
LAPORAN UTAMA

Peraturan Bersama 4 Menteri
Perlu Ditinjau Ulang

KPH KENDAL DIVRE JATENG

Untuk melakukan pem-
buktikan  di lapangan ter-
kait hak kelola masyara-
kat dalam kawasan hu-

tan, rombongan peserta 
Pendidikan dan pelatihan 

Kepemimpinan (Diklatpim) 
Tingkat I angkatan ke-30 

tahun 2015 berkunjung 
ke petak 64 RPH Jatisari 

BKPH Subah KPH Kendal 
(23/5).

Rombongan yang merupakan para biro-
kat sebelumnya menempuh pendidikan se-
lama 6 bulan di Pusat Pendidikan dan Lati-
han Kepemimpinan Aparatur Negara Lem-
baga Adiministrasi Negara (LAN) di Pejom-
pongan Jakarta.

“ Selama enam bulan mereka digodog 

di sana dengan berbagai ilmu yang salah 
satu diantaranya adalah tentang masalah 
yang menyangkut kehutanan. Dan Perhuta-
ni menjadi salah satu obyek kunjungan rom-
bongan Diklatpim I tersebut,” kata Direktur 
PSDH Perum Perhutani, Ir Heru Siswanto 
MBA yang mendampingi rombongan terse-
but di lokasi kunjungan.

Dikatakan, kunjungan mereka di lapa-
ngan (off campus) untuk membuktikan de-
ngan kondisi yang sebenarnya di lapangan 
terhadap ilmu yang diperoleh selama pendi-
dikan. Yakni melihat kondisi lapangan yang 
sebenarnya terhadap hutan yang dikelola 
Perum Perhutani bahwasanya Perhutani 
telah melaksanakan semua aturan yang 
berkaitan dengan pengelolaan hutan yang 
benar.

Tampak turut mendapingi di lapangan 
rombongan Diklatpim I tersebut Kepala Di-
visi Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet 
Wibowo beserta jajaranya dan Adm/KKPH 
Kendal, Ir R Soenarto yang memandu lang-
sung dan memberikan penjelasan-penjelas-
an terkait dengan pengelolaan hutan di Pe-

rum Perhutani di lapangan.
Hal yang menarik dari kunjungan rom-

bongan Diklatpim I seperti disampaikan 
pimpiran rombongan Dirjen PHPA, Bam-
bang Hendriyono, yakni masalah policy 
brief tentang hak kelola masyarakat dalam 
kawasan hutan. Khususnya yang menyang-
kut dengan masalah regulasi pengelolaan-
nya.

“ Ini menjadi perhatian kita di sekolah 
dalam hal penguatan regulasinya,” kata 
Bambang kepada BINA disela kunjungan 
lapangan tersebut.

Intinya, lanjutnya, kawasan hutan yang 
dari awal itu ingin diberdayakan untuk ma-
syarakat dengan keperpihakan pemerin-
tah yang cukup tinggi jangan sampai salah 
arah. 

“ Sehingga dengan dasar itu kami mere-
view regulasi yang ada jangan sampai 
pemahaman regulasi yang berbeda yang 
ada bisa menghambat proses percepa-
tan penyelesaian akses kelola masyarakat 
dalam kawasan hutan,” tegasnya. 
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REGULASI baru Peraturan Bersama 
(Perber) empat kementrian, BPN, Ke-
mentrian Kehutanan, PU dan Kementrian 
Dalam Negri terkait percepatan hak kelola 
masyarakat dalam kawasan hutan dinilai 
tidak sejalan dengan aturan yang lainnya, 
karena dalam prakteknya di lapangan ter-
jadi pemahaman yang berbeda. Sehingga 
Perber tersebut kedepannya dikhawatir-
kan bisa membawa menimbulkan ma-
salah baru.

“ Nah, akhirnya kita sepakat dalam 
sekolah ini kita menyusun rekomendasi 
kepada pemerintahyang intinya untuk me-
ninjau kembali Perber tersebut yang di-
dasarkan pada bukti-bukti  dan musukan-
masukan yang diperoleh dari kunjungan-
kunjungan dan pihak-pihak terkait lainnya. 
Kita harapkan jangan sampai pasal-pasal 
dalam Perber itu bertentangan dengan un-
dang-undang yang ada ataupun peraturan 
pemerintah lainnya,” kata Ketua Rombon-
gan Dikltatpim I Angkatan XXX, Bambang 
Hendriyono kepada BINA disela penin-
jauan lapangan di petak 64 RPH Jatisari 
BKPH Subah KPH Kendal (23/05/2015).

Dikatakan Bambang yang juga Dirjen 
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
(PHPA) isi rekomendasi tersbut untuk me-
luruskan Perber tersebut agar diselaras-
kan dengan undang-undang atau pera-
turan yang ada lainnya. 

“ Tujuannya sama, yakni percepa-
tan penyelesaian hak kelola masyarakat 
dalam kawasan hutan,” tegas Bambang.

Menurut dia percepatan terhadap are-
al hutan produksi yang memang belum 
ada pemegang ijinnya, belum ada tum-
pang tindihnya pemerintah sudah kasih 
kebijakan untuk memberikan akses legal, 
ijin baik terhadap hutan tanaman rakyat, 
hutan desa maupun hutan kemasyaraka-
tan. Itu pun ditegaskan Bambang juga ma-
suk dalam evaluasi Diklatpim karena dini-
lai implemtasinya juga belum maksimal.

“ Akses legal masuk ke kawasan hu-
tan produksi yang belum ada ijinnya, ting-
gal percepatannya saja. Undang-undang 
peraturannya sudah benar, khususnya 
dari pusat, propinsi dan kabupaten. Tetapi 
ternyata memang rantai birokrasinya yang 
lambat sehingga SK ijin usaha-usaha un-
tuk rakyat keluarnya juga lama. Sementa-
ra rakyat sendiri yang dikasih ijin pun ti-
dak mampu menindak lanjuti SK itu, khu-
susnya menanam apalagi panen,” beber 
Bambang. 

Tapi, lanjutnya, sekarang kita bicara 
yang telah berada di dalam kawasan hu-

tan, existing di dalam kawasan hu-
tan. Sebenarnya Perber juga itu 
arahnya, percepatannya bagaima-
na supaya hak-hak legal mereka 
diakui. 

“ Lha untuk itu khusus yang ex-
isting ini kita ingin harus betul-bet-
ul sinergi. Dalam hal ini dari Badan 
Pertanahan Nasional dengan ke-
mentrian kita dan juga Menteri 
Dalam Negri dan PU yang sudah 
punya Perber harus sama-sama 
sejalan. Karena jangan sampai 
kebijakan perber ini membawa 
menimbulkan masalah baru. Misal-
nya antara lain Surat Sertifikat 
atau alat sah bukti yang dia miliki 
jangan sampai baru dibuat.

Harusnya dalam Perber itu, 
dijelaskan Dirjen PHPA, kalau su-
dah diatas 20 tahun dan ada buk-
ti kemudian di Perber itu juga ada 
tim IIP4T (Identifikasi Pendata-
an Penguatan Penguasaan Ta-
nah) kalau memang terbukti ada 
administrasinya itu memang bisa 
diberikan hak kelola. Tapi kita kan ingin 
bahwa dalam kawasan hutan memang 
open ya mendingan kita kasih saja legali-
tasnya disitu tidak harus keluar dari ka-
wasan hutan. 

“ Kita intinya ingin mempertahankan 
kawasan hutan itu dimana tetap berpi-
hak kemasyarakatnya sejalan sehingga 
kita ya harus hormati hukum-hukum yang 
sudah ada disitu. Hukum itu artinya ketika 
pemerintah sudah menetapkan disitu un-
tuk pemegang ijin, disitu untuk masyara-
kat tapi disitu ternyata abu-abu nah ini kan 
harus ditelusuri benar.

Tapi intinya kawasan hutan kita ingin-
kan dalam Perber itu harus betul-betul se-
jalan dengan aturan yang lainnya. Reko-
mendasi kita akhirnya ya Perber itu kita in-
gin dinaikkan menjadi Peraturan Presiden 
kalau itu sifatnya percepatan.

Tapi pemerintah dengan keberpihakan 
kepada masyarakat nawacita kawasan 
hutan juga sudah dilokasikan lahan12,7 
juta ha, sebenarnya Perber itu juga bisa 
masuk dibagian lahan tersebut yang bera-
da di open acces yang berada di areal ijin. 
Dan nyatanya yang di open acces ini nyat-
anya sudah existing dikuasai tetap dalam 
kerangka yang terpadu. 

“ Karena Perhutani termasuk hutan 
produksi di Jawa tentu ada kaitan den-
gan Perber itu juga efek dampaknya juga 
ada. Hutan produksi kan sudah dari dulu 

dikelola Perhutani dan persoalan Perhu-
tani sekarang kan juga sudah dibedah 
oleh instansi-instansi terkait, seperti ka-
jian Litbang oleh KPK maupun BPK juga 
akademisi. Perhutani intinya sudah punya 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyara-
kat (PHBM) dan kita sudah arahkan agar 
PHBM diperbaiki supaya keberpihakan ke 
masyarakatnya kelihatan jelas. Jangan 
sampai itu nanti jadi terganggu, jangan 
sampai terjadi keluar sertifikat-sertifikat. 
Padahal sertifikat itu kalau memang ter-
bukti dari dulu masyarakat mengelola disi-
tu bisa diberikan semacam kepastian le-
galitas dari pemerintah,” urai Bambang. 

Untuk itu Bambang berharap kepada 
pemerintah daerah, baik propinsi mau-
pun kabupaten sebagai pemegang kekua-
saan tim inventarisasi turut berperan aktif 
di dalamnya. 

“ Jadi intinya sesuai apa yang kami 
peroleh di sekolah dan didasarkan pada 
bukti-bukti dari kunjungan-kunjungan, 
seperti di Perhutani ini kita juga dapat ma-
sukan. Kita harapkan jangan sampai pas-
al-pasal dalam Perber itu bertentangan 
dengan ndang-undang yang ada atau-
pun peraturan pemerintah. Itu yang kita 
luruskan pemerintah kita beri rekomen-
dasi agar diselaraskan. Tujuannya sama. 
Yakni percepatan penyelesaian hak kelola 
masyarakat dalam kawasan hutan,” pung-
kas Bambang.

S.Widhi

LAPORAN UTAMA

Peraturan Bersama (Perber)
Ada Pemahaman Berbeda Di Lapangan

Bambang Hendriyono, Dirjen Perlindungan 
Hutan dan Konservasi Alam (PHPA).
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LAPORAN KHUSUS

Membangun Mental Masyarakat
Sekitar Hutan Lewat Da'i Kehutanan

DALAM rangka penyelematan lingku-
ngan dan pelsetarian alam, Perum Perhu-
tani Pusat menggandeng Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggara-
kan halaqoh Pembangunan desa dan Pela-
tihan Dai Pendampingan Kehutanan bagi 
kader NU. Kegiatan dipusatkan di Penda-
pa Amangkurat Kabuapten Tegal di Slawi 
dan di Hotel Bahari In Tegal (28/5). Seban-
yak 68 peserta yang berasal dari 17 PCNU 
se-wilayah Jawa Tengah mengikuti kegiatan 
pelatihan da'i Kehutanan tersebut.

Sehari sebelumnya juga dilakukan 
penan datanganan kerjasama antara Pe-
rum Perhutani KPH Pekalongan Barat, KPH 
Balapulang dan KPH Banyumas Barat den-
gan Pondok Pesantren (Ponpes) Ta’alamul 
Huda di aula kantor KPH Pekalongan 
Barat.

Direktur PSDH Perum Perhutani, Ir 
Heru Siswanto mewakili Direktur Utama Pe-
rum Perhutani Ir Mustoha Iskandar kepada 
wartawan mengatakan bahwa tujuan Per-
hutani menggadeng Kiai NU adalah untuk 
mengkader para da’i menjadi penyuluh ke-
hutanan untuk memberikan penyuluhan ke-
pada masyarakat sekitar hutan.

“Awalnya Perhutani berencana meng-
kader orang-orangnya sendiri menjadi da’i-
da’i kehutanan. Tetapi setelah melalui per-
timbangan yang matang maka lebih baik di-
ambilkan da’i yang sudah ada untuk kemu-
dian diberikan pelatihan tentang kehutanan. 
Oleh karena itu Perhutani menggandeng 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

melalui LPPNU untuk bekerjasama mem-
berikan pelatihan,” kata Heru Siswanto.

Para dai tersebut selama dalam pelati-
han diberikan materi mengenai kehutanan, 
lingkungan juga dibekali wawasan tentang 
Perum Perhutani dan aturan-aturan tentang 
kehutanan lainnya. Diharapkan usai mengi-
kuti kegiatan pelatihan mereka dapat mem-
berikan penyuluhan dan berinteraksi lang-
sung dengan masyarakat sekitar hutan. 

Para Da’i Kehutanan tersebut diharap-
kan dikatakan Heru diharapkan juga mam-
pu memiliki desa dan mushala binaan. Bah-
kan, mampu mengajarkan kepada para 
santri agar mengerti tentang wawasan ling-
kungan dan manfaat hutan bagi masyara-
kat. Sehingga, pemanfaatan hutan maupun 
pelestariannya sesuai aturan dan berhasil 
secara maksimal.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, KH 
Said Agil Siraj yang turut hadir pada acara 
halaqoh itu juga mengaku sangat respek 
dengan lang Perum Perhutani yang meng-
gandeng ormas dalam menggugah partisi-
pasi masyarakat. Menurut dia, da’i-da’i yang 
cerdas diyakini bisa membangun mental 
masyarakat sekitar hutan untuk tidak meru-
sak hutan dan mau menangkap pelaku pen-

grusakan untuk diserahkan ke pihak yang 
berwajib.

“ Hutan juga merupakan tanggungja-
wab Kiai dan menjadi kebanggaan milik kita 
semua,” katanya kepada sejumlah awak 
media.

Untuk itu melalui Said Agil lewat pelati-
han kehutanan tersebut para da’i bisa me-
mainkan peranannya secara nyata dalam 
meminimalisir gangguan terhadap aset hu-
tan. 

Dikesempatan itu Bupati Tegal, Enthus 
Susmono dalam sambutannya juga mengu-
capkan terima kasih kepada Perum Perhu-

Kepala Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet Wibowo MM dan Sekretaris LPPNU Pusat menandatangani PKS  di-
saksikan Direktur PSDH Perum Perhutani, Ketua PBNU,  Bupati Tegal dan wakilnya. 

Penandatangan PKS KPH Pekalongan 
Barat, KPH Balapulang dan KPH Banyu-
mas Barat dengan Ponpes Ta’alamul Huda 
disaksikan Kadivre Perhutani Jateng, Ir SR 
Slamet Wibowo.
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LAPORAN KHUSUS

KPH CEPU DIVRE JATENG
Inilah risiko berat yang harus diha-

dapi petugas kemanan Perhutani. Empat 
petugas Perhutani KPH Cepu, masing-
masing Mantri KRPH Nanas, Tugiyo dan 
tiga orang Polisi Teretorial (Polter) BKPH 
Nanas, Harno, Latip Marjito dan Slamet, 
Senin (25/5) dini hari sekitar pukul 01.30, 
menjadi korban pengeroyokan sekitar 30 
orang kawanan pencuri kayu jati, di hutan 
petak 5014 KRPH Nanas.

Keterangan yang berhasil dihimpun 
sebagaimana tulis harian Suara Merde-
ka menyebutkan, kejadian pengeroyokan 
terhadap petugas Perhutani KPH Cepu itu 
berawal ketika KRPH Nanas, Tugiyo ber-
sama Harno melakukan patroli hutan, tiba-
tiba mendengar suara pencuri kayu yang 
sedang mengolah kayu jati hasil tebangan 
tegakan kayu jati di petak 5014. Cara itu 
dimaksudkan, untuk mempermudah mem-
bawa kayu jati yang telah ditebangnya ke-
luar hutan.

Tugiyo segera menghubungi Polter 
Marjito dan Slamet, untuk membantu me-
mastikan apakah didekat pos pantauan 
tegakan kayu jati yang akan diproduksi 
ada pencuri atau tidak. Setelah dilakukan 
pemeriksaan ternyata benar, yakni ada 
sekawanan pencuri yang sedang memikul 
kayu jati yang baru saja selesai dibentuk 
segi empat dengan ukuran masing masing 
20 cm X 20 cm x 250 cm, 30 cm x 30 cm 
x250 cm dan 35 cm x 35 cm x 250 cm.

Melihat kejadian itu, Marjito dan 
Slamet segera melakukan penghadangan 
dan pencuri berusaha kabur. Hanya saja, 
ketika sekawanan pencuri yang jumlahnya 
kurang lebih 30 orang 
itu mengetahui bahwa 
yang menghadang 
hanya 2 petugas, akh-
irnya mereka beramai-
ramai berbalik menge-
jar petugas sambil 
melempari batu.

Beberapa saat 
kemudian, Tugiyo 
dan Harno sampai di-
tempat dimana Mar-
jito dan Slamet yang 
sedang dikejar balik 
para pencuri kayu jati, 
dengan maksud un-
tuk memberi bantuan. 
Hanya saja, setibanya 
di lokasi, bukan perto-
longan yang bisa di-
berikan akan tetapi ke 
empat petugas terse-

but malah dikepung sekawanan pencuri 
sambil menempelkan parang, kampak 
dan juga kayu pentungan di leher ke em-
pat petugas.

Beberapa saat kemudian, tiba-tiba 
ada salah seorang pencuri yang memukul 
Tugiyo dengan menggunakan batu tepat 
dipelipisnya, hingga Tugiyo mengalami 
robek kulitnya dan mengeluarkan darah.

Setelah kejadian itu, kawanan pencuri 
meninggalkan petugas dengan mengelu-
arkan ancaman “awas nek ono opo-opo 
tak goleki kowe ning pos” yang maksud-
nya ‘awas kalau ada apa-apa kamu saya 
cari di pos’ - red.

Ke empat petugas Perhutani tersebut 
pun pada 26 Mei 2015 datang ke Polsek 
Jiken untuk melaporkan semua kejadian 
yang dialaminya, yakni dikeroyok kawan-
an pencuri. Pagi kemarin, sejumlah angg-
ta Unit Reskrim Polsek Jiken dibantu Unit 
Identifi kasi dan juga Resmob Polres Blora 
melakukan olah TKP di petak 5014 KRPH 
Nanas, BKPH Nanas, KPH Cepu.

Koordinator Keamanan yang juga 
Waka adm/KSKPH Cepu, Agus Kusnanda 
menjelaskan, bahwa untuk permasalahan 
pencurian dan penganiayaan tersebut di 
serahkan sepenuhnya ke penyidik Polres 
Blora untuk dilakukan tindakan.

Terpisah Kapolres Blora, AKBP Dwi In-
dra Maulana akan mendukung semua ke-
giatan yang berkaitan dengan pengaman-
an hutan. Untuk permasalahan yang se-
dang terjadi pihaknya telah memeritahkan 
Sat Reskrim Polres Blora untuk menindak 
lanjuti dengan melakukan pengusutan. 

SM/SW

30 Kawanan Pencuri Kayu Jati 
Kroyok Petugas Perhutani

Putugas di lokasi kejadian pengroyokan terhadap empat 
petugas Perhutani oleh 30 kawanan pencuri kayu. 

Foto : infoblora.com

tani yang telah memberikan akses lahan 
terhadap warga melalui program Pengelo-
laan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). 
Dengan begitu Tegal dapat berswasemba-
da pangan bahkan surplus. Capaian terse-
but sekaligus dapat mendongkrak pereko-
nomian masyarakat.

Langkah menggandeng da’i-da’i NU un-
tuk memberikan penyuluhan tentang Hutan 
menurut Enthus merupakan langkah tepat 
dan ia memberikan pujian prakarsa yang 
diambil Perhutani tersebut. Dengan back-
ground agama yang baik maka da’i itu nanti 
akan memberikan penyuluhan tentang ke-
hutanan tetapi juga tidak meninggalkan 
pendidikan ke-Islam-an. 

“ Hal ini selain menjaga mindset ten-
tang lingkungan juga tentang Islam ahlus-
sunah waljama’ah yang jauh dari faham 
garis keras,” ujar Bupati yang juga seorang 
dalang itu.

Enthus juga menjelaskan bahwa potensi 
hutan Kabupaten Tegal terdiri dari hutan 
negara yang dikelola oleh KPH Pekalongan 
Barat, KPH Balapulang dan KPH Pemalang 
seluas 25.760 ha dan hutan rakyat seluas 
11.620 ha. 

“ Pemerintah terus berupaya meningkat-
kan jumlah tenaga penyuluh maupun me-
ningkatkan kapasitas dan kinerja penyuluh 
tersbut melalui berbagai program dan keg-
iatan,” jelasnya.

Pada kesempatan itu turut ditandata-
ngani  PKS antara Kepala Perum Perhu-
tani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet 
Wibowo MM dengan Sekretaris LPPNU 
Imam Panuju yang disaksikan Ketua PBNU, 
Direktur PSDH Perum Perhutani, Bupati 
Tegal dan wakilnya. Acara diikuti seluruh 
Kades dan Camat di wilayah Kabupaten 
Tegal, perwakilan dari 17 Kabupaten/kota 
se-Jawa Tengah serta segenap Administra-
tur dan jajaran dari KPH Pekalongan Barat, 
KPH Balapulang, KPH Banyumas Barat dan 
KPH Pemalang. 

S.Widhi
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LINGKUNGAN

PERINGATAN Hari Lingkungan Hidup 
Sedunia 2015 Indonesia berlangsung di hal-
aman Istana Bogor, Jawa Barat (5/6/2015). 
Peringatan dihadiri Presiden Joko Widodo 
dan segenap kepala lembaga nega ra, anta-
ra lain Ketua MPR Zulkifl i Hasan dan Ketua 
DPD RI Irman Gusman. Sedang para men-
teri tampak Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Siti Nurbaya, Menko Polhukam 
Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Agraria dan 
Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan serta 
Menteri Luar Nege ri Retno LP Marsudi.

Selain itu peringatan Hari Lingkungan 
Hidup yang mengambil tema “Mimpi dan 
Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Bumi” 
juga dihadiri segenap aktivis lingkungan 
hidup dan kepala daerah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup du-
nia bertujuan untuk menegaskan komitmen 
dan aksi pengelolaan dan perlindungan 
lingkungan hidup semua negara di dunia, 
yang telah menjadi kesepakatan dan ger-
akan bangsa-bangsa di dunia.

“ Di Indonesia, peringatan dimaksud 
dapat kita eksplorasi lebih berarti lagi ter-
utama dengan, mengajak dan melibatkan 
secara aktif masyarakat serta spontanitas, 
kreativitas dan modal sosial yang kita miliki 
di daerah-daerah, sebagai bangsa, dalam 
menjaga sumber kekayaan alam kita yang 
merupakan salah satu unsur penting dalam 
membangun dan menjaga ketahanan nasi-
onal kita,” kata Menteri Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sam-

butanya. 
Badan Lingkungan Hidup Dunia atau 

United Nations Environment Programme 
(UNEP) menetapkan tema peringatan 
World Environmental Day tahun 2015 yai-
tu “Seven Billion Dreams, One Planet, Con-
sume With Care”. Untuk peringatan di Indo-
nesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan menetapkan tema “Mimpi dan 
Aksi Bersama untuk Keberlanjutan Kehidu-
pan di Bumi”.

Tema global ini merujuk dengan agen-
da aksi Sustainable Consumption and 
Production/SCP yang telah disepakati 
dalam Konferensi Pembangunan Berkelan-
jutan (Rio+20) bulan Juni 2012. 

Saat ini bumi berpenghuni sekitar 7,2 
milyar jiwa. Untuk itu diperlukan sumber-
daya alam yang besar untuk pemenuhan 
kebutuhan dasar untuk pewujudan kese-
jahteraan, melalui kegiatan konsumsi dan 
produksi dalam kehidupan sehari-hari. 

“ Kebutuhan konsumsi dan produksi 
tersebut dapat menimbulkan tekanan yang 
besar pada keberlanjutan sumberdaya 
alam dan kualitas lingkungan hidup kita,” 
lanjut Siti Nurbaya.

Dikatakan, kajian UNEP mengindikasi-
kan bahwa saat ini tingkat konsumsi pen-
duduk global telah melebihi tingkat pasokan 
sumberdaya alam yang tersedia di bumi, di-
iringi kualitas lingkungan hidup yang cend-
erung menurun di banyak negara termasuk 
Indonesia. Untuk, itu Aksi Global mendesak 

perlu segera dilakukan seperti perubahan 
pola konsumsi dan produksi menuju “hemat 
sumberdaya, berkualitas lebih baik dan me-
lindungi lingkungan hidup”. Upaya ini meru-
pakan pondasi bagi pembangunan ekono-
mi hijau yang lebih berkualitas yang meli-
batkan semua lapisan masyarakat menuju 
pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Pola Konsumsi dan 
Produksi Berkelanjutan dikatakat Siti Nur-
baya  telah masuk dalam Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) Tahun 2015-2019. 

Mimpi dan Aksi Bersama
untuk Keberlanjutan Kehidupan di Bumi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuta-
nan Siti Nurbaya.

Kepala Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet Wibowo MM memimpin pelepasan satwa aves di Taman  Wisata Plawangan 
Turgo, Taman Nasional Gunung Merapi. Kaliurang, Yogyakarta.
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KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Kepala divisi Regional Jawa Barat dan  

Banten mengatakan hutan bukan untuk 
rakyat,  tetapi hutan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Sebagai  kawasan hutan neg-
ara,  hutan   yang dikelola Perhutani dapat 
dibagi habis untuk pemanfaatan lahan dan 
ruang dengan melibatkan masyarakat desa    
hutan yang bergabung dengan  LMDH me-
lalui progam PHBM. 

“Jika ada pihak lain yang ingin terlibat 
dalam pengelolaan  kawasan hutan yang 
dikelola Perhutani harus terikat dengan 
PHBM,” tegasnya pada acara penyera-
han sharing tebangan KPH Bogor  2013  
yang diserahkan  tahun 2015 di aula kan-
tor Pemkab Bogor, Jumat (5/6). “PHBM itu 
intinya berbagi peran dan tanggung jawab, 
akhirnya berbagi hasil.”

 Kegiatan ini dihadiri bupati Bogor Hj 

Nurhayati, Ketua DPRD Kab Bogor, Ke-
pala Biro Produksi  Divreg Jawa Barat  dan 
Banten, Kepala Dinas Pertanian, Kehutan-
an, dan Perkebunan Kab Bogor, Adm Bogor 
Asep Dedi Mulyadi, S.Hut, MM, Kapolres 
Kab Bogor, Ketua Forum LMDH Kab Bogor, 
Ketua LMDH, dan kepada desa se- kec Pa-
rung Panjang, dan undangan lainnya.

Sebagai rambu – rambu pembatas, te-
gas Elan Barlian, ada tiga persyaratan yang 
tidak boleh dilanggar. Pertama,  peman-
faatan hutan dan jasa lingkungan  tidak bo-
leh  ada niat untuk memiliki. Kedua, tidak 
boleh merubah   fungsi hutan. “Akan tetapi 
pemanfaatan yang tidak merusak fungsi hu-
tan diperbolehkan seperti di hutan produksi 
dibawah tegakan ditanami porang, kapula-
ga, dan empon – empon,” jelasnya. 

Ketiga,  bukan untuk kepentingan sen-
diri, tetapi kepentingan kelompok. Artinya, 

masyarakat yang terlibat dalam pengelo-
laan hutan harus berkelompok  seperti ke-
lompok tani hutan kemudian membentuk 
LMDH, selanjutnya  LMDH terlibat dalam 
PHBM. 

“LMDH  yang sudah berdiri kami dorong 
untuk membentuk koperasi  agar dapat 
bantuan  dari dinas terkait,” kata Kadivre 
Perhutani Janten. 

Perhutani, lanjutnya  hanya menstimu-
lus, kemudian pihak  dinas – dinas terkait 
Pemkab harus  merersponnya. Karena 
LMDH juga merupakan bagian yang tak ter-
pisahkan dari masyarakat Kab. Bogor.

Dia juga mengungkapkan ada beberapa 
persyaratan yang dapat terlibat dalam pen-
gelolaan hutan. Antara lain,  tidak punya la-
han, berdomisili di desa sekitar hutan, tidak 
punya pekerjaaan tetap, dan punya keter-
ampilan. “Agar mereka dapat meningkatkan 

Hutan Bukan untuk Rakyat, Tapi untuk Kesejahteraan

“ Sebagai langkah konkrit di daerah, 
sejak tahun 2015 kami mengajak Instansi 
Pemerintah Daerah untuk mengembang-
kan kebijakan serta pelaksanaan yang ra-
mah lingkungan. Baik dalam bentuk barang 
ataupun jasa di masing-masing instansi un-
tuk memberikan keteladanan,” katanya.

Terkait hal itu, Kementerian Lingkun-
gan Hidup dan Kehutanan menyediakan 
mekanisme dan informasi publik tentang 
produk ramah lingkungan yang telah diveri-
fi kasi. Kalangan dunia usaha telah didorong 
untuk meningkatkan investasi hijau, menye-
diakan barang atau jasa yang berkualitas 
dan ramah lingkungan, serta memfasilitasi 
pemanfaatan kembali sampah yang telah 
diolah.

Namun demikian menegaskan bahwa 
pihaknya juga tidak menutup mata terha-
dap berbagai masalah yang kompleks dan 
cukup berat yang muncul saat akhir-akhir 

ini merupakan akibat dan ekses dari kebi-
jakan dan implementasi serta supervisi dan 
kesadaran yang belum menguat pada as-
pek dan arti penting lingkungan. Terutama 
dalam kebijakan yang berkaitan dengan 
alokasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber-
daya alam, khususnya sumberdaya lahan, 
hutan dan tambang.

Untuk itu dengan peringatan hari ling-
kungan hidup ini, bahwa kekuatan sum-
berdaya hutan, khususnya dalam pemerin-
tahan saat ini menjadi penting yang diorien-
tasikan sebagai sumber kesejahteraan ma-
syarakat yang akan dikembangkan dalam 
berbagai skema perhutanan sosial, hutan 
desa, hutan kemasyarakatan, hutan berba-
sis masyarakat dan lain-lain. 

“ Semua itu ditujukan untuk kesejahter-
aan yang harus kita raih bagi masyarakat, 
bagi bangsa kita yang harus terus menapak 
maju,” tandasnya seraya berharap agar 

baik pemerintah Pusat dan Daerah, Lem-
baga Swadaya Masyarakat dan komunitas 
masyarakat dapat meningkatkan edukasi 
yang berfokus pada efektifi tas dan efi siensi 
dalam pemanfaatan sumberdaya alam. 

Acara peringatan Hari Lingkungan Hid-
up tersebut juga dilakukan pemberian peng-
hargaan Kalpataru, Adiwiyata Mandiri, serta 
penyusun status lingkungan hidup daerah 
terbaik pada para pegiat lingkungan hidup, 
baik perorangan maupun kelompok. 

PERHUTANI DIVRE JATENG
Sementara itu Peringatan Hari Lingkun-

gan Hidup 2015 di tingkat Perum Perhutani 
Divisi Regional Jawa Tengah ditandai den-
gan pelepasan Burung sebanyak 43 ekor 
berbagai jenis di Taman  Wisata Plawangan 
Turgo, Taman Nasional Gunung Merapi. Ka-
liurang, Yogyakarta (4/6/2015). Pelepasan 
dipimpin langsung oleh Kepala PerumPer-
hutani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet 
Wibowo MM, diikuti 100 peserta. 

Melalui momentum itu diharapkan bisa 
meningkatkan kesadaran tentang pen-
tingnya pengelolaan di dalam maupun luar 
kawasan hutan secara terpadu dan me-
ningkatkan kesadaran untuk menyuara-
kan kepedulian terhadap perlindungan dan 
pemanfaatan Sumber Daya Hutan ( SDH) 
yang berkelanjutan serta ramah lingkun-
gan. 

Sebelum acara pelepasan burung juga 
diawali dengan Seminar  bertema “ Konser-
vasi Lahan dan Pelestarian Plasma Nutfah 
Sebagai Daya Dukung Pengelolaan Hutan 
Lestari” di hotel Grand Cokro Yogyakarta 
dengan menghadirkan pembicara Dr. Muh. 
Ali Imron, S.Hut, Msc, Dosen Koservasi 
Fak. Kehutanan UGM dan Ir. Didik.B Pur-
wanto,  Kepala Biro PHL Perhutani Direksi 
Perum perhutani. S.Widhi

Ir. Didik.B Purwanto,  Kepala Biro PHL Perhutani Direksi Perum Perhutani saat me-
nyampaikan materi seminar.
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Bupati Bogor Hj Nurhayati dan Kepala Divre Jawa Barat dan Banten Elan Barlian. 
taraf  hidup dan kesejahteraanya dengan 
terlibat PHBM,” tandas Elan Barlian.

Bupati Bogor Hj Nurhayati menyambut 

baik apa yang disampaikan oleh Kepala 
Divre Perhutani  Jawa Barat dan Banten. 
Karena sesuai dengan program Pemkab 

DUA belas LMDH lingkup KPH Bogor 
masuk administrasi desa Kab Bogor  me-
nerima sharing 2015 hasil tebangan 2013 
sebesar Rp 104.622.007. Bupati Bogor Hj 
Nurhayati secara simbolis menyerahkan 
sharing  kayu kepada  H Jejen  ketua LMDH 
Warna Karya desa  Pangaur Kev Tenjo H  
disaksikan Kepala Drive Jawa Barat dan 
Banten, Adm KPH Bogor,  dan undangan  
lainnya.

Selain kepada LMDH Wana Karya,  ke-
tiga belas LMDH adalah  LMDH Tani Maju 
desa Singabraja kec Tenjo, LMDH Bojong 
Jaya  desa Bojo Kec Tenjo, LMDH Flo-
ra Jaya desa Babakan Kec. Tenjo, LMDH 
Bina Lestari desa Barengkok Kec Jasin-
ga, LMDH Inti Munggaran desa Batok Kec 
Tenjo, LMDH  Karya Wana Tani desa Tapos   
Kec Tenjo, LMDH Kencana Wana Bakti 
desa  Ciomas Kec Tenjo, LMDH Wana Mu-
lya desa Jagabaya Kec. Parung Panjang,  
LMDH Wana Pandawa desa Gorowong Kec 
Parungpanjang, LMDH Wana Gintung Jaya  
desa Gintung Kec.  Parung Panjang, LMDH 
Bangun Jaya  desa Bangun Jaya  Kec Cigu-
deg, dan  LMDH Simpay Wargi desa Pingku 
Kec Parungpanjang.

Adm/KKPH Bogor, Asep Dedi Mulyadi 
dalam laporannya mengungkapkan, KPH 
Bogor telah menyerahkan sharing teban-
gan sejak 2007 dengan besar yang bervari-
asi sesuai dengan  luas tebangan dan HPD 
masing-masing LMDH. KPH juga  berkontri-
busi terhadap ketahanan pangan  untuk ma-

syarakat Kab Bogor  sebanyak 658 ton. 
“Selain itu, KPH Bogor juga menyalur-

kan  dana kemitraan sebesar Rp 1, 8 milyar 
dan  bantuan bibit untuk bina lingkungan,” 
ungkapnya. 

“Keberhasilan itu, tidak lepas dari du-
kungan Pemkab Bogor,”

Bupati Bogor Hj Nurhayati juga meng-
harapkan agar sharing tahun depan dapat  
lebih besar lagi jumlahnya. “Jangan dilihat 
angkanya, tetapi  kalau dioptimalkan  akan 
meningkat menjadi  Rp 200 juta,” katanya, 

LMDH Peroleh Sharing Rp 104.622.007

Bogor yaitu untuk menaikkan  indeks  pem-
bangunan manusia atau IPM  kab  Bogor. 
“Ketika saya dilantik menjadi Bupati  oleh 
gubernur Jawa Barat, saya diminta secara 
khusus untuk menaikkan IPM,” ungkapnya.  

“Progam Perhutani dengan PHBM 
dapat bersinergi dengan program Pemkan  
Kab Bogor  terutama untuk meningkatkan 
daya beli.”

Dia juga mengatakan tidak mengang-
gap LMDH milik Perhutani, tetapi milik 
pemerintah kab Bogor. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan itu bupati Bogor lang-
sung menugaskan kepala Dinas Perta-
nian, Kehutanan, dan Perkebunan untuk 
berkomukasi dengan Adm Bogor. 

“Saya menugaskan Bu Nur untuk ber-
komunikasi dengan Pak Asep (Dedi Mu-
lyadi)  untuk mensinergikan progam demi 
kesejahteraan masyarakat desa hutan atau 
LMDH,” ucapnya. 

Bupati Bogor mengakui, masalah lahan 
menjadi salah satu persolan yang dihadapi 
untuk meningkatkan IPM. Akan tetapi, den-
gan ada progam PHBM yang digulirkan Per-
hutani dapat menjadi salah satu solusinya.

MU 

berharap. 
Kepala Divisi regional Perhutani Jawa 

Barat dan Banten Elan Barlian mengatakan 
pula  jumlah sharing yang diterima LMDH 
terlalu sedikit. Seharusnya lebih dari itu. 
Caranya, dengan memanfaatkan  lahan 
dibawah tegakan dengan tanaman empon-
empon, kapulaga, porang, dan lainnya. Asal 
tidak mengganggu tanaman pokok. 

“Tanaman sela itu dapat dinikamati 
oleh LMDH  per musim sambil menunggu 
7 tahun mendatang,  hasil tebangan nanti,” 
jelasnya. “Ini sejalan dengan misi Perhutani 
yaitu 3 P  kepanjangan dari planet, people, 
dan profi t.”   

MU
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Bantuan CSR untuk 
Masyarakat Barengkok
Dalam kegiatan seremonial penebangan perdana tanaman ac-

casia mangi-
um hasil ha-
sil kerjasama 
P e r h u t a n i 
dan PT KIFC, 
juga dilaku-
kan peny-
erahan cor-
porate social 
responsibility 
(CSR)  kepa-
da masyara-
kat Barengok, 
yaitu kepada 
LMDH beru-

pa pakaian, pemuda berupa alat olah raga,dan SDN III  Barengkok 
berupa alat-alat sekolah.

CEO Koperasi Kehutanan Korea Selatan menyerahkan lang-
sung pakaian kepada Lili Sasmita (73 tahun), Ketua LMDH Bina 
Lestari desa Barengkok Kec. Jasinga, kab Bogor.  Untuk alat- alat 
sekolah diterima 3 anak sebagai perwakilan dari murid SDN III 
Barengkok dan didampingi salah satu guru SD tersebut.

Reni, Komuniper KPH Bandung Selatan sebagai MC, memandu 
acara tersebut dengan riang.  Usai foto bersama dengan eksekutif 
Koperasi Kehutanan Korea Selatan dan PT KIFC bersama pejabat 
Perhutani, dia minta agar murid- -murid SD tersebut mengucapkan 
terimakasih dengan bahasa Korea.

 “Ayo, ucapkan terimakasih dengan bahasa Korea,” ucap Reni  
kepada murid – murid SDN III Barengkok.  Mereka pun mengucap-
kan terimakasih dengan bahasa Korea secara serentak dengan di-
pandu  Reni.

Kegiatan dilanjutkan dengan demontrasi tebangan dan diakh-
iri dengan penanaman pohon yang dilakukan oleh Direktur PSDH, 
CEO Koperasi Kehutanan Korea selatan, eksekutif PT KIFC, se-
genap Adm KPH Bogor, Adm KPH Banten, Adm KPH Purwakarta, 
wakil KKPH Sumedang,wakil KPH IndramayudanKasi PSDH KPH  
Majalengka, dan tamu undangan lainnya. 

MU 

KERJASAMA antara Perhutani dan 
KIFC dalam bidang tanaman jenis Accasia 
mangium mulai dipanen. Tebangan per-
dana dilakukan di petak 27 j RPH Maribaya 
BKPH  Parung Panjang KPH Bogor  atau 
di desa Barengkok Kecamatan Jasinga Kab 
Bogor (20/5 ). 

Kegiatan ini dihadiri Direktur PSDH Per-
hutani HeruSiswanto, CEO Koperasi Kehu-
tanan Korea Selatan Lee  Soo Yun, ekse-
kutif PT KIFC, anggota Dewan Pengawas 
Perhutani Upik Rosalina Wasrin, Adm KPH 
Bogor, Asep Dedi Mulyadi, S.Hut, MM, Adm 
KPH Banten, CucuSuparman, S.Hut, Adm 
KPH Purwakarta, IrMulyadi, MSc, Pim-
pro kerjasama Perhutani-KIFC, Herta Pari 
S.Hut, Waka Adm/KSKPH Sumedang, 
AgusNewin, S.Hut, Kasi PSDH KPH Maja-
lengka, Pepen Supendi,  LMDH, dan tamu 
undangan lainnya.

Heru Siswanto mengungkapkan ker-
jasama Perhutani dengan PT KIFC meru-
pakan implementasi perjanjian pemerintah 
Indonesia dan pemerintah Korea Selatan, 
dalam hal ini diwakili Kementerian Kehu-
tanan masing-masing negara. Selanjutnya, 
pemerintah Korea Selatan melalui Kopera-
si Kehutanan Korea Selatan mendirikan PT 
KIFC, korporasi yang  bergerak dalam bi-
dang kehutanan di Indonesia.

Menurut rencana, KoperasiKehutanan 
Korea Selatan melalui PT KIFC mentarget-
kan penanaman hutan di Indoensaia seluas 
50 ribu hektar, termasuk  10 ribu hektar di 
kawasan hutan yang dikelola Perhutani. 
Kerjasama penanaman accasia mangium di 
Perhutani,  khususnya di Drive Jawa Barat 
dan Banten, tersebar di 6 KPH (Majaleng-
ka, Indramayu, Sumedang, Purwakarta, 

Bogor, dan Banten) den-
gan luas 7.424 hektar. 
Tahun 2007,  PT KIFC 
melakukan penanaman 
awal seluas 40 hektar 
dan saat ini mulai dite-
bang dengan rincian 24, 
2 hektar di  KPH Bogor 
dan 15,8 hektar di KPH 
Sumedang.

Heru Siswanto men-
gatakan kerjasama ini 
dapat meningkatkan ke-
sejahteraan masyarakat 
desa hutan  yang ber-
gabung dengan LMDH, 
juga dapat meningkat-
kan kemampuan mer-
eka dalam mengelola 
hutan. 

“Tiap tahun, 10 ang-
gota LMDH ditraining 
tentang pengelolaan 
hutan  di Korea Selatan  
selama 1 bulan. Kemu-
dian ilmu yang diperolehnya itu diterapkan  
agar bermanfaat bagi desadan Perhutani,” 
jelasnya.  

Direktur PSDH Perhutani berharap ker-
jasama ini dapat didesain dengan skema 
perdagangan karbon. 

“Perusahaan-perusahaan Korea Se-
latan dapat membeli karbon dari hutan Per-
hutani, “  kata HeruSiswanto berharap.

CEO Koperasi Kehutanan Korea Se-
latan Lee Soo Yun mengatakan kerjasama 
Perhutani dengan PT KIFC dapat membuka 
lapangan kerja, dapat mengangkat ekonomi 
masyarakat setempat, meningkatkan kuali-

tas nilai lahan, mendukung keberlanjutan 
kelestarian lingkungan. 

“Kerjasama harus didukung karena sal-
ing menguntungkan antara keduabelah pi-
hak dan masyarakat setempat,” jelasnya.

Dalamkesempatanitu, Lee Soo Yun 
minta dukungan masyarakat setempat un-
tuk kerjasama ini, karena akan memperkuat 
perekonomian masyarakat. Dia juga 
menekankan bahwa anak-anak kita harus 
mulai dididik untuk mengenal lingkungan 
dan hutan. Dalam upaya untuk konservasi 
fl ora dan fauna, Koperasi Kehutanan Ko-
rea Selatan  akan membangun taman kupu- 
kupu di sekitar Jakarta. MU

Tanaman Kerjasama Perhutani-PT KIFC Dipanen
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KPH  TUBAN DIVRE JATIM
PT Semen Indonesia (SI) berkomitmen 

penuh dalam pengembalian fungsi lahan 
setelah dilakukan penambangan (pasca 
tambang). Komitmen tesebut diwujudkan 
dengan kegiatan Tutup Tanam dalam rang-
ka reklamasi pada  lokasi Ijin Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan (IPPKH) di petak 34 dan 
35 (4/6) .

Excecutive Vice President (EVP) PT Se-
men Indonesia, Sunardi Prionomurti ber-
harap sinergi dua perseroan dalam mo-
men Tutup Tanam ini  dapat terus memacu 
pelaksanaan reklamasi untuk menghutank-
an kembali lahan pasca tambang di lokasi 
IPPKH yang sudah menjadi keharusan. Se-
hingga dapat mewujudkan industri perse-
menan ramah lingkungan yang bermanfaat 
secara sosial-ekonomi dan ekologi. 

Penanaman sekarang ini adalah yang 
kali kedua, setelah tahun 2010 dlakukan 
penanaman seluas 23,0 hektar dengan je-
nis jati dan rimba campur. Rinciannya 12,8 
ha sebagai revegetasi pada jenjang dan 
lantai selesai tambang dan 10,2 ha sebagai 
buffer zone. Berikutnya, ditahun 2014 hari 
ini dilaksanakan tutup tanam seluas 7,6 ha 
dengan rincian jati 10.111 pohon sebagai 
tanaman pokok, dan jenis rimba campur 
berupa Mahoni, Johar, trembesi sebanyak  
4.333 phn.

Dikatakan Direktur Produksi PT Semen 
Indonesia, Joham Samudra menjelaskan, 
reklamasi ini sebagai wujud pelaksanaan 
Undang-Undang Minerba Nomor 4/2009. 
Selain itu, penghijauan kembali lahan pasca 
tambang merupakan tanggung jawab yang 
harus diselesaikan. 

Sementara itu Kepala Divisi Regional 
JawaTimur, Andi Purwadi pada kesempa-
tan tersebut juga menyampaikan apresi-

asinya atas kerjasamanya dalam proses 
penghijauan lahan pasca tambang terse-
but. Ia berharap pada lokasi tersebut juga 
bisa ada pemberdayaan masyarakat seki-
tar untuk selalu bergandengan tangan pada 
semua pihak, untuk membangun kembali 
areal bekas tambang direklamasi menjadi 
baik lagi.

“ Kita punya Puslitbang untuk meneliti 
tanaman apa yang cocok ditanam pada lo-
kasi pasca tambang,” katanya. 

Dalam acara tersebut juga diserahkan 
bantuan dan piagam penghargaan secara 
simbolis dari Perum Perhutani kepada per-
wakilan masyarakat, berupa penyaluran 
program sharing kayu  tahun 2013 sebe-
sar Rp 159.289.857 kepada Yahmani, Ket-
ua Forkom Kabupaten Tuban dan Penyera-
han Dana Program Kemitraan KPH Tuban 
Sebesar Rp 250.000.000 kepada Kusnan-

dar. Penyerahan piagam penghargaan ke-
pada para tokoh penggerak masyarakat 
peduli lingkungan kepada Ali Mansur dan 
Zuhri Ali.

Direktur PT Semen Indonesia meny-
erahkan bantuan untuk desa sekitar pabrik. 
Total bantuan yang diserahkan sebesar Rp 
1,5 miliar. Harapannya, dengan dana CSR 
tersebut mampu membangun Desa lebih 
baik. *

SOSIALISASI UU NO 18
Perhutani KPH Tuban lakukan pembi-

naan LMDH Wonosubur dan LMDH Ruku-
nsantoso di petak 8 RPH Gesikan BKPH 
Jadi untuk sosialisasi Undang-Undang No. 
18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pe-
rusakan hutan (6/6).

Wakil Administratur/KSKPH Tuban 
Barat, Muchlisin Sabarna dalam pembinaan 
menekankan pentingnya kebersamaan, 
kekompakan dan integritas untuk memban-
gun hutan. Untuk itu ia mengajak semua 
pengurus dan anggota LMDH  agar mem-
buat tanaman yang lebih baik serta mena-
nam holtikultura untuk kesejahteraan ang-
gotanya. 

Dikatakan bahwa didalam Undang-Un-
dang no 18 tahun 2013 tersebut antara lain 
berisi perihal  pencegahan dan pember-
antasan perusakan hutan bertujuan. Yak-
ni diantaranya bertujuan untuk menjamin 
kepastian hukum dan memberikan efek jera 
bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin 
keberadaan hutan secara berkelanjutan 
dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak 
merusak lingkungan serta ekosistem seki-
tarnya. Saleain itu juga untuk mengoptimal-
kan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hu-
tan dengan memperhatikan keseimbangan 
fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat 
sejahtera dan meningkatnya kemampuan 

dan koordinasi aparat 
penegak hukum dan pi-
hak-pihak terkait dalam 
menangani pencegahan 
dan pemberantasan peru-
sakan hutan. 

Pada kesempatan ini 
juga dilaksanakan penu-
tupan garapan liar tana-
man yang sudah lepas 
kontrak diseluruh wilayah 
BKPH Jadi.

Dikatakan Muchlisin 
melihat antusias peserta 
serta terbentuknya se-
buah Koperasi LMDH, 
acara tersebut berencana  
akan diagendakan setiap 
sebulan sekali. 

Kom.Tbn/Suep

Penghunanan Kembali Pasca Tambang
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SEPUTAR KPH

KPH BLORA DIVRE JATENG
Panca usaha kehutanan salah satunya 

adalah penyediaan bibit unggul yang su-
 dah siap tanam. Yaitu bibit hasil seleksi, 
mengkayu leher akarnya, tumbuh baik, 
tinggi minimal 20 cm, tidak muntir dan se-
hat serta media sudah kompak. Hal ini di-
sampaikan oleh Adm/KKPH Blora, Joko 
Sunarto S Hut saat melakukan pembinaan 
kepada Mandor dan tenaga persemaian di 
BKPH Kalonan 25 Mei 2015 lalu. 

KPH Blora memiliki persemaian per ma-
nen di Petak 56 c RPH Jembangan BKPH 
Kalonan. Lokasi Persemaian yang sangat 
strategis akses jalan mudah topografi  da-
tar dan Sumber Daya Manusia yang han-
dal secara kualitas dan kuantitas, serta ke-
tersediaan air yang cukup sepanjang ta hun 
guna penyiraman langsung yang di alirkan 
da ri sungai ke persemaian tanpa me sin 
pom pa air. 

Pada 2014 lalu, realisasi pembuatan 
bi bit jati 1.218.820 plances terdiri dari 
jenis JPP Stek Pucuk 1.050.000 plances 
(un tuk KPH Blora sendiri, KPH Pati, 
KPH Mantingan, dan KPH Purwodadi) 
dan rimba 168.820 plances. Pada Tahun 
2015 ini target pembuatan bibit sebanyak 
986.797 terdiri dari Jenis JPP Stek Pucuk 
832.433 plances (untuk mencukupi KPH 
Blora sendiri dan KPH Lain yaitu KPH Pati, 
Purwodadi, Balapulang) dan rimba 154.364 
plances.

Keberhasilan pembuatan persemaian 
di KPH Blora tidak lepas dari peran aktif 
semua pihak terkait mulai dari manajemen 
KPH Blora, petugas lapangan dan pihak-
pihak terkait. 

Persemaian Ujung Tombak Keberhasilan Tanaman

Kebun pangkas Jati KPH Blora te lah 
bersertifi kat dari Balai Perbenihan Tan a  man 
Hutan Jawa dan Madura dengan nomor 
sertifi kat ST 534/BPTH.JM/S.SB-7 / 2014, 
tahun 2014 telah dilakukan pendampingan 
dari pihak independen dari Universitas 
Ga jah Mada, serta pada bulan April 2015 

dilakukan audit oleh Tim Auditor SVLK 
yang berkunjung ke KPH Blora. Dari kedua 
lembaga independen tersebut kesemuanya 
mengapresiasi keberhasilan persemaian 
di KPH Blora dengan tetap memegang 
te guh pada prinsip-prinsip Pengelolaan 
Hutan Lestari diantaranya mengutamakan 
Keselamatan dan Kese hatan Kerja (K3), 
tidak menggunakan Ba han Berbahaya dan 
Beracun (B3), ti dak mempekerjakan pekerja 
dibawah umur, serta menggunakan Alat 
Pelindung Diri (APD) kepada mandor dan 
tenaga per semaian.

Monitoring dan evaluasi tidak kalah 
pentingnya demi tercapainya keberhasilan 
persemaian, hal ini dilakukan secara kon-
tinyu oleh Administratur/KKPH Blora Joko 
Sunarto, S.hut. beserta jajarannya mulai 
dari persiapan lapangan sampai dengan 
bibit siap tanam dan angkutan bibit sampai 
Tempat Pengumpulan (TP) bibit dilokasi 
Tanaman.

Demi tercapainya keberhasilan pem-
buatan persemaian kepatuhan terhadap 
Standar Operasional Prosedur (SOP), 
ke seriusan, kemauan dan kemampuan 
se  orang mandor persemaian sampai de-
ngan Administratur sangat penting untuk 
mengawal pembuatan persemaian bersama 
dengan LMDH dan didukung biaya yang me-
madai.

Kom.Blr/Teguh.

Adm KPH Blora, Joko Sunarto S Hut (kiri) melakukan pembinaan kepada tenaga perse-
maian didampingi Kaur Tanaman Henry Kristiawan SH.

Impaksi Unsoed Tanam Pohon
KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG - Ikatan mahasiswa pencinta alam 

kedokteran gigi (Impaksi) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto 22 
Mei 2015 melakukan penanaman 500 bibit pohon langka dalam rangka hari keanek-
aragaman hayati. Sebanyak 45 orang terdiri dari anggota Impaksi, Komunitas Relawan 
Banyumas dan Rimbawan Perhutani KPH Banyumas Timur melakukan penanaman 
bersama itu.

Kegiatan penanaman bersama dilakukan di lokasi kawasan perlindungan setempat 
(KPS) dikanan-kiri sungai dan sumbermata air, serta disepanjang jalan menuju obyek 
wisata Kalipagu Baturaden. Adapun bibit pohon yang ditanam jenis pucuk merah, aren, 
kemiri, genitri, pucung dan rasamala. Kom.Bmt/Tofi kpurwa
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SERIKAT PEKERJA

PROGRAM kesehatan bagi karyawan 
menjadi agenda yang diperjuangkan Serikat 
Kayawan (Sekar) Perhutani. Sebagaimana 
dicanangkan pemerintah melalui program 
BPJS, namun birokrasi pengurusan kes-
ehatan melaui program BPJS dinilai leb-
ih rumit bagi karyawan Perhutani. Namun 
karena itu sifatnya wajib perusahaan har-
us menyertakan semua karyawan kedalam 
program tersebut. Meski dari perusahan su-
dah memberikan pelayanan kesehatan bagi 
karyawan namun fasilitasnya dinilai masih 
kurang dan perlu diperbaiki. Jadi karyawan 
selain BPJS juga meminta agar pelayan ke-
sehatan dari perusahaan yang sudah ada 
agar fasilitasnya lebih diperbaiki. 

Demikian dikatakan Plt. Ketua DPW 
Serikat Karyawan (Sekar) Perhutani Jateng 
Suparmo di sela-sela Musyawarah Wilayah 
(Muswil) DPW-IV Sekar Perhutani Jateng di 
gedung Widya Graha LP3S Salatiga (18/5/
2015).

Muswil dihadiri Asisten Direktur Perhu-
tani Pusat Iing Muh Ihksan, Sekretaris Per-
hutani Divisi Regional Jateng Arief Hidayat 
bersama jajaran, pimpinan DPW Sekar Di-
vre Jateng, Janten dan Jatim, SP2P, peja-
bat dari BPJS dan Depnaker, dan partisan 
250 anggota SekarPerhutani se-Jateng.

“ Dengan adanya BPJS semua peru-
sahaan harus mengikutinya. Ini sebena-
rnya biaya yang dikeluarkan perusahaan 
lebih besar tetapi manfaat bagi karyawan 
menjadi terkurangi. Selain itu prosedurnya 
semakin rumit untuk mengurus kesehatan 
seperti harus melalui dokter yang ditunjuk, 
puskesmas, dan sebagainya,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Suparmo, 
manajemen Perhutani bisa memikirkan 
layanan tambahan selain BPJS misalnya 

tambahan dokter dan lainnya. Kepesertaan 
BPJS tetap ada, karena itu amanat undang-
undang, tetapi perusahaan diminta juga 
memberi layanan tambahan.

Ketua Sekar Perhutani Pusat Suratno 
menambahkan, selama ini, klaim keseha-
tan yang dilakukan para karyawan Perhuta-
ni dengan reimburse. Artinya, pihak perusa-
haan mengganti uang yang sudah dikeluar-
kan para karyawan dari kuitansi berobat.

“ Ini lebih mudah karena berobat dari 
rumah sakit dan dokter mana pun bisa di-
ganti oleh perusahaan. Persoalan sekarang 
jika melalui BPJS tidak ada sistem reim-
burse. Justru pengurusannya terlalu rumit 

seperti harus melalui dokter dan puskes-
mas yang ditunjuk. Oleh karena itu, kami 
berharap sistem reimburse bisa dihidupkan 
lagi,” tegas Suratno.

Selain kesehatan, lanjut Suratno, Sek-
ar Perhutani tengah memperjuangkan ma-
salah penghargaan pensiun karyawan. Dia 
menilai selama ini para pensiunan Perhuta-
ni seolah menjadi warga “kelas dua”. Ini lan-
taran tak lepas kecilnya uang pensiun yang 
diterima setiap bulan oleh para pensiunan.

“ Kami berharap manajemen Perhutani 
bisa memilih lembaga keuangan yang bisa 
memberi manfaat pensiun yang layak. Se-
hingga kami tidak menjadi warga kelas dua 
saat pensiun nanti,” katanya berharap agar 
masalah uang pensiun karyawan Perhuta-
ni ini benar-benar menjadi perhatian peru-
sahaan.

Hal lain yang juga akan diperjuangkan 
Sekar Perhutani ini adalah masalah tenaga 
Pekerja Pelaksana (PP) yang diharapkan 
pada 2016 semua PP sudah selesai diang-
kat menjadi Pegawai Perusahaan.

Pada Muswil IV DPW Sekar Jawa Te-
ngah tersebut diakhir acara juga dilakukan 
pemilihan ketua dan pengurus baru masa 
bhakti 2015-2018.

Terpilih secara aklamasi Tedy Sumar-
to dari KBM Komersial Kayu pekalongan 
untuk memimpin DPW Sekar 2015-2018. 
Dalam menjalankan tugasnya ia dibantu 
pengurus terpilih Suparmo dari KPH Tela-
wa sebagai wakil, Purwanto dari KPH Cepu 
sebagi Sekretaris dan Sekretaris II Usep 
Rustandi dari Kantor Divre Jateng serta 
Bendahara Didik Lukman Hakim dari KPH 
Pekalongan Timur. 

S.Widhi

Dari kiri Plt.DPW Sekar Jateng 2012-201 Suparno, DWP Sekar Pusat Suratno dan Ket-
ua Panita Rofi Dwi Kuncoro.

Sekdivre Perhutani Jateng, Ir Arief Hidayat menyematkan tanda peserta Muswil usai 
membuka acara.

Sekar, Perjuangkan Jaminan Kesehatan Karyawan
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WAWASAN

Oleh :
Yus Yaser Arafat

Asper BKPH Lodoyo Timur KPH Blitar

Pulau Jawa yang jumlah penduduknya 
hampir 60% dari seluruh jumlah penduduk 
di negara ini, sedangkan luasnya yang han-
ya 6,7% dari keluasan negara ini, dengan 
jumlah penduduk miskin yang masih domi-
nan terutama di daerah sekitar hutan. Sung-
guh suatu pekerjaan yang maha berat jika 
kita tidak sanggup menampung segala as-
pirasi, segala keinginan mereka untuk bisa 
ikut menikmati dari hasil dan manfaat hu-
tan ini. 

Memang selama masyarakat lapar, se-
lama mereka masih bingung besok anak 
mereka mau makan apa, selama SDM di 
sekitar hutan kita ini masih terbatas dan 
masih dipusingkan dengan segala tetek 
bengek urusan perut, selama itu pula anca-
man dan gangguan terhadap eksistensi hu-
tan ini akan terus terjadi. 

Sudah saatnya dalam peyelenggaraan 
kehutanan yang berazaskan manfaat dan 
lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, 
keterbukaan dan keterpaduan ini diterap-
kan dan dijalankan dengan tulus ikhlas tan-
pa embel-embel kepentingan tertentu.  Su-
dah saatnya hutan dan seluruh kekayaan 
alam yang dikuasai negara ini hanya ditu-
jukan untuk sebesar-besarnya kemakmu-
ran rakyat dan tentunya juga kesejahteraan 
karyawan yang selama ini mengelolanya 
tanpa mengurangi keluasan wilayah hutan 
itu sendiri.

Ada teman sesama Asper bilang begini 
: “ Dulu di tahun 2005 ketika masih staf ga-
jinya sekitar Rp 1,5 juta bisa beli emas 11 
gram, kini setelah jadi Asper gajinya luma-
yan gedelah… hanya bisa beli emas 8 gram 
“. Maksudmu ? Jawabannya saya kemba-
likan kepada pembaca.  Apabila masyara-
katnya saja yang makmur tetapi para kary-
awannya dipusingkan dengan besok untuk 
bayar biaya anak kuliah dari mana, cicilan 
rumah yang tiap bulan mengancam jiwa, bi-
aya hidup yang sudah tidak imbang dengan 
nilai rupiah, ya sami mawon, tetap saja bisa 
mengancam eksistensi hutan itu sendiri. 
Tetapi untungnya para karyawan kita mem-
punyai spirit sang Mahatma...

Hutan Indonesia telah berkurang se-
cara drastis. Dalam kurun waktu 2009-
2013, Indonesia kehilangan hutan seluas 
4,6 juta hektar atau seluas Provinsi Suma-
tera Barat, tujuh kali luas Provinsi DKI Ja-
karta. Forest Watch Indonesia (FWI) men-
gungkap fakta mencengangkan tersebut 
dalam buku Potret Keadaan Hutan Indo-
nesia Periode 2009-2013 yang diluncur-

kan pada Kamis (11/12/2014) di Jakarta. 
EG Togu Manurung, Ketua Perkumpulan 
FWI, mengungkapkan bahwa dalam ku-
run waktu itu, kecepatan hilangnya hutan 
mengejutkan. 

“Setiap menit, hutan seluas tiga lapa-
ngan bola hilang,” katanya. Menurut Data 
yang dikeluarkan oleh State of the World’s 
Forests 2007 yang dirilisThe UN Food & 
Agriculture Organization (FAO), angka de-
forestasi Indonesia pada periode 2000-
2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforesta-
si hutan di Indonesia ini membuat Guiness 
Book of The Record memberikan ‘gelar ke-
hormatan’ bagi Indonesia sebagai negara 
dengan daya rusak hutan tercepat di dunia.

Dampak dari adanya Pera-
turan Bersama ini, kini ma-
syarakat sudah mulai be-
ramai-ramai mengajukan 
permohonan untuk menjadi-
kan kawasan hutan yang di-
dudukinya selama 20 tahun 
dengan alat bukti hanya be-
rupa keterangan saksi dan 
pernyataan yang bersang-
kutan untuk dijadikan hak 
milik.

Penyebab deforestasi(kerusakan hu-
tan) ini disebabkan oleh banyak faktor, baik 
itu lantaran berubahnya fungsi hutan men-
jadi perkebunan kelapa sawit, pemukiman 
penduduk, illegal logging maupun disebab-
kan oleh kebakaran hutan yang tiap tahun 
terjadi. Adapun hutan yang berada di pu-
lau Jawa yang pengelolaannya diserahkan 
kepada Perum Perhutani yang luasnya ± 
2,4 juta Ha, secara kasat mata memang 
kelihatannya tidak mengalami perubahan/
pengurangan. Tetapi mari kita tengok studi 
kasus berikut ini. 

Ketika penulis bertugas disalah satu 
BKPH diwilayah Trenggalek, menemukan 
dokumen berupa petok D yang diterbitkan 
pada tahun 2002 (tahunnya ditulis tangan) 
dalam kawasan hutan seluas 67,7 Ha.

Padahal kita tahu bahwa produk terse-
but sudah tidak dikeluarkan lagi sejak tahun 
1985. Maka pada waktu itu (tahun 2008) 
saya melaporkan kepala desa kepihak ke-
polisian (Polres) dengan memerintahkan 
KRPH untuk membuat Laporan Huruf A 
meskipun risiko rumah dinas dikepung ra-
tusan massa (sekitar 800 orang). Singkat 
cerita si kepala desa divonis oleh Pengadi-
lan Negeri Trenggalek dengan hukuman 8 
bulan penjara. Tidak terima, Si Kepala Desa 
banding ke Pengadilan Tinggi di Surabaya.  

Ajaib, tidak sampai seminggu keluar putu-
san dari Pengadilan Tinggi Surabaya yang 
membebaskan kepala desa tersebut.

Dengan adanya peristiwa itu, karena 
waktu itu sang kepala desa mencalonkan 
diri menjadi anggota legislatif, tanpa harus 
mengeluarkan biaya beratus-ratus juta un-
tuk kampanye, melenggang mulus menuju 
kursi Dewan yang terhormat. Menurut info 
sampai dengan hari ini wilayah hutan seluas 
67,7 Ha tersebut belum bisa dikelola lagi 
oleh Perum Perhutani. Sampai disini ? Be-
lum usai pemirsa. Masih disalah satu BKPH 
diwilayah Trenggalek. Muncul dokumen 
berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) di dalam 
kawasan hutan negara sebanyak 498 SHM. 
Sertifikat tersebut dititipkan kepihak Perhu-
tani oleh masyarakat secara sukarela tan-
pa ada paksaan dengan dibuatkan Berita 
Acara Penitipan. Memang kawasan hutan 
yang bersetifikat hak milik tersebut kini su-
dah menjadi “ijo royo-royo” kembali karena 
sudah dimasukkan rencana tanaman tahun 
2009, tetapi yang menjadi permasalahan 
adalah belum adanya eksekusi dari pemer-
intah yang membatalkan atau menarik selu-
ruh Sertifikat Hak Milik yang berada dalam 
kawasan hutan tersebut. Sehingga dengan 
munculnya Peraturan Bersama 4 Menteri ini 
akan menjadi angin segar bagi mereka un-
tuk mengungkit kembali kasus tersebut.  

Mungkin ini hanya sekelumit kecil con-
toh kasus yang ada didalam kawasan hutan 
yang selama ini kita kelola, tetapi dari dua 
contoh  kasus ini saya mendapat gambaran 
bahwa sebetulnya tanpa adanya Peraturan 
Bersamapun masyarakat dan BPN telah 
melakukan penyelesaian penguasaan ta-
nah yang berada di dalam kawasan hutan 
dengan cara-cara mereka sendiri, yaitu tan-
pa melalui proses  pelepasan kawasan hu-
tan dari Menteri LH dan Kehutanan. 

Dampak dari adanya Peraturan Bersa-
ma ini, kini masyarakat sudah mulai bera-
mai-ramai mengajukan permohonan untuk 
menjadikan kawasan hutan yang diduduki-
nya selama 20 tahun ? (sejak nenek mo-
yang) dengan alat bukti hanya berupa kete-
rangan saksi dan pernyataan yang ber-
sangkutan untuk dijadikan hak milik.

Kami di lapangan sebagai prajurit tetap 
akan patuh, wajib tunduk pada apa yang 
menjadi kebijakan pimpinan dan siap men-
dukung. Begitupun bila dengan dikeluar-
kannya peraturan bersama ini didapati di 
wilayah kami ada indikasi upaya-upaya 
merubah fungsi kawasan hutan untuk di-
jadikan hak milik tanpa adanya pelepasan 
kawasan hutan terlebih dahulu dari Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan 
berat hati akan kami proses sesuai hu-
kum yang berlaku, karena begitulah aturan 
mainnya.***

Fenomena Peraturan Bersama 4 Menteri
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DERAP DAERAH

Administratur/KKPH Pati Ir RM Dadang Ishardianto 
menandatangani KPI dihadapan Kadivre Ir SR Slamet Wibowo.

10 Adm Rayon III dan IV 
Tandatangani KPI

KPH PATI DIVRE JATENG
Bertempat di ruang serbaguna kantor KPH Pati Kepala Divisi 

Regional Jawa Tengah Ir. SR. Slamet Wibowo memimpin langsung 
rapat pembahasan tarip upah tahun 2014 dan Penandatanganan 
KPI tingkat KPH.

Rapat yang dilaksanakan pada 12 Mei 2015 itu dibuka oleh 
Administratur/KKPH Pati . Ir Dadang Ishardianto yang selanjutnya 
dilakukan rapat yang dipinpim langsung oleh Kepala Divisi Regional 
Jawa Tengah, Ir.SR. Slamet Wibowo didampingi oleh Kepala Biro 
Pengendaliaan dan Peningkatan Kinerja.

Rapat dimulai dengan pemaparan Visi dan Misi Perhutani 2015 
yang salah satu misinya adalah Meningkatkan sumberdaya Hutan 
bagi Seluruh Pemangku Kepentingan. Kadivre dalam arahannya 
menegaskan bahwa Perhutani merupakan gudangnya lahan gara-
pan yang boleh dikerjakan oleh LMDH ataupun masyarakat desa 
hutan asalkan jelas ada perjanjiaannya maupun kontrak dengan je-
nis tanamanya yang disepakati.

Dikatakan untuk mendukung kegiatan pertanian di lahan hutan 
tersebut,  Perhutani tahun ini juga bisa mendapatkan pupuk bersub-
sidi yang diberikan kepada petani.  

“ Sekarang pupuk bersubsidi boleh dipakai untuk tanah negara 
termasuk Perhutani,” ujarnya.

Sementara Kepala Biro Pengendalian dan Peningkatan Kiner-
ja dalam rapat tersebut memberikan penjelasan tentang pengisian 
blangko kinerja KPH. Acara diakhiri dengan penandatangan KPI ( 
Key Performance Indicator ) antara kantor Divre Jateng yang ditan-
datangani oleh Kepala Divisi Regional dengan 10  KPH yang dilaku-
kan oleh segenap Administratur Rayon III dan IV.

Kom.Pati/Raswi

Bentuk MMP - MPA untuk 
Amankan dan Lestarikan Hutan 

KPH BLORA DIVRE JATENG
Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah bersama Perum Per-

hutani KPH Blora pada 21 Mei 2015 lalu mengadakan sosialisasi 

dan implementasi pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 
dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Kegiatan pembentukan MMP dan MPA dilaksanakan di Balai 
Desa Japah Kecamatan Japah Kabupaten Blora yang dihadiri oleh 
segenap Muspika, LMDH dan Dinas Kehutanan Kabupaten Blora. 
Tiga narasumber dihadirkan, yakni Wakil Administratur/KSKPH Blo-
ra Pandoyo,S.Hut, Eko Susanto dari Dinas Kehutanan Propinsi 
Jawa Tengah dan Sukarno,S.Hut dari Dinas Kehutanan Kabupat-
en Blora.

Pembentukan MMP dan MPA merupakan usaha untuk mence-
gah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hu-
tan dari segala macam bentuk gangguan serta segala usaha untuk 
menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, ka-
wasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubun-
gan dengan pengelolaan hutan.

Masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan ujung tombak 
dari terjaganya kawasan hutan yang lestari dan karena terbatasnya 
personel pengamanan dari pemerintah dan pengelola kawasan hu-
tan dalam hal ini Perum Perhutani, maka mutlak perlu membentuk-

tim pengamanan hutan swakarsa.
Kegiatan pembentukan kelompok pengamanan hutan swakarsa 

adalah untuk membentuk suatu kumpulan atau kelompok penjaga 
atau pelestari hutan berdasarkan keinginan masyarakat untuk turut 
serta menjaga keamanan hutan dan memberikan informasi yang 
akurat dan cepat kepada aparatur pengamanan hutan, sehingga 
dalam penanganan gangguan hutan dapat dikerjakan secara tepat, 
cepat, efektif dan efi sien dengan memperioritaskan faktor preemtip, 
preventif dan refresif. Adapun sebagai Ketua MMP dan MPA Keca-
matan Japah adalah Bambang dari LMDH Desa Ngiyono, dan Sek-
retaris Hariyanto dari LMDH Desa Bogem sedangkan Koordinator 
wilayah Desa Nglawumgan adalah Eko Bambang,S dan koordina-
tor wilayah Desa Ngapus adalah Partono.

Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Pedu-
li Api ini akan terus dimonitoring dan kegiatan monev akan dilak-
sanakan oleh Perum Perhutani KPH Blora dan Dinas Kehutanan 
Propinsi Jawa Tengah.

Kom. Blr/Teguh.

Pembinaan Kamtibmas dan 
Hukum oleh Polres Blora

KPH CEPU DIVRE JATENG 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang kamtib-

mas dan hukum khususnya yang berkaitan pengelolaan dan pen-
gamanan hutan, pada 6 Mei 2015 lalu Polres Kabupaten Blora 
memberikan pembinaan mengenai Kamtibmas dan hukum kepada 
segenap karyawan KPH diruang rapat kantor KPH Cepu.

Anggota Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Pedu-
li Api (MPA) foto bersama usai terbentuk.
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Acara tersebut 

dihadiri oleh Adm./
KKPH Cepu, Hendro 
Koesdijanto, Wakil 
Adm. /KSKPH Cepu 
Utara selaku Kork-
am KPH Cepu, Wakil 
Adm/KSKPH Cepu 
Selatan serta diikuti 
oleh segenap Asper, 
segenap perwakilan 
KRPH, Danru dan 
anggota Polhutmob, 
serta semua anggota 
Polisi Hutan KPH 
Cepu. 

Pada kegiatan 
pembinaan tersebut Kasat Binmas Polres Blora, AKP Sularno, 
memberi materi pembinaan tentang Keamanan dan Ketertiban Ma-
syarakat (Kamtibmas), aesang materi tentang hukum disampaikan 
oleh AKP. Subardo, SH, Mhum (Padalops Polres Blora).

Dalam penjelasanya kedua narasumber mengatakan bahwa 
kegiatan pembinaan tersebut sangat perlu mengingat akhir-akhir ini 
banyak muncul kasus yang berkaitan dengan bidang kehutanan ti-
dak terkecuali diwilayah Perum Perhutani.

Untuk itu AKP Sularno berharap usai mengikuti pembinaan 
para petugas Perhutani khususnya bagian keamanan hutan dapat 
mengerti dan memahami tentang hukum aturan yang berkai-
tan dengan tugasnya sehingga tidak salah mengambil keputusan 
dalam bertindak. 

Hal senada juga disampaikan Administratur/KKPH Cepu, Hen-
dro Koesdijanto mengharapkan agar peserta dapat mengikuti keg-
iatan pembinaan dengan sebaik mungkin dan mengerti serta me-
mahami materi yang disampaikan. Ia juga menyatakan terima ka-
sih kepada Jajaran Kepolisian Kabupaten Blora yang selalu mem-

berikan dukungan penuh dalam kegiatan pengamanan hutan di 
wilayahnya.

TV KOREA BUAT FILM DOKUMENTER PERHUTANI
Salah satu stasiun TV dari negara Korea pada 5 - 6 Mei 2015 

lalu melakukan shooting fi lm dokumentar mengenai pengelolaan 
hutan dan pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh Perum Per-
hutani sebagai BMUN yang bisa menjadikan Indonesia sebagai 
penghasil kayu dengan kwalitas terbaik di dunia.

Shooting dilakukan di kantor KBM Industri Kayu Cepu (KBM 
IKC) dengan materi seputar dari kegiatan pabrik pengolahan kayu 
tersebut. Setelah itu shooting dialnjutkan di lokasi tebangan kayu 
jati yang berlokasi di petak 7070a RPH Cabak BKPH Cabak KPH 

Cepu dengan materi pengambilan gambar kegiatan penebangan 
dengan menggunakan alat Chain Saw, pemotongan, penyeretan 
kayu yang sudah dipotong-potong ke truk pengangkut dengan 
tenaga sapi hingga proses pengangkutan kayu dengan truk ang-
kutan menuju TPK.

Dalam wawancaranya dengan Pihak Manajemen Perhutani 
KPH Cepu yang pada saat itu diwakili oleh Kasi PSDHL, M. Farkhan 
Masykur menjelaskan bahwa Perum Perhutani dalam pengelolaan 
sumber daya hutan meliputi tiga kelola yaitu kelola produksi, kelola 
sosial dan kelola lingkungan. 

Untuk menghasilkan produk kayu dengan kwalitas terbaik Pe-
rum Perhutani sudah menentukan tahapan proses dan ketentuan 

tata aturan pengelolaan sumber daya hutan lestari sehingga man-
faat dari hutan yang dibuat saat ini dapat dirasakan juga oleh gen-
erasi bangsa yang akan datang hingga anak cucu dari generasi 
sekarang. 

Kom.Cpu/Edy

Siswa MAN Tanam
Di Hutan Lindung

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Lebih dari 1000 siswa Madarasah Aliyah Negeri Lasem 

melakukan pengkayaan (penanaman) tanaman rimba di hutan 
lindung petak 2 RPH Kajar BKPH Gunung Lasem Kebonharjo (14/
5). Ada sekitar tujuh jenis tanaman rimba campur, seperti Kesambi, 
Kepoh, Trembesi, Jambu Mete, Jambu Klampok, Juwet dan Johar 
ditanam di lokasi seluas kurang lebih 5 ha itu.

Mewakili Adm Kebonharjo, Asper/KBKPH Gunung Lasem, 
Agus Murdiyanto mengatakan bahwa kesadaran mempertahankan 
kelestarian hutan sudah menyentuh hampir seluruh lapisan 
masyarakat. 

“ Seperti yang terjadi saat ini, siswa MAN Lasem beserta para 
gurunya, pengurus Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 
Sido Bangun desa Binangun, pemerintahan desa Binangun Lasem 
Rembang bersama menanam tanaman rimba di hutan lindung 
BKPH Gunung Lasem Kebonharjo,” katanya.

Sementara Kepala MAN Lasem Drs. H. Shofi , M.Ag 
menyampaikan, untuk mengekspresikan kegembiraan kelulusan 
MAN Lasem mengadakan sujud syukur pada Allah SWT dilanjutkan 
dengan gerakan menanam seribu pohon di hutan Gunung Lasem. 
Siswa MAN Lasem menolak aksi konvoi jalan raya, corat-coret 

Kasat Binmas Polres Blora, AKP Su-
larno dan Adm KPH Cepu, Hendro Koes-
dijanto.

Kasi PSDHL, M. Farkhan Masykur  saat memberikan keteran-
gan.
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seragam dan tindakan negatif  lainnya pasca kelulusan. 
“ Siswa kami berjumlah 1045 orang baik putra maupun putri  

semua ikut melakukan penanaman. Semoga kegiatan ini dapat 
memberi  manfaat bagi kita semua,” jelas Shofi .

Para siswa, guru, pemerintahan desa Binangun penuh 
semangat dalam kegiatan yang juga diliput oleh beberapa stasiun 
TV seperti TV One, SCTV, RCTI dan Metro TV itu, meskipun medan 
pegunungannya sangat terjal dan curam. 

“Kami sangat senang dengan kegiatan ini. Pada intinya kita 
perlu menjalin kerjasama dengan banyak pihak untuk menjaga 
keamanan dan kelestarian hutan,” kata kepala desa Binangun Edi 
Purwoko. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Bimtek Pengendalian 
Kebakaran Hutan dan Lahan

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Memasuki musim kemarau, Perhutani KPH Kebonharjo beker-

jasama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang men-
gadakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Keba-
karan Hutan dan Lahan Angkatan II Kabupaten Rembang di aula 
gedung Kesambi Kebonharjo, 3-5 Juni 2015.

Wakil Administratur/KSKPH Kebonharjo, Asep Ruskandar, 
BScF berharap Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai 
pionir dalam wilayahnya dapat membantu untuk mengendalikan ke-
amanan hutan, termasuk bahaya kebakaran hutan dan lahan. 

“ Bimbingan teknik (bimtek) dari Dinas Kehutanan sangat ber-
manfaat bagi kita untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. 
LMDH punya peran strategis sebagai motivator dalam mencegah 
dan mengendalikan kebakaran hutan,” jelas Asep.

Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Rembang, 
Ir. Suratmin MM menambahkan bahwa hutan Indonesia sebagai 
penyangga kehidupan dunia perlu dilestarikan. 

“ Tanggung jawab melestarikan hutan berada ditangan kita 
semua,” katanya. Namun, lanjut dia dengan keterbatasan jumlah 
personil petugas di lapangan acap kali menimbulkan kebakaran 
hutan sulit dikendalikan. Untuk itu keberadaan masyarakat peduli 
api mutlak dibutuhkan untuk menekan terjadinya kebakaran hutan. 
Kerjasama dan kekompakan masyarakat desa hutan dengan Per-
hutani sebagai pengelola hutan harus didukung. 

“ Sebab, hutan yang lestari pasti memberikan manfaat bagi 
umat sedunia,” tegas Suratmin.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diikuti ham-
pir seratus undangan,  bertujuan menentukan tingkat bahaya ke-
bakaran hutan sebagai upaya sistem peringatan dini kebakaran 
hutan. 

Hadir dalam kegiatan tersebut BKSDH Jawa Tengah, Kepala 
Badan Ketahanan Pangan Rembang dan pengurus LMDH dalam 
wilayah pangkuan Kebonharjo kabupaten Rembang. Materi diberi-
kan selama dua hari, sementara praktek lapangan dilakukan pada 
hari ketiga di hutan Kebonharjo. 

Kom.Kbh/Wiyoso 

Gratis, Operasi 
Sumbing Bibir dan Langit  

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Sebanyak 17 penderita sumbing bibir dan langit-langit 

mendapatkan operasi gratis 
di Rumah Sakit Islam  (RSI  
Arrafah Rembang. Kegiatan 
bakti sosial ini dilaksanakan 
bersama oleh Perum Perhu-
tani KPH Mantingan, Semen 
Indonesia (SI ) Yayasan Per-
matasari Semarang, Kantor 
Kecamatan Rembang serta 
Rumah Sakit Islam Arafah.

Menurut Direktur RSI, Dr 
Nowohadi Tjitrosuwitro, pen-
derita sumbing bibir dan lan-
git-langit masih cukup tinggi. 
Ini terbukti tiap ada kegiatan 
sosisal operasi sumbing bibir 
gratis  banyak pasien yang 
mendaftar. Hal ini perlu ditin-
dak lanjuti tiap tahun agar 
para penderita yang umum-
nya mereka kurang mampu dapat operasi gratis.

Dari sejumlah penderita 22 orang yang tercatat, hanya 17 orang 
saja yang layak memenuhi syarat untuk dioperasi bibir. Sedangkan 
lima penderita lainya ditunda karena faktor kesehatan dan medis 
yang tidak memungkinkan. Adapun untuk 17 orang penderita ini ter-
diri atas balita, anak-anak, remaja dan dewasa. Mereka yang diop-
erasi  sebelas penderita bibir sumbing sedangkan sisanya 6 orang 
penderita sumbing bibir dan langit-langit. 

Kegiatan bakti sosial ini,  tambah  Ketua Yayasan Permata Sari 
Semarang,  Ir. Endang Sri Sarastri SH, MM,MBA  bahwa kegiatan 
bakti sosial ini berlangsung sudah rutin dilaksanakan, namun untuk 
tempatnya selalu berpindah-pindah. Semuanya gratis . masyarakat 
tidak dibebani biaya sepersenpun. 

Umumnya penderita bibir sumbing sudah merupakan kelalaian 
bawaan. Dan ini sudah bisa terdeteksi saat usia kandungan 4 sam-
pai dengan 9 bulan. Untuk itu kepada semua masyarakat untuk bisa 
secara rutin memeriksakan kandungan ke dokter atau bidan. Hal ini 

Ketua Yayasan Permata Sari 
Semarang,  Ir. Endang Sri Sarastri 
SH MM MBA.
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untuk dapat diketahui secara dini pada perkembangan usia kand-
ungan dan janin.

Sementara itu Nowohadi juga menambahkan penanganan op-
erasi sumbing bibir dilakukan dengan cara bedah plastik rekontruk-
si. Penangan operasi bedah plastik dipimpin oleh  dokter spesialis 
dari Yayasan Permatasari Semarang dipimpin dr Karsono. Operasi 
ini hanya membutuhkan waktu 30 menit saja.

Sedangkan  Pemkab yang dalam hal ini diwakili Plt  Asda Abul-
lah Zawawi  sangat mengapresiasi  kegiatan bakti sosial ini dan ia 
berharap kegiatan bakti sosial ini bisa diikuti oleh take holder dan 
instansi lain.

Kom.Mtg/Sigit

Siaga Bulan Ramadan
Aksi Ilegal logging cenderung meningkat meningkat ketika 

mendekati liburan panjang dan menjelang bulan Ramadan. Guna 
mengantisipasi kerawanan para pelaku Illegal logging KPH Mantin-
gan melakukan dan memperketat patroli di daerah zona merah.

Jumlah kerugian 2014 mencapai Rp 1,4 miliar lebih, se-
dang pada 2013 mencapai Rp.1,1 miliar. Sedangkan untuk kayu 
perkakas,sisa pencurian, tangkapan 2014 Rp 85.585 juta dan 2013 
Rp 75,210 juta. Sedangkan barang bukti tanpa tersangka tahun 
2014  ada kasus 200 dan 2013 mencapai 225.   

Hal itu disampaikan Wakil Administratur KPH Mantingan, Moch. 
Risqon di sela-sela rapat khusus keamanan belum lama ini.  

" Masih banyaknya pelaku Ilegal logging  di petak-petak yang 
rawan utamanya untuk badan kesatuan pemangkuan Hutan 
(BKPH) Ngiri dan Kalinanas. Kita perlu menyiapkan Team Patro-
li Gabungan. Unsure team Patroli terdiri dari team Polisi.TNI dan 
Buser KPH. Sedangkan Polter memperkuat posisi di masing-ma-
sing BKPH, " ujar Risqon.

Untuk sementara yang paling rawan di BKPH Kalinanas, kare-
na di sana masih banyak tanaman tahun 1930. Para pelaku sering 
mengambil jalan pintas untuk menuju perkampungan. Sehingga te-
rhindar dari intaian petugas di lapangan. 

Untuk itu, tegas Risqon,  semua jajaran untuk pejabat lingkup 
KPH Mantingan akan dilibatkan pada kegiatan operasi Gabungan.

Patroli gabungan juga akan bersinergi dengan KPH Blora yang 
berbatasan langsung dengan KPH Mantingan maupun KPH Kebon-
harjo. *

LSM RINTIS HUTAN KOTA
Keberadaan hutan kota memang sangat perlu. Banyaknya po-

lusi yang dikeluarkan oleh pabrik maupun kendaraan bermotor me-
mang cukup mengganggu sirkulasi udara di kota. Untuk itu perlu 
adanya penyerapan karbon yang dikeluarkan agar udara di dae-
rah perkotaan tetap segar dan nyaman untuk jalan-jalan keluarga. 
Kepedulian kita memang kurang dalam menciptakan ruang hijau. 
Bertepatan dengan bulan menanam Nasional LSM LMLH (Lemba-
ga Masyarakat Lingkungan Hidup) (2/5) merintis pembuatan hutan 

kota di Desa Tireman. 
Sebelum penanaman rintisan hutan kota diawali apel yang dii-

kuti oleh kantor LH, Perhutani, Saka Wanabakti, Polres, Kodim 
0720, LSM lingkungan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa  dan 
Pramuka. 

Sebagai Irup adalah Damdim 0720 Rembang, Letkol Intanteri 
Dedi J yang dalam sambutannya menegaskan bahwa rintisan hu-
tan kota perlu dituangkan dalam perencanaan Pembangunan di ka-
bupaten Rembang.

“ Kita perlu punya orang-orang yang punya ide gila yang ber-
manfaat untuk masyarakat kota Rembang,” katanya. 

Sementara itu ketua LMLH Drs Miftah R menjelaskan bahwa 
dikabupaten Rembang ini perlu dirintis hutan kota mengingat jum-
lah volume kendaraan tiap tahun bertambah, sedangkan hutan tiap 
tahun justru menurun potensinya karena pencurian dan kegagalan 
tanaman penghijauan serta reboisasi. Untuk itu perlu adanya ke-
giatan yang berkesinambungan dari bertambahnya polusi udara 
yang makin hari makin banyak. Usai apel pagi dilanjutkan dengan 
kegiatan menanam bersama sebanyak 5000 bibit 

Ditambahkan Miftah untuk kegiatan penanaman rintisan hutan 
kota ini didukung dari Perhutani, Kantor LH, Kodim, Polres dan ma-
syarakat desa Tireman. 

“ Untuk membangun hutan kota ini perlu biaya cukup besar dan 
ia berharap Pemkab bisa memfasilitasi dalam mendukung pem-
buatan hutan kota. Perlunya pemkab memberikan alokasi angga-
ran khusus agar tanaman di rintisan hutan kota ini dapat tumbuh 
dan berkembang dengan baik,” ujar Miftah.

Kom.Mtg/Sigit

Penjelasan TUHH Baru
KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan melakukan kegiatan job 

training/pelatihan penatausahaan hasil hutan di petak 96 d RPH Lo-
ano, BKPH Purworejo yang diikuti segenap Asper, KRPH, Mandor 
Tebang, Kepala TPK Loano, perwakilan TPK Dempes dan Gom-
bong

Administratur/KKPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno MM me-
nyampaikan bahwa   dengan  diberlakukannya Tata Usaha Hasil 
Hutan (TUHH) yang baru agar tanggap dengan  situasi yang se-
dang berjalan saat ini. Dengan pergeseran atau perubahan aturan 
TUHH di mana kayu jati dan rimba sebelum dibayar Provisi Sumber 
Daya Hutan (PSDH)nya tidak bisa diangkut ke TPK.

“ Konsekuensinya kalau tidak segera ditangani, tidak segera 
tanggap akan berakibat fatal bagi kondisi fi sik kayu tersebut, pinus 
akan segera terkena bluestin,” katanya.

Jika mau menebang dipersiapkan segala sesuatunya.  Terkait 
dengan sortimen yang telah dibakukan atau diberikan arahan dari 
Divisi Regional  ataupun Divisi Pemasaran untuk kayu Pinus den-
gan ukuran 2 meter up.

“ Kalau ada di luar itu maka harus minta surat dari KBM Sar,   to-
long mandor dan mantri tidak usah ngurusi dengan pedagang yang 
minta ukuran kurang dari 2 meter, silahkan pedagang membuat su-
rat usulan ke KBM SAR, nanti KBM SAR meminta KPH membuat 
ukurannya,” pinta Toni.

Sementara Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
(PSDH), Hartanto, SE  dalam sambutannya mengatakan bahwa 
maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut  adalah 
untuk  memberikan pemahaman tentang TUHH yang baru sebagai 
pedoman.  Pedoman harus diikuti dan dijalankan. Juga agar TUHH 
kita bisa tercipta secara tertib, baik tertib administrasi dan semua 
HH yang berasal dari hutan tanaman dapat dikelola, dimanfaatkan 
dan dipungut sesuai ijin ketentuan yg berlaku serta perundang-un-
dangan.

Hartanto juga menyampaikan arahan dan strategi dan Program 
Kerja Th 2015 yang disampaikan Kadivre pada saat Rapat PPIC 
di Yogyakarta yakni ada Tri Sukses : Sukses Tanaman , sukses 

Adm/KKPH Mantingan, Teguh Jati  memimpin rapat.
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produksi, Sukses keuangan . 
Pertama, Sukses tanaman ada beberapa poin yang hrs dilak-

sanakan yakni sukses bibit, harus siap tanam, kualitas bibit harus 
baik.Jumlahnya  harus cukup sesuai target. Kemudian Sukses la-
pangan, kaitannya dengan tebangan B yang harus segera dipacu, 
jangan sampai melewati bln September. Sukses prosentase tum-
buh, bahwa tanaman tahun I harus 100 %, tanaman tahun  II 100% 
dan tahun III minimal 95 %. 

Yang kedua Sukses produksi salah satunya di bidang kayu 
yakni sukses bucking policy harus dilaksanakan sesuai ketentu-
an, kemudian prioritas panjang, untuk pinus 2 m up diupayakan  
pencapaian target minimal 101 %, Sukses sortimen, apa yang kita 
rencanakan di RO harus ada upaya pencapaian.  Sukses kualita, 
pencapaian P up min 101 %. Kemudian sukses target yangg ha-
rus dicapai.  Untuk tebangan  merupakan komponen pendapatan 
usaha pokok  didalam RKAP sudah menjadi penghasilan KPH. 
Sukses angkutan diharapkan tidak ada vorad di hutan. Untuk Non 
kayu atau getah menjadi stressing sukses kualita mutu I  min 89 %, 
premium dan super premium min 10 %, mutu I maks 1 %. Sukses 
rendemen kotoran maks 14 %,  kemudian sukses target min 101 % 
dari RKAP.

Sukses Keuangan pendapatan harus 101 %, pengeluaran 
maksimal 94 %. Kemudian target laba, dihitung dari harga penyera-
han dikalikan volume kayu dan harga penyerahan getah dikalikan 
volume getahkopal 28,120 milyar, KPH Kesu Selatan  mulai 2015 
RKAP-nya sudah termasuk KPH yang Plus kalau dihitung dari har-
ga penyerahan.

Kom.Kds/Agus

IFS Diharapkan Mampu 
Dukung Kedaulatan Pangan
KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Integrated Farming Syistem ( IFS ) yang dilakukan oleh Perum 

Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah  dan Pemerintah Daerah 
Provinsi Jawa Tengah serta  Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
bertujuan untuk mendukung kedaulatan pangan bagi Masyarakat  
di kawasan hutan.

Kedaulatan pangan yang saat ini digencarkan oleh pemerintah 
melalui pemanfaatan lahan hutan dan perkebunan  bertujuan un-
tuk menjaga stabilitas pangan melalui penanaman tanaman pala-
wija khususnya padi , jagung dan kedele, dimana ketiga komoditas 
tersebut menjadi unggulan dalam bercocok tanam bagi petani se-
cara umum. 

Adapun dalam IFS yang dilakukan di kawasan hutan Perhutani 

Divisi Regional Jawa Tengah kegiatan yang dilakukan adalah Per-
tanian, Peternakan, Perikanan , kehutanan. Hal tersebut dikatakan 
oleh Kepala Biro Perlindungan Sumber Daya Hutan Imam Fuji Ra-
harja saat melakukan road show bersama dengan Asosiasi Pen-
gusaha Hutan  Indonesia ( APHI ) yang dilakukan di empat wilayah 
Kesatuan Pemangkuan Hutan ( KPH ) Randublatung, Pati, Cepu 
dan Banyumas Timur.

Lebih lanjut Imam mengatakan bahwa saat ini Perhutani  dalam 
mendukung program kedaulatan pangan telah memberdayakan 
masyarakat desa hutan. Dalam hal ini LMDH untuk mengopti-
malkan lahan kawasan hutan dengan budidaya tanaman palawija 
tersebut. 

“ Untuk 2014 ini kita coba dulu seluas  45 Ha di KPH Randubla-
tung di Petak 66 dan Petak 18 BKPH Ngliron dan untuk 2015 akan 
kita perluas IFS ini seluas 155 Ha yang tersebar di empat wilayah 
diatas,” kata Imam Fuji Raharja.

Dalam IFS ini pola kerja yang diterapkan adalah untuk tahun 
pertama semua sarana produksi pertanian meliputi penyediaan 
benih, pupuk, dan obat hama disediakan oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah. Sedangkan penyiapan lahan dan pendampingan 
oleh Perhutani . 

“ Tahap awal yang dilakukan oleh Perhutani bersama dengan 
Universitas Gajah mada adalah melakukan pelatihan kepada petani 
yang tergabung dalam lembaga masyaratak desa hutan dan Petu-
gas lapangan Perhutani yang di pusatkan di Jogjakarta, dan untuk 

hasil panen palawija pada tahun pertama semua dimiliki oleh petani 
penggarap  dengan catatan 20 % dari hasil panen tersebut dicadan-
gkan untuk benih jika akan melakukan penanaman pada tahun beri-
kutnya “, tambah Imam Fuji Raharja.

Untuk mendukung sukses program Nasional Kedaulatan pan-
gan melalui sistim pertanian terpadu tersebut  yang diperlukan 
adalah kolaborasi antar satuan Kerja Pemerintah Daerah yang 
mempunyai wilayah  di masing – masing kabupaten. 

“ IFS ini bisa dikatakan sebuah Kolaborasi antar SKPD sehing-
ga tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang 
petani akan mampu tercukupi stabilitas kebutuhan sandang dan 
pangan secara nyata,” tukas Imam. 

Kom.Rdb/Andan

Job Training Penjarangan 
Mandor RKP 

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Segenap Mandor RKP (Regu Kerja Penjarangan)  pada 11 Mei 

2015 mengikuti Job Training Penjarangan dan Pemeliharaan Hu-
tan Tingkat KPH Pekalongan Timur di petak 4 d1 RPH Brondong 
BKPH Kesesi. Kegiatan job training  tersebut dipimpin langsung 
oleh Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufi k, S.Hut, 
M.Si dibantu Kasi PSDHL KSS Perencanaan dan Kaur Perenca-
naan yang sekaligus bertindak sebagai narasumber.
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Maksud diselenggarakan Job Training Penjarangan dan Peme-
liharaan Hutan untuk memeberikan penyegaran teknis dan admin-
istrasi dalam hal Prosedur Pelaksanaan Pemeliharaan dan Per-
awatan Hutan. Selain itu juga guna meningkatkan pengetahuan ser-
ta pemahaman terhadap pentingnya melakukan pemeliharaan dan 
perawatan hutan, sekaligus penjarangan. Adapun tujuan kegiatan 
tersebut adalah untuk memberikan pemahaman yang sama kepada 
semua petugas di lapangan sehingga diharapkan dengan pemeli-
haraan dan perawatan yang baik, akan didapat kualitas tegakan hu-
tan tanaman yang mempunyai nilai tinggi pada ahir daur. 

Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufi k, S.Hut, 
M.Si pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan tana-
man, pemeliharaan dan penjarangan merupakan satu rangkaian 
kegiatan  berkesinambungan yang harus dilakukan, kegiatan pen-
jarangan agar dikerjakan sesuai dengan SOP Penjarangan.

Job Training dikuti oleh 43 peserta terdiri dari 7 pejabat Asper, 
28 orang KRPH dan 8 orang Mandor RKP. Peserta dibagi menjadi 
tiga regu dan masing-masing regu mengerjakan 1 PCP. Sebelum-
nya semua peserta menerima materi tentang penjarangan yang 
disampaikan oleh para narasumber. *

BAZAAR CSR
Perhutani KPH Pekalongan Timur mengikuti acara bazaar CSR 

2015 Kabupaten Pekalongan di Gedung Pertemuan Umum (GPU) 
Pekalongan. Kegiatan yang bertema “CSR untuk Kabupaten Pe-
kalongan yang lebih baik” ini diselenggarakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Pekalongan diikuti sebanyak 30 pengusaha dan didu-
kung oleh seluruh perusahaan di wilayah Kabupaten Pekalongan 
baik BUMN, BUMD maupun Perusahaan swasta. 

Perhutani KPH Pekalongan Timur ditunjuk sebagai Koordinator 
Pokja lingkungan pada Sektap (Sekretariat Tetap) CSR Kabupaten 
Pekalongan ini merupakan wujud peran aktif dalam kegiatan CSR 
di Kabupaten Pekalongan. Perhutani selalu berpartisipasi dan me-
dukung kegiatan CSR sebagaimana keikutsertaan dalam acara ba-
zaar CSR Tahun 2015 di Kabupaten Pekalongan. Seluruh peserta 
bazaar diharuskan menampilkan program CSR-nya masing-masing 
disamping menampilkan produknya. 

Bupati Pekalongan Amat Antono pada kesempatan tersebut 
meresmikan kegiatan bazar CSR tahun 2015 dengan dihadiri oleh 
300 orang peserta antara lain ketua DPRD kabupaten pekalongan 
beserta anggotanya, segenap SKPD se- Kabupaten Pekalongan, 
segenap Camat se-Kabupaten Pekalongan, Pengusaha se-Kabu-
paten Pekalongan, dan tokoh masyarakat. 

Bupati Amat Antono dalam sambutanya mengatakan bahwa 
pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah se-
mata tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerin-
tah, dunia usaha dan masyarakat. Sinergi antara ketiga unsur ters-
but mutlak dibutuhkan guna tercapainya akselerasi pembangunan 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan bertujuan un-
tuk peningkatan taraf hidup masyarakat, akselerasi pembangunan 
dan iklim usaha yang kondusif di Kabupaten Pekalongan

Kom.Pkt/Turmudi

Situs ‘Patung Ganesha’ 
Akan Dikembangkan

 
Yayasan Syailendra Bumi Rabuan  Jakarta membidik situs 

arkeolog “Patung Ganesya” untuk dikembangkan menjadi obyek 
wana wisata. Rencana pengembangan tersebut akan dilaksanakan 
melalui kerjasama dua pihak yaitu Perhutani KPH Pekalongan 
Timur dengan Yayasan Syailendra Bumi Rabuan Jakarta

Proses kerjasama pengembangan wana wisata situs  ‘Patung 
Ganesha’ tersebut masih dalam tahap penelitian dan survey kelay-
akan di lapangan oleh keduabelah pihak, sebagaimana yang di-
lakukan oleh Prof. Dr. Kusnin Asa  MA mewakili Yayasan Syailen-
dra Bumi Rabuan bersama Wakil Adm/KSKPH Pekalongan Timur 
Rachmat Wijaja, B.Sc.F didampingi Asper Bandar, KRPH Bandar, 
Kaur Humas dan LMDH. Mereka bersama-sama melihat secara 
langsung  di lokasi situs arkeolog “Patung Ganesha” yang berada 
dalam kawasan Hutan Negara petak 33 n (klas hutan KPKH) luas : 
0.10 ha  dpl: 800 m  RPH Sodong BKPH Bandar  tepatnya di Desa 
Silurah Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

Menurut Prof. Dr Kusnin Asa MA, yang berkunjung ke loka-
si pada 12 Mei lalu mengatakan penelitian di situs arkeolog “Pa-
tung Ganesha” tersebut sudah pernah dilakukan sejak tahun 2012 
dan hasilnya sudah dipresentasikan kepada Perhutani KPH Pe-

kalongan Timur.
 Patung Ganesha adalah arca/patung terbuat dari batu berben-

tuk manusia berkepala gajah berukuran tinggi 2 m dan lebar 1m. 
Arca tersebut sudah ada sejak abad 8 Masehi merupakan ban-
gunan petirtaan sebagai sarana upacara penganbilan air suci un-
tuk keopentingan Umat Hindu dan Budha pada jaman Kerajaan 
Syailendra, cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Kuno di Jawa 
Tengah. Disekitarp Ganesha terdapat pula Patung Budha yang ke-
palanya sudah hilang, sumber air suci, sungai  dan air terjun set-
inggi 30 meter.

Pengembangan situs wana wisata Patung Ganesha nantinya 
akan menyedot pengujung pemeluk  Hindu dan Budha sedunia, 
menurut rencananya di lokasi situs tersebut akan dibangun situs inti 
antara lain : Pembangunan Taman Ganesha dan Petirtaan, Pem-
bangunan Pusat Penelitian mental spiritual, Pembangunan Musium 
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Ecofak dan Taman Hutan dan Pembangunan sarana pendukung 
(tempat rekrasi dan keagamaan). 

Kom.Pkt/Turmudi

Job Training Tebangan
KPH GUNDIH 

DIVRE JATENG
Guna menam-

bah pengetahuan 
para Mandor Te-
bang dan untuk 
mencapai target 
produksi kayu 
yang diharap-
kan, KPH Gundih 
belum lama ini 
me laksanakan 
Job Training Te-
bangan yang di-
laksankan di pet-
ak 58 RPH Getas 
BKPH Monggot. 
Job training diikuti 
segenap Mandor 
Tebang, Asper 

Penguji dan para Penguji. 
Adm/KKPH Gundih, Ir Gunawan Catur HR MP dalam arahan-

nya mengatakan bahwa penyegaran job training tebangan tersebut 
akan sangat menentukan terhadap hasil tebangan. Untuk itu ia ber-
harap agar segenap peserta dapat mengikuti dengan baik.

“ Jangan ada yang menyepeleka kegiatan ini sebab kegiatan ini 
menentukan sukses tidaknya pelaksanaan tebangan dan berhasil 
tidaknya target produksi kayu yang sudah direncanakan,” pintan-
ya ada acara yang juga dihadiri Asper BKPH Monggot dan BKPH 
Kradenan serta petugas dari Disnaker tersebut..

Target tebangan KPH Gundih untuk kayu jati 7.573 M3 dan kayu 
rimba 5.297 M3 atau total 12.870 M3.  *

PT INHUTANI II 
STUDI BANDING 
KAYU PUTIH

Minyak kayu pu-
tih yang merupakan 
salah satu produk ung-
gulan non kayu pada 
Perum Perhutani kini 
akan dikembangkan di 
Kalimantan. Hal terse-
but lantaran tingginya 
permintaan pasar, baik 
pasar dalam negri mau-
pun luar negri. Saat ini 
produk minyak kayu 
putih yang dikelola oleh 
Perhutani di Pulau Jawa 
maupun oleh masyara-
kat di Maluku masih be-
lum mampu untuk men-

cukupi permintaan pasar tersebut.
Direktur PT Inhutani II, Bambang Setyobudi melihat potensi ta-

nah dan lahan di pulau Kalimantan yang subur dan sangat luas 
akan mencoba mengembangkan tanaman kayu putih di Kaliman-
tan. Untuk menunjang rencana tersebut Bambang Setyobudi bersa-
ma jajarannya pada 6 Mei 2015 lalu bertandang ke KPH Gundih un-
tuk melakukan studi banding bagaimana cara menanam dan men-
gelola tanaman kayu putih. 

Kedatangan mereka disambut dan diterima langsung oleh Adm/
KKPH Gundih, Ir Gunawan Catur dan jajarannya. Disamping men-
imba ilmu tetang seluk beluk tanaman kayu putih dan pengolahan-
nya, rombongan juga belajar banyak pemanfaatan lahan-lahan sela 
yang ditanami serai, kedelai dan jagung dari LMDH. *

JUARA VOLI
Kebersamaan kepada masyarakat sekitar hutan dan kedekatan 

kepada instansi lain selalu menjadi prioritas Perum Perhutani KPH 
Gundih, yakni dengan aktif menggalang kebersamaan dengan se-
genap stakeholder. Seperti kegiatan yang baru-baru ini diseleng-

garakan, yakni dalam even Peringatan Hari Pendidikan Nasional 
diselenggarakan turnamen bola voli antar instansi se-Kecamatan 
Geyer. Acara berlangsung meriah dan tim voli putri KPH Gundih 
keluar sebagai Juara I. Adm/KKPH Gundih, Gunawan Catur ber-
harap prestasi itu terus bisa dipertahankan dalam turnamen-turna-
men selanjutnya. 

Kom.Gdh/

Menanam Di Waduk 
Wadaslintang

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Penanaman serentak dalam rangka pengendalian Waduk Wa-

daslintang dilakukan bersama antara Bupati Kebumen, Buyar Wi-
narso, Perum Perhutani beserta jajarannya, Anggota Komisi IV 
DPR RI KRT Darori Wonodipuro dan Harry Purnomo di sekitar 
Waduk Wadaslintang (9/5)

Berbagai jenis tanaman yang ditanam antara lain akasia, wun-

gu, keben, kenari, mahoni, sawo dan durian. Dari Perum Perhutani 
KPH Kedu Selatan menyumbangkan 1.000 bibit.
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Dengan pemeliharaan lingkungan itu waduk yang dibangun 

pada 1988 tersebut direncanakan bisa bermanfaat 200 tahun. 
Waduk dengan panjang  560 meter, genangannya kurang lebih 
2.600 hektar, dengan kedalaman kurang lebih 125 meter. Selain 
Kabupaten Kebumen Waduk Wadaslintang juga memberikan man-
faat untuk Kabupaten Purworejo karena kurang lebih 30.000 hektar 
sawah diairi dari waduk ini.

Darori dari Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, 
perkebunan, perikanan, kehutanan, pupuk serta bulog berharap 
kepada Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai pada Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hilman Nugroho yang turut hadir 
dalam acara ini mengharapkan agar Perum Perhutani  mulai tahun 
2016 oleh Pemerintah ditugaskan kembali menanam tanah yang 
kosong dengan biaya seperti Gerhan tahun yang lalu.

Hilman Nugroho  disela-sela penanaman di Waduk Wadaslint-
ang menyampaikan bahwa Indonesia memiliki lahan kritis 24 juta 
hektare. Tiap tahunnya APBN hanya mampu menangani 500.000 
hektare. Padahal setiap tahun konversi lahan prima menjadi lahan 
kritis 100.000 hektare. 

“Untuk itu perlu melibatkan seluruh komponen bangsa untuk 
menangani lahan kritis di Indonesia,” kata Hilman Nugroho.

Hilman menyinggung tingginya laju sungai dan waduk yang ada 
di Indonesia, termasuk dua diantaranya, yakni Waduk Wadaslint-
ang dan Waduk Sempor. Untuk itu tahun 2015 pihaknya memiliki 
program perbaikan terasering dan pembangunan Dam Penahan di 
Kabupaten di Wilayah Daerah Aliran Sungai (Das) Serayu.

Menurut Hilman saat ini tingkat kehandalan fungsi Waduk Sem-
por dan Waduk Wadaslintang di Kebumen menurun drastis. Tingkat 
kehandalan Waduk Wadaslintang tinggal 54 persen, sementara 
Sempor lebih rendah lagi. Perlu pengelolaan lahan yang lebih baik 
di hulu dua waduk itu, sehingga tingkat kehandalan tidak semakin 
menurun. 

Kom.Kds/Agus

Fasilitasi Dialog 
Dengan Stakeholder
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Perhutani KPH Pekalongan Timur memfasilitasi acara Dialog 

Stakeholder Kehutanan Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh 
BAPPEDA Kabupaten Pekalongan bertempat di obyek Wana Wi-
sata Kalipaingan petak 56 RPH Paninggaran BKPH Paninggaran 
(27/5). Acara dihadiri oleh Wakil Adm/KSKPH Pekalongan Timur, 
Rachmat  Widaja,B.Sc.F, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Pe-

kalongan, Manager 
CIFOR (Center of 
International Forest-
ry Research) di Bo-
gor  Dede Rohad, 
Kabid Kehutanan 
DPPK Kabupaten 
Pekalongan. 

 Acara dialog 
yang bertajuk “Kebi-
jakan pemanfaatan 
jasa lingkungan hu-
tan untuk mendu-
kung kedaulatan 
pangan di Kabu-
paten Pekalongan “ 

diikuti oleh 50 peserta dari Forum Komunikasi PHBM Kabupaten 
Pekalongan, Perwakilan LMDH se-Kabupaten Pekalongan, per-
wakilan  GAPOKTAN se-Kabapaten Pekalongan, Penyuluh Kehu-
tanan, LSM Community Forestry, Fakultas Pertanian UNIKAL dan 
Asosiasai Hutan Rakyat.

Dalam  rangka mendukung  swasembda  pangan Nasional  
pada  tahun 2017 dan melaksanakan arah  kebijakan  pemban-
gunan  Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 yai-
tu “Pemantapan  pencapaian masyarakat Kabupaten Pekalongan 
yang sejahtera  dan bermartabat berbasis pada kearifan  lokal”, 
akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama pengembangan 
pertanian dan sumberdaya alam. Salah satu agenda yang akan di-
laksanakan pada kegiatan tersebut adalah Dialog Stakeholder Ke-
hutanan Tahun 2015 yang tujuannya untuk  mewujudkan tercapa-
inya kedaulatan pangan serta kelestarian sumberdaya alam di Ka-
bupaten Pekalongan. 

Kom.Pkt/Turmudi

Tim Wana Lestari Kembali 
Lakukan Penilaian

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Perum Perhutani KPH Randublatung bersama LMDH dinilai 

kembali dalam mengelola hutan secara lestari Tim Penilai Wana 
Lestari dari unsur internal.

Proses pe-
rubahan pemban-
gunan kehutanan 
yang semula ber-
orientasi pada 
hasil kayu ( tim-
ber based for-
est manage-
ment ) sekarang 
berubah men-
jadi pengelolaan 
hutan bernasis 
kemasya raka -
tan ( Commu-
nity based for-
est management 
), dimana dalam 
p e n g e l o a a n 
tersebut ma-
syarakat dilibat-
kan secara langsung untuk ikut mengelola potensi sumber daya 
hutan melalui LMDH yang telah bekerjasama dengan Perhutani 
melalui sistim PHBM. Yakni dengan sistim berbagi peran, berbagi 
ruang dan berbagi kesempatan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala seksi kelembagaan Ir Su-
koyo mewakili Kepala Biro Perlindungan Sumberdaya hutan dan 
Kelola Sosial  Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Imam Fuji 
Raharjo MP disela penilaian Wana Lestari yang dilakukan di KPH 
Randublatung. 

“ Penilaian ini kata kuncinya adalah kelestarian lingkungan, jadi 
dititik beratkan bagaimana peran serta masyarakat, dalam hal ini 
LMDH yang telah melakukan kerjasama dengan Perhutani dalam 
sistim PHBM,” kata Sukoyo (4/6).

Ditambahkan bahwa ada beberapa point yang dinilai secara ter-
pisah. Artinya untuk Perhutani kita nilai secara kelembagaan yang 
menyangkut sejauh mana dalam kegiatan reboisasi, rehabilitasi hu-
tan lindung  serta daerah aliran sungai yang ada dalam wilayah 
kerjanya. Meski secara tersistem Perhutani telah melakukan pen-
gelolaan pada kawasan hutan lindung tetap maupun hutan alam 
sekunder serta kawasan perlindungan setempat, dimana pada ked-
ua kawasan tersebut tidak diperkenankan adanya kegiatan produk-
si   ( tebangan ) jelasnya. 

“Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan masyarakat, dalam 
hal ini LMDH yang dinilai adalah sejauh mana keterlibatan aktif 
mereka dalam upaya pelestarian hutan yang menjadi tanggung 
jawabnya dalan sistim PHBM. Baik kegiatan yang dilakukan dalam 
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maupun diluar kawasan hutan.

“Kkenapa dilakukan juga penialan terhadap LMDH hal tersebut 
untuk memacu dan memotivasi masyarakat agar berperan dalam 
ikut melestarikan hutan secara berkelanjutan, karena mereka ( 
LMDH ) juga mendapatkan sharing produksi dari Perhutani melalui 
sistim PHBM,” kata Sukoyo.

Dalam penialan Wana Lestari tersebut yang ditunjuk untuk 
mewakili Perhutani KPH Randublatung adalah BKPH Ngliron dan 
LMDH Sidodadi Mulya Desa Ngliron Kecamatan Randublatung. 

Kom.Rdb/Andan S

Berharap Dari Tanaman 
Crash Programme

KPH BLORA DIVRE JATENG
Tanaman Crash Program merupakan wujud kepedulian 

Perhutani KPH Blora 
terhadap per cepatan penu-
tupan lahan. Luas Tanaman 
Crash Program Tahun 
2014 seluas 139,7 Ha yang 
semuanya ditanami tanaman 
pokok Jati Plus Perhutani 
(JPP) Stek Pucuk. Secara 
umum semua lokasi tanaman 
Crash Program Tahun 2014 
KPH Blora tumbuh baik, hasil 
pengamatan pertumbuhan 
tanaman crash program 
Tahun 2014 petak 56D-
2 RPH Jembangan BKPH 
Kalonan pada umur  em pat 
bulan tinggi ta naman pokok 
rata-rata dapat men capai 
2,5 meter de ngan perlakuan 
Non Sil vikultur Intensif sistem 
ta nam Banjarharian Jarak 
tanam 3x3 m.

Adm/KK PH Blo ra, 
Joko Su narto, berama 
jaja ran berkomitmen men-
 jadikan tanaman ber  hasil 
secara kualitas mau pun 
kuantitasnya. 

Hal itu diwujudkan dengan pemberdayaan Masyarakat Desa 
Hutan, bimbingan kepada petugas lapangan dan pesanggem serta 
mela kukan monitoring evaluasi pada semua lokasi tanaman crash 
program mulai dari persiapan tanaman, pelaksanaan tanaman 
sampai dengan pemeliharaannya guna dipastikan dapat berjalan 
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan 
diantaranya penyediaan bibit unggul, persiapan lahan tepat waktu, 
pemeliharaan tanaman, pemupukan sesuai dosis yang dianjur, 
perlindungan sumberdaya hutan dari gangguan keamanan hutan 
dengan sistem pengamanan yang te pat.  

Inovasi juga dilaku kan untuk meningkatkan produktifi tas lahan 
dan mewujudkan Ketahanan Pangan an tara lain dengan menanam 
Hi jau  an Makanan Ter nak atau HMT.  Yaitu menanam rumput ga jah 
diantara larikan tanaman kehutanan un tuk menghambat pertum-
buhan gulma atau ila lang maka di sela sela tanaman pokok dita-
nami jagung dan tanaman sayur sayuran berupa Terong, Tomat, 
cabe dengan sistem perjanjian tumpangsari. 

Administratur ber harap, khususnya tana man crash programme 
Tahun 2014 dapat berhasil sampai dengan akhir daur dan tercapai 
target dari kualitas maupun kuantitasnya untuk menuju perusahaan 
unggul dalam Pengelolaan Hutan Lestari.

Kom.Blr/Teguh.

Pembinaan Kamhut 
Bi Polres Banyumas
KPH BANYUMAS TIMUR  DIVRE JATENG
Sebanyak 30 petugas Perum Perhutani KPH Banyumas Timur, 

terdiri dari petugas Polisi Hutan Teritorial (Polhutter), Kepala Re-
sort Pemangkuan Hutan (KRPH) dan Polisi Hutan Mobil (Polmob) 
di Polres Banyumas mengikuti pembinaan dan pelatihan pen-
gamanan hutan di Polres Banyumas (4/6). Pembinaan dan latihan 
keamanan hutan tersebut untuk meningkatkan performa petugas 
dalam melaksanakan tugas di wilayahnya secara professional. 

Diawali apel pagi di halaman Kantor Perhutani Banyumas Timur 
dan arahan Wakil Administratur Mohamad Arta, Shut dan Perwira 
Pembina (Pabin) Komisaris Polisi Suryono. 

Wakil Administratur/KSKPH Banyumas Timur, Mohamad Arta 
dalam arahannya menyatakan bahwa ada tiga tujuan dari kegiatan 
kemitraan. Yakni, pertama meningkatkan koordinasi dalam rangka 
keamana nhutan di wilayah KPH Banyumas Timur. Kedua, terwu-
judnya profesionalisme petugas polisi kehutanan dan ketiga untuk 
menekan terjadinya pelanggaran atau kejahatan kehutanan yang 
ada diwilayah kerjanya.

Sementara Kapolres Banyumas, AKBP Murbani Budi Pitoni, 
SIK. Msi melalui Kasatbinmas AKP Kusnadi, mengatakan Polri di 
tahun 2015 sudah berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat 
melalui penempatan petugas bantuan pembinaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas) yang sudah ditempat-
kan di etiap desa. Untuk itu ia meminta jika ada sesuatu kejadian 
atau masalah di lapangan, Perhutani untuk bekerjasama dengan 
Babinkamtibmas yang ada di setiap Polsek setempat.

Usai mengikuti upacara para pesrta selanjutnya berjalan kaki 
menuju Polres Banyumas untuk mengikuti pembinaan di sana. *

BEA SISWA UNTUK PESANGGEM
Tiga pelajar berprestasi asal desa sekitar hutan dari wilayah 

Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas menerima bea siswa 
dari Perum Perhutani. Penyerahan bea siswa dilakukan di Ruang 
Rapat Kantor KPH BanyumasTimur (4/6).

Wakil Administratur/KSKPH Banyumas Timur, Muhamad Arta, S 
Hut mewakili Administratur menyerahkan bantuan tersebut masing-
masing kepada Ginanjar Prayogo (Siswa SMP Negeri I Jatilawang 
asal Desa Pekuncen Jatilawang menerima Rp 1,2 juta, Febriyana 
Aryanti (siswi SMA Karya Bakti Jatilawang asal Desa Karanglewas 
Jati lawang 
m e n e r i m a 
Rp 1,5 juta 
dan Agus 
Set iyawan 
( s i s w a 
SMK Karya 
Te k n o l o g i 
Jati lawang 
asal Desa 
P e k u n c e n 
Jati lawang 
m e n e r i m a 
Rp1,5 juta.

B e a 
siswa pe-
lajar ber-
prestasi tersebut berasal dari Yayasan Kagamahut Universitas Ga-
jah Mada Yogjakarta dalam rangka Dies Natalis Fakultas Kehutan-
an ke-51 yang diberikan kepada putra-putri petani hutan (pesang-
gem) yang berprestasi.  

Kom.Byt/Tofi kpurwa.

Adm KPH Blora, Joko Sunarto 
meninjau tanaman Crash Program 
2014.
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Purwodadi Lolos Audit SVLK
KPH PURWODADI DIVRE JATENG.
Administratur/KKPH Purwodadi Ir. Damanhuri mengatakan 

KPH Purwodadi dinyatakan lolos audit sistem verifi kasi legalitas 
kayu (SVLK) yang dilakukan oleh Tim Auditor dari PT. Equality In-
donesia pada 15-20 April lalu.

" KPH Purwodadi dinyatakan lolos tanpa observasi," ungkap 
Damanhuri yang didampingi oleh Wakil Administratur/KSKPH Pur-
wodadi Ronny Merdyanto S.Hut. Dikatakan di wilayah Jawa dan 
Madura ada lima KPH yang mengikuti audit SVLK tahun 2015. Yak-
ni KPH Purwodadi, KPH Blora, KPH Kuningan, KPH Probolinggo 
dan KPH Mojokerto. Audit SVLK sifatnya wajib dilakukan terhadap 
semua pengelola hutan di Indonesia.

Dalam penilaian ini, ada lima prinsip atau kriteria yang diten-
tukan dalam audit tersebut. Antara lain kelengkapan dokumen, 
kepastian areal dan batas batas areal. Kemudian harus memenuhi 
prosedur penebangan yang sah mulai dari ijin dan rencana kerja. 
Untuk selanjutnya dalam keabsahan dan pemindahtanganan kayu 
bulat juga harus memenuhi ketentuan, mulai dari catatan lokasi, 
pengiriman ke TPK dan penjualan kayu.

Disamping itu aspek lingkungan sekitar juga jadi penilaian oleh 
Tim auditor. Seperti adanya perlindungan terhadap mata air dan 
daerah aliran sungai, satu aspek lagi tentang pemenuhan terhadap 
masalah ketenagakerjaan dan keselamatan kerja baik dilapangan 

maupun di perkantoran.
Jadi dalam penilaian SVLK ini tidak hanya fokus pada masalah 

administrasi saja melainkan juga implementasi di lapangan. 
" Disisi lain, hasil audit ini juga akan memacu semua karyawan 

agar bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang su-
dah dicapai selama ini," pungkas Ronny Merdyanto.S.Hut.

Kom.Pwd/Agus Suprijanto

Lomba Wana Lestari 2015
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Tim Penilaian Lomba Wana Lestari Tingkat Divre Jateng yang 

terdiri dari Eko Harjoko sebagai staf khusus Karo Link SDH, Jono, 
Danru Divre Jateng dan Tri Handoyo staf Kelola Sosial melakukan 
penilaian di KPH Banyumas Barat (4/5). Pada 2014 namanya Lom-
ba Pekan Konservasi Alam (PKA) sekarang menjadi Lomba Wana 
Lestari, karena paradigma pembangunan kehutanan yang berubah 
dari management berbasis hasil kayu ( timber based management 
) kearah yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat dan 
lingkungan ( social ecological benefi t oriented ). 

Penilaian dibagi dalam beberapa kategori. Kategori KPH dalam 
lingkup satuan kerja (institusi), kategori BKPH dalam lingkup satuan 
kerja dalam hal ini diwakili oleh Asper BKPH Bokol Eko, Arif M kate-

gori KRPH diwakili oleh KRPH Karang Pucung BKPH Lumbir Totok 
Sugiarto, kategori Mandor Tanam diwakili oleh mandor tanam Teg-
uh dari BKPH Sidareja, mandor pendamping LMDH diwakili oleh 
Dwi Karyatno mandor pendamping BKPH Wanareja, LMDH diwakili 
oleh LMDH Cendana Wangi BKPH Wanareja.

Hal yang dinilai dalam lomba adalah keberhasilan peserta lom-
ba dalam bidang  Rehabilitasi hutan dan lahan (LHL). Khusus pe-
rum Perhutani kegiatan reboisasi dan rehabilitasi  hutan (hutan lind-
ung dan DAS). Selanjutnya masalah konsevasi sumber daya alam, 
perlindungan dan pengamanan hutan dan pemberdayaan ma-
syarakat di dalam maupun sekitar hutan.

Penilaian ini adalah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan 
setiap tahunnya yang juara di tingkat Divre Jateng diikutsertakan 
ke tingkat Direksi. 

Kom.Byb/Muj

Perhutani Peduli, 
Lakukan Bedah Rumah
SEBAGAI perusahaan pengelola hutan, Perhutani KPH Ke-

bonharjo berusaha untuk meningkatkan kepekaan terhadap kondisi 
masyarakat, khususnya pada masyarakat sekitar hutan. Kepekaan 
tersebut antara lain diwujudkan dengan kegiatan Bedah Rumah di 
desa Bancang Sale Rembang yang dilakukan pada 13 Mei 2015 
lalu.  

Mewakili Adm KPH Kebonharjo, Haris Triwahyunita S.Hut, 
Asper BKPH Tawaran Dian Eka Priana Jaya, mengatakan Perhuta-
ni Kebonharjo mengelola hutan secara lestari (KPH PHL) senantia-
sa menyeimbangkan tiga kelola, yakni kelola produksi, lingkungan 
dan sosial. Termasuk kelola sosial, bedah rumah kali ini di rumah 
Murini warga desa Bancang sale Rembang. 

“ Semoga kegiatan ini dapat rutin kita lakukan. Hal demikian se-
bagai wujud dari Perhutani yang selalu peduli kepada masyarakat 
sekitar. Tentunya sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusa-
haan,” kata Asper berkaca mata itu. 

Sementara, Danramil Sale Kapten Rasiyono berharap bedah 
rumah dari Perhutani dapat berkelanjutan ke desa lain. Sebab, ma-
sih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan. 

“ Apapun kegiatan yang dilakukan Perhutani kami siap untuk 
mendukung dan membantunya. Keharmonisan ini penting untuk 
menjaga kondusifi tas lingkungan  agar tetap aman dan terkendali,” 
ujar  Danramil Sale Kapten Rasiyono.

Kegiatan bedah rumah dilaksanakan dengan semangat keber-
samaan dan kegotongroyongan. Selain diikuti oleh segenap kary-
awan perhutani Kebonharjo, bedah rumah di desa Bancang juga 
dibantu Muspika Sale, pemerintahan desa Bancang dan warga 
sekitar.  Kom.Kbh/Wiyoso
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Melestarikan Hutan  Mangrove
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Potensi hutan mangrove sangat besar, selain untuk menahan 

abrasi, juga dapat memberi manfaat ekonomi-sosial bagi masyara-
kat. Untuk  itu KPH Probolinggo pada 13 Mei 2015 bertempat di pet-
ak 24 RPH Kabuaran seluas 1,5 Ha melakukan gerakan menanam 
pohon dan rehabilitasi  pohon mangrove. Kegiatan ini dilaksanakan 
sebagai upaya untuk tetap mempertahankan keberadaan hutan 
mangrove khususnya yang ada di BKPH Banyukerto seluas sekitar 
52,9 Ha dan untuk mengembalikan dan melestarikan kondisi hutan 
mangrove seperti semula, sehingga hutan Negara bisa diselamat-
kan dari ancaman kerusakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kegiatan dipandu oleh jajaran Divreg Jatim dengan didampingi 
oleh Adm/KKPH Probolinggo R.Ratmanto Tri Mahono S.Hut dan 
diikuti jajaran Karyawan Kantor KPH Probolinggo, segenap Asper 
wilayah KPH Probolinggo dengan melibatkan lebih dari 105 per-
sonil.

 “ Dengan adanya penanaman hutan mangrove diharapkan 
dapat menghasilkan nilai positif untuk perusahaan maupun untuk 
masyarakat sekitar hutan sehingga hutan mangrove dapat mem-
berikan penghasilan tambahan untuk masyarakat sekitar,” jelas 
Adm KPH Probolinggo.

Sementara Karo Ren SDH dan PP dalam sambutannya mengu-
capkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi atas prakarsa jajaran 
KPH Probolinggo tersebut.*

33 PP JADI PEGAWAI 
Sebanyak 33 Pekerja Pelaksana (PP) KPH Probolinggo ber-

hasil dalam seleksi Peningkatan Status jalur Reguler tahun 2015. 
Didampingi Wakil Adm. 
Probolinggo dan disak-
sikan segenap Asper, 
Admin is t ra tu r /KKPH 
Probolinggo, R. Ratman-
to Trimahono  S Hut MM 
dipenghujung bulan April 
2015 lalu menyerahkan 
SK Pegawai kepada 33 
orang tersebut diloka-
si petak 11c RPH Prasi 
BKPH Kraksaan. 

Dalam sambutan-
nya Ratmanto meng-
himbau pada karyawan 
yang baru menerima SK 
Pegawai untuk lebih ber-
semangat dalam melak-
sanakan tugasnya ses-

uai dengan TUPOKSI masing-masing, dan memahami SOP yang 
telah menjadi panduan dalam menjalankan pekerjaan di bidang tu-
gas. 

Sementara itu pada 4 Mei 2015 lalu Adm/KKPH Probolinggo, R 
Ratmanto Trimahono juga melantik sejumlah pejabat di lingkunyan-
nya. Mereka adalah Mada Yuwono Hadi, S Hut, Misbakhul Munir, 
S Hut, Saryono, BScf, Wargono, Sony Santoso, Fidiyah Ekawati, 
Gatot Kuswinaryono Yosep Yairus, Moch. Solikin, Jamin, Edi Su-
trisno, Sunaryo.

Kom.Prb/Mamang

Survey Lokasi Silvopastura
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Bojonegoro bersama dengan Dishutbun 

Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Peternakan Kabupaten Bojone-
goro mengadakan survey tahap awal lokasi Silvopastura di petak 
90 a RPH Ringginanom BKPH Nglambangan (19/5). Administratur/
KKPH Bojonegoro, Erwin menyampaikan survei tersebut dilakukan 
merupakan tindak lanjut dari program kedaulatan daging yang telah 
dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini Perhutani Bojonegoro 
bekerjasama dengan Perhutani Puslitbang Cepu, Dinas Kehutanan 
Propinsi Jawa Timur dan Dishutbun Kabupaten Bojonegoro, Dinas 
Peternakan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan kabupaten 

Bojonegoro untuk mendukung program tersebut.
Sementara itu Kepala Dishutbun Kabupaten Bojonegoro, Ar-

diyono Purwanto mengatakan untuk menentukan lokasi Silvopas-
tura tersebut haruslah memenuhi beberapa persyaratan dan dian-
taranya adalah ketersedian pakan, keluasan lahan, ketersediaan 
air, jarak tanam tanaman kehutanan, jangkauan/akses lokasi serta 
membutuhkan seseorang yang nantinya harus bertanggung jawab 
penuh terhadap pengelolaannya.

Dinas Kehutanan Propinsi jawa Timur nantinya akan memberi-
kan bantuan 20 ekor sapi kepada masyarakat Bojonegoro, tentun-
ya melalui Lembaga masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang sudah 
berbadan hukum.

Sementara pada kesempatan lain untuk mendukung Bojone-
goro sebagai lumbung pangan dan energi nasional, KPH Bojone-
goro ikuti sinergitas dengan aparatur pemerintah sekabupaten Bo-
jonegoro yang belum lama ini berlangsung di Makodim 0813 Bojo-
negoro,.

 Bupati Bojonegoro dalam sambutannya menyampaikan tujuan 
kegiatan silaturohim ini adalah untuk sinergi berkarya guna mem-
percepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat Bojonegoro.

Empat hasil bumi yang sangat menonjol di Kabupaten Bojone-
goro diantaranya tembakau dan kayu jati Bojonegoro yang kuali-
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tasnya paling baik di dunia dan Pembibitan di Padangan terbaik di 
dunia. Selain itu Bojonegoro juga tercatat sebagai pemasok kebu-
tuhan beras Jawa Timur dan Indonesia serta hasil Migas yang juga 
sebagai pensuplai kebutuhan energi Nasional.* 

KODIM 0813 BOJONEGORO DUKUNG REBOISASI
Kodim 0813 Bojonegoro dukung Perhutani Bojonegoro untuk 

mereboisasi hutan di wilayah Bojonegoro melalui program TNI Ma-
nunggal Reboisasi (TMR), hal ini disampaikan Dandim 0813 Bo-
jonegoro, Letkol Kav Donova Pri Pamungkas di acara peresmian 
Angling Dharmo Media Center (ADMC) diaula Makodim 0813 Bo-
jonegoro (23/5).

Donova menambahkan tujuan dari program TNI Manunggal Re-
boisasi tersebut adalah untuk menghijaukan kembali lahan hutan 
yang rusak sehingga hutan bisa lestari dan dapat mencegah ter-
jadinya bencana longsor, banjir dan kekeringan.*

KUNJUNGI PERSEMAIAN
Dalam rangka pembinaan pengelola sumber benih tanaman hu-

tan di wilayah Bojonegoro Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur 
adakan kunjungan di beberapa lokasi persemaian termasuk perse-
maian milik Perhutani Bojonegoro yang letaknya di RPH Grogolan 
BKPH Pradok (28/5).

Kasi PSDH Perhutani Bojonegoro, Agus Ruswanda menjelas-
kan Perhutani sudah lama tidak membuat bibit pohon Jati dengan 
biji, Perhutani mulai tahun 2007 sudah mengembangkan pembibi-
tan Jati dengan cara stek pucuk guna mendapatkan kwalitas Jati 
yang lebih baik dan termasuk program percepatan untuk merebois-
asi lahan hutan, sehingga Perhutani berharap untuk proses produk-
sinya nanti tidak membutuhkan waktu yang lama.

Sementara itu KSBTU UPT. Perbenihan Tanaman Hutan 
Propinsi Jawa Timur, Ir. Udina Nainggolan, MM yang didampingi 
stafnya dan juga Suparno, SP dari Dishutbun Kabupaten Bojone-
goro memberikan apresiasi kepada Perhutani karena inovasi dan 
pengembangan pembibitan Jati dengan kwalitas yang lebih ung-
gul.*

CETAK PENDAPATAN RP 10 M LEBIH
Asisten Manager (Asman) Penjualan wilayah Bojonegoro, 

Parengan dan Padangan, Suhartono mengatakan Kesatuan Bisnis 
Kandiri (KBM) Komersial Kayu II Jawa Timur wilayah Bojonegoro 
cetak pendapatan sebesar Rp 10,4 miliar lebih pada  triwulan per-
tama tahun 2015.

Angka itu diperoleh dari Penjualan kayu Jati dan Rimba den-
gan sistem lelang tercatat laku 254.288 M3 dengan pendapatan 
sebesar Rp 373.885.000, penjualan dengan sistem kontrak laku 
757 M3 dengan pendapatan Rp 7.288.425.836 dan penjualan den-
gan sistem Langsung laku 2.765.186 M3 dengan pendapatan Rp 
2.768.630.674 atau total sebesar Rp 10.430.941.510.*

BANTUAN PKBL
Perum Perhutani KPH Bojonegoro berikan bantuan bina ling-

kungan program BUMN peduli sebesar Rp 100 juta untuk masyara-
kat Desa Butoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro yang 
diberikan dalam bentuk bangunan sarana dan prasarana ibadah 
(Mushola) dan usaha ternak.

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin mengatakan bantuan 
tersebut diserahkan dan dikelola oleh LMDH Setiyo Utomo Desa 
Butoh Kecamatan Ngasem.

“ Bantuan tersebut kami harapkan dapat bermanfaat dan mem-
bantu masyarakat sekitar hutan sehingga mereka mempunyai ke-
giatan usaha yang dapat membantu perekonomian mereka,” kata 
Erwin.*

PEDULI BANJIR BANDANG
Banjir bandang yang melanda Desa Gondang Kecamatan Gon-

dang Kabupaten Bojonegoro akibat meluapnya Kali Mekuris dan 
Kali Pacal beberapa 
waktu lalu menyisakan 
duka yang mendalam. 
Banjir bandang di Desa 
Gondang mengakibat-
kan puluhan rumah 
warga, Puskesmas 
Gondang, dan seki-
tar 5 hektare tanaman 
padi yang baru berusia 
sekitar 10 hari teren-
dam air banjir dengan 
ketinggian berkisar 80 
sentimeter.

Sebagai bentuk kepedulian KPH Bojonegoro terhadap ma-
syarakat yang terdampak banjir memberikan bantuan sosial berupa 
uang yang diserahkan oleh Wakil Adm/KSKPH Bojonegoro Tengah, 
Mulyana S.Hut kepada Kepala Desa Gondang  Agus Riyanto disak-
sikan Humas KPH Bojonegoro Markum, untuk disalurkan kepada 
korban banjir yang rumahnya rusak terkena terjangan banjir.

Kom.Bjr/Markum-Rafi k

Goes Bersama Stakeholder
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Kediri olah raga sepeda santai bersama 

stakeholder, yakni Yonif 521 Kediri dan Forum Pimpinan Daerah 
(FORPIMDA) Kediri start dan fi nis kantor Pemkab jalan Sokarno 
Hata Kediri (22/5).

Sepeda Santai diikuti sekitar 200 peserta dan menempuh jarak 
sejauh 20 km dengan rute ja-
lan Sukarno Hata, Tepus, Ka-
wasan gudang Garam, Desa 
Mrican, Dermo dan istirahat 
di kawasan Waduk Bendun-
gan Turi Gampengrejo

A d m i n i s t r a t u r / K K P H 
Kediri, Maman Rosmanti-
ka mengatakan bahwa olah 
raga semacam ini bukan se-
mata-mata olah raga saja, 
tetapi yang lebih penting lagi 
untuk membangun komu-
nikasi, baik secara pribadi 
maupun kedinasan sehing-
ga hubungan dengan Pemk-
ab dan kesatuan lainnya jadi 
baik seperti Polres dan Yonif 
521 Kediri. 

Kom.Kdr/Jufri
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Baksos Mahasiswa UPI
KPH BANYUWANGI SELATAN DIVRE JATIM
Perhutani KPH Banyuwangi Selatan bersama mahasiswa 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung lakukan bakti 
sosial penghijauan dengan menanam sebanyak 500 bibit pohon di 
Desa Kalipait  Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi pada 
hari ini (11/5). Perhutani KPH Banyuwangi Selatan memberi ban-
tuan bibit sebanyak 500 bibit pohon dengan jenis Jati dan rimba 
dalam kegiatan itu. 

Administratur/KKPH Banyuwangi Selatan, Ir. Agus Santoso, MP 
dalam sambutannya di Balai Desa Kalipait mengatakan bahwa ke-
giatan penghijauan atau penanaman adalah suatu kegiatan yang 
mulia karena dengan begitu telah membantu meciptakan suatu 
lingkungan yang asri dan lestari diluar kawasan hutan. 

“Ayo kita bersama ikut menjaga agar fungsi dan manfaat dari 
hutan tidak berubah karena hutan merupakan sistim penyangga 
kehidupan salah satunya berfungsi sebagai penghasil oksigen dan 
mengatur tata air,” ajak Agus.  

Dijelaskan bahwa fungsi dan manfaat dari jenis pohon seperti 
pohon jati belanda, mimbo dan fl amboyant, hutan tidak hanya diam-
bil kayunya saja akan tetapi kulit dan daunnya bisa dimanfaatkan 
untuk kesehatan dan kosmetik dan obat. Oleh karena itu ia memin-
ta agar jenis-jenis pohon tersebut dibudidayakan. 

Sementara Kades Kalipait Puput Hendri Atmojo  berharap ka-
giatan baksos penghijauan dapat membawa kemaslahatan dan ke-
berkahan bagi masyarakat Kalipait dan sekitar. *

PEDULI SELAMATKAN PENYU
Dalam upaya memberikan pemahanan akan cinta satwa khu-

susnya penyu dan lingkungan, Yayasan Penyu Banyuwangi meng-
gandeng Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) 
Jawa Timur Wilayah V Banyuwangi, Radar Banyuwangi dan Perhu-
tani KPH Banyuwangi Selatan melakukan sosialisasi kepada murid 
Sekolah Dasar Lateng 3 Banyuwangi (29/5).

Maksud dan tujuan melakukan kegiatan sosialisasi ini kepada 
kepala sekolah dan guru yakni untuk memberikan pemahanan agar 
siswa dan guru ikut peduli dan melindungi keberadaan penyu. SD 
Lateng 3 dan pemukiman sangat dekat dengan pantai tempat pe-
nyu bertelur dan berharap agar siswa-siswi dan masyarakat sekitar 
idak mengambilnya tapi melindungi penyu dan telur yang ada dis-
ekitar lokasi.

Adm/KKPH Banyuwangi Selatan, Ir Agus Santoso MP dike-
sempatan itu mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung 
upaua mulia melindungi keberadaan penyu tersebut dan berharap 
keberadaan dan kelestarian penyu akan tetap terjaga dan terus 
berkembang biak dengan baik. Kom.Bwi.S/Didik N

Pengelolaan Hutan 
yang Berketuhanan

KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Perhutani, para Kyai se-Jawa Timur dan Asosiasi Pengusaha 

Pedagang Pengerajin Industri Kayu Jati membahas pengelolaan 
hutan di Jawa yang berketuhanan dalam acara halaqoh yang dige-
lar  di Aula Hotel milik Kyai Haji Mukhtar Mu’thi (8/5).

Dalam kesempatan itu Direktur PSDH, Heru Siswanto yang ha-
dir mewakili Direktur Utama menyampaikan bahwa  pengelolaan 
hutan di Jawa guna mendukung ketahanan pangan nasional mem-
berikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk meman-
faatkan lahan dibawah tegakan dengan bertanam tumpangsari.

Sementara duet Kyai Haji Hasyim Muzadi dan Kyai Haji Salahu-
din Wahid pada kesempatan itu menyambut baik upaya Perhutani 

tersebut. Salahudin Wahid pun berpesan kepada Perhutani mau-
pun stake holder yang bergerak dibidang kehutanan dalam melaku-
kan kegiatannya juga memperhatikan dan menerapkan kaidah dan 
norma agama, sehingga hutan tetap lestari. Demikian pula disam-
paikan kepada seluruh pengasuh Pondok Pesanteren se Jawa 
Timur agar memberikan wawasan kelestarian hutan kepada santri 
santrinya.

Kom.Jbg/Arief Bid’s

Gebyar Sdapan Pinus
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Untuk mengoptimalkan produksi getah pinus, Perum KPH 

Kediri menggelar  undian gebyar hadiah sadapan di BKPH Kam-
pak di Gedung Serbaguna Kecamatan Kampak Kabupaten Treng-
galek (23/5).

Acara berlangsung meriah yang dihadiri jajran manajemen KPH 
Kediri, segenap penyadap dan Muspika Kecamatan Kampak serta 

Adm. KPH Banyuwangi Selatan Ir. Agus Santoso,MP bersama 
mahasiswa, Dosen dan Kades Kalipait lakukan penanaman. 
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LMDH Kecamatan Kampak. 

Berbagai hadiah diraih para penyadap yang bisa memenuhi kri-
teria. Hadiah-hadiah tersebut antara lain tiga ekor kambing, em-
pat Televisi 21 inch, tiga DVD player, 10 kompor gas dan ratusan 
hadiah hiburan lainnya. Disamping itu sebanyak 4.510 kg beras 
juga dibagikan kepada penyadap untuk kriteria hasil sadapan ter-
tentu.  

Adm/KKPH Kediri, Maman Rosmantika, S.Hut dalam sambu-
tannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 
jajaran BKPH Kampak, penyadap dan stakeholder yang berperan 
aktif dalam mendukung program tersebut. Dilaporkan pencapa-
ian produksi getah pinus di BKPH Kampak sampai dengan bulan 
April 2015 mencapai 721.521 Kg (40,4 %) dari rencana produksi 
1.784.510 Kg atau melebihi 11,4 % dari NPS. Dengan pencapain 
produksi tersebut juga mendongkrak KPH Kediri menjadi ranking 
Pertama perolehan produksi getah di Divre Jatim.

Dijelaskan Maman, kegiatan tersebut akan terus diagendakan 
setiap tahun karena sangat positif dampaknya bagi produktivitas 
getah pinus. * 

SERAHKAN SHARING
Di pendapa Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek, 

KPH Kediri menyerahkan dana sharing sebesar Rp 806,6 juta ke-
pada LMDH Kabupaten Trenggalek. 

Dikatakan Adm/KKPH Kediri Maman Rosmantika bahwa pem-
bagian sharing produksi ini merupakan bentuk kerja sama yang 
nyata. Sejak 2007 - 2015 sudah digelontorkan dana sharing sebe-
sar Rp 2,4 miliar lebih. Ia berharap angka tersebut semakin bertam-
bah setiap tahunnya. 

“ Tentu itu kalau hutanya semakin bagus,” ujarnya seraya me-
minta kepada segenap LMDH agar kerja sama ditingkatkan, baik di 
bidang tanaman, keamanan maupun  produksi.

Ditambahkan Maman bahwa dalam rangka mendukung pro-
gram kedaulatan pangan nasional, KPH Kediri pada 2015 menyiap-
kan lahan seluas 4700 hektar.

Sementara itu dalam acara yang yang juga dihadiri Bupati  dan 
Kabupaten Trenggalek, Sekdivre Perhutani Jatim, Yahya Amin 
mengatakan bahwa penghasilan getah pinus di Jawa Timur 30% 
di topang dari KPH Kediri dan KPH Kediri 70% di hasilkan dari Ka-
bupaten Trenggalek. Untuk itu, ia meminta dukungan Bupati terha-
dap program-program Perhutani karena berdampak positip untuk 
kepentingan masyarakat secara langsung.

Bupati Trenggalek, Mulyadi menyatakan sangat aprsiatif den-
gan program Perhutani karena 50 % wilayah Kabupaten Trengalek 
merupakan wilayah hutan. Untuk itu kepada masyarakat, khusus-
nya kepada LMDH agar turut menjaga kelestarian hutan, termasuk 
menjaga sumber mata air demi kehidupan berkelanjutan. *

DOA BERSAMA
Untuk sukses pekerjaan 2015 Pagayuban ‘Langkah Sehati’ 

menggelar do'a bersama bertempat di gedung pertemuan pabrik 
gula Ngadirejo Kediri dipandu H.Sutrisno mantan Bupati Kediri dan 
beberapa ulama Kediri.

Pagayuban Langkah Sehati adalah merupakan gabungan peru-
sahaan Kehutanan, pabrik gula, perkebunan baik swasta maupun 
pemerintah yang ada dikabupaten Kediri. Acara yang digerakkan 
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kediri, Sugeng Waluyo terse-
but juga diikuti segenap karyawan Perum Perhutani, Dinas Kehuta-
nan, PG Ngadirejo, PG Pesantren, PG Mrican dan beberapa kary-
awan Perkebunan swasta maupun pemerintah. 

Adm/KKPH Kediri, Maman Rosmantika selaku perwakilan pa-
gayuban Langkah Sehati dalam sambutanya mengatakan bahwa 
acara yang di gelar pagayuban Langkah Sehati ini merupakan do'a 
untuk memohon kepada Allah SWT agar di beri kelancaran peker-
jaan, kesuksesan pekerjaan, baik di Perhutani maupun pda jajaran 
perusahaan lainnya.

" Do'a adalah penting bagi agama apapun. Apalagi bagi umat Is-
lam untuk memohon dan mendekatkan diri pada sang pencipta yai-
tu Allah SWT yang telah menciptakan kita beserta isinya dibumi ini 
agar pekerjaan kita selalu di beri kesuksesan tidak ada aral suatu 
apapun," ujar H Sutrisno dalam uraiannya sebelum memimpin doa 
bersama.

 Kom.Kdr/Jufri

Kawal  Distribusi 
Pupuk Bersubsidi

KPH MADIUN DIVRE JATIM
Perhutani  KPH Madiun bersama Dinas Pertanian dan Kehuta-

nan Kabupaten Ponorogo, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) 
dan perwakilan Paguyuban LMDH tingkat KPH mendukung pro-
gram kedaulatan pangan Nasional dengan mengawal dan menga-
wasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani hutan di 
wilayah kerja Perhutani Madiun.

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyatakan bahwa Perhu-
tani diberi tugas dan tanggung jawab oleh pemerintah untuk men-
gawal dan mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelom-
pok tani hutan (LMDH)  di wilayah kerja Perhutani KPH Madiun. 

Dikatakan untukbisa mendapatkan pupuk berssubsidi tersebut, 
LMDH wajib  membuat atau menyusun Rencana Defi nitif Kebutu-
han Kelompok (RDKK) masing-masing kelompok dan perkomoditi.

“Penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani (LMDH) 
akan dilakukan oleh kios pupuk yang telah ditunjuk oleh Dinas Per-
tanian Kabupaten maupun Kecamatan setempat dengan menun-
jukkan RDKK yang telah disetujui,” katanya.*

BANTU PENGASPALAN JALAN
Guna memperbaiki 

fasilitas umum jalan di Du-
sun Boging Desa Bodag 
Kecamatan Kare  Kabu-
paten Madiun, Perhutani 
KPH Madiun bekerjasama 
dengan Pemerintah Kabu-
paten Madiun membantu 
perbaikan tambal sulam 
aspal di desa tersebut.

Kegiatan tersebut 
juga dihadiri Bupati Ma-
diun Muhtarom beserta 
jajaran dan  Dinas terkait, 
Muspika Kecamatan Kare. 
Tampak pula jajaran Pol-
hutmob dan Polhuter Per-
hutani KPH Madiun serta 
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masyarakat Desa Bodag yang tergabung dalam LMDH Sri Wilis.

Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima ka-
sih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Perhutani KPH 
Madiun, dan Dinas terkait  atas partisipasinya ikut mendukung pro-
gram Pemerintah Kabupaten Madiun dalam Bhakti Sosial Terpadu 
di Dusun Boging Desa Bodag Kecamatan Kare yang diwujudkan 
dengan perbaikan tambal sulam aspal jalan umum desa. 

“ Salah satu tujuan dari pada Bhakti Sosial Terpadu ini adalah 
peningkatan kualitas  kebutuhan hidup masyarakat desa tepian hu-
tan akan jalan yang layak dan memadahi demi peningkatan kualitas 
dan kuantitas transportasi umum dalam mendukung peningkatan 
perekonomian masyarakat desa tepian hutan,” katanya.

Sementara Adm KPH Madiun melalui Wakil Administratur Ma-
diun Utara, Tri Rahardjo menyampaikan kepada masyarakat Desa 
Bodag bahwa Perhutani sangat peduli kepada Masyarakat Desa 
Hutan. Untuk itu Perhutani ikut mendukung program Pemerintah 
Kabupaten Madiun dalam Bhakti Sosial Terpadu (BST) perbaikan 
tambal sulam aspal jalan umum sepanjang 5 km di desa tersebut.

Sementara terkait dengan kegiatan sosial lainnya, KPH Madiun 
belum lama ini juga menyerahkan bantuan CSR (Coorporate Sosial 
Responbility) dibidang Bina  Lingkungan  dengan memberikan sum-
bangan dana sebesar Rp 10 juta untuk perbaikan teras Mushola Al-
Falah Dusun Bakalan Desa Candi Kecamatan Mlarak  Kabupaten 
Ponorogo.*

PERKOKOH KEMITRAAN
Perhutani KPH Madiun bersama stakeholder terkait mengada-

kan temu konsultasi untuk menggali potensi, dalam upaya pence-
gahan kerusakan hutan dari pencurian, kebakaran, bibrikan dalam 
upaya mengawal keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya 
hutan. 

Penggalian potensi yang dilakukab bersama antara Perhutani, 
LMDH dan stakeholder terkait berlangdung di sekretariat LMDH 
Wana Salam Desa Dagangan Kecamatan Dagangan Kabupaten 
Madiun (13/5).

Wakil Administratur Perhutani Sub Madiun Utara, Tri Rahardjo 
menghimbau segenap LMDH dan stakeholder terkait masing-mas-
ing sebagai pemangku kepentingan untuk turut serta berperan aktif 
dan bertanggung jawab memperkokoh dalam pekerjaan Perhutani 
mulai dari bidang persemaian, tanaman, pemeliharaan , tebangan 
dan keamanan sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam 
MoU. 

Kom.Mdn/Jufri

Peringatan Harkitnas
KPH MADURA   

DIVRE JATIM
Segenap kary-

awan KPH Madura 
mengikuti upacara 
peringatan  Hari Ke-
bangkitan Nasional 
(Harkitnas) ke-107 
pada 20 Mei 2015 
di halaman kantor 
KPH .

Inspektur upa-
cara (Irup) yang dip-
impin langsung Adm/
KKPH Madura, Dudi 
Kurniadi dalam sam-
butan tertulis dari 
Mentri Komunikasi 
dan  Informatika an-
tara lain mengatakan 
bahwa momentum 

Harkitnas adalah masa bangkitnya semangat nasionalisme, persat-
uan, kesatuan dan kesadaran  yang harus dilakukan oleh seluruh 
komponen masyarakat.

“ Makna kebangkitan Nasional sekarang lebih difokuskan pada 
perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih keras bukan sekedar 
pengembangan wancana,” katanya.

Kom.Mdr/Boel

Sinergi TNI Manunggal
KPH MOJOKERTO DIVRE JAWA TIMUR
Perhutani sebagai entitas BUMN bidang kehutanan di Indone-

sia selalu berkiprah bersama dalam keberhasilan program pemer-
intah. Dengan tema semangat kemanunggalan TNI, Polri, Kemen-
trian atau lembaga non Kementrian, Pemerintah Daerah, BUMN, 
BUMD dan seluruh komponen bangsa lainnya, melaksanakan per-
cepatan pembangunan melalui program TNI Manunggal Memban-
gun Desa (TMMD) Imbangan. 

Upacara pembukaan bertempat di Lapangan Sepak Bola SPN 
Desa Pacing Kec. Bangsal Kab. Mojokerto (8/5). Turut hadir dalam 
Upacara Pembukaan TMMD Imbangan Bupati Mojokerto, Danrem 
082/CPYJ, FORPIMDA Kab. Mojokerto, Ketua DPRD Kab. Mo-
jokerto, Administratur Perhutani Mojokerto dan Pasuruan serte se-
genap undangan lainnya.

Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa dalam amanatnya me-
nyampaikan bahwa program TMMD merupakan upaya untuk mera-
takan konteks pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana 
yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. 

Ia sangat mengapresiasi program tersebut dan pemerintah dae-
rah akan memberikan segenap dukungan bagi kesuksesannya ke-
giatan TMMD Imbangan ke-94 itu.

“Saya berharap sinergi para pihak bersama TNI akan semakin 
dirasakan masyarakat dengan membawa hasil karya nyata bagi ke-
sejahteraan masyarakat seluruhnya.” katanya.

Usai upacara dilakukan peninjauan lokasi TMMD Imbangan. 
Yakni eninjau lokasi-lokasi saluran irigasi, bedah rumah, pavingisa-
si, pengaspalan dan lokasi drainase. Bupati juga menyempatkan 
diri menanam benih pohon untuk mendukung program penghijau-
an. Untuk tahun 2015 Perum Perhutani Mojokerto menyiapkan bibit 
tanaman penghijauan aneka jenis sebagai bantuan pihak ke III dan 
masyarakat sebanyak 100.000 plances. *

KUNJUNGI HUTAN KAYU PUTIH
Bersama pihak dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) 

terkait Bupati Mojokerto, Mustofa Kemal Pasa (MKP) mengunjungi 
masyarakatnya dalam agenda Rembug Desa yang berlangsung di 
Desa Bangeran Kecamatan Dawar Blandong yang berada dekat 
wilayah kelas hutan kayu putih Perum Perhutani KPH Mojokerto 
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(9/5). 

Kini jalan cor beton 
yang membentang mem-
belah hutan kayu putih 
di BKPH Kemlagi sudah 
mulus. Peningkatan ja-
lan lingkungan Dusun 
Gempol, Nggarung dan 
Bangeran sepanjang 6 
km, nantinya juga akan 
didukung sarana pen-
dukung lampu peneran-
gan. Peningkatan jalan 
usaha tani sepanjang 
500 m, pembangunan 
jembatan penghubung 
Dusun Bangeran dan 
Dusun Suru, termasuk 
dalam permintaan warga 

Bangeran pada Bupati MKP langsung.
Sinergi antara masyarakat atau petani dan pihak Perhutani ter-

bangun harmonis dan saling menguntungkan, petani mendapatkan 
lahan pertanian gratis dan Perhutani dapat memanen daun kayu 
putih untuk diproses menjadi minyak kayu putih.

Lahan sekitar BKPH Kemlagi ini dibuka dan para petani seki-
tar diberi kesempatan untuk menggarapnya. Luasnya lahan yang 
melebihi 2 kecamatan dan berbatasan dengan kecamatan Kemla-
gi, Jetis dan Dawar Blandong. Sementara pabrik minyak kayu pu-
tih (PMKP) berada di Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten 
Mojokerto.

Bupati MKP berterima kasih kepada Perhutani dan stakehold-
ers terkait akan peningkatan peran dan kesejahteraan masyarakat 
desa hutan di Kabupaten Mojokerto.

Kom.Mjk/Eko Eswe

Upacara Hardiknas Ke-107
KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Karyawan Perhutani KPH Parengan melaksanakan upacara 

bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional 20 Mei 2015 ke-
107  di halaman kantor KPH, Administratur/KKPH Parengan, Da niel 
Budi Cahyono bertindak sebagai inspektur upacara dan memba-
cakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Informatika. Di-
katakan melalui momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional 
kita bangkitkan semangat kerja keras untuk mewujudkan Indonesia 
maju dan sejahtera. Yakni bahwa Kebangkitan Nasional sekarang 
lebih difokuskan pada perwujudan kerja nyata dengan bekerja lebih 

keras dan bukan sekedar pengembangan wacana.*

SERAHKAN SK KENAIKAN
Administratur /KKPH Parengan,  Daniel Budi Cahyono Meny-

erahkan SK kenaikan jabatan kepada Setyo Purwoko yang semula 
Staf Penguji KPH Parengan  menjadi Penguji TK II KPH Malang. 
Penyerahan dilakukan di aula Kantor KPH Parengan (18/5). 

Pada  Acara tersebut  juga  dilakukan penyerahan Buku  Ren-
cana Kerja Anggaran Pembangunan (RKAP ) kepada Wakil  Admin-
istratur, Supriyanto, Kepala Tata Usaha , Hidayatur Rahman, Kasi 
Pengelolaan Sumber  Daya Hutan, Noor Imannudin untuk mem 
break dwon  semua kegiatan  di KPH untuk disampaikan kepada  
KSS dan Kepala Urusan.

Kom.Prg/Agus

PROMOSI - MUTASI

KPH SARADAN DIVRE JATIM - Bertempat di aula kantor 
KPH Saradan sekitar akhir April lalu berlangsung acara serah 
terima jabatan Wakil Adm KPH Saradan Barat dari  Akhmad 
Faizal S Hut kepada Mada Yuwono S.Hut MM yang semula 
menjabat sebagai Wakil Adm/KSKPH Lumajang pada KPH 
Probolinggo.

 Pada kesempatan itu juga Adm KPH Saradan Amas Wi-
ajaya, S Hut.MM menyerahkan sejumlah SK Mutasi Jabatan 
kepada Herni Djulistiningsih menjabat sebagai Kaur Humas 
KPH Saradan, Agus Cahyono, Amd sebagai Kaur Hugra KPH 
Saradan, Fauzan diangkat menjadi  KRPH Kebonduren BKPH 
Kedungbrubus, Taukhid menjadi KRPH Sangiran BKPH Brin-
gin, Ali Ridho Sanjaya menjadi Kaut TUTK BKPH Notopuro, 
Kusmihari menjadi menjabat sebagai KRPH Bringin BKPH 
Bringin dan Nur Cholis yang semula Kasir KPH Saradan diang-
kat menjadi Kaur TUTK BKPH Wilangan Utara KPH Saradan.

Dalam sambutannya Adm KPH Saradan, Amas Wijaya, 
S Hut.MM menyampaikan bahwa selama instansi atau peru-
sahaan itu masih eksis mutasi jabatan itu pasti ada. Dan itu 
semua merupakan suatu dinamika dan amanah yang harus di-
laksanakan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab 
agar perusahaan bisa tetap berjalan dan bisa berkembang leb-
ih besar lagi. 

Kom.Srd/Warno.

Peringatan HUT HPK Ke-31
KPH TUBAN DIVRE JATIM
Pengurus Himpunan Pensiunan Kehutanan ( HPK) Cabang Tu-

ban, merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) HPK ke-31 pada 1 Mei 
2015 bersama Perum Perhutani Tuban yang berlangsung di GOR  Daniel Budi Cahyono serahkan RKAP kepada Supriyanto.
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Perhutani Tuban.

Ketua pengurus 
HPK Cabang Tuban, 
Sugiarso dalam sam-
butannya menyampai-
kan bahwa untuk me-
meriahkan HUT HPK 
ke-31 dilaksanakan 
secara bersama den-
gan karyawan KPH 
Tuban agar lebih me-
riah dan menjalin 
kekompakan hubun-
gan silaturahmi antar 
karyawan yang masih 
aktif dengan anggota 
HKP. Kegiatan yang 
digelar antara lain 
acara Senam Keseg-
aran Jasmani (SKJ) 
bersama dan pemba-
gian door prize, dilan-

jutkan silaturahmi ceramah agama oleh KH. Jamasari.
Sugiarso juga mengingatkan berdirinya HPK pada1 Mei 1984 

oleh rimbawan senior Doktor Soedjarwo.
“ Oleh karena itu apa yang telah diwariskan pada kita ini, mari 

kita lestarikan,” katanya seraya menekankan bahwa kegiatan tere-
but  bertujuan untuk memupuk jiwa korsa rimbawan baik yang ma-
sih aktif maupun yang sudah purna. Yang paling pokok, jelasnya 
adalah agar selalu dapat bersilaturahmi.

Administratur selaku Pembinan HPK Cabang Tuban, yang di-
wakili waka Adm. Tuban Barat, Muchlisin Sabarna dalam sambu-
tannya menyampaikan, selamat ulang tahun yang ke 31 semoga 
HPK tetap tegak, semangat dan semua anggotanya selalu sehat. 
Untuk menjalin kekompakan dan silaturahmi sesama anggota, 
maka kegiatan rutin lebih di tingkatkan dan giat lagi. HPK itu meru-
pakan suatu wadah untuk mempertemukan rimbawan yang masih 
aktif maupun yang sudah purna. 

Kom.Tbn/Suep

Baksos Donor Darah
KOMUNITAS Donor Darah Perhutani Tuban bersama para pi-

hak dan Unit Tranfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) 
antusias laksanakan donor darah untuk mencukupi kebutuhan da-
rah di Kabupaten Tuban. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian 
peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tak kurang dari 60 orang 
karyawan/karyawati antusias mengikuti aksi sosial donor darah, 
baik dari lingkup kantor KPH maupun petugas di lapangan, di Ru-

ang Rapat kantor KPH Tuban (21/5). 
Administratur/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo juga ikut ber-

patisipasi mendonorkan darahnya. Saat dilaksanakan donor Riyan-
to mengatakan bahwa kegiatan donor darah diagendakan setiap 
tiga bulan sekali.

“  Tiga bulan yang akan datang tepatnya pada HUT Proklama-
si Republik Indonesia 17 Agustus 2015, sehingga pesertanya leb-
ih banyak lagi karena pada saat itu momen yang sangat baik. Kita 
selalu memeriahkan HUT Proklamasi RI dengan berbagai kegiatan 
yang didukung semua karyawan dan ibu-ibu Dharma Wanita Per-
satuan Perhutani,” katanya.

Sementara itu, Ketua PMI Tuban, Agus mengucapkan terima 
kasih akan antusiasme karyawan/karyawati Perhutani Tuban dan 
sekitarnya atas kepedulian mereka lewat aksi donor darah. 

Kom.Tbn/Suep

Ruwatan Hutan Nusantara 
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
Perhutani Bondowoso mengadakan acara Ruwatan Hutan Nu-

santara di alun-alun Kota Situbondo pada 12/5/2015. Acara yang 
menghadirkan Emha Ainun Nadjib bersama Kyai Kanjengnya men-
gundang animo masyarakat Situbondo  mengikuti acara ruwatan 
tersebut dengan kehadiran  sekitar 5.000 orang 

Dalam acara ini turut hadir Asdir PSDH Perum Perhutani, Divre 
Perhutani Jawa Timur dan jajarannya, seluruh Administratur Perhu-

tani KPH yang ada di wilayah Rayon IV dan V, Bupati Situbondo,  
Dandim, Kejari, Kapolres dan seluruh tokoh agama serta ulama 
yang ada di wilayah Tapal Kuda.

“Seluruhnya duduk bersama di forum itu dengan tujuan men-
doakan keselamatan hutan di Nusantara,dengan membangun sen-
ergitas antara pemangku kepentingan sehingga kelestarian hutan 
terjaga dan masyarakatnya sejahtera, khususnya kawasan hutan 
yang ada di Kabupaten Situbondo.” kata Adi Winarno, Administratur 
KPH Bondowoso  selaku penanggung jawab kegiatan ini.

Rangkaian kegiatan “Ruwat Hutan Negara” dimulai dengan ke-
giatan bersama penanaman pohon di RPH Bungatan BKPH Pana-
rukan, dilanjutkan tausiyah kebangsaan yang diadakan di alun-alun 
Kota Situbondo. Cak Nun  dengan piawai mengkomunisasikan ten-
tang makna ruwatan dari aspek fi losfi , religi dan budaya sehingga 
dapat membuka nilai-nilai yg memberikan kesadaran bersama un-
tuk memperoleh paradigma yang membuka ruang –ruang dinamis 
dalam pembangunan hutan yang dipercayakan kepada Perhutani 
selaku kafi lahnya dan perlu didukung bersama. Para hadir menik-
mati tarian kesenian tradisional khas Kabupaten Situbondo sebagai 
pembuka acara dilanjutkan suguhan atraksi dari kader Pagar Nusa 
Jawa Timur. Dalam acara ini juga ditampilkan “Tumpeng Raksasa” 
sebagai simbol harapan bahwa hutan bisa terus dilestarikan oleh 
semua pihak dan hutan Indonesia selamat dari hal-hal yang men-
gancam kelestariannya.

Selain itu, juga dilakukan penyematan jaket dan baret Polhut 
oleh Administratur KPH Bondowoso kepada Ketua Pagar Nusa 
Jawa Timur Kab. Situbondo sebagai simbol bahwa seluruh relawan 

Ketua Pengurus HPK Cabang Tuban, 
Sugiarso.
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Pagar Nusa turut mendukung dalam menjaga keamanan hutan 
khususnya di wilayah Tapal Kuda. 

Kom.Bdo/Veni

Kadivre Jatim Evaluasi 
Kinerja Rayon II

KPH SARADAN DIVRE JATIM
Dalam upaya meningkatkan produksi kayu dan getah di wilayah 

Regional Jawa Timur, Kepala Divisi Regional Perhutani Jawa Timur, 
Andi Purwadi melakukan kunjungan kerja di wilayah Rayon II Ma-
diun dalam rangka rapat Evaluasi Kinerja Perum Perhutani Rayon 
II Madiun pada 28 Mei 2015 lalu di aula kantor KPH Saradan. Acara 
sekaligus untuk perkenalan Andi Purwadi sebagai Kepala Divisi Re-
gional Jatim yang baru. 

Turut hadir mendampingi Kepala Divisi Regional Jawa Timur 
antara lain Yahya Amin Sekretaris Divisi Regional Jawa Timur, 
Susilo Kepala Biro Perlindungan SDH, Nd. Adnyana Kepala Biro 
Perencanaan, Satriyo Kepala Biro Produksi Kayu dan Non Kayu, 
Suratno Manager Industri Kayu beserta jajarannya. Di Rayon II Ma-
diun dihadiri Adm/KKPH Saradan Amas Wijaya, S Hut bersama ja-
jarannya, Adm/KKPH Lawu Ds Ir. Nanang Sugiharto, MSi bersama 
jajaranya, Adm/KKPH Ngawi Ir. Siswantoro, MM bersama jajaran-
nya dan KSPH II Madiun diwakili Badaruddin, S Hut bersama jaja-
ranya.

Rapat tersebut membahas tentang evaluasi kinerja dalam pen-
ingkatan produksi baik kayu maupun getah di wilayah Rayon II Ma-
diun yang menurut Andi Purwadi cukup potensi dan strategis, sep-
erti diungkapkan dalam sambutannya.

“ Potensi hutan yang menurun perlu kita recover dan betul-bet-
ul bisa terkawal dengan baik. Madiun dulu kondang sebagai pusat 
aktivitas kehutanan, jadi kondangnya ini harus kita pertahankan. Di 
Rayon II Madiun cukup potensi untuk meningkatkan produksi, un-
tuk itu mari kita berusaha bangkit dan bekerjasama dalam menin-
gkatkan kinerja agar produksi kita bisa meningkat sehingga target 
produksi kita bisa tercapai,” ujar Andi.

Berbagai potensi di wilayah Rayon II Madiun seperti Kayu Jati 
di KPH Saradan, KPH Madiun, KPH Ngawi dan KPH Lawu Ds yang 
mempunyai Rimba Pinus  terbesar nomor dua setelah KPH Kediri 
diharapkan bisa meningkatkan produksi dan mampu menyumbang 
pendapatan kepada perusahaan. Untuk itu dengan adanya Evalu-
asi Kinerja di Rayon II Madiun diharapkan bisa menumbuhkan se-
mangat dalam bekerja, meningkatkan kinerja agar lebih profession-
al dan bertanggungjawab.

Kom.Srd/Warno 

Bekali Humas Teknik 
Setting dan Editing Video

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan humas sewilayah 

di Divisi Regional Jawa Timur di Hotel Aster Batu diadakan pelati-
han pada 3-4 Juni 2015. Materi pelatihan yang diajarkan adalah 
membuat Video yang menarik dan editing video yang berkualitas.

Sekdivre Perhutani Jawa Timur, Yahya Amin disela acara pela-
tihan mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dari Hu-
mas Divre Jatim selama 3 tahun berturut-turut menjadi humas ter-
baik Perhutani. Selain itu juga menyampaikan dengan pembekalan 
pelatihan editing video ini semakin lebih baik dan kreatif. 

Kasi Komunikasi Perusahaan Divisi Regional Perhutani Jawa 
Timur, Wahyu Dwi Admojo saat membuka acara pelatihan yang dii-
kuti Kaur Humas dan Staf dari 23 KPH menyampaikan bahwa den-

gan kemajuan teknologi harus dimanfaatkan.  Yakni dalam meny-
ajikan informasi bukan hanya menyuguhkan suatu berita dengan 
tulisan dan gambar, namun juga dalm bentuk tayangan video agar 
lebih riil dan hidup.

Dikatakan Ica Alifati dari Tabossam Cine Matography Surabaya 
sebagai nara sumber materi editing mengatakan bahwa penayan-
gan video itu lebih riil, menarik dan berwarna dibanding dengan se-
buah tulisan dan foto. 

Dany Hidayat  seorang ahli Fotografi  dan Editing Film juga me-
nambahkan dalam pembuatan video juga harus mengandung un-
sur 5 W + 1H. Teknik pengambilan gambar dalam pembuatan vid-
eo dokumenter, profi l atau video untuk promosi tekniknya berbe-
da. Video berita pengambilanya hanya cuplikan, dokumenter dan 
laporan lebih detail sedangkan promosi fariasi lebih menonjol pada 
produk yang dipromosikan. Untuk itu agar lebih efektif pengambilan 
gambar dan editing disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.

Kom.Bjn/Markum

Polhutmob Amankan 
Truk dan Kayu Gelondong

KPH BLITAR DIVRE JATIM
Wilayah Perum Perhutani KPH Blitar di wilayah Kabupaten Tu-

lungagung belum begitu aman dari gangguan keamanan khusus-
nya dalam pencurian kayu. Pada Rabu (27/5) Pukul 22.30 WIB, 
Polhutmob KPH Blitar bersama KRPH Campurdarat, berhasil men-
gamankan satu buah truk bernopol AG 8530 KZ Merk Toyota Dyna 
Hitam merah dan ungu dan 23 kayu gelondong jati dengan berb-
agai ukuran sama dengan dengan  4.132 M³.
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Peristiwa terjadi saat Tujuh personil Polhutmob bersama KRPH 

Campur darat Legianto, mendapatkan informasi dari masyarakat 
bahwa di petak 95 B, RPH Campurdarat, BKPH Campurdarat ma-
suk wilayah Desa Pakisrejo, Kecamatan Tanggunggunung, Kabu-
paten Tulungagung ada sebuah truk mengangkut kayu jati gelon-
dongan, diduga kayu jati gelondongan berasal dari petak 59 a RPH 
Panggungkalak, BKPH Kalidawir.  Tanpa membuang waktu Polhut-
mob KPH Blitar langsung melakukan pengejaran dan penghadan-
gan, saat mengetahui adannya informasi akan ditangkap petugas 
dari Polhutmob Sopir truk langsung turun melarikandiri da nmenin-
ggalkan truk begitu saja.

Administratur/KKPH Blitar melalui Wakil Administratur/KSKPH 
Blitar Wawan Gunawan menyatakan sangat berterimakasih kepada 
masyarakat setempat yang peduli kelestarian hutan dengan mem-
berikan informasi kepada petugas Perhutani di lapangan. Diharap-
kan peran masyarakat akan lebih meningkat lagi guna mendukung 
hutan lestari dan masyarakat sejahtera melalui program PHBM. 

Kom.Bltr/Romi Yulianto

Ratusan Dilepas
Di Pantai Serang

PERUM Perhutani KPH Blitar, dalam rangka melestarikan ka-
wasan  hutan,  Produksi, Hutan Lindung dan kawasan Hutan Kon-
servasi. Mendukung  peran serta Masyarakat dan Pemerintah Dae-
rah Kabupaten Blitar bersinergi dalam upaya menyelamatkan eko-
sistem Hutan. Salah satu upayannya adalah melepaskan tukik-tukik 
kembali ke habitatnya. Pantai Serang berada di wilayah administra-
si Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo masuk kawasan hutan 
RPH Serang, BKPH Lodoyo Timur.

 Perhutani KPH Blitar dalam upayanya menjaga dan meles-
tarikan hutan Konservasi khususnya di Pantai Serang bersama 
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan Masyarakat Desa Serang 
masuk dalam pemerintahan wilayah Kecamatan Panggungrejo me-
lepaskan Tukik (anak penyu) yang dilindungi oleh undang-undang 
ke pantai Serang.

Kawasan pantai pada bulan tertentu dijadikan sebagai lokasi 
bertelur penyu Sisik. Bersama Pemerintah Kabupaten Blitar dan 
masyarakat penggiat Lingkungan Hidup  berupaya untuk melestari-
kan kelestarian penyu untuk dijaga, dipelihara dan dilestarikan.

Pelepasan Tukik, di Pantai serang disambut antusias oleh ma-
syarakat sekitar Desa Serang dan wisatawan peduli lingkungan. 
Pelepasan Tukik di Pantai serang sekaligus masyarakat menjadi 
orang tua asuh bagi tukik-tukik, diharapkan dengan menjadi orang 
tua asuh kedepannya masyarakat peduli tentang kehidupan dan 
kelestariannya.

Kepala Perhutani Blitar melalui Wakil Kepala Sub Kesatuan 

Pemangkuan Hutan                          ( KSKPH) Blitar Wawan Gunawan  
menyatakan Perhutani Blitar sangat mendukung kegiatan pelestar-
ian tukik di Pantai Serang . Dengan pelestarian ini Masyarakat di-
harapkan sadar juga  terhadap kelestarian satwa disekitar kawasan 
hutan seperti burung dan hewan lainnya. 

Pada louncing pelepasan tukik di pantai Serang dihadiri oleh 
Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar Wakil Kepala Perhutani 
Blitar, Muspika Panggungrejo, Asper/KBKPH Lodoyo Timur, Kepala 
Resort Polisi Hutan Serang  Kades Serang, Mahasiswa, Duta wi-
sata Kabupaten Blitar, penggiat Lingkungan Hidup dan Masyarakat 
Desa Serang. 

Kom.Bltr/Romi Yulianto

Bojonegoro Siapkan 
12, 4 Ha Lahan IFS

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin mengatakan Perum 

Perhutani KPH Bojonegoro menyiapkan lahan seluas 12.440,7 hek-
tar untuk mendukung 
program ketahanan 
pangan pemerintah 
tahun 2015/2016. Hal 
tersebut disampaikan 
saat membuka aca-
ra pembinaan petani 
porang di Aula KPH 
Bojonegoro belum 
lama ini.

Lahan seluas 
12.440,7 Ha yang di-
siapkan Perhutani 
Bojonegoro untuk ke-
tahanan pangan ter-
diri dari untuk lahan 
pertanian padi seluas 
2.588,8 Ha dan jag-
ung seluas 9.851,9 
Ha.

Erwin berharap 
lahan yang disiapkan 
Perhutani Bojonegoro 
semoga dapat mendukung program ketahanan pangan yang di-
canangkan oleh pemerintah dan dapat direalisasikan, khususnya 
dilingkup wilayah Bojonegoro.

Rencana silvo pastura
Sementara mendukung program pemerintah yang menyangkut 

kedaulatan daging baru-baru ini Perhutani Bojonegoro melakukan 
kerjasama dengan DinasKehutanan, Dinas Peternakan dan lemba-
ga terkait akan memanfaatkan  PLDT untuk kegiatan Silvopastura 
di wilayah Perhutani Bojonegoro.

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin menyatakan kegiatan 
ini masih dalam tahap perencanaan dan tahap survey dimana 
pelaksanaannya harus mempertimbangkan banyak hal diantaran-
ya ketersedian pakan, keluasan minimal 10 Ha, ketersediaan air, 
jarak tanam-tanaman kehutanan, jangkauan/akses lokasi dan lain-
lainnya.

Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan (PLDT) di KPH Bojo-
negoro sudah dilaksanakan melalui kegiatan PHBM, PLDT di KPH 
Bojonegoro masih mengutamakan tanaman jenis porang dan em-
pon-empon (kunyit/kunir) dikarenakan jenis tersebut sudah memiliki 
pasar yang baik ditambah padi dan jagung sebagai tanaman untuk 
ketahanan pangan. 

Kom.Bjn/Mrkm-Rafi k

Administratur/KKPH Bojonegoro, Er-
win MM
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Sempadan Pantai 
Cipatujah Dihijaukan

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Bupati Tasikmalaya dan jajaran bersama Perhutani, Dinas Ke-

hutanan, Muspika Kec Cipatujah,  TNI-POLRI, Kepala Desa Cipatu-
jah, Tokoh masyarakat, LMDH dan  masyarakat Cipatujah bersama 
sama melakukan gerakan penanamn di sempadan pantai Cipatujah 
petak 66 RPH Cipatujah BKPH Karangnunggal KPH Tasikmalaya 
dengan jenis pohon ketapang dan jenis lainnya  (07/05/15)

Bupati Tasikmalaya, UU Ruzhanul Ullum mengatakan tujuan 
gerakan penanaman ini sebagai penyangga untuk menahan laju 
abrasi pantai dan memberikan perlindungan kepada pemukiman 
dari bahaya angin laut serta mempertahankan habitat pantai yang 
ada di sempadan Pantai Cipatujah. 

" Upaya ini akan efektif bila dilaksanakan secara berkelanjutan 
dengan melibatkan berbagai pihak akan pentingnya lingkungan, 
yaitu melakukan penanaman pohon  dan memeliharanya," kata 
Ruzhanul mengajak kepada warga masyarakat Tasikmalaya untuk 
menciptakan lingkungan yang hijau dan bersih.

Sementara Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
menyampaikan bahwa gerakan menanam pohon merupakan 
wujud  kebersamaan antara Perhutani dengan Pemerintah dan 
stakeholder yang perlu terus dibina dan kembangkan, sehingga 
masyarakat semakin sadar akan pentingnya lingkungan hidup yang 
baik.

Perhutani mendukung program pemerintah Kabupaten Tasik-
malaya untuk peduli terhadap lingkungan, karena kegiatan tersebut 
dinilai sangat positip. Dalam kegiatan tersebut Perhutani memban-
tu memberikan bantuan bibit sebanyak 2000 pohon jenis ketapang 
dan jenis lainnya untuk ditanam di sempadan pantai.*

AJAK WARGA DAN SISWA LESATRIKAN HUTAN
SEMENTARA dalam kegiatan penanaman di Kampung Urug, 

Desa Urug Kec.Kawalu Kabupaten Tasikmalaya, Perhutani KPH 
Tasikmalaya ajak masyarakat dan siswa di Sukaraja untuk menjaga 
dan melestarikan hutan (13/5). Tepatnya Desa Urug tersebut ma-
suk RPH Urug BKPH Singaparna .

Dijelaskan Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
bahwa tujuan mengajak masyarakat dan siswa untuk diajak me-
mahami kondisi dan pentingnya fungsi dari hutan dan pendidikan 
mengenai lingkungan. 

" Kita sudah merangkul ratusan siswa yang tergabung dalam 
Pramuka Saka Wanabhakti untuk berbakti dan peduli terhadap hu-
tan. Kepada mereka kita berikan pendidikan cara bercocok tanam, 
penyemaian dan sebagainya, " terang Henry.

Ide Administratur terebut mendapat dukungan positip dari tokoh 
masyarakat Desa Urug. Seperti dikatakan Yayan, dalah satu dari 

masyarakat desa tersebut, menyatakan bahwa kesadaran akan 
pentingnya hutan memang perlu ditanamkan kepada masyarakat, 
khusunya warga masyarakat Urug.*

Di tempat berbeda, tepatnya di di aula kantor KPH Tasikma-
lanya hal senada juga disuarakan oleh Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDH). Tepatnya pada 21 Mei 2015 Ketua Asosiasi LMDH 
Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Sadiman menyatakan bahwa selu-
ruh anggota LMDH Kabupaten Tasikmalaya sepakat untuk menjaga 
dan melestarikan kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhu-
tani sesuai dengan fungsinya.

 ”Pelestarian hutan ini intinya harus bersama-sama dengan pen-
ingkatan ekonomi masyarakat desa hutan yang ditopang dengan 
program perhutani yaitu PHBM dan Gerbang Desa, sehingga mun-
cul komoditas komoditas unggulan seperti budidaya tanaman kopi, 
kapol dan coklat yang penanamannya di bawah tegakan. Ini mem-
punyai nilai jual secara ekonomis yang dapat mendorong pendapa-
tan masyarakat sekitar hutan. Sesuai dengan istilah masyarakat 
Jawa Barat yaitu "leuweung Hejo Rahayat Ngejo," tutur Dedi

Sementara Administratur/KKPH Tasikmalaya, Heny Gunawan 
dikesempatan itu menyampaikan bahwa pengelolaan sumber 
daya hutan secara lestari melalui kerjasama Perhutani, LMDH dan 
pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwadahi dengan ger-
akan membangun desa sangat bersinergi. Dimana pengelolaan 

sumber daya alam dapat mendorong Indeks Pembangunan Manu-
sia (IPM) agar  masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa mera-
sakan manfaat dari keberadaan sumber daya hutan dipangkuan 
desanya masing masing.

Ditambahkan, selain melesatarikan hutan secara ekoligi dapat 
terjaga keberadaan potensi yang ada di hutan tersebut seperti 
sumber mata air baik di hutan lindung, produksi, maupun di hutan 
produksi terbatas juga dapat terjaga keberlangsungannya.*

MANTABKAN SILATURAHMI DENGAN POLRES
Dalam rangka meningkatkan sinergitas kebersamaan, mem-

bangun harmonisasi antara Perhutani dengan jajaran Polres Ta-
sikmalaya, Perhutani KPH Tasikmalaya melakukan silaturahmi dan 
koordinasi di Mapolres Tasikmalaya.

Silaturahmi koordinasi dilakukan Administratur Perhutani KPH 
Tasikmalaya Ir Henry Gunawan Msi didampingi Wakil Administrtur, 
Danru Polhutan dan Pabin bersama Kapolres Tasikmalaya AKBP 
Susnadi, SIK  dan jajaranya.

Diharapkan melalui silaturahmi dan koordinasi dapat saling 
menunjang dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing. 

" Manfaat positif harus kita maksimalkan guna tercipta sinergi-
tas hubungan baik dan menghormati fungsi serta tanggung jawab 
masing-masing. Untuk menjaga dan mengamankan aset negara 
kita minta dukungan dari Polres Tasikmalaya. Karena kita saling 
membutuhkan dan hubungan yang harus terjalin dengan mengede-
pankan  kemitraan melalui silaturahmi dan koordinasi," ujar Adm 
KPH Tasikmalaya, Henry Gunawan di Mapolres Tasikmalaya (5/5). 

Harapan Kapolres Tasikmalaya, AKBP Susnadi, SIK bahwa 
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hubungan baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan, sehing-
ga akan tercipta kebersamaan, keakraban dan kekeluargaan, sal-
ing mengenal, saling menghormati dan saling menghargai. *

PEMBENTUKAN FK-PHBM
Perum Perhutani KPH Tasikmalaya bersama pengurus Lemba-

ga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Kecamatan Lewisari mem-
bentuk Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyara-
kat (FK-PHBM) tingkat Kecamtan di Kantor Kecamatan Lewisari 
(4/5/15)

Pembentukan forum PHBM dengan dihadiri Perhutani, Muspi-
ka Leuwisarai, Kapolsek, kepala desa dari 7 desa, tokoh masyara-
kat, tokoh agama, penyuluh Pertanian dan Kehutanan dan pengu-
rus LMDH.

Administratur Perhutani/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
menyampikan bahwa pembentukan forum PHBM tersebut meru-
pakan wujud sinergitas Perhutani dengan stakeholder dalam rang-
ka pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten dan Kota Tasik-
malaya yang ada diseluruh Kecamatan yang berdekatan dengan 
kawasan hutan Perhutani.

"Harapannya dengan terbentuknya forum PHBM tingkat Keca-
matan ini, dapat lebih meningkatkan hubungan komunikasi antara 
pihak Perhutani, pemerintah kecamatan sampai ke desa. Hal ini 
untuk membangun kesepakatan dan kesepahaman sumber daya 
hutan bersama sama secara lestari dan berkesinambungan. Se-
lain itu, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa sekitar 
hutan secara bersama demi terwujudnya indek pembangunan ma-
nusia," katanya.

Camat Leuwisari, Hasan Umar Paruk di kesempatan itu juga 
menyampaikan bahwa dengan terbentuknya forum PHBM tersebut 
dapat lebih meningkatkan koordinasi dalam rangka menjaga, men-
gamankan dan melestarikan sumber daya hutan yang ada di Kec 
Leuwisari. Hal ini bertujuan untuk membangun hutan lestari dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan.*      

SOSIALISASI BPJS
Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang 

Tasikmalaya mengadakan sosialisasi program jaminan kesehatan 
di KPH Tasikmalaya (15/5).

Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan menyatakan bahwa 
dengan adanya sosialisasi, karyawan dan karyawati sebagai peser-
ta BPJS menjadi paham betul seperti apa manfaat dan mekanisme 
untuk ikut BPJS. 

“ Karena ini merupakan program pemerintah yang sifatnya wa-
jib,” katanya.

Sementara Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer 
BPJS Cabang Tasikmalaya, Asep Supriyadi mengatakan bahwa 
sosialisasi ini diberikan kepada seluruh karyawan dan karyawati 
Perhutani yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS.

Dijelaskan Asep bahwa BPJS kesehatan merupakan program 

pelayanan kesehatan terbaru yang merupakan kepanjangan dari 
Jaminan Kesehatan Nasional. Seluruh warga Indonesia nantinya 
wajib mengikuti program BPJS untuk jaminan kesehatan di masa 
depan. *

DUKUNG LESTARIKAN BUDAYA DAN SENI
Perhutani KPH Tasikmalaya mendukung program Pemerintah 

Kabupaten Tasikmalaya dalam menetapkan hari Rabu pada pekan 
pertama setiap bulannya sebagai hari mengenakan pakaian adat 
Sunda. Ini disampaikan oleh Wali Kota Tasikmalaya dalam acara 
"Ngamumule" budaya dan seni yang ada di tatar Sunda di halaman 
Kantor Wali Kota (25/05/15). Tujuannya sebagai bentuk pelestar-
ian "Ngamumule" budaya dan seni yang ada di tatar sunda yang 
diterapakan dalam pakain dinas harian untuk hari Rabu, selain itu 
guna meningkatkan ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya. Pakaian 
adat sunda ini diberlakukan untuk para pegawai PNS, BUMN dan 
BUMD. 

Kom.Tsk/Asep JB

Bantuan Bibit Buah
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
Perhutani KPH Cianjur menyerahkan bantuan berbagai bibit 

buah buahan sebanyak 120 pohon yang diserahkan langsung oleh 
Enung Farida Kaur PHBM KPH Cianjur kepada Ketua PKK  Desa 
Cihea Kecamatan Haurwangi  Kabupaten Cianjur.

Bantuan tersebut dikatakan Enung diberikan dalam rangka pro-
gram Program Pen-
ingkatan Peran Wani-
ta Keluarga Sejahtera 
(P2WKSS) yang setiap 
tahun dilaksanakan 
Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cianjur.

Untuk tahun 2015 
dilaksanakan di Desa 
Cihea Kecamatan 
Haurwangi termasuk 
Desa wilayah seki-
tar hutan LMDH Bukit 
Walet Cihea RPH  
Bojongpicung BKPH 
Ciranjang Selatan. 
Pelaksanaan kegiatan  
melibatkan semua Or-
ganisasi Perangkat 
Daerah (OPD ) untuk 
membina masyarakat  
sesuai dengan bidan-
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gnnya. Perhutani membina di bidang lingkungan, yakni dengan 
memberikan bibit tanaman buah buahan untuk penghijauan juga  
diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyara-
kat.

Administratur/KKPH Cianjur, Henry Purnomo menjelaskan KPH 
Cianjur siap membantu dan mensukseskan program Pemerintah 
Daerah Cianjur melalui program P2WKSS tersebut.*

SERAHKAN SHARING 2013
Bertempat di aula Kantor Perhutani KPH Cianjur menyerahkan 

sharing produksi kayu Tahun 2013 kepada segenap LMDH binaan 
KPH Cianjur senilai Rp 518,8 juta lebih pada 6 Juni 2015.

Penyerahan sharing dilakukan secara simbolis oleh Kepala Di-
nas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur  Mamad Nano 
SP MP kepada ketua LMDH Wana Sukamekar Juhana Desa Su-
kamekar Kecamatan Sukanagara RPH Campaka BKPH Sukana-
gara Utara.

Dalam sambutannya tertulis Bupati yang dibacakan oleh Kepala 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur menyampai-
kan bahwa dengan adanya sharing produksi kayu oleh Perum Per-
hutani KPH Cianjur menjadi harapan besar bagi perekonomian ma-
syarakat Desa sekitar Hutan. 

“ Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pe-
rum Perhutani khususnya Perhutani KPH Cianjur yang telah mem-
bantu masyarakat kami melalui program-program bersipat sosial 
seperti ini,” katanya dan meminta  agar LMDH juga peduli kepada 

Perhutani untuk menjaga dan turut mengamankan kelestarian hu-
tan.

Kom.Cjr?Asto

Penilikan II Sertifi kat PHPL
Selama 10 hari dari 20 s/d 30  Mei  2015  lalu telah dilakukan 

Penilikan Ke II Pengelolaaan Hutan Lestari (PHL) di KPH Cianjur 
atas diraihnya sertifi kat PHL pada 2013 lalu dengan predikat baik.

Penilikan ini dilaksanakan setahun sekali. Penilikan ke II ini 
merupakan bentuk evaluasi kinerja Perhutani KPH Cianjur pada ta-
hun kedua  raihan sertifi kat Pengelolaan Hutan Lestari yang dilak-
sanakan oleh PT Sarbi sebagai auditor yang ditunjuk oleh Kementri-
an Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan penilikan ini dalam 
rangka evaluasi kinerja tersebut meliputi bidang Pra syarat, Produk-
si, Ekologi, kelola sosial dan VLK (Verifi kasi Legalitas Kayu).

Administratur/KKPH Cianjur, Henry Purnomo dengan dilak-
sanakan penilikan II sertifi kat PHPL tersebut berharap kinerja Per-
hutani KPH Cianjur terus meningkat, dapat mempertahankan serti-
fakat PHPL yang telah diraih dengan predikat sangat baik.

Lulus verifi kasi
Dari hasil closing meeting VLK di KPH Cianjur di nyatakan me-

menuhi syarat oleh PT Sarbi selaku  auditor PHL. Dengan lolosnya 

penilaian tersebut maka KPH Cianjur sebagai pemegang ijin telah 
memenuhi syarat dan  menjamin bahwa semua asal usul kayu bulat 
dan tanda-tanda PUHH pada kayu dari pemegang ijin/pemegang 
hak pengelolaannya bisa dilacak balak. Pemegang ijin menjamin 
bahwa semua kayu yang diangkut dari penimbunan kayu (TPK) ke 
TPK antara dan dari TPK antara ke industri priemer/industri hasil 
hutan/pasar/pemasaran mempunyai identitas fi sik dan dokumen 
yang sah.

Ketua MR (Management Representatif) PHPL KPH Cianjur, 
Edih Jaya Wiguna berharap dengan telah dinyatakan lulus VLK 
oleh PT Sarbi sertifi kat PHPL KPH Cianjur dapat di pertahankan 
dengan kriteria lebih baik dari sebelumnya

Kom.Cjr/Asto

 Konsultasi Publik
Dengan Stakeholder
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
KPH Ciamis menyelenggarakan konsultasi publik dengan stake-

holder di masing-masing BKPH  yaitu BKPH Ciamis, BKPH Banjar 
Utara, BKPH Banjar Selatan, BKPH Pangandaran dan BKPH Ciju-
lang. Konsultasi publik dimaksudkan untuk menampung masukan 
dan saran dalam rangka perbaikan pengelolaan dan pemantauan 
kawasan bernilai konservasi tinggi (KBKT).

Selain berkonsultasi dengan stakeholder,  KPH  Ciamis juga 
melakukan konsultasi dengan Tenaga Ahli dari TFT (The Forest 
Trust). Acara tersebut dihadiri diantaranya LMDH, aparat Desa se-
tempat, tokoh masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya

Adm  KPH Ciamis, Bambang Juriyanto  menyampaikan bahwa 
sebagaimana visi dan misi Perum Perhutani yang baru, pengelo-
laan hutan di  KPH Ciamis dilaksanakan  berbasis pada prinsip-
prinsip pengelolaan hutan lestari (PHL). Hal ini sejalan dengan tun-
tutan masyarakat secara regional, nasional,  dan internasional, ter-
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masuk  LSM-LSM bidang kehutanan, buyer, dan stakeholders yang 
tergabung dalam FSC (Forest Stewardship Council).

Dalam kesempatan itu,  juga dikonsultasikan rencana peman-
tauan lingkungan (RPL)  yang telah disusun KPH Ciamis. *

SOSIALISASI DANA SHARING
“Kucuran dana sharing kayu yang diberikan Perhutani kepada 

masyarakat melalui LMDH merupakan buah dari kepedulian ma-
syarakat terhadap kawasan hutan yang dikelola Perhutani. LMDH 
bekerja sama menjaga keberhasilan tanaman, pemeliharaan, ke-
amanan,  dan produksi,”  kata Adm KPH Ciamis, Bambang Juriyan-
to dalam acara Sosialisasi dan Verifi kasi Dana Sharing di Aula Kan-
tor KPH Ciamis ( 30/4).

Kegiatan ini, dihadiri Kepala Biro Produksi Divisi Regional Jawa 
Barat dan Banten,  Dadang Pratikto, Ketua LMDH yang  pangkuan 
hutannya ada tebangan dan Asper  lingkup KPH Ciamis.

  Adm KPH mengajak segenap anggota LMDH agar meningkat-
kan peran  dalam mengelola hutan secara lestari agar hutannya hi-
jau masyarakatnya sejahtera.

 “Jangan sampai cara pengelolaannya mengutamakan tanaman 
sendiri  tapi tanaman kehutanannya tidak di perhatikan. Untuk itu 
marilah hutan ini kita kelola bersama-sama biar anak cucu kita juga 
ikut menuai hasilnya,” ajak Bambang Jurianto.

Sementara itu Karo Produksi Divre Janten, Dadang Pratikto  
menyampaikan bahwa dalam waktu dekat  KPH Ciamis akan mem-
berikan dana sharing produksi tahun 2013 kepada 21 LMDH dari 
108 LMDH  yang ada di KPH Ciamis. 

Dia   juga mengungkapkan  bahwa nilai bagi hasil produksi kayu  
merupakan hasil jangka panjang. Hal ini karena diserahkan setiap 
selesai tebang habis (akhir daur). 

“Sebenarnya hasil jangka pendek dan menengahnya  dapat  di-
peroleh LMDH dari pemanfaatan lahan kawasan hutan pada lokasi 
yang dikerjasamakan.  Untuk waktu jangka pendek yang diperoleh 
masyarakat desa hutan yaitu   memanfaatkan tanaman palawi-
ja pada lokasi tumpangsari. Jangka menengah diperoleh apabila 
MDH bisa memanfaatkan lahan di bawah tegakan yang sudah be-
rumur 3 tahun lebih,”  ujar   Dadang Pratikno.

Kom.Cms/Aan

IPB Ikut Kawal Tanaman 
DALAM upaya untuk mempercepat penutupan lahan, KPH 

Ciamis  melakukan crash program  dalam bidang  tanaman sebagai 
program percepatan tanaman tahun 2014. Pelaksanaan kegiatan 

ini juga  dikaw-
al  oleh  Fakultas 
Kehutanan Institut 
Pertanian (IPB) 
Bogor.

 Ini  merupak-
an program lanju-
tan dari kesepak-
atan bersama IPB 
dengan Perhutani 
tentang Kegiatan 
Pengelolaan Hu-
tan dan Peman-
faatan Hasil Hutan 
yang diteken  ta-
hun lalu.

Adm KPH Cia-
mis, Bambang 
Juriyanto men-
gatakan crash pro-
gram tanaman me-
manfaatkan  dana 
cadangan yang  

berasal dari laba Perhutani 2013 yang disetorkan kepada pemer-
intah, kemudian  dikembalikan ke Perhutani.  Salah satunya untuk 
kegiatan  percepatan reboisasi.

Pengawalan dilakukan dengan mengamati tanaman crash pro-
gram di wilayah KPH Ciamis seluas 434,0  hektar   yang tersebar  
4 BKPH  yaitu BKPH Banjar Utara, BKPH Banjar Selatan,  BKPH 
Pangandaran,  dan BKPH Cijulang dengan jenis tanaman Jati Plus 
Perhutani (JPP) Stek Pucuk dan mahoni. Dari hasil pengamatan 
tersebut dapat diketahui tingkat  keberhasilan tanaman  mencapai   
99,97 prosen.

Kerjasama ini  mendorong  sinergitas  antara akademisi dengan  
pelaku pengelola hutan produksi.  Sinergi ini juga dapat mengeval-
uasi kinerja dan capaian,  khususnya pertumbuhan dan perkem-
bangan tanaman yang ditanam  Perhutani.  Outputnya peningka-
tan sistem manajemen oleh Perhutani dan out come-nya berupa  
pelanggan akan menjadi puas.

Kom.Cms/Aan

Audit Penilikan VLK  II 
KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
PT. Equality  Indonesia melaksanakan audit penilikan verifi kasi 

legalitas kayu (VLK) Tahun kedua  di  KPH Kuningan, 16-20 April 
2015.

VLK  dilakukan  untuk melihat  dokumen dalam kurun waktu 12 
bulan terakhir, yaitu April 2014 sampai dengan Maret 2015 dengan 
fokus  utama   terhadap  indikator-indikator yang harus diperbaiki 
sesuai corrective action requests (CARs)  atau observasi pada saat 
verifi kasi venilikan pertama Tahun 2014.

Adm KPH Kuningan, Ir Aries Indra Supartha mengatakan luas  
wilayah kerja KPH Kuningan 29.684,35 ha yang  berlokasi di  kabu-
paten  Kuningan dan Cirebon. Kemudian dikelompokan dalam tiga 
bagian hutan dan pembagian wilayah kerja terbagi  5  BKPH.

“Dalam  pengelolaan hutan lestari terjadi keseimbangan dan  
saling keterkaitan antara kelola produksi, lingkungan dan kelola so-
sial. Dampaknya adalah untuk meningkat kesejahteraan ekonomi 
dan sosial masyarakat dalam waktu jangka panjang,” jelasnya.

Lead Auditor PT Equality Indonesia Hari Seno Aji, S.Hut 
menjelaskan  maksud dari penilikan verifi kasi legalitas kayu (VLK)   
yaitu  untuk menilai efektifi tas serta konsistensi dari Perum Perhuta-
ni dalam menerapkan Sistem Legalitas Kayu (SLK) sesuai dengan 
Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.

Metode verifi kasi untuk setiap verifi er disusun berdasarkan ara-
han metode verifi kasi yang tertuang pada Lampiran 2.1 Perdirjen 
BUK tersebut. Telaahan dokumen yang dimiliki Perum Perhutani 
KPH Kuningan berupa dokumen legalitas, dokumen perencanaan, 
realisasi kegiatan,  serta dokumen yang bersifat prosedur (SOP)  
dan  dokumen lain yang relevan selama 1 tahun terakhir. Selain itu 
dilakukan  wawancara, uji petik/observasi dan komparasi.  

Kom.Kng/MU
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LMDH Terima Sharing Tebangan 2013
KPH PURWAKARTADIVRE JANTEN
Sebanyak 25 Lembaga  Masyarakat  Desa Hutan  (LMDH) 

wilayah  Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwakarta yang ter-
diri dari  Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH)  Purwakar-
ta, Sadang, Cipeundeuy, Kalijati, Subang dan Pangkalan menerima  
Sharing produksi kayu  tahun 2013.  Adm KPH Purwakarta, Ir Muly-

adi, Msc menyerahkan sharing kayu secara simbolis kepada ketua 
LMDH Wanasari desa Wanakerta kecamatan Bungursari kab Pur-
wakarta di  kantor KPH Purwakarta (29/5).

Tahun 2013, KPH Purwakarta menebang kayu sebanyak  
7.356,062 m3  yang  terdiri dari tebangan  A  sebanyak 3.346,309 
m3, tebanganB sebanyak 3.776,104 m3, dan tebangan E seban-
yak 235,649 m3.  Dari total  produksi kayu tersebut sebanyak 25 
LMDH memperoleh sharing  sebesar Rp 208.486.214. Jumlah 
sharing kayu yang diterima LMDH berbeda-beda satu dengan lain-
nya. Tergantung luas HPD dan tebangan pada kawasan hutan yang 
di-PHBM-kan.

Mulyadi mengajak  LMDH  sebagai mitra  Perhutani senantiasa  
membangun dan menjaga kelesatarian hutan serta  hasil sharing 
produksi kayu ini dapat  bermanfaat bagi seluruh anggota LMDH 
yang memperoleh sharing tebangan kayu 2013.

Ojo,  Ketua LMDH Wanasari  mengungkapkan rasa  terima ka-
sih pada Perhutani  KPH Purwakarta  yang telah  menjadikan mitra 
dan memberikan  kepercayaan dalam  menjaga kelestarian hutan. 

“Produksi kayu tahun 2013  tercapaidan akhirnya  kami dapat 
menerima  sharing  kayu,” ucapnya.  

Ojo mengatakan sharing kayu akan digunakan  untuk  kepenti-
ngan  kelembagaan, sosial kemasyarakatan dan usaha produktif. 

Penyerahan sharing kayu, juga dihadiri Waka, KTU, Kasi, Asper 
lingkup KPH Purwakarta, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebu-
nan  Kab. Purwakarta. Kom.Pwkt/MU

KPH BANDUNG UTARA
Sebagai kawasan hutan yang berkon-

tur pegunungan, Bandung  memiliki potensi 
wana wisata yang terpendam. Acapkali,  lo-
kasi wisata itu barudi temukan saat–saat 
fenomena alam timbul seperti curug, kejadi-
an siang – malam, semburan panas bumi, 
air panas, dan seterusnya.

Fenomena alam seperti pergantian 
siang dan malam menggelorakan sensa-
si keindahan alam baklukisan. Bagi orang 
yang berpikir, itu menunjukkan kebesa-
ran Tuhan dan karunia itu patut dirawat, 
dibangun, dan dikembangkan agar dapat 
dinikmati oleh orang lain. Sebagai bagian 
dari rasa syukur kepada Sang Pencipta. 
Salah satu fenomena alam  yang kemu-
dian dikembangkan sebagai obyek wisata 
adalah Puncak Bintang.

Lokasi Puncak Bintang berada di  RPH 
Arcamanik, BKPH Manglayang Barat den-
gan Asper Eris Mulyana. Masuk adminis-
trasi pemerintahan Kampung Buntis, desa 
Bangkor,  Kec. Cimenyan Kab Bandung. 

A w a l n y a , 
Adm KPH 
B a n d u n g 
Utara, Wis-
mo Tri Kan-
cono sedang 
mencari lo-
kasi sadapan 
getah pinus 
,kemudian di satu titik terdapat lokasi untuk 
melihat pemandangan yang bagus.

“Sekitar  April – Mei  tahun lalu, Saya 
mencari lokasi sadapan pinus. Di salah 
satu titik…,dengan ketinggian 1.442 dpl, 
Saya melihat pemandangan sangat indah 
: kota Bandung dan sekitarnya begitu elok. 
Padahal saat itu sianghari. Bagaimana ka-
lau malam hari ?”cetus Adm KPH Bandung 
Utara itu.

Maka Wismo – panggilan sehari – hari 
Adm KPH Bandung Utara pun mencoba un-
tuk menginap di  Puncak Bintang.  Wow…, 
pemandangannya sungguh sangat indah. 

Saat matahari sunset kerlap –kerlip lam-
pu kota Bandung dan Cimahi menggelor-
akan sensasi di mata.  Ketika malam su-
dah menyelimuti Bandung dan sekitarnya, 
pemandangan eksotis: deretan cahaya an-
tara Cileunyi – Cibiru bagai bintang galaksi, 
Tangkuban Perahu, Lembang, kota Cimahi, 
bahkan pesawat terbang akan landing dan 
take – off di bandara Husein Sastranegara-
pun dapat terlihat dari PuncakBintang.

“Ini sungguh potensi yang tersembunyi 
dan sebuah karunia,” ucapWismo, inovator 
Puncak Bintang. Maka lokasi wisata seluas 
11 hektar pun dibenahi dengan membangun 
fasilitas pendukung seperti MCK, mushola, 
dan bangku-bangku panjang. Dua papan in-
formasi sebagai sarana edukasi pun dipas-
ang. Buper akan ditata lebih baik lagi agar 
ketika kamping lebih nyaman.

Setelah sarana pendukung dibangun, 
Puncak Bintang resmi beroperasi mulai 23 
September 2014. Kepala Perhutani Drivre 
Jawa Barat dan Banten Elan Barlian berke-
nan meresmikan. Dengan tiket masukRp 
8.000 pengunjung dapat menikmati peman-
dangan kota Bandung dan sekitarnya 
sepuas- puasnya.

Kedepan, akan ditambah shelter dan 
track  untuk sepeda. KPH Bandung Utara 
bekerjasama dengan komunitas pencita 
sepeda untuk ber-gowes di sekitar Puncak 
Bintang. Kemudian akan menambah fasili-
tas teropong. Tujuannya agar pengunjung 
lebih puas menikmati eksotis kota Bandung 
dan sekitarnya baik pada siang hari mau-
pun malam hari. MU

Indahnya Puncak Bintang 
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Santuni Anak Pesanggem
KPH BANYUWANGI SELATAN
Adm/KKPH Banyuwangi Selatan, Ir. Agus Santoso, MP didam-

pingi Ketua Dharma Wanitia Persatuan KPH Banyuwangi Selatan 
ibu Yuli Rusmawati Agus Santoso menyerahkan bantuan paket 
prasarana sekolah untuk 15 anak pesanggem dan menyantuni 10 
anak yatim murid TK Tunas Rimba Benculuk. (11/5).

Penyerahan dilakukan disela kegiatan pertemuan rutin Dharma 
Wanita Persatuan KPH Banyuwangi Selatan.

” Kegiatan ini baru permulaan masih banyak kegiatan seperti 
rencana bedah rumah dan kegiatan lainnya yang berimplikasi pada 
masyarakat sekitar hutan yang perlu dilakukan kedepan,” ujar Agus 
pada kesempatan itu.

Sementara Ketua DWP KPH Banyuwangi Selatan, Yuli Agus 
Santoso menambahkan kedepadn juga merencanakan akan mem-
buat kelompok-kelompok belajar dalam rangka pemberantasan 
buta aksara kepada pesanggem dengan memberdayakan ibu-ibu 
Asper dan KRPH.

Dilaporkan bahwa TK Tunas Rimba Benculuk yang merupakan 
salah satu TK percontohan dan unggulan Dinas Pendidikan Nasi-
onal Kabupaten Banyuwangi. Untuk melihat kegiatan dan aktivitas 
pada TK tersebut, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGT-
KI) Banyuwangi pada 28 Mei 2015 juga melakukan kunjungan ke 
TK Tunas Rimba Benculuk tersebut.

Rombongan dipimpin Kasi PAUD Diknas Kab. Banyuwangi, 
Nasrudin terdiri dari kepala sekolah dan Guru TK yang tergabung 
dalan IGTKI melihat secara langsung perkebangan TK Tunas Rim-
ba Benculuk yang pengelolaannya dibawah Yayasan Tunas Rimba 
Perhutani KPH Banyuwangi Selatan.

Kom.BwiS/Didik N

Bantuan Alat Tulis
KPH PURWODADI DIVRE JATENG
Di sela kegiatan TNI Mandiri di Desa Godan Kecamatan Tawa-

ngharjo Kabupaten Grobogan, KPH Purwodadi menyerahkan ban-
tuan beruapa alat tulis untuk SD Godan yang berada di wilayah Hu-
tan BKPH Pojok.  Kegiatan TNI Mandiri dihadiri oleh Dandim 0717, 
Kapolres Grobogan, Ketua Komisi C DPRD dan segenap Jajaran 
Muspika Tawangharjo.

Adm/KKPH Purwodadi, Ir. Damanhuri pada kesempatan itu 

mengatakan bahwa Perhutani dalam banyak kesempatan akan se-
lalu hadir di tengah masyarakat di sekitar hutan ataupun dengan 
stakeholder lainnya membangun kerjasama untuk pengamanan 
hutan. 

" Kita bangun kerjasama baik dengan Muspika maupun dengan 
stakeholder lainnya dalam pengamanan hutan dan agar hutan tetap 
lestari," katanya.

Pada foto tampak Adm/KKPH Purwodadi Ir. Damanhuri didam-
pingi anggota Koramil saat menyerahkan bantuan alat tulis untuk 
SD Godan.

 Kom.Pwd/Agus Suprijanto

Bantuan Sarana Belajar PAUD
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional Perum 

Perhutani KPH Tasikmalaya memberikan bantuan sarana prasa-
rana belajar berupa meja dan kursi belajar bagi anak PAUD Math-
lubunnajah Kampung Kiarabongkok, Desa Puspamukti, Keca-
matan Cigalontang Kab. Tasikmalaya yang berada di wilayah RPH 
Tenjowaringin BKPH Singaparna (2/3/15). Penyerahan dilakukan 
oleh Kepala Sub Seksi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dan Bina lingkungan, Elis Habibah.

Elis Habibah mewakili pimpinan manajemen KPH Tasikmalaya 
mengutarakan bahwa bantuan kelengkapan sarana belajar terse-
but merupakan salah satu bukti nyata kepedulian dari Perhutani un-
tuk pemberdayaan masyarakat desa hutan baik bidang pendidikan, 
kesehatan maupun pemberdayaan kemandirian usaha.

“Keberadaan PAUD amat penting sebagai pengembangan pen-
didikan bagi seorang anak dan untuk meningkatkan masa depan 
anak-anak usia 
dini. Sebab masa 
emas anak-anak 
berada pada rent-
ang usia 0-5 ta-
hun. Di usia itulah 
perkembangan 
kecerdasan mer-
eka sudah men-
capai 85 persen,” 
katanya.

Atas ban-
tuan itu Kepala 
Sekolah PAUD 
Mathlabunnajah, 
Yayan menyampaikan terimakasih kepada Perhutani sehinga mu-
rid-murid PAUD bisa menjadikan aktivitas belajar di kelas menjadi 
nyaman. 

Kom.Tsk/Asep JB 
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Oleh : Rohayati
Kasi KM Pusdikbang SDM

TIGA puluh hari sudah peringatan hari Kar-
tini ? Hiruk-pikuk perayaan mungkin sudah be-
rakhir, tetapi untuk sebuah refl eksi masih layak 
momentum ini direnungkan bersama. Apalagi 
di dalam satu bulan ini masih kita bersama-
sama memperingati hari kebangkitan nasion-
al. Penulis merasa perlu menuliskan kembali 
secuil berita yang muncul ditengah-tengah ra-
mainya peraya an Hari Kartini pada moment 
peringatan Harkitnas ini. Karena dengan niat 
mengambil pelajaran di moment yang tepat di-
mungkinkan timbul kesan yang kuat, perubah-
an cara pandang dan semangat yang tinggi un-
tuk berubah dan bangkit, meninggalkan hal-hal 
serta perilaku yang mubadzir.

Yang mana secuil berita itu? Pembaca se-
tia surat kabar Jawa Pos mungkin masih ingat, 
pada hari itu, Selasa 21 April 2015 harian terbit 
Jawa Timur ini menuliskan pendapat seorang 
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 
dan Pemerintah Desa (Bapemas Pemdes) 
Ponorogo tentang Kartini. Tulisan yang ber-
judul “Bandingkan Kartini dengan Cut Nyak 
Dhien” ini menggelitik dan menuntut perasaan 
dan pikiran pembacanya untuk jernih meman-
dang dua fi gur perempuan yang telah mewarnai 
semangat generasi negeri ini. Menurut Pak Na-
jib (baca : Najib Susilo, Kabapemas Pemdes) di 
bangsa manapun  perempuan mengalami keti-
dakadilan, oleh karenanya Pak Najib setuju ada 
hari memperingati dan mendukung emansipa-
si perempuan. Pertanyaannya, “Kenapa ha-
rus Kartini? Padahal masih banyak pahlawan 
perempuan penggerak emansipasi.” Dia me-
nilai sosok priyayi asal Jepara, Jawa Tengah 
itu hanya prihatin terhadap nasibnya sendiri. 
Pak Najib mengkaji surat-surat Kartini yang di-
layangkan ke karibnya di Belanda mulai tahun 
1901 s.d. 1903 dan tidak ditemui kalimat yang 
menyesalkan penjajahan Belanda terhadap In-
donesia. “Kartini hanya berfi kir dirinya lepas 
dari kungkungan. Tidak ada pemikiran agar 
bangsa Indonesia bebas dari penindasan pen-

jajah, pemikiran Kartini terbatas.” Bahkan, Pak 
Najib menilai Kartini di suratnya sekadar men-
geluhkan nasib ke teman-teman koresponden-
sinya di Negeri Kincir Angin. Namun tidak ada 
upaya kongkret agar lepas dari penindasan la-
wan jenis maupun penjajahan. Kartini juga tidak 
memberikan contoh nyata kesetaraan perem-
puan dengan laki-laki itu seperti apa. “Mengapa 
harus Kartini?”paparnya.

Pak Najib menduga orang-orang Belan-
da sengaja menokohkan Kartini lantaran tidak 
memberontak terhadap penjajah. Jika surat 
itu berisi perlawanan, Belanda mungkin tidak 
mempopulerkan Kartini. Sebaliknya Cut Nyak 
Dhien secara nyata berjuang mengusir penja-
jah. “Bahkan mampu menjadi sosok pemimpin 
ribuan pasukan pejuang,” ungkapnya. Menurut 
Pak Najib, Cut Nyak Dhien merupakan sosok 
maskulin dan simbol emansipasi yang tegas 
dan kritikal. Isteri Teuku Umar ini tidak sekedar 
menangis di kamar dan menulis surat, melain-
kan berjuang sekuat tenaga melawan penjajah. 
“Cut Nyak Dhien memimpin pasukan sampai 
tertangkap dan dibuang”. Dengan statusnya se-
bagai istri dan ibu, Cut Nyak Dhien memimpin 
pasukan, bergerilya, menyusun taktik sekal-
igus melindungi rakyat Aceh dari penindasan 
Belanda. Di tengah kesibukan mengurus kelu-
arga, Cut Nyak Dhien memberi komando per-
ang. Pertanyaan yang muncul kemudian, “Ke-
napa tidak dia yang menjadi ikon emansipa-
si?” Jika emansipasi menggunakan simbol Cut 
Nyak Dhien, menurut Pak Najib perempuan 
sudah sejajar dengan laki-laki. Berbeda den-
gan persamaan gender pada sosok Kartini, Pak 
Najib berpendapat,”perempuan lebih diajak 
menangis sebagaimana terlihat dari tontonan di 
televisi selama ini.”

Sebuah ending tulisan yang menggelitik 
namun tampak nyata dalam kehidupan sehari-
hari. Diperlukan kejernihan sudut pandang dan 
penulis pun merasakan hal yang sama. Tergeli-
tik. Bisa jadi karena Kartini hidup di jaman yang 
berbeda dengan tipe perjuangan yang berbeda, 
atau bisa jadi faktor kultur yang berbeda dalam 
membentuk pribadi seorang Kartini ataupun 
sangat mungkin karena tempaan pengalaman 
hidup keduanya yang jelas berbeda karena 
Cut Nyak Dhien adalah sosok perempuan yang 
telah matang dalam pengalaman hidup be-
rumah tangga dan bermasyarakat secara lebih 
luas. Ataupun apapun hal yang telah membuat 
kedua beliau benar-benar berbeda dan tidak 
dapat diperbandingkan. Sesungguhnya mem-
bandingkan kedua beliau bukanlah hal yang 
penting pada momentum kali ini. Segera saja 
kami menetralkan diri, membebaskan cara ber-
fi kir dan sudut pandang, opini harus netral, ini 
bukan hal mengenai kesukuan maupun keya-
kinan dalam berkebangsaan. Beliau berdua 
telah menginspirasi melalui apapun yang ter-
sisa dari peninggalannya. Masing-masing fi gur 

telah mewarnai kehidupan bangsa ini melalui 
tulisan, cerita maupun benda-benda peningga-
lan sejarah yang tersisa dari kehidupan beliau 
berdua. Dan masih banyak lagi apapun yang 
tersisa dan telah menginspirasi generasi beri-
kutnya dari tokoh-tokoh perempuan Indone-
sia lainnya selain Kartini dan Cut Nyak Dhien. 
Tulisan ini memotivasi kami dan semestinya 
mengajak saudari-saudariku untuk lebih mem-
buka cakrawala dan wawasan dengan menge-
nal lebih banyak lagi tokoh-tokoh perempuan di 
negeri ini.

Bulan April – Mei adalah moment yang san-
gat tepat untuk refl eksi atas serangkaian ser-
emonial (Hari Kartini, Hari Buruh, Hari Pendi-
dikan Nasional hingga Hari Kebangkitan Na-
sional) yaitu upacara-upacara diikuti dengan 
pemaknaan dari upacara itu sendiri. Dengan 
berharap sekian kali upacara, sekian kali pu-
lalah kecintaan dan kebanggaan kita sebagai 
bangsa Indonesia ini bertambah karena negeri 
kita kaya akan fi gur teladan dimana kita dapat 
mengambil pelajaran tentang ketangguhan dan 
kelenturan para tokoh perempuan kita dalam 
berjuang. Selain Kartini dan Cut Nyak Dhien 
masih ada Cut Meutia, Nyi Ageng Serang, 
Dewi Sartika dan masih banyak lagi. Bahkan 
sangat mungkin tokoh Marsinah pun dapat di-
ambil sebagai pembelajaran. Sebuah pembe-
lajaran tidak akan kaya jika hanya berasal dari 
satu dekade perjuangan. Di tengah jaman yang 
tidak ada sekat ini, kita para perempuan mem-
butuhkan banyak ilmu dan wawasan untuk te-
pat mengambil peran. Semakin banyak perilaku 
dan ilmu yang dapat kita ambil dari para Ibu 
pendahulu kita akan membuat wawasan kita 
sebagai perempuan meningkat. Dengan ilmu 
dan wawasan yang luas, insya. Allah kita tidak 
akan mudah panik dalam menyikapi hal dan 
fenomena yang tak terduga di jaman ini. Telah 
banyak peran dan fungsi yang dilakukan oleh 
seorang perempuan, namun tetap perempuan 
itu sendiri yang memutuskan ingin peran yang 
seperti apa yang hendak ia pilih agar hidupnya 
lebih bermanfaat. Jika engkau sebagai perem-
puan dan ingin berperan sebagai panglima bisa 
jadi Cut Nyak Dhien adalah contoh yang tepat. 
Demikian pula jika engkau ingin sukses sebagai 
organisatoris, mungkin Dewi Sartika adalah 
fi gur yang layak. Ayo perempuan maksimalkan 
dirimu, engkau tidak akan pernah diting gal di 
belakang karena dalam setiap sisi kehidupan 
engkau dapat mengam bil peran. Jangan buang 
waktu percuma untuk aktifi tas yang mubadzir. 
Negeri ini mengharapkan lahirnya generasi 
yang kreatif, inovatif, berdedikasi disiplin, kerja 
keras dan taat aturan (bagian dari Tema Harkit-
nas tahun 2015). Tentunya dengan nasional-
isme yang tinggi, maka teladanilah para Ibu 
kita, Ibu Kita Kartini, Ibu Kita Cut Nyak Dhien 
dan Ibu-Ibu kita yang lain.  ***

Saatnya Mengambil Pelajaran Peran
Para Pendahulu Perempuan Indonesia
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SAKA WANABAKTI

Lantik Anggota Baru
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG - Dalam rangka 

pembinaan generasi muda dan kepedulian KPH Banyumas Barat 
terhadap generasi muda sekitar hutan, Satuan Karya Pramuka Wa-
nabakti Kwaran Wangon medio Mei lalu mengadakan kegiatan pe-
nerimaan anggota baru yang berlangsung di petak 49 H RPH Ban-
teran BKPH Lumbir. Sebanyak 28 peserta pelajar SMA dan SMK 
mengikuti acara penerimaan anggota baru  yang didahului dengan 
perkemahan Sabtu-Minggu (Persami) tersebut yang kegiatnnya di-
buka oleh Asper BKPH Lumbir, Kak Sindar Pasaribu.

Selain itu pendalaman materi kesakaan peserta juga melakukan 
bakti sosial tanam pohon buah-buahan di sekitar masjid Saka Tung-
gal Cikakak. Sekitar masjid Saka Tunggal adalah merupakan obyek 
wisata Taman Kera sehingga dengan menanam pohon buah-buah-

an dapat menjadi makanan kera tersebut nantinya.
Usai kegiatan perkemahan sekitar pukul 12.00 ke 28 calon ang-

gota tersebut dikukuhkan sebagai anggota Saka Wana Bakti baru 
oleh Kak Totok Sugiarto, KRPH Karang Pucung. 

Kom.Byb/Muj

Hijaukan Hutan Taraju
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN - Saka Wanabhakti 

(SWB) Cabang Tasikmalaya melakukan penghijauan melalui ger-
akan penanama sebanyak 1000 pohon jenis mahoni di petak 46 e 
RPH Taraju BKPH Taraju dalam rangka Perkemahan dan Latihan 
Dasar anggota baru SWB angkatan ke-43 tahun 2015. Sebenyak 

63 peserta terlibat 
dalam perkemahan 
delama tiga hari (15-
17/05/2015) bertem-
pat di lapangan bola 
ACD Kampung ACD, 
Desa Banyuasih, Ke-
camatan Taraju. 

Kegiatan perke-
mahan dan latihan 
dasar ini meliputi Bakti 
Sosial, Materi Tehnik 
Kehutanan, SAR, PBB 
dan penanaman.

Mereka melakukan pembersihan sarana peribadatan, sarana 
olah raga, memungut sampah dan membuat saluran air disepanjang 
jalan kampung Cibuluh Desa Banyuasih Kecamatan Taraju. 

Kegiatan dibuka oleh Pimpinan Saka Wanabakti Cabang 
Tasikmalaya,  Kak Deden Yogi Nugraha yang meminta agar  ang-
gota baru SWB solid dan harus lebih banyak berbuat positif dan bisa 
beradaptasi dengan keadaan lingkungan dalam membentuk manu-
sia patriot yang mandiri, peduli dan tanggung jawab. 

Kom.Tsk/Asep JB

Sindi dan Sinta
Kembar yang Sarad Berprestasi

ANAK kembar memang selalu identik antara yang satu den-
gan yang lainnya. Seperti Si Kembar Sindi dan Sinta atau yang 
nama lengkapnya Sindi Dwi Permatajati dan Sinta Tri Meilijati ini 
yang seolah keduanya juga harus sama dalam berprestasi mes-
ki tidak semuanya harus sama.

Kedua putri pasangan Budiono, Kepala TPK Soko Divisi 
Komersial Kayu Wilayang Banyuwangi dengan Sri Kusmariana 
E yang lahir di Jember 11 Mei 2003 seolah keduanya tak mau 
kalah. Sejak belia mereka sudah berpacu dalam lomba dan ban-
yak prestasi yang telah diraihnya.

Sindi Dwi Permatajati tercatat lebih banyak menyabet juara 
dari berbagai ajang lomba yang telah diikutinya. Pada 2013 lalu 
ia tercatat sebagai Juara I lomba mewarnai dalam rangka Dies 
Natalis ke-24 Politekni Negri Jember, 2014 kembali mendapat 
juara dalam Dies Natalis ke-26 perguruan tinggi tersebut. Ke-
mudian pada 2014, Sindi menorehkan prestasi kembali seb-
agai Juara Harapan III pada Apresiasi Sastra Siswa SD bidang 
Lomba Cipta Pantun yang diselenggarakan Konferensi Penulis 
Cilik Indonesia (KPCI) yang berlangsung di Rezen Primier Ho-
tol Bogor.

Sementara prestasi Sinta yang telah diaraihnya antara lain 
pada 2011 mendapatJuara I Lomba Melukis dan Mewarnai pada 
Dies Natalis ke-23 pada perguruan tinggi yang sama. Kemudian 
dalam Dies Natalis pada 2013 ke-24 perguruan tinggi tersebut 
Sinta kembali menyabet Juara II dalam lomba mewarnai. 

Atas prestasi-prestasinya tersebut Sindi dan Sinta yang saat 
ini tercatat sebagai murid SDN Jember Lor 3 kelas VI inipun 
memboyong banyak piala dan piagam penghargaan, tentu juga 
uang pembinaan ia kantongi pula. 

OK Sindi dan Sinta terus belajar yang rajin ya dan terus ukir 
banyak prestasi.Oh iya yang mau kenalan dapat hubungi al-
amatnya di Perum Mastrip Blok J No.4 Jember. SW
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