Hery Nurcahyo saat memberikan laporan 
Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku 2014 di Aula KPH Bojo-
negoro (18/4).

Wakil Adm/KSKPH Bojonegoro Tengah, Mulyana selaku wakil 
dari Pembina koperasi menjelaskan kedepan Primkokar KPH Bojo-
negoro harus lebih baik dan maju lagi.Hal ini harus didukung den-
gan adanya renovasi gedung pertokoan seperti supermarket. 

“ Apalagi kita mempunyai lokasi yang sangat strategis di tengah 
Kota Bojonegoro. Ditambah lagi kita juga bisa melayani kebutuhan 
Alat Tulis Kerja (ATK) di kantor tempat kerja kita itu lebih baik,” ka-
tanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bojonegoro, Nu-
zulul Hudaya dan Perwakilan Dari Dekopinda Kabupaten Bojone-
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goro, Bunari sangat mendukung program Primkokar Perhutani KPH 
Bojonegoro agar terus mengoptimalkan aset koperasi.

Sementara itu dari hasil evaluasi RAT tahun buku 2014 tersebut 
perolehan laba Primkokar KPH Bojonegoro masih di dominasi oleh 
hasil simpan pinjam anggota. 

Kom.Bjn/Rafi k

Polhut Amankan
84 Gelondong Kayu

KPH BLITAR DIVRE JATIM
Gangguan kamanan hutan masih sering terjadi di wilayah Per-

hutani KPH Blitar.  Pada 8/4/2015 lalu sekitar pukul 15.30 jajaran 
petugas BKPH Kalidawir mengamankan satu truk bermuatan 84 
kayu gelondong jenis jati. Kayu tersebut  diduga dicuri dari kawasan 
hutan petak 54 A RPH Panggungkalak Kalidawir. Kini kayu beserta 
truk diamankan di Polres Tulungagung.

Menurut Administratur KPH Blitar melalui Wakil Administratur/
KSKPH Blitar, Wawan Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa itu, 
Kepala Resort Polisi Hutan Gunawan bersama Polhut mengada-
kan Patroli bersama dan menemukan satu truk tanpa awak memuat 
kayu jati tanpa dilengkapi surat resmi di jalan masuk Desa Rejosari 
Kecamatan Kalidawir, 

Kepala Resort Polisi Hutan Panggungkalak secepatnya mel-
aporkan kejadian ini kepada Polsek Kalidawir yang kemudian ba-
rang bukti truk bersama 84 kayu jati gelondongan dibawa di Kantor 
Polres Tulungagung. 

Kom.Bltr/Romy Y

Uji Kesamaptaan 
Calon Siswa PMK
PERHUTANI setiap tahun secara rutin melaksanakan seleksi  

karyawan Perhutani yang akan mengikuti Pendidikan Menengah 
Kehutanan (PMK) di Pusat Pendidikan dan Pengembangan  Sum-
ber Daya Manusia( Pusdikbang SDM) Perhutani Madiun.

Seleksi dilakukan dalam beberapa tahap yang dilakukan di ma-
sing unit organisasi, seperti seleksi yang dilakukan di KPH Blitar. 
Beberapa kriteria seperti persyaratan umum dan persyaratan khu-
sus  sesuai dengan ketentuan dan  kriteria dari Perhutani.

Panitia seleksi terdiri dari Tim Kepegawaian, Bidang SDM, Pa-
bin Jagawana, Polisi Hutan dan Humas KPH Blitar. 

Hasil tes administrasi di Kantor Perhutani Blitar, 4 orang kary-
awan dinyatakan berhasil lolos, terdiri dari 1 orang stap tanaman, 1 
orang mandor tanam dan 2 orang anggota Polhut. Selanjutnya mer-
eka wajib mengikuti tes uji ketangkasan  kesamaptaan meliputi lari, 
push up, sit up, pul up, dan sal tera pada 20 April 2015 di lokasi Wa-
nawisata Rusa Sumberingin dan tes wawancara danl 21 April 2015 
di Kantor Perhutani Blitar.

Setelah melaksanakan Kegiatan uji ketangkasan dan wawan-
cara  nantinya diharapkan muncul kader rimbawan sejati, tangguh, 
unggul dan trengginas, yang mampu memberikan kontribusi  men-
jaga dan memelihara asset Perusahaan.

Keempat calon yang lolos seleksi di Perhutani Blitar yang me-
menuhi standart penilaian selanjutnya akan bergabung mengikuti 
seleksi tahap ke II  di Pusdikbang SDM Perhutani Madiun.

Administratur/KKPH Blitar, Haris Suseno menyampaikan bah-
wa dengan lolosnya keempat karyawan calon siswa Pendidikan 
Menengah Kehutanan diharapkan mampu melahirkan rimbawan-
rimbawan yang handal mampu menjawab tantangan dalam bertu-
gas dilapangan dan teruji secara kualitas. Diharapkan peserta dari 

karyawan Perhutani Blitar mampu memberikan yang terbaik bila lo-
los dan berhasil menjadi siswa di Pusdikbang SDM Perhutani di 
Madiun. 

Kom.Bltr/Rommy Y

Pembinaan Polhut Se-
KPH Banyuwangi Raya

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

Wakil Administratur/KSKPH Blitar, Wawan Gunawan dengan 
barang bukti Truk dan 84 kayu jati gelondongan

guan Keamanan Hutan (gukamhut) dan peningkatan jiwa korsa 
rimbawan di jajaran Polisi hutan pada Perhutani KPH  Banyuwangi 
Raya ( KPH. Banyuwangi Selatan, Banyuwangi Barat dan Banyu-
wangi Utara) dilakukan pembinaan bidang keamanan hutan oleh 
Pabin Jagawana Rayon V Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
oleh Kompol Bambang Sugung Bintoro dari Polda Jatim (10/4) di 
Aula Perhutani Banyuwangi. Kegiatan diikuti sekitar 70-an peserta 
dari jajaran Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) KPH Banyuwangi Raya, 
Asper dan KRPH

Kegiatan Pembinaan jajaran polisi hutan ini dibuka oleh Wakil 
Administratur/KSKPH Banyuwangi Barat Rusydi, Shut. Disampai-
kan Rusydi bahwa pembinaan untuk kembali memberikan pencera-
han kepada petugas Polhut  untuk peningkatan kinerja serta memu-
puk jiwa korsa dan menjaga kekompakan. 

”Apapun langkah penanganan gukamhut yang dilakukan tan-
pa dilandasi kekompakan akan kurang maksimal dan sia-sia 
saja,”katanya.

Sementara itu Pabin Rayon V, Kompol Bambang SB dalam ara-
hannya mengajak semua jajaran Polhut lingkup Perhutani Banyu-
wangi Raya untuk tetap menjaga kekompakan, bekerjasama se-
cara bersinergi dan saling keterbukan mulai jajaran yang diatas 
hingga ke bawah.

Peran Pabin Jagawana dan Danru Pohutmob sangat sentral 
di KPH karena harus dapat mensinergikan personil dalam men-
jalanlan tugas keamanan hutan serta terus mematau perkemban-
gan sejauh mana proses hukum dari gukamhut tersebut dan tetap 
berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan guka-
mhut yang disesuaikan dengan SOP-nya.    

 Kom.Bws/Didik N

KBM IK II GRESIK - Sebanyak 15 karyawan Pekerja Pelaksana 
(PP) menerima SK Kenaikan Status menjadi Pegawai Perusahaan. 
Penyerahan dilakukan oleh General Manager KBM IKII Gresik, Ir 

Taufi k Setyadi MBA MP dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT 
Perhutani Ke-54 beberapa waktu lalu. 

Kom.IK Grsk. 

Pembaruan 
Program Komputer

KPH JOMBANG DVRE JATIM
Perhutani se Divisi Regional Jawa Timur serentak melakukan 

pembaharuan program komputer untuk menunjang kelancaran dan 
percepatan pelaporan Produksi Kayu  di Gedung Tectona Kantor 
Perhutani Jombang medio April 2015.

Seluruh KPH Perum Perhutani se-Divisi Regional Jawa Timur 
menugaskan operator masing masing untuk mengikuti pembaha-
ruan program komputer dan mengikuti pelatihan penggunaanya. 
Dengan membawa semua perangkat komputer bidang Produksi 
Kayu yang digunakan untuk penyusunan Laporan Produksi Kayu 
Hasil Pemanenan ( LP-KHP). Selanjutnya dari situ dapat diterapkan 
di tempat masing-masing untuk mendukung kepentingan manage-
men dalam memonitor kamajuan produksi secara cepat. 

Penerapan program dan pelatihan komputer bidang produksi ini 
di bimbing langsung oleh Biro Produksi serta pakar ahli bidang pro-
gram komputer Divisi Regional Jawa Timur selama dua hari. *

PENEAPAN SISTEM UTM WGS
Teknologi canggih diterapkan di dalam kawasan hutan penge-

lolaan Perhutani KPH Jom-
bang. Penerapan tersebut 
bekerja sama dengan Insti-
tut Teknologi Bandung (ITB) 
guna lebih akuratnya batas 
batas wilayah pengelolaan 
hutan. Sistem yang diterap-
kan adalah UTM-WGS ( Uni-
versal Transverse Mercator 
– World Geodetic System) 
yang sebelumnya meng-
gunakan sistem Proyeksi 
Polyeder. 

Sistem sebelumnya di-
rasakan kurang akurat kare-
na menggunakan peralatan 
dan cara manual dan kurang 
mengikuti perkembangan 
teknologi. 
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Pemasangan alat canggih ini berlangsung selama empat hari 
di seluruh Bagian hutan yang titik titiknya sudah ditentukan secara 
sampling yang mewakili. Peralatan Universal Transverse Mercator 
– World Geodetic System dikoneksikan langsung Satelit sehingga 
bisa dibaca dari jarak jauh. 

Teknologi canggih dan cukup mahal ini sangat diperlukan untuk 
mendukung kemajuan Perhutani dalam mengelola kawasan huta-
nnya.

Institut Teknologi Bandung mengirimkan para ahlinya untuk 
melakukan pemasangan dan penyetelan teknologi itu di lapangan 
dengan tepat dan akurat.

Pemasangan oleh Tim Geodesi dan Geomatika ITB di damp-
ingi oleh Kepala Urusan Perencanaan Perhutani Jombang, Sutopo 
memaparkan bahwa manfaat alat canggih ini adalah Transformasi 
Peta Kawasan Hutan yang lebih akurat pada lahan Kawasan Hu-
tan, sehingga pengelola dapat melaksanakan kegiatannya secara 
tepat pada luasan kawasan hutannya dan dapat dipantau langsung 
dari jarak jauh atau di Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan atau 
dari Kantor Pusat. *

RIMBAWAN SENIOR
Seniora Rim-

bawan Andi yang 
berusia 72 tahun ber-
sepeda lintas pulau 
berkeliling Indonesa 
sampai di Jombang, 
09 April 2015 diteri-
ma Administratur 
Perhutani Jombang 
di Kantor Perhuta-
ni Jombang. Meru-
pakan motivasi dan 
semangat bagi kary-
awan dengan melihat 
semangat Rimbawan 
Senior mengayuh 
sepeda menjelajah 
hutan-hutan yang di-
laluinya. Di pagi hari tatkala karyawan sedang menjalankan tugas-
nya sebagai pengelola hutan Perhutani tergerak untuk menden-
garkan kisah perjalanan Rimbawan lulusan Sekolah Kehutanan 
Menengah Atas angkatan Tahun 1964. Sebagai insan Rimbawan 
karyawan Perhutani Jombang tergugah untuk lebih semangat 
dalam mengemban amanah pengelolaan Hutan negara Republik 
Indonesia. 

Andi Pensiunan Pengelola Hutan yang telah puluhan kali ber-
pindah tugas di kawasan hutan Indonesia ini, berangkat menjelajah 
dari Banten pada bulan September 2014 yang lalu.

Kom.Jbg/Arief Bidj’s

Tanam Mangrove
Di Pantai Cengkrong
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Pehutani KPH Kediri bersama Kelompok Masyarakat 

Pengawas (Pok Mas Was) Trenggalek dan Forum Pimpinan Dae-
rah (FORPIMDA) Trenggalek menanam pohon Mangrove seban-
yak 6001 pohon di kawasan hutan petak 113 c  Pantai Cengkrong 
Trenggalek (1/4).

Penanaman tersebut atas ide Pok Mas Was, elompok masyara-
kat binaan kementerian kelautan dan perikanan itu juga dilakukan 
pelepasan bibit kerang hijau untuk di kembang biakkan di kawasan 
hutan mangrove tersebut.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan 
terimakasih atas prakarsa tersebut dan kepada segenap stakehol-
der Kabupaten Trenggalek yang peduli untuk menjadikan hutan di 
kabupaten trenggalek ini sesuai yang diharapan.

 Sementara Bupati Trenggalek, H.Mulyadi juga berterimakasih 
atas kerjasamanya Perum Perhutani dan Pok Mas Was menghijau-
kan kawasan pantai tersebut. Ia berharap kerja sama terebut terus 
dilanjutkan sehingga hutan yang ada di tepi pantai kedepannya bisa 
terjaga. Karena hutan mangrove disamping untuk menjaga abrasi 
laut juga akan menambah pengunjung wisata karana dengan meli-
hat hamparan yang luas dan indah.*

NGOBROL BARENG LMDH
Perum Perhutani KPH Kediri dan pengurus Paguyuban  LMDH 

se-Kabupaten Kediri ngobrol bareng bersama Administratur Perhu-
tani Kediri bertempat di ruang kerjanya.

Di Kabupaten Kediri ini di samping ada paguyuban LMDH juga 
ada paguyuban Langkah Sehati yaitu kelompok Pabayuban Perke-
bunan se Kabupaten Kediri,dan pada dasarnya sangat setuju den-
gan keberadaan paguyuban LMDH ini sehingga bisa saling tukar 
empati antara LMDH yang satu dengan LMDH  yang lain.

Dengan adanya paguyuban ini Administratur/KKPH Kediri, Ma-
man Rosmantika  mengharapkan bentuk kegiatan LMDH dan  Per-
hutani bisa bersama-sama menjaga eksistensi kawasan hutan dan 
menjadikan kawasan yang sebenarnya atau yang sesuai fungsinya, 
tidak ada pendudukan di kawasan hutan.

Sementara pengurus paguyuban LMDH Kabupaten Kediri Marli 
mengatakan langkah awal dengan berdirinya paguyuban LMDH ini 
mendapat pengakuan dari Pemerintah Kabupaten dulu, sehingga 
kedepannya bisa mendapat kucuran dana APBD.

BERSEPEDA BARENG
Secara rutin tidap dua mingu sekali Perum Perhutani KPH 

Kediri bersama komunitas sepeda Canda Bhirawa Cycling Club 
mengadakan sepeda santai. Acara yang  pelopori oleh  wakil Bupati 
Kediri,  Maskuri tersebut juga diikuti segenap kepala dinas dan Ka-
polres, Komandan Kodim,Komandan Brigif 521 kepala Bank Jatim 
serta beberapa dinas lainya dengan menemuh jarak sekitar 20 km.

“ Kita mempunyai dua keuntungan, yang pertama dapat sehat-
nya dan yang kedua komunikasi informal yang aktif dengan For-
pimda Kediri sehingga apabila ada sesuatu hal kita sudah terbiasa 
komunikasi. Dan harapan kedepanya acara ini rutin dilakukan agar 
menjadiakan suatu kebersamaan antara yang satu dan lainya,”  
kata Administratur Perhutani KPH Kediri Maman Rosmantika.*

SOSIALISASI DANA SHARING
Perum PerhutaniKPH Kediri sosialisasikan dana sharing kayu 

dan non kayu  kepada LMDH di balai Desa Karang Soko Keca-
matan Kota Trenggalek.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika dalam arahan-
nya mengajak segenap anggota LMDH agar meningkatkan peran 
sertanya dalam mengelola hutan secara lestari. 

Ia menghimbau agar dalam pengelolaannya jangan sampai ke-
bablasan, yakni mengutamakan tanaman sendiri tapi tanaman ke-
hutanannya tidak di perhatikan.

Menyinggung dana sharaing ia mengatakan bahwa kucuran 
dana sharing merupakan bentuk perwujudan trimakasih  Perum 
Perhutani atas partisipasi LMDH, baik dalam hal tanaman ,produksi 
serta keamanan. Kedepan ia berharap kerja sama terus ditingkat-
kan untuk mengawal tanaman dan mengamankan tegakan yang 
ada. 

Sementara Kasi Kelola Sosial Divre Jatim, Bayu Nugroho pada 
kesempatan tersebut menjelaskan bahwa mekanisme LMDH yang 
berhak menerima sharing diantaranya bahwa besar kecilnya pe-
nerimaan sharing bisa dilihat dari bagaimana hutan pangkuan de-
sanya. Yakni dilihat dari segi kemajuan tanamannya, produksinya 
serta keamanannya dan harus presentasi kegunaan dana tersebut 
untuk apa. *

SANTUNAN ANAK YATIM PIATU
Di petak 59a RPH Jati Wekas BKPH Tulungagung bersama 

Muspika Kecamatan Pagerwojo KPH Kediri memberi santunan ke-
pada anak yatim piatu. Santunan tersebut diberikan kepada yatim 
piatu dari beberapa desa diantaranya Desa Pager Wojo, Desa Jati 
Wekas dan Desa Samar. Pemberian santunan ini adalah merupak-
an bentuk kepedulian Perum Perhutani kepada anak yatim piatu 
yang berdomisili di desa sekitar hutan yang berada di Kabupaten 
Tulungagung.

Penyerahan santunan yang dikemas antara bersama LMDH 
Sumber Lestari Desa Samar ini bertemakan Penyelamatan Sumber 
Mata Air dan Lingkungan. Yaitu memberi perlindungan di beberapa 
mata air di sekitar waduk wonorejo yang menjadi kebanggaan ma-
syarakat Tulungagung.

Administratur/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan 

bahwa penyelamatan sumber mata air di sekitar waduk Wonorejo 
ini merupakan tanggung jawab bersama maka kedepannya kita ha-
rus saling merawat dan menjaga bersama.

Kom.Kdr/Jufri

Robot Getah
Genium Generator

KPH LAWU DS DIVRE JATIM
Ditengah kesibukannya sebagai KRPH Guyangan BKPH Pono-

rogo Barat KPH Lawu Ds, 
Sumiran masih menyem-
patkan waktu untuk mem-
buat terobosan guna mem-
permudah pekerjaannya. 
Laki-laki yang lahir 50 ta-
hun silam ini, berpikir keras 
untuk membuat alat yang 
mempermudah menyaring 
getah pinus untuk meng-
hasilkan mutu yang bagus.  
Tentu apa yang dilakukan 
sebagai bentuk upaya men-
gamankan target dan me-
ningkatkan mutu getah.

Sumiran mengatakan, 
genium generator ini dilatar-
belakangi saat dirinya meli-
hat dan merasakan kendala  
proses penyaringan getah 
menjadi mutu I, maupun mutu 
premium. Apalagi dirinya juga 
mempunyai tambahan target 
mutu getah premium yang 
lebih besar lagi tahun ini.  

Genium generator merupakan modifi kasi generator atau me-
sin diesel yang berkapasitas 5 PK untuk menyaring getah. Dengan 
alat ini dari hasil uji coba yang dilakukan,  waktu penyaringan leb-
ih cepat dimana getah 1 ton mampu disaring dalam waktu 1,5 jam 
dengan menghasilkan getah premium sebanyak 900 kg.

“  Jika menggunakan alat manual waktu yang diperlukan untuk 
menyaring 1 ton bisa sampai 3 - 5 jam. Tentu alat ini sangat mem-
bantu sekali pekerjaan temen-temen dilapangan,” ujar Sumiran.

Lebih jauh Sumiran mengatakan, dengan temuan ini tentu san-
gat bermanfaat, namun juga masih ada hal hal yang perlu  diper-
baiki kedepannya.

Dedi Nurhadi, Wakil Adm/KSKPH Lawu Ds yang melihat lang-
sung cara kerja alat ini sangat berterimakasih dan mengapresiasi 
alat yang menjadi temuan anak buahnya tersebut. Harapannya, 
alat ini bisa dikembangkan lebih banyak lagi sehingga apa yang 
menjadi target mutu getah perusahaan khususnya KPH Lawu Ds 
dicapai sesuai dengan harapan. 

Kom.LwDs/Eko

Sumiran, KRPH Guyangan
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Bantuan Tanah Longsor
PASCA bencana alam banjir dan tanah longsor 9 Maret 2015 di 

Desa Segulung dan Desa Mendak Kecamatan Dagangan Madiun, 
memberi dampak yang luar biasa pada kehidupan warga dua desa 
tersebut.  Akses jalan Desa yang terputus dan merusak jaringan 
pipa air yang mensuplai kebutuhan air warga.

Penanggulangan bencana dilakukan oleh semua pihak, baik 
pemerintah daerah maupun stakeholder yang lain termasuk Perhu-
tani. Perhutani KPH Lawu Ds bergerak langsung ke lokasi kejadi-
an setelah menerima laporan bencana tersebut, mengingat kedua 
Desa tersebut berbatasan langsung dengan kawasan hutan BKPH 
Wilis Utara.  

Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang Sugiharto Msi, tu-
rut mengecek kondisi di lapangan dan pada kesempatan perta-
ma ia menyerahkan langsung bantuan sembako, baik beras, air 
minum, mie instan dan lain sebagainya. Perhutani KPH Lawu Ds 
juga melakukan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan  air 
warga desa tersebut. 

Mengingat jaringan pipa air rusak, sebagai bentuk rasa kepedu-
lian KPH Lawu Ds juga menyerahkan bantuan Tandon Air dan juga 
pipa paralon. Bantuan diserahkan langsung Asper Wilis Utara, Tedy 
Hafi an didampingi segenap jajarannya. 

Tedy men-
gatakan, semoga 
dengan bantuan 
tandon air dan 
pipa paralon ini 
bisa bermanfaat 
dan jaringan air 
segera berfungsi 
kembali sehing-
ga kebutuhan air 
warga bisa ter-
penuhi. 

S e m e n t a r a 
Kades Mendak, 
Sutrisno, me-
nyampaikan uca-
pan terimakasih 
atas perhatian 
dan kepdulian dari 

Perum Perhutani KPH Lawu Ds tersebut. Bantuan sembako dan 
juga pipa paralon tentu sangat berarti bagi warganya. 

Kom LwDs/Eko

Tiga Adm Mou Dengan Kejari 
MADIUN MAJAYAN - Tiga Administratur Rayon II Madiun, KPH 

Lawu Ds, Ir. Nanang Sugiharto, Msi), KPH Madiun, Ir. Widhi Tjah-
janto, MM, dan KPH Saradan, Amas Wijaya, S. Hut, MM melaku-
kan penandatanganan bersama nota kesepahaman Memorandum 
of Understanding (MoU) dengan Kejari Mejayan Andi Sundari, SH, 
MH. Penandatanganan ini dilakukan dalam rangka membangun 
sinergi, komunikasi dan koordinasi antara Perhutani dengan kejak-
saan negeri. 

Administratur/KKPH Madiun, Ir. Widhi Tjahjanto, MM dalam 
sambutannya mewakili Perhutani menyampaikan, bahwa kerjasa-
ma tersebut diharapkan dapat memberi manfaat kedua belah pi-
hak. 

Lebih lanjut beliau mengatakan, saran, masukan, pendampin-
gan dan konsultasi hukum sangat diperlukan dalam rangka men-
dukung tugas Perhutani. Permasalahan yang ada begitu kompleks, 
regulasi ataupun kebijakan pemerintah yang ada sering kali men-
imbulkan gesekan bagi operator dilapangan, belum lagi permasala-

han teknis dilapangan yang ada sekarang, diharapkan kejari dapat 
membantu penyelesainnya. 

Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan implementasi yang 
lebih riil, dengan duduk bersama antara Perhutani dengan Kejari 
Mejayan, ujar Widhi Tjahjanto menutup sambutannya.   

Kom LwDs/Eko

Bantuan Renovasi RTLH
Perhutani KPH Madiun bersama Bupati Madiun Muhtarom 

meresmikan program bantuan renovasi rumah tidak layak huni 
(RTLH) di Dusun Panggung Desa Dagangan Kec. Dagangan Ka-
bupaten Madiun (6/4). 

Bupati Madiun Muhtarom dalam sambutannya menyampaikan 
ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 
Perhutani KPH Madiun, yang mana Perhutani Madiun ikut mendu-
kung program Pemerintah yaitu renovasi rumah tidak layak huni 
bagi masyarakat kurang mampu di Wilayah Kabupaten Madiun. 

Sedang Administratur KPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyam-
paikan bahwa renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dilaksanakan 
bagi masyarakat yang kurang mampu sebanyak 7 rumah, tersebut 
rumah Toinem, Kadeni, Karsono, Satirah, Setiyono, Misnan dan 
Kasemi. Salah satu tujuan dari pada bantuan renovasi rumah tidak 
layak huni ini adalah peningkatan kualitas  kebutuhan hidup ma-
syarakat akan tempat tinggal yang layak dan perwujudan tanggung 
jawab sosial Perhutani (CSR) dibidang Bina  Lingkungan.*

PANEN JAGUNG BAWAH TEGAKAN
Perhutani KPH Madiun memberikan kelonggaran terkait peman-

faatan lahan dibawah tegakan dengan mendasari Pola Kemitraan 

Kehutanan. Yakni dengan  pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) 
pemanfaatan lahan dibawah tegakan (PLDT) tanaman kayu putih 
kepada 15 LMDH di 15  Desa, 4 Kecamatan dalam wilayah BKPH 
Sukun KPH Madiun Divre Jawa Timur. Kawasan tersebut masuk 
wilayah administratif Kabupaten Ponorogo sebanyak 193 anak pet-
ak dengan total keluasan  2.931,43 Ha. dan penggarap sebanyak 
7.362 orang dengan tanaman jagung.

Administratur Perhutani KPH Madiun, Widhi Tjahjanto me-
nyatakan bahwa Perhutani dengan Sistem PHBM yang ditelah 
disepakati bersama telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
desa hutan, selain pendapatan dari hasil sharing pungutan Daun 
Kayu Putih (DKP) yang diperoleh LMDH setiap tahunnya. Juga ma-
syarakat atau anggota LMDH dapat memanfaatkan lahan di bawah 
tegakan tanaman Kayu Putih  dengan menanam  tanaman polowijo 
seperti jagung, sebagai upaya peningkatan pendapatan ekonomi 
masyarakat LMDH. 

Hasil panen jagung tersebut menghasilkan rata-rata 5.5 ton/
ha kering pipil, dengan harga lokal Rp. 2.700/kg dengan demikian 
pendapatan rata-rata  panen jagung per hektar  Rp 14.850.000.*

MOU DENGAN STAKEHOLDER
Perhutani KPH Madiun jalin kerjasama dengan  Korem 081 Dhi-

rotsaha Jaya Madiun dibidang   pembinaan LMDH, penanganan il-
legal logging, kerjasama dalam konservasi alam dan tanggap ben-
cana alam dan membantu penyelesaian konfl ik sosial dan tenurial 
di wilayah KPH Madiun. 

Komandan Korem 081 Madiun Kol. Reza Utama dalam sam-
butannya menyampaikan kepada semua jajaran Perhutani dalam 
lingkup Rayon II Madiun dan Rayon III, bahwa perlunya kerjasa-
ma yang harmonis antara instansi Pemerintah, TNI dan Perhutani 
dalam upaya membangun suasana yang kondusif di wilayah Kares-
idenan Madiun. 

MoU kerjasama ditanda tangani antara Korem 081 Dhirotsaha 
Jaya Madiun dengan Perhutani Rayon II Madiun yaitu KPH Madiun, 

KPH Saradan, KPH Lawu Ds,  KPH Ngawi sedangkan  Rayon III  
KPH Nganjuk, KPH Kediri dan KPH Blitar.

Sementara MoU serupa juga dilakukan dengan  Pemerintah Ka-
bupaten Madiun dibidang   pembinaan LMDH,  penanganan illegal 
loging,  tanggap  bencana alam , penyelesaian konfl ik sosial dan te-
nurial di wilayah Kabupaten Madiun.*

Sementara untuk bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Neg-
ara (Datun), pendatangan kerjasama juga dilakukan dengan Ke-
jaksaan Negeri Mejayan Madiun (15/4). Penandandatanganan di-
lakukan anatara Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto dengan Jaksa 
Madya Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, Andi Sundari yang ber-
tindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Mejayan Madiun.

Kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah Hukum 
Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam  maupun di luar Penga-
dilan yang melibatkan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur 
Kesatuan Pemangkuan Hutan Madiun.*

Kom.Mdn/Wdy-Yudi

Diamankan, Tersangka
Dan Barang Bukti

JAJARAN Polhutmob dan Polhuter Perhutani KPH Madiun 
bekerjasama dengan Satreskrim Polsek Nglames Resort Madiun 
mengadakan operasi gabungan pada 3 April 2015 menggrebek 
rumah Suwono alias lamun Bin Jaiman di Dusun Bulu Desa Sira-
pan Kec. Madiun Kab. Madiun. Suwono merupakan TO kelas kakap 
yang selama ini menjadi inceran. Dalam penggrebekan tersebut 
petugas  berhasil menemukan kayu jati olahan sebanyak 9 batang 
dengan volume sekitar 0,3892 M3.

Kayu tersebut saat diperiksa tidak bisa menunjukan keterangan 

surat-surat yang syah. Adapun sesuai fi sik kayu dan pengakuan 
tersangka kayu berasal dari kawasan hutan Perhutani Petak 164 
a RPH Bulu BKPH Ngadirejo KPH Madiun. Pengamanan terse-
but menarik HA No.01/SP/BL/2014 petak 164 a tanaman jati tahun 
1954 KU VI masuk wengkon LMDH Tani Makmur Desa Sirapan 
Kec. Madiun Kab.Madiun. 

Selanjunya tersangka dan barang bukti kayu jati sebanyak 9 
batang, satu buah pecok, ganco, satu buah sepeda onthel, satu 
buah gergaji mesin/chainsaw dibawa ke Polsek Nglames Resort 
Madiun untuk diproses lebih lanjut. 

Kom.Mdn/Yudi

Tanam Bersama
Di RPH Guwoterus

KPH PARENGAN DIVRE JATIM 
 Perum Perhutani KPH Parengan melaksanakan penanaman 

bersama  dalam  rangka hari Bhakti Rimbawan tahun 2015  di pet-
ak 7e RPH Guwoterus BKPH Mulyoagung seluas 1,5 ha (1/3). Se-
banyak  2000 bibit rimba campur  disiapkan meliputi Kesambi 1000 
bibit, Trembesi 500 dan Kepuh 500 bibit. 

Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang dan mendapat dukungan 
dari beberapa pihak diantaranya Kabidwil I Madiun BBKSDA Jatim, 
Perhutani Parengan , Muspika Montong, BKSDA Tuban, Perguruan 
Silat Setia Hati Terate, SMK Kehutanan Gomang, Mahasiswa Pe-
cinta Alam  Universitas Bojonegoro serta masyarakat desa hutan.

Petak 7e RPH Guwoterus dipilih untuk komiten bersama dalam 
rangka pelestarian kawasan hutan khususnya di wilayah Kec Mon-
tong Kab Tuban. Komitmen ditandai dengan penandatanganan 
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bersama. Petak 7e RPH Guwoterus  merupakan hutan produksi 
akan di jadikan hutan lindung sebagai cagar alam karena lokasi 
itu merupakan sebuah gua sehingga penanaman dilakukan dipun-
gung gua.

Acara  didahului dengan apel dipimpim Administratur KPH 
Parengan Daniel Budi cahyono dan dilaksanakan penyerahan bibit 
secara simbolis kepada 6 perwakilan.  

Daniel menyampaikan bahwa  fungsi alih hutan produksi men-
jadi hutan lindung untuk pencegahan dari bahaya banjir yang  me-
landa Kec Montong, dan untuk itu masyarakat harus berkorban dan 
tidak boleh bercocok tanam. Upaya Perhutani menanam pohon 
yang tidak dapat ditebang untuk menaggulangi bahaya banjir. Agar 
tanaman berhasil dibutuhkan keikutsertaan masyarakat sekitar un-
tuk menjaga, memelihara, dan melestarikannya termasuk kesada-
ran untuk tidak lagi bercocok tanam palawija di Hutan Lindung.*

TALK SHOW PEMBANGUNAN KEHUTANAN
Bertempat di Mliwis Mukti Hall, Griya Dharma Kusuma Bojone-

goro, Perhutani KPH Parengan menggelar forum diskusi pada 14 
April 2015. Diskusi yang diformat sebagai talk show tersebut ber-
tema  Pendekatan Kultural dalam Pengelolaan Hutan dan Pemban-
gunan Daerah. Hadir sebagai narasumber adalah Mohamad So-
bary dan Prie GS, keduanya adalah budayawan,dan ketua DPRD 
Bojonegoro Mitroatin.

Perhelatan tersebut dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta dari 
berbagai kalangan. Selain para kepala instansi terkait, dihadiri pula 
oleh Rektor Universitas Bojonegoro beserta lebih kurang 25 orang 
mahasiswa, perwakilan LMDH, LSM, dan belasan wartawan. Se-
dangkan dari Perhutani hadir Kepala biro Perlindungan SDH, Susilo 
Budi W, Kepala Pembinaan SDH Kristomo, para Administratur Ray-
on I beserta KSS PHBM masing-masing. 

Dalam pengantarnya, Administratur Parengan Daniel Budi Ca-
hyono menyatakan bahwa diskusi ini dilatarbelangi  oleh pemikiran 
bahwa proses pembangunan termasuk di sektor kehutanan selalu 
berfokus pada persoalan-persoalan teknis sehingga melalaikan as-
pek terpenting dari pembangunan itu sendiri, yaitu manusia. 

Karena itulah diperlukan alternatif sudut pandang dalam pem-
bangunan yaitu sudut pandang kultural. Hal ini dikaitkan dengan 
kondisi objektif Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro yang 
sedang masuk dalam arus industrialisasi khususnya minyak dan 
semen. Industrialisasi itu dikhawatrirkan akan membuat rakyat ter-
lena dan lupa bahwa sumberdaya alam tambang itu terbatas se-
dangkan wilayah Tuban dan Bojonegoro justru kaya dengan sum-
berdaya hutan yang bersifat terbarukan. Kelestarian sumberdaya 
hutan itu sangat bergantung pada bagaimana manusia mensikap-
inya. Dalam kondisi seperti itu, pembangunan dengan pendekatan 
kultural yang menempatkan manusia sebagai subjek menjadi san-
gat penting.

Kedua narasumber memberikan ulasan mendalam namun den-
gan gaya yang sangat cair, tentang kebudayaan dan arti pentingnya 

bagi perikehidupan berbangsa. Juga tentang bagaimana memban-
gun budaya masyarakat yang positif  bagi pembangunan. Satu hal 
penting yang tersampaikan adalah bahwa kebijakan pembangunan 
semestinya selalu memiliki keberpihakan pada kepentingan rakyat, 
termasuk kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan hutan. Sangat 
penting pula untuk melandasi kehidupan bermasyarakat dengan ni-
lai-nilai spiritual dan kultural.  

 Kom.Prg/Ags

Tiga Pelaku Ilog Diamankan
KPH PASURUAN DIVRE JATIM
Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) Perum Perhutani KPH Pasuru-

an berhasil menangkap pelaku illegal logging dan mengamankan 
dump truck no Pol L 8793 UF yang memuat  kayu jenis sonokeling  
sebanyak 41 batang tanpa dilengkapi dengan surat bukti kepemi-
likan kayu (22/3)

Para pelaku kejahatan tersebut adalah  Samsum (42) warga 
desa Wonosunyo Kec. Gempol pemilik kayu, Dadang Mergi San-
toso (20)  warga Sukoreno, sopir dan Sugeng Wijaya (21) warga 
Sumbersuko Kernet dump truck. Ketiganya sudah diamankan dan  
mendekam dalam tahanan Polsek Gempol.

Disampaikan KRPH Betro, Wadi,  pembalakan yang dilakukan 
ketiga orang tersebut diketahui saat melakukan patroli rutin yang ia 
lakukan bersama dua mandor Polter, Arifi n dan Joko. Ketika mema-
suki kawasan hutan lindung petak 9 RPH Betro, menemukan  tum-
pukan kayu jenis Sonokeling berserakan seperti habis ditebang.

Mengetahui hal tersebut Wadi dibantu KRPH Trawas, Aseh  
menghubungi Danru Polhut Mobil Sedioko  untuk mengadakan 
koordinasi guna melakukan penangkapan. Cukup lama mengada-
kan pengintaian baik di TKP maupun jalan desa setempat. Namun 
kurang lebih pukul 18.15 wib meluncur  dump truck bermutan kayu 
dari desa Kunjorowesi menuju jalan raya arah Gempol. 

Kesempatan tidak disia siakan, sesampainya di jalan dusun 
Sumberingin desa Sumbersuko dump truck dengan No Pol. L 8793 
UF  dapat dihentikan. Sedioko beserta jajaranya segera mengada-
kan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan diketahui kayu berjenis 
sonokeling diduga berasal dari kawasan hutan lindung petak 9 RPH 
Betro BKPH Penanggungan.

Seketika itu Sedioko menggelandang tersangaka beserta ba-
rang buktinya ke Malposek Gempol  Pasuruan beserta barang bukti 
kayu jenis sonokeling sebanyak 41 batang, panjang 60 cm, 3,22 M2 
untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

Perbuatan tersangka ini sesuai UU 18 Tahun 2013 pasal 83 ayat 
1 tentang pencegahan dan perusakan hutan dapat di kenai anca-
man hukuman penjara maksimal lima tahun denda lima ratus juta. 

Kom.Psu DD.

Accor Hijaukan HL Sugro
KPH PASURUAN DI-

VRE JATIM
Accor Group, dalam 

program Coorporate Sosial 
Responsibility yang diberi 
nama Planet 21 yang salah 
satunya adalah bergerak 
dalam bidang pelestarian 
lingkungan. Pada 21 April 
2015 Accor Group bekerja 
sama dengan Perum Perhu-
tani KPH Pasuruan melaku-
kan penanaman di Hutan 
Lindung (HL) Petak 19 b 
dan 22 b  RPH Sugro, BKPH 
Lawang Timur Sesa Sugro 
Kec. Tutur Kab. Pasuruan.

Kegiatan  sosial penanaman pohon di hadiri oleh Muspika Non-
gkojajar, Perum Perhutani KPH Pasuruan yang di wakili Asper 
BKPH Lawang Timur Viktor Montanan Tampubolon beserta ja-
jaran RPH Sugro serta dari anak perusahaan Perhotelan Accor 
Group yang berdomisili di Malang dan Surabaya diantaranya Ibis 
Styles, Ibis Hotel, Ibis Budget, Novotel Hotel, dan Bullman Hotel 
dan Restoran. 

Dalam kegiatan penghijauan yang di laksanakan karyawan 
karyawati Accor Jawa Timur Malang dan Surabaya, untuk mewu-
judkan program sosial pelestarian alam dan lingkungan mereka 
menanam 1000 pohon jenis Cemara. Program tersebut akan dilak-
sanakan berkelanjutan setiap tahun. Kom.Psu/DD

LMDH Wono Lestari Tanam Porang
KPH MADIUN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Madiun memberikan fasiltas pemanfaatan lahan 

dibawah tegakan (PLDT) kepada LMDH Wono Lestari Desa Padas 
Kec. Dagangan Kab. Madiun di lahan Tanaman Jati KU IV-Up. Se-
banyak 7 anak petak di RPH Panggung BKPH Dagangan dengan 
total keluasan  70,6 Ha digarap LMDH dengan tanam Porang seb-
agai usaha produktif. 

Ketua LMDH Wono Lestari, Suyatno yang juga Sekretaris Desa 
Padas mengatakan bahwa Masyarakat Desa Padas sangat berteri-
ma kasih kepada Perhutani Madiun yang mana dengan terjalinya 
kerjasama dalam bidang pengeloaan hutan bersama masyarkat 
(PHBM) yang ditanda tangani bersama sejak tahun 2003.

“ Kami rasakan manfaatnya yaitu, selain sharing Kayu yang 
kami terima, juga kami dapat memanfaatkan lahan di bawah 
tegakan antara lain dengan  budi daya empon-empon dan budida-
ya porang juga hijauan makanan ternak,” katanya yang selain budi-

daya tanaman tersebut LMDH juga menanam berbagai jenis tana-
man palawija.*

OLAH RAGA BERSAMA
Perhutani Pusdikbang SDM, Perhutani Rayon II Madiun bersama 
Puslitbang  Cepu mengadakan laga persahabatan olah raga tenis 
lapangan bersama di Pusdikbang SDM Madiun ( 24/4).  Ajang 
tersebut diikuti dari perwakilan masing-masing KPH  Rayon II 
Madiun, yakni KPH Madiun, Saradan, Lawu Ds. dan Ngawi, 
Pusdikbang SDM,  SPH II Madiun dan Tim tamu dari Puslitbang 
Cepu. 

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto selaku panitia penyelengg-
ara menyatakan bahwa maksud kegiatan olah raga bersama terse-
but adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi dilingkup karyawan 
Perhutani dan menyalurkan hobi.  Kom.Mdn/Yudi.

Sosialisasi Darkum
KPH BLITAR DIVRE JATIM
Dalam rangka menekan kriminalitas dan memberikan pemaha-

man kepada masyarakat masalah hukum, belum lama ini Kantor 
Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung melakukan sosi-
alisasi sadar hukum (Darkum) di Kecamatan Pucanglaban. 

Kegiatan Sosialisasi Sadar Hukum ini, diharapkan seluruh ma-
syarakat mengetahui, memahami dan mengerti permasalahan 
sepu tar hukum. Banyak kejadian dimasyarakat sering menyudut-
kan aparat pemerintah. Dengan diadakan Sosialisasi Hukum bisa 
saling mengerti dalam penegakan hukum dan peraturan dari ma-
sing-masing instansi Pemerintah.

Kasubag Humas Polres Tulungagung menyampaikan bahwa 
semua masyarakat dan pejabat harus tunduk pada hukum. Tidak 
ada di Indonesia yang kebal hukum. Sedang dari Dinas Sumber 
daya Alam Kabupaten Tulungagung menyatakan bahwa masing-
masing instansi mempunyai aturan dan pedoman yang berbeda 
tetapi tujuanya satu yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

Sementara Administratur KPH Blitar, Haris Suseno menyatakan 
bahwa hutan mempunyai tiga fungsi. Yaitu sebagai hutan lindung, 
hutan produksi dan hutan konservasi. Saat ini gangguan keamanan 
hutan terjadi karena kerusakan hutan, pendudukan kawasan hu-
tan dan pencurian pohon. Perhutani siap bekerjasama dengan ma-
syarakat untuk mengelola hutan melalui program PHBM. Dengan 
program PHBM antara Perhutani dan masyarakat saling bersinergi, 
saling berbagi, saling menguntungkan mendapatkan sharing hasil 
hutan, yang diharapkan masyarakat sejahtera.

Dengan adanya sosialisasi tersebut di wilayah Kecamatan Pu-
canglaban diharapkan bisa menjadi contoh didaerah lainnya. Di-
harapkan masyarakat mengetahui memahami dan memberikan 
pemahaman kepada masyarakat lain. Kom.Bltr/RY

Tiga pelaku illegal loging baris 3,4 dan 5 bersama Danru Pol-
mob Sedioko kanan di Mapolsek Gempol.
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KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Perum Perhutani KPH Tasikmaya, Ke-

jaksaan Negeri Singaparna, Polres Kab. 
Tasikmalaya, Muspika, MUI, Ormas, tokoh 
masyarakat, tokoh ulama Cikalong dan 
LMDH melakukan penandatangan komit-
men bersama untuk melestarikan dan men-
jaga sumber daya hutan di wilayah Cikalong 
yang dilaksanakan di BKPH Cikatomas (25/
03)

Komitmen bersama ini bertujuan agar 
sumber daya hutan yang ada di wilayah Ci-
kalong BKPH Cikatomas kelestarian dan 
keamananya dapat terjaga dengan baik se-
cara bersama sama. 

Kepala Kejaksaan Negeri Singaparna 
yang diwakili oleh Kasi Datun, Bangun me-
nyatakan bahwa pihaknya sangat mendu-
kung dengan dilakukannya komitmen ber-
sama tersebut. 

" Kejaksaan telah melakukan MoU den-
gan Perhutani beberapa waktu lalu, maka 

kami siap mendampingi untuk memberi-
kan bantuan hukum, pertimbangan hukum 
dan tindakan hukum lain yang berhubun-
gan dengan ganguan hutan antara lain ille-
gal logging, perambahan hutan dan penam-
bangan liar di wilayah Perhutani Tasikmala-
ya," ujarnya.

Sementara Adm/KKPH Tasikmalaya, 
Henry Gunawan mengatakan bahwa komit-
men bersama tersebut untuk menciptakan 
harmonisasi pengelolaan hutan di wilayah 
Cikatomas. Diharapkan dapat menjadi ju-
rus ampuh untuk melestarikan, menjaga 
sumber daya hutan dan memuluskan im-
plementasi PHBM sekaligus mampu meng-
halau pengaruh-pengaruh negatif pihak ter-
tentu terkait pengelolaan hutan. 

Sementara Kanit III Tipiter Polres Ta-
sikmalaya, Ipda Wahyu Hidayat menyam-
paikan bahwa dengan dasar UU Kepolisian 
No 2 tahun 2012 dan KUHP dan UU No 18 
Tahun 2013 tentang pencegahan dan pem-

beratasan kerusakan hutan, berdasarkan 
ke dua UU tersebut bahwa sangsi pidana 
bagi yang melakukan pengrusakan bidang 
kehutanan akan ditindaklanjuti sesuai den-
gan hukum yang berlaku. Ia menhimbau ke-
pada para tokoh masyarakat supaya tidak 
melakukan tindak pidana hutan

Dukungan senada juga disampaikan 
Ketua MUI Cikalong, Dadang HR Nur. Den-
gan dilakukannya komitmen bersama terse-
but pihaknya siap untuk melestarikan dan 
mengamankan hutan.

" Karena selama ini masyarakat kami 
sudah jenuh dengan adanya pengrusakan 
hutan di wialayah Cikalong yang dilakuka 
oleh sekelompok masyarakat yang tidak 
bertanggung jawab, sehingga dapat men-
gakibatkan terjadinya konfi lk horizontal di 
masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap 
kepada penegak hukum supaya menindak 
tegas para pelaku pengrusak hutan ini," 
tegasnya. Kom.Tsk/Asep Jb

Komitmen Bersama Lestarikan Hutan Cikalong

Optimalkan Potensi Galunggung 
BUPATI Tasik-

malaya, UU Ruzha-
nul Ulum bersama 
Adm/KKPH Tasik-
malaya, Henry Gu-
nawan memberikan 
bantuan sembako 
kepada panti jompo 
dan anak yatim war-
ga masyarakat seki-
tar Galunggung di 
kantor desa Lingar-
jati Galunggung. Hal 
tersebut dilakukan 

dalam kegiatan rutin tahunan “ Gebyar Citra Pariwisata Kabupaten 
Tasikmalaya (The Memory Of Galunggung) tahun 2015” diseleng-
garakan 3 -5 April 2015.

Kegiatan ini sekaligus berupa moment untuk mengenang serta 
mengambil hikmah atas peristiwa meletusnya Gunung Galunggung 
33 tahun lalu (4 April 1982). 

Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan menyampaikan bah-
wa Galunggung kini menjadi ikon Tasikmalaya di bidang wisata. Na-
mun daya tarik Gunung ini belum dikembangkan secara optimal. 
Perhutani dan Pemkab Tasikmalaya berencana menambah obyek 

wisata lainnya dengan membangun museum sebagai sarana infor-
masi sejarah Gunung Galunggung berupa dokumentasi serta diora-
ma letusan Gunung Galunggung yang terjadi 1982 itu.

“ Museum ini diisi dengan sejarah Tasikmalaya sehingga pada 
gilirannya para pelancong yang datang ke Gunung Galunggung ti-
dak hanya pada libur saja, tetapi kapan pun ramai wisata Galung-
gung terus di kunjungi. Dia berharap Galunggung bisa menjadi ob-
jek wisata nomor satu di Indonesia” katanya optimis.

Sementara itu Bupati Tasikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum saat ini 
agar masyarakat jangan hanya memikirkan peristiwa itu, tapi harus 
berfi kir bagaimana caranya memanfaatkan potensi gunung Galung-
gung, untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Galung-
gung. Yakni mengembangkan potensi di sekitar kawasan gunung 
Galunggung cukup melimpah. *

LMDH PANEN KACANG TANAH
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saronge Kampung 

Sukajaya, Kelurahan Urug, Kec Kawalu, Kota Tasikmalaya panen 
kacang tanah 3 ton per hektar dengan penghasilan Rp 13,5 Juta 
per ha di kawasan hutan produksi yang merupakan Program ke-
daulatan pangan di wilayah Kota Tasikmalaya di petak 4c dan 4d 
RPH Sukaraja, BKPH Singaparna KPH Tasikmalaya (7/04).

Dikatakan Administratur KPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
animo masyarakat sekitar hutan yang ada di Tasikmalaya ini dalam 
menjalankan program kedaulatan pangan sangat tinggi.

“Saya selaku Administratur, terharu melihat petani sekitar hutan 
ini melakukan panen kacang tanah. Hal ini untuk memberdayakan 

dan peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan dalam 
rangka mendukung program pemerintah tentang kedaulatan pan-
gan. Ini berkaitan dengan program pengelolaan hutan bersama ma-
syarakat atau PHBM,” jelasnya.

Menurut Ketua KTH Tanjungjaya, Mutakin, panen kacang tanah 
(Gondolo) ini di lakukan di hutan produksi Perhutani seluas 18,00 
ha dengan jumlah penggarap sebanyak 147 orang.

Ketua LMDH Saronge, Eem Herliana mengungkapkan hasil 
panen kacang tanah tahun ini lumayan bagus, dari luas 18 ha para 
petani dapat menghasilkan produksi kacang tanah sebanyak 54 ton 
setara Rp 243 juta sekali panen. Untuk pengolahan berikutnya di-
katakan Eem para petani akan menanam padi gogo. *

BANTUAN BIBIT
Sebanyak 5000 

batang bibit jenis 
Mahoni, Ganitri, Ang-
sana, Alpukat, Kihu-
jan dan jenis lainnya 
diserahkan Perhutani 
KPH Tasikmalaya ke-
pada Ketua Asosiai 
Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) 
Kota Tasikmalaya, 
Dedi Sadiman melalui 
Wakil Walikota Tasik-
malaya pada acara 

apel pagi di halaman Kantor Wali Kota (20/4).
Kegitan ini atas kerjasama Perhutani dengan Pemerintah Kota 

Tasikmalaya dan LMDH wilayah Kota Tasikmalaya untuk berlom-
ba lomba melakukan menghijaukan baik di dalam kawasan hutan 
maupun di luar kawasan yang masuk di wilayah kota Tasikmalaya 
terkait dengan pentingnya kawasan resapan air di dalam kota.

Wakil Walikota Tasikmalaya, Dede Sudrajat menyampaikan 
bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama Perhutani men-
gajak kepada para Camat, Kelurahan dan LMDH yang lokasinya 
berdekatan dengan hutan agar melakukan penghijauan dan peme-
liharaannya, karena hal ini sangat penting untuk mengembalikan 
fungsi daerah resapan air di dalam kota.

Administratur Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikma-
laya, Henry Gunawan menyampaikan bahwa kegiatan penghijaun 
perlu terus dilakukan untuk memelihara lingkungan perkotaan yang 
asri yang mempunyai zona hijau, sebab semakin banyak zona hijau 
maka kualitas air tanah semakin baik, sehingga menghasilkan ka-
wasan resapan air yang berkualitas.

Sementara di awal April 2015 lalu KPH Tasikmalaya bersama 
Rukun Nelayan Cimanuk (RNC) Cikalong juga melakukan pena-

naman pohon hutaullo dan ketapang di sempadan pantai Cimanuk 
Cikalong dengan dihadiri Muspika Kec. Cikalong-Tasikmalaya. Ke-
giatan ini dilakukan untuk menahan bencana laut dan memberikan 
perlindungan pemukiman dari bahaya angin laut. Diharapkan keg-
iatan bisa dilakukan pula pada lokasi lokasi yang keadaanya saat 
ini perlu penanganan bersama di wilayah hutan RPH Cikalong, 
BKPH Cikatomas*

LATIHAN BERSAMA MENEMBAK
Kodim 0612 Tasikmalaya, Polhutan Perhutani, seluruh Koramil, 

Menwa Universitas Siliwangi dan Pemuda Panca Marga Tasikma-
laya berlatih bersama menembak di lapangan tembak Lanud Wiri-
adinata Tasikmalaya 22/4).

Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta selain memberikan pe-
nyegaran juga bertujuan untuk menjalin hubungan silaturahmi den-
gan pihak eksternal agar tetap harmonis.

Wakil Administratur/KSKPH Tasikmalaya, Deden Yogi Nugraha 
mengatakan bahwa kerjasama pembinaan latihan bersama ini un-
tuk melatih kembali teknik menggunakan senjata api oleh anggota 
Polhut Mobil, karena sudah cukup lama tidak memegang senjata. 

“ Namun, tujuan utamanya adalah ingin menjalin keakraban 
dengan mereka secara berkelanjutan,” ujar Deden.

Latihan menembak bersama ini dipimpin langsung oleh Perwira 
Penghubung (Pabung) Mayor Marwoto dan instruktur tembak oleh 
Serma Mahpudin. Menurut dia, pembinaan dan pelatihan bersama 
tersebut juga guna meningkatkan keterampilan dalam menggu-
nakan senjata api. Utamanya jenis senjata api laras pendek model 
FN45 dan laras panjang model M-16 dan SS 25.

Kom.Tskmy/Asep JB

Sosialisasi Pra Tebangan
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Sosialisasi merupakan salah satu cara yang tepat dalam pe-

nyampaian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan terutama ke-
giatan tebangan kayu yang banyak menimbulkan masalah atau po-
lemik. Perhutani KPH Cianjur pada 17 April 2015 melaksanakan so-
sialisasi pelaksanaan kegiatan tebangan kepada Masyarakat Desa 
sekitar Hutan petak 5 H RPH Cikalongkulon BKPH Ciranjang Utara 
wilayah administratif Desa Ciramahilir Kecamatan Maniis Kabupat-
en Purwkarta. Sosialisasi beralngsung di Bale Desa Ciramahilir Ke-
camatan Maniis.

Sosialisasi ini bertujuan untuk pemberitahuan dan penjelasan 
kepada masyarakat sekitar hutan dalam pelaksanaan kegitan te-
bangan.

Wakil Adm/KSKPH Cianjur Utara, Dudu Abdulah menjelaskan 
sosialisasi ini sangat penting karena masyarakat supaya lebih tahu 



DERAP DAERAHDERAP DAERAH

36   BINA |  Edisi  03 Mei 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  03 Mei 2015 / Th XLII 37

dan mengerti kegiatan tebangan yang dilaksanakan oleh Perum 
Perhutani. Baik itu dari segi kelestarian hutan, reboisasinya pasca 
tebangan, maupun dari segi kawasannya bahwa itu benar-benar 
kawasan hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Cianjur 
jangan sampai di tengah-tengah pelaksanaan kegiatan tebangan 
timbul masalah baik dari masyarakat Desa sekitar hutan maupun 
dari Lembaga swadaya Masarakat setempat begitu penjelasan-
nya. *

GULA SEMUT PRODUK LMDH
Warnanya merah rasanya manis itulah Gula Semut yang meru-

pakan produksi unggulan dari LMDH Kemang Lestari  RPH Jati 
Ciranjang Selatan KPH Cianjur masuk wilayah administratif Desa 
Kemang Kecamatan Bojong Picung Kabupaten Cianjur

Gula Semut merupakan gula merah yang di produksi dari nira 
pohon aren yang kemudian dipanaskan sekitar 6 jam sampai men-
gental. Kemudian disaring hingga berbentuk butiran kecil lalu didin-
ginkan sampai mengeras. 

Ketua LMDH Kemang Lestari, Ajat Sudrajat berharap produksi 
khas dari LMDH ini bisa dikenal masyarakat luas sehingga produksi 
gula semut produksinya bisa meningkat. Untuk keasliannya dijamin 
aman dikonsumsi karena selain tidak dicampur dengan bahan kim-
ia juga tanpa bahan pengawet. 

“ Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada 
Perhutani KPH Cianjur yang telah peduli kepada kami selain bermi-
tra dalam mengelola kawasan hutan juga peduli dalam memberikan 
bantuan modal untuk meningkatkan produksi gula semut ini.

Kom.Cjr/Asto

Olahraga Futsal Bareng
PERHUTANI KPH Cianjur berolahraga bareng futsal dengan 

Dinas Kehutanan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kehutanan Kabu-
paten Sukabumi  di Lapangan Futsal GOR Rajawali Cianjur 24 April 
2015 lalu.

Olahraga bersama itu dilakukan rutin seminggu dua kali, Senin 
dan Jum’at. Futsal bareng ini di ikuti oleh Kepala Bidang Dinas 
Kehutanan dan staf, Administratur KKPH Cianjur, wakil Adm KPH 

Cianjur, Kasi PSDH dan staf. 
Adm/KKPH Cianjur, Henry Purnomo mengungkapkan olahraga 

bareng merupakan salah satu cara untuk menjalin silaturahmi dan 
menjaga kekompakan dengan stakeholder.

Kom.Cjr/Asto

PENGHARGAAN KPH CIANJUR 2015  Dalam peringatan HUT 
Perhutani Ke- 54, 29 Maret  lalu, BOD mengumumkan beberapa 
penghargaan  kepada mandor, asper, sampai level KPH. KPH Cian-
jur kali meraih beberapa penghagaan, salah satunya menduduki 
rangking  pertama  level Direksi Perhutani  dalam kategori Pena-
talaksanaan Arsip. Penghargaan itu disampaikan langsung Direk-
tur Utama Perhutani Mustoha Iskandar kepada KPH Cianjur yang 
diterima lKTU KPH Cianjur Untung Untoro, SE. MU

Tebangan A Lancar
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Luas  tebangan   A kayu  jati  di  BKPH  Banjar Utara 2015 sel-

uas  59, 4 hektar den-
gan target produksi 
5218 m3. Tebangan 
B kayu jati seluas  13 
hektar dengan tar-
get produksi 212 m3, 
dan tebangan E sel-
uas 77,15 hektar den-
gan target produksi 
409 m3.

“Sampai sekarang 
produksi kayu jati un-
tuk tebangang A su-
dah mencapai 1649 

m3,” kata Asper Banjar Utara  Tarsidi, S.Hut kepada BINA didam-
pingi staf Komunikasi KPH  Ciamis Bubun  di kantor BKPH Banjar 
Utara, Banjar belum lama ini. 

“Tebangan B dan E belum dilaksanakan.”
Lokasi tebangan di Banjar Utara relatif mudah. Tidak terkendala 

lokasi yang curam dan aksebilitas yang sulit sebagaimana di asper-
an Banjar Selatan dan asperan Pangandaran. Satu – satunya ham-
batan adalah  hujan. 

“Hambatannya Cuma cuaca. Kalau tidak turun hujan, Alhamdu-
lillah lancar,” jelasnya.

Terkait  dengan implementasi SK Direksi No 3169 tahun 2014, 
asper Banjar Utara mengatakan awalnya agak susah. Misalnya 
blanko baru  dengan petugas khusus yang ditunjuk. “Tetapi seiring 

perjalanan waktu kesulitan dapat diatasi,” tandas Tarsidi. “Ini berkat 
arahan dan bimbingan dari pimpinan KPH seperti Pak Adm, Pak 
Waka, dan Pak Kasi.”

Dikatakan blanko beda, tanda tangannya  juga berbeda. Sebe-
lum diterbitkan  SK tersebut kerja mandor tebang dan  penguji ter-
pisah.  Sekarang antara mandor tebang dan penguji gabung di lo-
kasi tebangan. 

“Dulu penguji kerjanya di TPK, sekarang di hutan, di hulu. Ketika 
kayu diangkut ke TPK dokumen sudah selesai dan clear,” jelas Tar-
sidi. “Dulu ada perbedaan ukuran, tapi sekarang  tidak ada lagi.” 

MU 

Pelatihan Mandor Lingkungan
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Untuk meningkatkan kemampuan segenap Mandor Lingkungan 

dalam bertugas di lapangan  manajemen Perhutani KPH Ciamis 
mengadakan Pelatihan Mandor Lingkungan di lokasi wisata Curug 
Tujuh Cibolang BKPH Ciamis (4/4).

Adm/KKPH Ciamis, Bambang Juriyanto dalam sambutannya 
mengatakan bahwa setiap Mandor Lingkungan  harus menguasai 
dan memahami SOP (Standart Operational Procedure). Dikaitkan 
dengan pelaksanaan 
Audit Surveillance IV 
Pengelolaan Hutan 
Lestari (PHL) di  KPH 
Ciamis. Diharapkan  
agar seluruh jajaran 
Mandor Lingkungan 
memahami semua 
terkait bidang kelola 
lingkungan sebagai 
acuan dalam melak-
sanakan pekerjaan 
dilapangan, Sehing-
ga mador lingkungan 
dituntut lebih profe-
sional dalam melak-
sanakan tugas dan 
pengambilan data-data kelola lingkungan.Pungkasnya

Ditambahkan Kepala Sub Seksi (KSS) Lingkungan KPH Ciamis,  
Yaya Sunarya bahwa pelatihan diikuti sebanyak 17 orang peserta. 
Pelatihan bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan sege-
nap mandor lingkungan dalam melaksanakan tugas-tugasnya di-
lapangan. Hal itu sudah menjadi kewajiban perusahaan yang wajib 
memberikan pelatihan kepada karyawan sebelum melaksanakan 
tugas-tugasnya. Kom.Cms/Bubun

Pembahasan TPPAS Nambo
KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Bertempat di Kantor KPH Bogor digelar rapat pembahasan 

Tempat Pengelolaan Pembuangan Akhir Sampah (TPPAS Nambo) 
bersama Dinas Propinsi Jawa Barat. Rapat yang dipimpin Sekdiv 
Jabar Banten, Ananda Artono dan dihadiri Kepala Biro Keuangan, 
Kepala Biro Produksi, Administratur KKPH Bogor Asep Dedi Muly-
adi, serta   unsur Dinas Propinsi Jawa Barat dan Dinas Kehutanan 
Kabupaten Bogor.

Pertemuan ini merupakan sebagai tindak lanjut Penandatangan 
Kerjasama Pengelolaan Kawasan Hutan KPH Bogor untuk lokasi 
TPPAS Nambo, antara Kepala Divre Jabar Banten dengan Guber-
nur Jawa Barat di Bandung, akhir tahun 2014.

Ananda Artono menyatakan bahwa  dalam pasal 5  dan 7 per-
janjian kerajasama TPPAS Nambo, pihak Perhutani bertugas untuk 
meng-clear and clean-kan lokasi yang akan dijadikan TPPAS Nam-

bo. Bentuk kerjasama tersebut dalam bentuk kerjasama pengelo-
laan kawasan hutan antara Perhutani dengan Pemerintah Propinsi 
Jawa Barat, bukan dalam bentuk tukar menukar.

Sementara Adm/KKPH Bogor,  Asep Dedi Mulyadi mengatakan 
lokasi yang dijadikan TPPAS Nambo tersebut seluas 40 Ha. Ka-
wasannya  saat ini masih ditanamani palawija masyarakat yang 
tergabung dalam LMDH Lulut Sejahtera. Dilaporkan untuk kepenti-
ngan tersebut masyarakat penggarap sudah menyadari sepenuh-
nya bahwa lokasi yang mereka kerjasamakan saat ini, merupa kan 
kawasan hutan yang akan dipergunakan oleh Pemerintah Jawa 
Barat sebagai lokasi TPPAS.

Kepala Dinas Pemukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat 
Edi Bahtiar, menyampaikan bahwa konsep TPPAS Nambo sudah 
dirancang sedemikian rupa, sehingga pengelolaannya akan  ramah 
lingkungan. Diperkirakan  pembangunan sarana inspratruktur jalan 
dan lainnya bisa dilaksanakan  akhir Mei 2015. 

Kom.Bgr/Mul

Kesamaptaan Petugas Lapangan
KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
Perum Perhutani KPH Kuningan menyelenggarakan Pembi-

naanTeknis dan Ke-
semaptaan Polisi 
Hutan (Polhut) Ta-
hun 2015 se-wilayah 
KPH Kuningan (8/3). 
Kegiatan tersebut  
bekerjasama den-
gan Polres Kunin-
gan yang diikuti oleh 
73 peserta terdiri 
Asper, KRPH dan 
segenap Mandor. 

Wakil Adm/
KSKPH Kuningan, 
Erwin Lukmandar 
mengatakan KPH 
Kuningan memiliki 
wilayah  karakteris-
tik yaitu berbatasan 

dengan wilayah Jawa Tengah.Oleh karena itu  agar bisa menjaga 
keamanan kawasan hutan, bisa mengkaji dan menghayati kondisi-
kondisi terkini, maka perlu satu rasa  dan satu paham supaya kede-
pan lebih baik. 

“Pembinaan Teknis dan kesamptaan Polsus atau Polhut kita 
tingkatkan pemahaman dalam melaksanakan peran polsus seb-
agai pengemban fungsi kepolisian terbatas, “ jelasnya.

Kasat Bimas Polres Kuningan menerangkan bahwa kegiatan 
pembinaan yang selanjutnya disebut dengan pembinaan teknis 
adalah segala upaya dan kegiatan tindakan untuk memberikan 
pendidikan dan pelatihan  serta meningkatkan kemampuan terha-
dap Polsus, sehingga diharapkan anggota polsus itu sendiri lebih 
propesional dalam melaksanakan tugasnya.

Ia berharap dengan pembinaan tersebut dapat menumbuhkan 
motivasi untuk tetap semangat dalam bekerja, melindungi, men-
gayomi, dan melayani  masyarakat untuk mewujudkan keamanan 
yang kondusif dilingkungan kerja kita dan mencapai hasil yang opti-
mal. Dibutuhkan kebersamaan polisi dan masyarakat sehingga satu 
dengan yang lainnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

“Dalam melaksanakan tugas dilapangan agar menjalin koor-
dinasi yang baik antara Polhut dengan pihak kepolisian sehingga 
kedepannya dapat penegakan aturan secara tepat sasaran dalam 
artian tidak mengedepankan arogansi dan tidak kekerasan terha-
dap masyarakat,” jelasnya.(

Kom.Kng/Dan
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Peringatan Hari Kartini 2015
Yuli Rusmawati

Profi l Kartini Kartini Masa Kini
KPH BANYU-

WANGI SELATAN 
DIVRE JATIM -
Memperingati Hari 
Kartini, koran Jawa 
Pos Radar Banyu-
wangi menggan-
deng Perhutani 
KPH Banyuwangi 
Selatan untuk me-
nampilkan profi l 
Kartini masa kini 
pada rubrik Radar 
Banyuwangi Kar-
tini Masa Kini pada 
terbitan edisi spe-
sial Kartini  21 April 
2015. Profi l Yuli 
Rusmawati adalah 
sosok yang diang-
gap mewakili seb-
agai salah satu Kar-
tini masa kini oleh 
Radar Banyuwangi 

yang melakukan wawancara di Rumah Dinas Administratur KPH 
Banyuwangi Selatan (20/4).

Selain sebagai seorang istri Administratur KPH Banyuwangi 
Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Paguyuban Istri rimbawan, 
Yuli Rusmawati juga aktif di kegiatan pemberdayaan di tempat sua-
minya bertugas. Ia juga aktif di Yayasan TK Tunas Rimba Perhutani 
di Benculuk yang programnya pun beragam salah satunya adalah 
bagaimana caranya peningkatan kualitas anak didik TK Tunas Rim-
ba terus bertambah dengan mitode – mitode dan terobosan serta 
kemandirian, papar Yuli. 

Terbaru, perempuan yang dikenal dengan kemandiriannya itu 
juga suka berbagi pengetahuan dan keterampilan kepada ibu-ibu 
di Paguyuban rimbawan salah satunya adalah memperkenalkan 
manfaat kayu secang dan daun jati Belanda yang kini langka ke-
beradaanya. Dia memilih dua jenis tanaman herbal tersebut se-
lain memiliki manfaat untuk kesehatan juga menjadi opsi bagi para 

ibu untuk berbisnis, dalam mensosialisasikan manfaat dari dua je-
nis tanaman tersebut dia tak tanggung-tanggung mendatangkan-
nya dari Randublatung demi berbagi ilmu untuk meningkatkan wa-
wasan dan kreatifi tas ibu-ibu rimbawan. 

Selain program pemberdayaan pada anggota paguyuban ia 
juga memiliki program dibidang pendidikan pada siswa TK Tunas 
Rimba Perhutani. Dia memberikan keringanan biaya bagi siswa ti-
dak mampu. Diam-diam dia juga kerap memberikan santunan ke-
pada siswa yang yatim dan siswa kurang mampu menggunakan 
dana pribadinya serta merencanakan pada bulan mei bulan depan 
dalam rangka memperingati hari pendidikan nasional akan mem-
berikan paket bantuan berupa sarpra sekolah pada  anak pesang-
gem yang berada di pinggir hutan agar mereka tetap bersemangat 
dalam bersekolah.

Dibalik kesibukannya tersebut, Yuli tidak pernah lupa mengek-
splorasi kebudaayan pariwisata Banyuwangi. Menurutnya salah 
satu yang menarik menjadi warga nomaden adalam mempelajari 
budaya dan wisata di tempat tugas suami seperti kesenian gan-
drung, barong, kebo-keboan dan lain sebagainya.

”Yang terpenting sosok Kartini tidak hanya menjadi sosok idola, 
akan tetapi yang terpenting meneruskan perjuangannya. Terima 
kasih Ibu Kartini berkat perjuangan engkaulah kini perempuan 
mempunyai kesetaraan gender dengan kaum laki-laki dalam posisi 
berbangsa dan bernegara dan melahirkan kartini masa kini yang 
mempunyai  jiwa mandiri, cerdas, inovatif dan berkarakter,” papar 
Yuli. 

Kom.Bws/Didik N

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG - Paguyuban 
Istri Karyawan (PIK) KPH Pekalongan Timur menyelenggara-

kan kegi atan lomba 
dalam rangka Perin-
gatan Hari Kartini Ta-
hun 2015. Peringatan 
Hari Kartini diselengg-
arakan secara seder-
hana dan meriah 
ini dihadiri segenap 
managemen, Pen-
gurus PIK dan diikuti 
seba nyak 100 peser-
ta berasal dari Pen-
gurus serta anggota 
PIK dan Karyawati 
se-KPH Pekalongan 
Timur.

Beberapa lomba 
turut mewarnai per-

ingatan itu, seperti Lomba Rias Berpasangan, Lomba Baca Puisi 
Kartini, Lomba Ketrampilan dari Barang Bekas dan Lomba Fash-
ion Show

Peringatan Hari Kartini kali ini mengusung tema “Peran Pen-
ting Wanita Dalam Keluarga”, dengan maksud untuk meningkat-
kan emansipasi wanita, menumbuhkembangkan rasa percaya diri, 
meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan semangat juang para 
wanita. Administraur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufi k, 
S.Hut, M.Si selaku Pembina Paguyuban Istri Karyawan (PIK) dalam 
sambutanya  menyampaikan agar para ibu turut berperan aktif  
dalam keluarga untuk membantu suaminya dalam melaksanakan 
tugas serta medorong kepada putra-putrinya untuk belajar. 

Kom.Pkt/Tur

KPH JOMBANG DIVRE JATIM – Para istri Rimbawan Perhu-
tani KPH Jombang memperingati Hari Kartini dengan mengadakan 
beberapa kegiatan lomba. Salah satunya adalah modifi kasi fashion 
modern dan tradisional, kemampuan memainkan alat musik tradis-
ional dan lain lain. 

Dikatakan Ketua Dharma Wanita Persatuan Cabang Perhutani 

Jombang,  Alice Heru 
Dwi Kunarwanto dalam 
sambutannya bahwa 
Kesetaraan gender 
kita sebagai wanita ti-
dak harus menuntut 
kesamaan dengan pria 
akan tetapi sesuai den-
gan kodrat dan tang-
gungjawabnya sebagai 
wanita yang menjun-
jung harkat dan marta-
bat wanita sendiri.

Terpilih tiga juara 
atas kemampuan, kreasi dan penampilannya dalam ajang lomba 
tersebut. Diharapkan para juara dapat menularkan kemampuan 
dan ketrampilannya kepada yang lain. 

Dalam rangkaian peringatan Hari Kartini YTRP KPH Jombang 
juga membuka Bazar Murah dan Pameran Produk kreatif dari ka-
wasan Hutan untuk masyarakat Lengkong bertempat di halaman 
Paud Tunas Rimba Cabang Jombang yang mendapat sambutan 
antusian dari masyarakat.

Kom .Jbg/Winarti

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM - Menyemangati arti dan 
peranan kaum perempuan di Hari Kartini tahun 2015, istri rimbawan 
yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan Perhutani KPH 
Mojokerto mengadakan aksi sosial berupa kegiatan donor darah 
dan santuni anak yatim.

Kegiatan kali ini bekerjasama dengan TNI Kodim 0815 Mojoker-
to, Polres Kota Mojokerto, Komunikasi Relawan Siaga Bencana 
dan Adaptasi Perubahan Iklim (KORSABI) Kabupaten Mojokerto 
serta Advokasi Kelembagaan Bencana Nadhlatul Ulama (AKB NU) 
Kabupaten Mojokerto yang dimulai pukul 07.00 sampai selesai ber-

langsung lancar di 
Aula Rapat Kan-
tor Perhutani Mo-
jokerto.

Menggandeng 
Palang Merah In-
donesia (PMI) Kota 
Mojokerto, kegiatan 
ini berhasil meng-
umpulkan 28 kan-
tong darah masing-
masing berisi 350 
cc dari 28 pendo-
nor yang memenuhi 
syarat sebagai pen-
donor darah. Tidak 
begitu banyak kare-

na sebelumnya telah diadakan donor darah di Hari Jadi Perhutani 
ke 54, Maret lalu.

Kegiatan donor darah ini merupakan wujud kepedulian Dharma 
Wanita Persatuan Perhutani KPH Mojokerto dalam membantu sesa-
ma yang butuh darah sekaligus meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat dengan harapan setetes darah akan sangat berguna 
untuk membantu sesama. Tidak hanya untuk peringatan Hari Kar-
tini saja, ke depan, aksi sosial donor darah tetap akan terus dilak-
sanakan untuk membantu yang membutuhkan, papar Kepala Tata 
Usaha, Atin Rukyatin N penggagas aksi solidaritas yang juga kaum 
hawa ini.

Tidak hanya donor darah, kegiatan sosial lainnya adalah pem-
berian donasi untuk anak panti asuhan yatim piatu “Al-Ikhlas” Mo-
jokerto. “Ini sebagai wujud kepedulian kami para kaum perempuan. 
Sehingga dalam peringatan Hari Kartini ini tidak saja diadakan keg-
iatan seremonial, namun juga kemanusiaan,” pungkas Atin.

Kom.Mjkt/Eko Eswe

KPH MADURA DIVRE JATIM - Memperingati Hari Kartini Ke-
136, Dharma Wanita Perum Perhutani KPH Madura dimeriahkan 
dengan berbagai lomba, seperti lomba pasang dasi, membuat 
orong ketupat, memakai jarik dan fashion serasi kebaya. 

Dalam sambutannya Ketua Dharma Wanita KPH Madura, Heni 
Rostini Dudi Kurniadi menyerukan kepada segenap anggota Dhar-
ma Wanita supaya mencontoh cita - cita dan perjuangan  Raden  
Ajeng  Kartini  dalam mengangkat derajat kaum wanita lewat pendi-
dikan yang menuntut persamaan hak antara Pria dan Wanita dalam 
kehidupan sehari -hari. Kom.Mdr/Pelita

KPH BLORA DIVRE JATENG - Memperingati hari Kartini 2015 
Dharma Wanita Persatuan Perum Perhutani KPH Blora Divisi Re-
gional Jawa Tengah mengambil tema ‘Dengan Semangat Kartini 
Kita Bina Keluarga Sehat Keluarga Bahagia’. Dengan tema itu di-
harapkan para istri ribawan KPH Blora dapat menjadi Kartini-Kar-
tini modern di era globalisasi yang tidak mengsalahartikan apa itu 
emansipasi wanita. Yakni tidak merubah kodratiah yang harus di-
junjung tinggi demi keharmonisan dalam rumah tangga. 

Mewarnai peringatan itu beberapa kegiatan lomba diselengga-
rakan, seperti memasak para bapak, pasang dasi, lomba Senam 
perum Perhutani dan Sepeda santai untuk tingkat Kabupaten Blora. 
Kegiatan dipimpin langsung oleh Pembina Dharma Wanita Persatu-
an KPH Blora Ibu Sri Wahyu Joko Sunarto 

Kom.Blr/Kis
KPH SURAKARTA DIVRE JATENG - Pagi itu anak-anak TK 

Tunas Rimba III di BKPH Tangen KPH Surakarta tampak ceria den-
gan berpakaian tradisonal Nusantara untuk menyabut peringatan 
Hari Kartini 2015. Didahului dengan upacara di dalam kelas dan 
anak-anak sebagi petugasnya. Tampak hadir di acara peringatan 
Kartini UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tangen dan Komite Di-
nas Pendidikan Kecamatan Tangen dan Ibu Latifa Anis S Andi Henu 
selaku pembina TK Tunas Rimba III di BKPH Tangen serta jajaran  
ibu – ibu KRPH se-BKPH Tangen.

Meski di tengah hutan TK Tunas Rimba III tidak mau ketingga-
lan dalam memeriahkan peringatan Hari Kartini. Lomba-lomba pun 
tampak mewarnai peringatan itu. Diantaranya lomba keluwesan 
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berbusana tradisional. Selain itu untuk memperkenalkan TK, pen-
gasuh dengan menggunakan kerata mengajak anak-anak keliling 
di wilayah Kecamatan Tangen dan sekitarnya. Cara itu sekaligus 
sebagai sarana promosi TK Tunas Rimba untuk menarik masyara-
kat dengan harapan bisa memasukkan putra-putrnya belajar di TK 
Tunas Rimba III.

" Jadi intinya kegiatan peringtann Hari Hartini 2015 tersebut 
adalah sebagai modal promosi tahun ajaran 2015-2016," kata Lati-
fa Asis S, Ketua pengurus TK Tunas Rimba III Tangen itu. 

Kom.Ska/Suko H

KPH PARENGAN DIVRE JATIM  - Darma Wanita KPH Paren-
gan memperingati Hari Kartini yang dilangsungkan pada 25 April 
2015. Kegiatan dengan tema “Dengan semangat Kartini  Kembang-
kan Pontensi Diri dan Produkvitas Keluarga Menuju KPH Parengan 
Luar Biasa” dihadiri Ketua Dharma Wanita dan  segenap anggota 
dari masing-masing BKPH. 

Ketua Dharma Wanita KPH Parengan, Ny Daniel Budi Cahyo-
no mengatakan bahwa sebagai istri sudah semestinya mendukung 
semua kegiatan suami dan kepentingan keluarga yang harus diu-
tamakan. 

Memeriahkan peringatan dilombakan memasak nasi goreng 
dan membuat nasi tumpeng, lomba goyang dumang dan lomba ka-
raoke. Khusus lomba memasak  nasi goreng diikuti oleh peserta  
bapak karyawan. Bapak Munaji KRPH Manjung meraih juara I lom-
ba membuat nasi goring, juara II  diraih Jaswadi Kaur Tanaman dan 
juara III Imam Safi  KRPH Ponco. Kom/Prg/Ags

Isra' Mi'raj Di PAUD Tunas Silva Kebonharjo
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG - Sejak usia dini anak 

– anak kita perlu mendapatkan pelajaran tentang aqidah. Tiga hal 
yang perlu mendapat perhatian dalam mendidik anak antara lain: 
Mengajari anak dengan ibadah sholat, mengajarkan Al Qur’an den-
gan menjelaskan tentang makna dan artinya dan mengenalkan suri 
tauladan nabi Muhammad SAW. Demikian pencerahan disampai-
kan oleh Ustadz Rujkhan dalam peringatan Isra’ Mi’raj di Paud  Tu-
nas Silva III Kebonharjo, 30 April 2015.

Sebagai orang tua, khususnya para guru, pinta Ustadz Rujkhan, 
hendaknya berusaha untuk selalu mendekatkan anak dengan apa 
yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab, tidak ada 
satu pun yang kurang dalam diri Nabi bergelar Maksum tersebut, 
baik untuk uru-
san dunia maupun 
akhirat. 

“ Jika hal ini di-
tempuh Insya Al-
loh anak kita men-
jadi anak sholeh 
dan sholihah,” jelas 
Ustadz Rujkhan.

Peringatan Isro’ 
Mi’roj Paud Tunas 
Silva III Kebonharjo 
dihadiri para peser-
ta didik beserta wali murid, penilik PLS (Pendidikan Luar Sekolah) 
Sale, Ketua Himpaudi (Himpunan Pendidikan Usia Dini) dan ketua 
gugus. Selain siraman rohani, dalam kegiatan itu ditampilkan pula 
pentas anak dengan tema keagamaan. 

Kom.Kbh/Wiyoso

SWB Pekalongan Barat 
Lantik Anggota Baru

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Pramuka Saka Wanabakti Kwarcab Tegal binaan KPH Pe-

kalongan Barat melantik anggota baru angkatan XXVI belum lama 
ini yang dilaksanakan di tengah hutan pinus petak 21a RPH Du-
kuh Tengah BKPH Bumijawa. Pelantikan dilaksanakan oleh Pimpi-
nan Saka yang diwakili Asper/KBKPH Bumijawa, Kak Marsono. 
Diharapkan anggota baru Saka Wanabakti angkatan XXVI dapat 
membentuk jiwa-jiwa yang cinta lingkungan, cinta tanah air, memi-
liki kesadaran bela negara dan menjadi generasi penerus bangsa 
dalam rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. 

“ Maka melalui kegiatan pramuka ini dapat memberikan nilai 
positif, pendidikan berprilaku dan bersikap positif dan masa depan 
generasi muda tidak akan terhambat,” ujarnya.

Usai upacara pelantikan dilanjutkan dengan pemberian materi 
kesakaan dan krida-krida Saka Wanabakti dari para instruktur.  Ser-
ta acara jelajah hutan dan sosiologi desa hutan untuk memperke-
nalkan kepada anggota baru tentang lingkungan hutan dan ma-
syarakatnya. Kak Sugiono/Pkb


