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KPH Balapulang menggandeng Pondok Pesantren Ta’allamul Huda 
Desa Ganggawang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menyelenggara-
kan Pelatihan Dai Kehutanan yang pembukannya dilakukan Dirut Perhutani 
Mustoha Iskandar. Baca halaman 28
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Pasar Murah 

untuk  MDH
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“  Pendidikan Menengah Peren-
canaan Hutan atau PMPH ini me-
mang dirancang secara khusus, 
karena semua bidang pekerjaan 
harus dimulai dari perencaan,” 
kata Direktur Utama Perum Per-
hutani, Mustoha Iskandar dalam 
arahannya saat membuka Ang-
katan Pertama 2015 Pendidikan 
Menengah Perencanaan Hutan 
(PMPH) di Pusdikbang SDM Ma-
diun (16/6).

Dikatakan,  bahwa  bidang 
perencanaan sangat penting. 
Karena kalau perencanaan salah 
pekerjaan tak akan benar. Tapi 
kalau perencanaan sudah benar 
maka minimal sudah menyumbang 
50 % keberhasilan pekerjaan su-
dah ada di tangan. 

“ Perencanaan adalah bidang 
yang menentukan keberhasilan 
perusahaan,” tegasnya dalam 

acara yang juga dihadiri Kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional 
Jatim, Andi Purwadi, Karo Renc 
Perencanaan Monitoring dan 
Evalusai SDH Direksi Perum Per-
hutani, para Administratur Rayon 
II, KSPH II Madiun dan segenap 
undangan jajaran terkait.

Untuk itu kepada para siswa 
PMPH tersebut sebagai calon 
perencana handal di bidang ke-
hutananan dapat memanfaatkan 
waktu dan belajar dengan sung-
guh-sungguh selama pendidikan.

Lulusan PMPH yang kelulu-
sannya disetarakan dengan lulus 
D1 Kehutanan tersebut dikatakan 
Dirut para lulusan PMPH akan di-
prioritaskan dalam hal penentuan 
jenjang karir. Seperti tiga lulusan 
terbaik PMPH angkatan pertama 
2015 tersebut nantinya akan 
langsung dipromosikan menjadi 
KRPH.

“ Karena sekarang kita bu-
tuh KRPH ataupun Asper yang 
memahami perencanaan hutan. 
Nanti saudara-saudara yang akan 
menempati posisi itu,” ujar Mus-
toha bahwasannya peluang karir 
bidang Perencanaan Hutan seka-
rang ini tidak hanya terbatas pada 

Biro Renbang SDH dan Perusa-
haan. Melalui penjenjangan sangat 
dimunkinkan para lulusan PMPH 
nantinya bisa menemapati jabatan 
strategis seperti Administratur.  

Untuk itu kembali ia menegas-
kan dan meminta kepada segenap 
siswa untuk tidak menyia-nyiakan 
kesempatan dalam mengikuti pen-
didikan tersebut dan menekankan 
juga harus dibarengi ibadah yang 
rajin.

“ Perhutani adalah dapur dan 
masa depan saudara, maka jaga-
lah Perhutani dengan baik. Jadilah 
pejabat yang banyak memberikan 
manfaat pada perusahaan sehing-
ga in shaa Allah perusahaan akan 
memberikan manfaat yang jauh 
lebih banyak,” tegas Mustoha.

Ia berpesan kepasa siswa agar 
bekerja di hutan bisa bersikap baik 

PUSDIKBANG SDM PERHUTANI

Untuk mempersiapkan tenaga bi-
dang perencanaan hutan yang me-
milkiki komptensi dalam kegiatan 
perencanaan hutan, Pusdikbang 
SDM Perhutani membuka Pendidi-
kan Menengah Perencanaan Hu-
tan (PMPH) di Madiun. Pendidikan 
yang dirancang secara khusus dan 
kali pertama diselenggarakan terse-
but sebagai upaya kaderisasi SDH 
Rumpun kelola SDH, khususnya di 
bidang perencanaan.

PMPH, Inovasi Baru Perhutani
Bidang Perencanaan Hutan

Siswa PMPH mengi-
kuti pelatihan kesa-
maptaan.

LAPORAN UTAMA
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LAPORAN UTAMA
dengan alam. Karena kalau dengan bersi-
kap tidak adil terhadap alam, alam pun bisa 
marah yakni dengan terjadinya bencana 
alam. Karena hutan, gunung dan tumbuh-
tumbuhan adalah juga mahluk Tuhan yang 
memiliki tata cara sendiri yang tidak ketahui 
manusia.

PMPH sebagai inovasi baru bidang  
perencanaan hutan selama pendidikan 
siswa menerima materi Pendidikan Menen-
gah Pengukuran dan Pemetaan (PMPP), 
Pendidikan Mengengah Penggambaran 
dan SIG-PDE (PMPG dan SIG-PDE) dan 
Kompetensi Bidang Perisalahan dan Peren-
canaan lainnya. 

PMPH angkatan pertama 2015 dii-
kuti sebanyak 45 peserta terdiri dari 43 lu-
lusan SLTA, D3 dan S1 masing-masing satu 
orang. Para siswa tersebut 25 orang meru-
pakan Mandor RKP, 4 orng anggpta Polhut-
mob, 3 orang Mandor Polter dan 13 lainnya 
merupakan para Staf. Yakni Staf Pelaksana, 
Staf Tekni, Staf Lingkungan, Staf Perenca-
naan dan Staf Data dan Informasi. 

S.Widhi
Dirut Perhutani didampingi Kadivre Jatim usai membuka Pendidikan Menengah Peren-

canaan Hutan (PMPH) memberikan ucapan selamat  kepada para siswa.

SELEKSI masuk menjadi siswa Pen-
didikan Merengah Perencanaan Hutan 
(PMPH) Pusdikbang SDM Perhutani 
cukup ketat. Calon siswa setidaknya me-
miliki prestasi yang baik selama dua tahun 
terakhir  dalam bidang tugasnya. Selain itu 
juga harus lolos tes kesehatan, psikotes, 

kesamamptaan dan wawancara.
“ Selain sehat rohani dan jasmani, 

mereka harus lulus dari Tim Perimbangan 
Pegawaian dan minimal status sebagai 
Pekerja Pelaksana,” kata Kapusdikbang 
SDM Perhutani, Ir Lucy Merdiana di sela 
acara pembukaan Pendidikan Merengah 
Perencanaan Hutan (PMHP) di Madiun 
(16/6).

Dikatakan, program 
PMPH yang merupakan 
inovasi baru Perhutani 
dalam upaya kaderisasi 
SDM bidang Perencanaan 
Hutan tersebut dilatarbe-
lakangi masih kurangnya 
tenaga profesional bidang 
Perencanaan Hutan di 
Perhutani. Melalui PMPH 
yang menjadi program 
Pusdikbang SDM Per-
hutani 2015 dikatakan 
Nana diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan 
tenaga ahli yang memiliki 
kompetensi di bidang 
perencanaan hutan di 
Perhutani.

“ Tujuan diklat PMPH 
ini sebenarnya untuk 
mempersiapkan sumber 
daya manusia (SDM) 
yang memiliki kompe-
tensi. Yakni diantaranya 
memiliki kompetensi dasar 
dalam melaksanakan keg-

iatan perencanaan hutan, inventasisasi 
hutan dan penyusunan RPKH,” jelas Nana 

selain mereka juga dituntut untuk bisa 
menguasai untuk membuat dan membaca 
peta serta mampu menggunakan kompas 
dan GPD dengan baik.

Peserta diklat PMPH yang sudah mu-
lai mengikuti pendidikan sejak 8 Mei 2015 
dan akan berakhir pada Pebruari 2016 itu 
dalam pembelajaran dikatakan Nana lebih 
mengedepankan pendidikan di lapangan, 
yakni dengan perbandingan 1 : 3.

“ Prosentasenya kita aplikasikan lebih 
banyak di lapangan, teori 528 jam pelaja-
ran dan praktiknya 1.275 jam pelajaran. 
Sedang metode pebelajaran yang kita 
terapkan meliputi ceramah atau diskusi, 
penugasan dan praktek lapangan,” jelas-
nya.

Sementara tim pengajar selain dari 
tenaga pengajar profesional dari Pus-
dikbang SDM Perhutani sendiri juga 
didatangkan dari kantor pusat, Perhutani 
Divre Jateng dan dari instansi terkait.

Peserta diklat PMPH angkatan per-
tama 2015 sebanyak 45 berasal dari 
Perhutani Divre Jateng dan Divre Jatim 
masing-masing 14 orang dan dari Divre 
Janten 17 orang. Selaku penanggungja-
wab diklat PMPH Angkatan I 2015 Nana 
berharap dapat berjalan sesuai rencana 
yang nantinya akan menadi tolok ukur 
untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. 
Dan lulusan PMPH diharapkan mampu 
mendukung dan melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab sesuai visi dan misi Perum 
Perhutani.  

S. Widhi  

Materi Pembelajaran Lebih Banyak Di Lapangan

Kapala Pusat Pendidikan dan Pengembangan (Pusdik-
bang) SDM Perhutani, Ir Lucy Merdiana.
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GUNA membantu masyarakat saat 
Ramadhan dan jelang Idul Fitri 1436 H 
Perum Perhutani bersama Kementerian 
BUMN menggelar pasar murah untuk mem-
peroleh sembako dengan harga yang san-
gat terjangkau. Pasar Murah yang dikemas 
dengan tajuk ‘Sinergi BUMN Membangun 
Negeri’ merupakan prakarsa Kementerian 
BUMN yang didukung oleh beberapa BUMN 
untuk membantu masyarakat kurang mam-
pu mendapatkan sembako murah.

Di Perum Perhutani, kegiatan tersebut 
diselenggarakan secara serentak (4/7) di 
tiga divisi, Perum Perhutani Divisi Regional 
Jateng, Perum Perhutani Divisi Regional 
Jatim dan Perum Perhutani Divisi Regional  
Jawa Barat dan Banten. Pelaksanaan keg-
iatan pasar murah tersebut dikoordinir dan 
dipantau langsung oleh masing-masing 
Kepala Divisi. 

Di Divisi Regional Jatim, kegiatan yang 
dilaksanakan di Sesa Pinggir, Kecamatan 
Lengkong Kabupaten Nganjuk dihadiri lang-
sung oleh Direktur Utama Perum Perhutani, 
Mustoha Iskandar.

Direktur Utama Perhutani, Mustoha Is-
kandar, didampingi Kepala Divisi Regional 
Jatim, Andi Purwadi, hadir ditengah kerumu-
nan warga. Mustoha membuka acara seka-
ligus menyerahkan paket sembako kepada 
4 orang pembeli. Dalam acara yang digelar 
di wilayah Divisi Regional Jawa Timur terse-
but, Perhutani menyediakan 1.500 paket 
sembako yang dijual setengah harga.

Mustoha mengungkapkan bahwa pasar 
murah ramadan Perhutani khusus diadakan 
di desa-desa hutan yang aksesnya kurang 
bagus dan sebagian besar mereka bekerja 
di hutan.

“ Diharapkan pasar murah dengan harga 
paket setengah harga pasar ini membantu 
masyarakat yang ada di desa-desa hutan 
untuk menikmati lebaran. Kemudian men-
dorong masyarakat mencintai dan menjaga 
kelestarian hutan,” jelas Mustoha seperti 
dikutip. 

Dijelaskan Corporate Secretary Perum 
Perhutani, John Novarly pasar murah Ra-
madan Perhutani di wilayah Divisi Regional 
Jawa Timur di gelar di tiga lokasi, yakni KPH 
Ngawi di BKPH Sonde, di Desa Bangunrejo 
Lor, Kec. Pitu Kab. Ngawi, KPH Jombang di 
BKPH Munung, Desa Pinggir, Kec. Leng-
kong Kab. Nganjuk dan KPH Blitar BKPH 
Rejotangan di Desa Plandirejo, Kec. Bakung 
Kab. Blitar.

Sementara di Jawa Tengah digelar 
di KPH Telawa, BKPH Krobokan Desa 
Ngaren, Kec. Juwangi, Boyolali, KPH Blora 
di Desa Sambirejo, Kec Japah Blora, BKPH 
Nglawungan dan di KPH Pekalongan Timur 
di Desa Tenogo, Kec Paninggaran Pe-
kalongan, BKPH Paninggaran. Sedang di 
Jawa Barat digelar di KPH Banten, Desa Ci-
baliung, Kec. Cibaliung, Pandeglang, BKPH 
Cikeusik, KPH Garut (Desa Wangunjaya, 
Kec. Banjarwangi, Garut, BKPH Cikajang 
dan KPH Tasikmalaya di Desa Kubangsari, 

Kec. Cikalong Tasikmalaya, BKPH Cikato-
mas. 

Program yang merupakan salah satu 
wujud sinergi dan kontribusi BUMN dalam 
memberikan solusi langsung kepada ma-
syarakat kurang mampu, momentum Rama-
dan dinilai menjadi saat yang tepat di mana 
pada bulan yang penuh berkah ini sangat 
dianjurkan untuk lebih banyak berbagi.

S.Widhi

Berikut adalah kegiatan pasar murah 
atau bazaar yang digelar dan dilaporkan 
dari berbagai daerah.

Pasar Murah untuk Masyarakat Desa Hutan
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KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar bagikan 

sembako untuk masyarakat pinggiran hutan yang mengambil tem-
pat di Pos Keamanan Hutan petak 122 RPH Sumberkepuh BKPH 
Munung. 

Mustoha Iskandar yang didampingi sekretaris Perusahaan, Ke-
pala Divisi Regional Jawa Timur dan Administratur KPH Jombang 
berpesan kepada masyarakat pinggiran hutan untuk saling perduli 
dan timbal balik.

 “ Kalau Perhutani sudah perduli kepada masyarakat diharapkan 
masyarakat pun juga harus perduli terhadap kondisi hutan di seki-
tarnya dalam pengelolaan Perhutani,” pintanya.

Kom.Jbg/Arief Bidj’

KPH BLITAR DIVRE JATIM 
Untuk mengurangi beban pengeluaran saat Ramadhan dan 

menjelang Hari Raya IdulFitri KPH Blitar menggelar pasar murah di 
Balai Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar (4/7). 
Sebanyak 500 kupon dibagikan untuk mendapatkan paket sembako 
harga murah didistribusikan kepada masyarakat Desa Plandirejo 
dan sekitarnya di wilayah Kecamatan Bakung. 

Adm/KKPH Blitar, Haris Suseno disela-sela secara simbplis 

memberikan pelayanan penjualan paket sembako murah kepada 
masyarakat. Haris Suseno menyampaikan bahwa pasar murah 
tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengurangi 
beban pengeluaran saat Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul 
Fitri.

Adapun paket sembako yang diberikan berisi 2 liter minyak 
goreng, 1 kg gula pasir, 5 kg beras kualitas bagus dan 8 bungkus 
Mie instan. Satu paket dari harga normal Rp100.000 dijual ke ma-

syarakat seharga Rp 50.000. 
Kom.Bltr/Romi Yulianto

KPH BLORA DIVRE JATENG
Kegiatan pasar murah di Perum Perhutani KPH 

Blora dilaksanakan di Balai Desa Sumberjo Keca-
matan Japah Kabupaten Blora wilayah pangkuan 
LMDH Wono Lestari.

Kegiatan pasar murah Ramadhan 1436 H yang 
diadakan oleh Kementrian Badan Usaha Milik Neg-
ara bekerja sama dengan Perum Perhutani terebut 
dihadiri Administratur/KKPH Blora, Joko Sunarto 
S.Hut berserta jajarannya dan segenap Muspika 
Kecamatan Japah serta melibatkan semua ang-
gota LMDH Wono Lestari dan Pramuka Saka Wana 
Bhakti guna menunjang kelancaran pelaksanaan 
kegiatan pasar murah tersebut.

Masyarakat Desa Sumberjo sangat antusias 
dan berbondong bondong mendatangi Pasar  

Murah tersebut yang dirasa sangat membatu sekali meringankan 
beban dalam membeli kebutuhan pokok. Mengingat saat menjelang 
Hari Raya Idul Fitri 1436 H harga harga kebutuhan pokok dirasa 
sangat mahal, sehingga dengan adanya pasar murah tersebut 
sangat membantu. Harga satu paket sembako dari nilai Rp 100.000 
dijual ke masyarakat hanya sebesar Rp 50.000 per satu paketnya.

Dari 500 paket sembako yang disediakan oleh panitia dalam 
waktu yang tidak lama sudah habis terjual semua dibeli oleh ma-
syarakat.

Kom.Blr/Teguh

KPH TELAWA DIVRE JATENG
Sekitar 700 Kepala Keluarga (KK) warga sekitar hutan dari 

empat perdukuhan memadati pasar murah ramadhan 1436 H di 
Desa Ngaren, Kec. Juwangi, Kab. Boyolal yang diselenggarakan 
di Perum Perhutani KPH Telawa. Mereka rata-rata bekerja di hutan 
di wilayah BKPH Krobokan, BKPH Kedungcumpleng dan BKPH 
Guwo. Adanya pasar murah tersebut dirasakan sangat bermanfaat 
oleh masyarakat yang sebagian besar  dari mereka adalah para 
penggarap lahan hutan.

Pasar murah yang digelar bersama Kementriun BUMN itu di-
buka dan dilakukan penyerahan secara simbolis paket sembako 
oleh Adm/KKPH Telawa, Denny Raffidin A Hut MM kepada salah 
satu pembeli.

Denny menyatakan bahwa Perhutani menyelenggarakan pasar 
murah di desa-desa hutan yang aksenya kurang bagus dan seba-
gian dari mereka bekerja di hutan.

“Kegiatan pasar murah ini paling tidak dapat meringankan beban 
kebutuhan sembako warga yang saat ini harga-harga merangkak 
naik menjelang Idul Fitri. Harga satu paket bersisi beras 5 kg, 1 liter 
minyak goreng, 1 kg gula, 1 pak teh, 1 kg tepung terigu dengan harga 
normal Rp 100 ribu kita dijual seharga Rp 50 ribu,” kata Denny yang 
menyediakan 500 paket sembako dalam pasar murah tersebut. 

Kom.Tlw/Sulastri
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Pasar Murah Ramadhan Meringankan MDH

KPH BANTEN DIVRE JANTEN
Di Jawa Barat, Pasar Murah Ramadhan 1436 H diselenggaran di 

tiga KPH, yakni KPH Banten, KPH Tasikmalaya dan KPH Garut yang 
digelar pada 5/7/2015. 

Di KPH Banten, pasar murah dilaksanakan diselenggarakan di 
Desa Cibaliung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Banten.

Paket sembako murah diserahkan secara simbolis oleh Kepala 
Divisi Regional Jawa Barat dan Banten, Ellan Barlian, kepada tiga 
warga Desa Cibaliung.

Pada kesempatan itu, Ellan Barlian seperti dikutip dari rri.co.id 
mengatakan, Pasar Murah Ramadhan serentak BUMN, khususnya 
Perhutani, sengaja diadakan di desa hutan, seperti Desa Cibaliung 
tersebut yang aksesnya kurang bagus dan sebagian besar ma-
syarakatnya memang bekerja di hutan. 

Sembako sebanyak 500 paket yang disediakan dan dijual seten-
gah harga atau dari harga normal Rp 100 ribu dijual Rp 50 ribu habis 
terjual dalam waktu singkat. 

Dua lokasi Pasar Murah Ramadhan 1436 H Jabar dan Banten 

lainnya digelar di Desa Kubangsari, Kabupaten Tasikmalaya dan 
Desa Wangunjaya, Kabupaten Garut. * SW

FOTO : IST/RRI.CO.ID

Hari Raya Idul Fitri seperti ini, dikatakan sebagai momen yang 
tepat untuk berbagi dimana masyarakat memang sedang sa ngat 
membutuhkan.

“ Paling tidak dengan adanya penjualan paket murah sep-
erti ini akan meringankan masyarakat khususnya yang tinggal di 
sekitar kawasan hutan,” jelas Taufik.

Sementara dengan diadakannya Pasar Murah Ramadhan 
di wilayahnya, Lurah Tenogo, Agus Susilo mengatakan sebagai 
hal yang sangat bagus. Terutama untuk semakin memperkokoh 
dalam membangun kemitraan, baik di hutan hutan produksi 
maupun hutan lindung.

“ Karena dengan kegiatan semacam ini penyadap dengan 
Perhutani jadi lebih akrab,” katanya dimama dari 500 KK warga-
nya separo lebih berprofesi sebagai penyadap.

Seperti di wilayah-wilayah lain, kegiatan Pasar Murah Ra-
madhan di KPH Pekalongan Timur juga menyediakan 500 paket 
sembako. Ditambahkan KSS PHBM dan Binling, Mudro Wiharjo 
tiap paket sembako tersebut berisi tujuh jenis kebutuhan pokok 
dan semua produk berkualitas. 

Paket yang dinanti masyarakat sejak pagi dan dijual sete-
ngah dari harga normal atau hanya Rp 50 ribu saja itu habis 
dalam sekejab dibeli masyarakat yang membutuhkan.

S.Widhi
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Sementara di Jawa Tengah pasar murah bersama  Kementerian 

BUMN dengan Perhutani digelar di KPH Telawa, BKPH Krobokan 
Desa Ngaren, Kec. Juwangi, Boyolali, KPH Blora di Desa Sambirejo, 
Kec. Japah Blora, BKPH Nglawungan dan di KPH Pekalongan Timur  
BKPH Paninggaran Desa Tenogo, Kec. Paninggaran Kabupaten Pe-
kalongan.

“ Ini juga sebagai sebuah bentuk penghargaan kami kepada 
teman-teman penyadap getah pinus. Khususnya di RPH Paning-
garan ini yang sudah bisa memberikan kontribusi sampai di atas 
60 persen. Sebagai bentuk apresiasi perusahaan pasar murah kita 
selenggarakan di sini,” kata Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad 
Taufik kepada sejumlah wartawan usai membuka dan melakukan 
penjualan perdana secara simbolis paket sembako kepada salah 
satu pengunjung. Tampak mendampinginya Wakil Adm/KSKPH Pe-
kalongan Timur Rahmat Wijaya, Asper BKPH Paninggaran Kusino 
dan Lurah Desa Tenogo.

Dikatakan Taufik, penyelenggaraan Pasar Murah Ramadahan 
1436 H di Perhutani sengaja diadakan di desa-desa hutan yang ak-
sesnya kurang bagus dan sebagian besar mereka memang bermata 
pencarian di hutan.

Bentuk pasar murah seperti itu dikatakan sangat bagus dan perlu 
terus ditindak lanjuti. Apalagi dalam bulan Ramadhan dan mendekati 

Adm/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik melakukan penjualan 
perdana secara simbolis paket sembako. 

Masyarakat Desa Tenogo dan sekitarnya berbondong-bondong 
menyerbu Pasar Murah Ramadhan yang digelar di tengah hutan.
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Sabar dan Kebersamaan 
Penting Dalam Kehidupan

KPH BANYUMAS TIMURDIVRE JATENG
Sementara Kepala Perum Perhutani Divisi regional Jateng, Ir 

SR Slamet Wibowo MM dalam kegiatan Pembinaan Karyawan di 
wilayah Rayon I dan II dan Tarwih Keliling di KPH Banyumas Timur 
dalam uraian pembinaannya antara lain mengatakan bahwa ada dua 
hal penting bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan.

“ Ada dua hal yang sangat penting dalam menjalani 
kehidupan sebagai umat muslim dalam berpuasa, yaitu 
sabar dan kebersamaan,” kata Kadivre Perhutani Jateng,  Ir 
SR Slamet Wibowo dalam kegiatan Pembinaan dan Tarwih 
Keliling yang mengambil tempat di halaman SMU Negeri I 
Purwokerto itu pada 25/6/2015.

Karena sabar itu penting bagi kebaikan manusia itu 
sendiri, sebagaimana disebutkan pada salah satu ayat 
dalam Al Qur’an, Surah Al Baqarah. Bahwa orang yang 
sabar akan dicintai oleh Allah.

Dalam kehidupan, kebersamaan juga sangat penting. 
Dikatakan dengan kebersamaan apa pun yang kita dam-
bakan jelas akan terwujud. 

“ Dengan berjalan diatas kebersamaam  in shaa Allah 
akan tercapai dengan apa yang kita kerjakan. Dan tanpa 
ada nya kebersamaan mustahil apa yang didambakan di 
dunia ini bisa tercapai,” jelasnya. 

 Untuk itu kepada segenap jajarannya Kadivre meminta 
agar kesabaran dan kebersamaan senantiasa terus menjadi 
pegangan dalam kehidupan dan bekerja. Terutama untuk 
membangkitkan citra perusahaan sebagai pemimpin harus 
bisa memberi keteladanan dengan menciptakan iklim kerja yang 

sehat dan kondusif dan dalam situasi kebersamaan.
Dalam rangkain acara tersebut yang sebelumnya dilakukan pe-

nyambutan oleh Adm/KPH Banyumas Timu, Ir Wawan Tri Wibowo  
juga diserahkan santunan kepada 10 anak Yatim Piatu dari Panti 
Asuhan Darul Hadlonah masing-masing sebesar Rp 200 ribu. Se-
belumnya juga diberikan santunan dari Asuransi Jiwasraya kepada 
dua keluarga penyadap yang meningal dunia. Masing-masing ahi 
waris menerima sebesar Rp 5.200.000.

Sebelum acara buka puasa dan dilanjutkan sholat Maghrib, Isya’ 
dan Tarawih disampaikan   tausiyah yang disampaikan oleh KH. Drs. 
Akhmad Kifni dari Purwokerto. 

S.Widhi

LAPORAN KHUSUS

Tiga Jenis Do'a yang 
Dikalbulkan Allah 

DIVISI REGIONAL JATENG
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar, dalam 

rangkaian kegiatan pembinaan karyawan dan Tarawih Keliling di 
wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jateng meminta agar se-
lama bulan puasa lebih banyak memohon doa kepada Allah SWT. 

“ Karena didalam bulan puasa kita dianjurkan banyak berdo’a 
yang in shaa Allah do’anya makbul,” katanya diantara pesan yang 
disampaikan kepada segenap undangan karyawan jajaran Perum 
Perhutani Divre Jateng di Gedung Rimba Graha (2/7).   

Karena, lanjut Mustoha,  puasa ini adalah salah satu dari tiga 
do’a yang dikabulkan oleh Allah SWT. Yakni do’a orang yang berpu-
sa, pada saat ia berbuka dia berdoa maka doanya akan dikabulkan 
oleh Allah. Kedua adalah do’anya pemimpin yang adil, dan ketiga 
do’anya dari orang teraniaya.

Dikatakan bahwa puasa hanya diperintahkan kepada orang-
orang yang bertaqwa/beriman tujuannya agar kita menjadi orang 
yang bertaqwa. Namun proses, untuk menuju ke arah itu, dari orang 
yang beriman menjadi orang yang bertaqwa dikatakan Mustoha 
tidak gampang. Merubah perilaku itu tidak gampang. Maka untuk 
itu agar kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di bulan Ramadhan 
Mustoha meminta agar terus dipertahankan.

Pada kesempatan itu Dirut juga menyampaikan bahwa selama 
bulan Ramadhan Perum Perhutani bekerjasama dengan Metro TV 
melakukan Kultwitt Bersama Direktur Perum Perhutani di Metro 
TV. Kultwitt atau dakwah lewat twitter tersebut dikatakan Mustoha 
semata untuk corporate image Perhutani yang selama ini terkesan 
sering dilakukan secara glamour. 

“ Itu untuk men-change image di masyarakat,” katanya.
Dakwah  lewat  twitter dapat diikuti lewat Follow 

@metrotvfollow@mus tohainskandar yang disiarkan setiap hari pu-
kul 17.30 di stasiun Metro TV  setiap menjelang buka puasa.

Dalam kesempatan itu Dirut Perhutani Mustoha Iskandar di 
dampingi Kepala Perhutani Divisi Regional Jateng, Ir SR Slamet 
Wibowo sebelum melakukan buka bersama juga menyerahkan ban-
tuan untuk Yayasan Jati Sejahtera. Sementara tausiah dalam acara 
itu disampaikan oleh Ustadz Badrus Zaman. 

S.Widhi

Dirut Perhutani didampingi Kadivre Jateng menyerahkan ban-
tuan untuk Yayasan Jati Sejahtera.

Ibu Endang Kusuma Dewi Slamet Wibowo menyerahkan ban-
tuan untuk anak Yatim Piatu dari Panti Asuhan Darul Hadlonah.
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LAPORAN KHUSUS

Pernik-Pernik
Ramadahan

BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Kepala Biro Produksi Divre Jateng, Ir 

Dwi Witjahjono melakukan pembinaan dan 

buka bersama dengan 200 penyadap ge-
tah pinus dan karyawan Perhutani di Desa 
Ujung Barang Kecamatan Majenang (27/6). 

Dalam arahannya sebelum berbuka Pak 
Yoyok, panggilan akrabnya, mengatakan 
bahwa produksi getah pinus harus ditingkat-
kan dan harus dijaga mutunya. 

“ Sebab kalau produksi banyak shar-
ing juga banyak, Getah loba sharingna ugi 
loba,”  katanya dan menegaskan dengan 
bahasa Sunda.

Sementara pada kesempatan itu Adm/
KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan MM  
juga menegaskan bahwa masyarakat dapat 
memanfaatkan hutan tetapi tidak merusak 
fungsi hutan. Ia juga mengingatkan bahwa 
dalam memasuki bulan kering masyarakat 
diminta turut waspada, turut mengatisipasi 
kemungkinan terjadinya kebakaran hutan 
dengan membuat ilaran.

Pada kesempatan itu Perhutani juga 

memberikan bantuan karpet sepanjang 105 
M dan santunan kepada ahli wari penyadap 
yang meninggal dunia dari BKPH Wanareja 
sebesar Rp 5.200.000. 

Kom Byb/Muj

KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Jatirogo bersama 

DIVISI REGIONAL JATENG
Memasuki hari Keduapuluh bulan Ra-

madan, Selasa (7/7) jajaran Badan Amalan 
Islam (BAI) Jawa Tengah melaksanakan 
kegiatan tarawih keliling (Tarling) di Gedung 
Rimba Graha Perum Perhutani Divisi Re-
gional Jawa Tengah, Jl. Pahlawan No. 15-17 
Semarang. Kegiatan sholat Isya dan tarawih 
berjamaah tersebut diikuti para jamaah dari 
masyarakat kota Semarang, karyawan-kary-
awati Kantor Perum Perhutani Divisi Re-
gipnal Jateng, Kepala Biro Lingkup Perum 
Perhutani Divre Jateng dan Kepala UPTD 
serta jajaran Kepala SKPD Provinsi Jawa 
Tengah.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Re-

gional Perum Perhutani Jawa Tengah, Ir SR 
Slamet Wibowo yang diwakili oleh Kepala 
Biro Keuangan Drs. Yulistiyo Ananta S, M.Si 
menyampaikan bahwa kegiatan tarawih 
keliling bersama selain untuk menjalin 
ukhuwah islamiah juga merupakan wujud 
ketaatan menjalankan ibadah Ramadan. 

Di bulan yang spesial ini, lanjutnya, ber-
bagai amalan positif akan diberikan pahala 
berlipat ganda oleh Allah. 

“ Ukhuwah yang terjalin melalui kegiatan 
tarawih keliling, juga merupakan wujud 
komitmen dalam menciptakan kekompakan, 
keguyuban dalam membangun Provinsi 
Jawa Tengah. Di mana dengan guyub 
rukun, berbagai permasalahan yang ada 

di Provinsi Jawa Tengah semakin mudah 
terselesaikan,”  katanya.

Sementara, Drs. H. M. Anzwar, M.Si 
dalam tausiahnya menyampaikan, bulan 
Ramadan menurut Rasulullah Muhammad 
SAW dibagi menjadi tiga bagian. Yakni, 
pada 10 hari pertama adalah rahmat, di 
mana banyak sekali rahmat yang diturunkan 
Allah kepada manusia. 

“ Oleh karenanya, perbanyak berdoa 
dan beribadah kepada Allah agar setiap hari 
kita berada di dalam rahmat-Nya,” ungkap 
Anzwar.

Kemudian 10 hari kedua adalah maghfi-
rah, di mana dosa-dosa akan diampuni oleh 
Allah bila hambanya bertaubat. Oleh kare-
nanya untuk selalu memperbanyak sholat 
malam, berdoa, dzikir, serta bermuhasabah 
diri atau bertaubat nasuha.

 “Terakhir, di sepuluh hari ketiga adalah 
penghindaran diri dari siksa api neraka atau 
pada sepuluh hari akhir inilah, manusia 
diberi kesempatan untuk mensucikan diri 
dan memperbanyak doa agar senantiasa 
dihindarkan dari api neraka,” tekan Ustad 
yang juga pegawai Kementrian Agama 
Wilayah Jawa Tengah tersebut.

Yang terjadi, amalan bulan Ramadan 
diibaratkannya bagai pertandingan dengan 
tiga babak yakni penyisihan, semifinal, dan 
final. Untuk itu, Anzwar, mengajak seluruh 
jamaah yang hadir untuk meningkatkan 
amalan dan tidak menyia-nyiakan bulan 
Ramadhan.

“ Mari isi Ramadan dengan amalan 
wajib maupun sunah terus-menerus dan 
istiqomah hingga kemudian kita menjadi pe-
menang dan masuk dalam golongan orang 
bertaqwa pada Idul Fitri,” tutup Anzwar  
mengakhiri tausiahnya. 

Kom.Div Jateng/Ayik

Perbanyak Doa Agar Kita Berada Dalam Rahmat-Nya

Kepala Biro Keuangan Drs. Yulistiyo Ananta S, M.Si menyampaikan sambutan Kadivre 
Perhutani Jateng.
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Karo Perlindungan Hutan Divre Jatim, Ir. 
Susilo Budi Wacono dan LO Divre Jatim, 
AKBP Ryan Suharyadi SH M.Hum men-
gadakan pembinaan keamanan hutan dan 
sahur bersama  di Poskodal KPH Jatirogo 
(25/6/). 

Pembinaan untuk pembekalan dan pem-
bentukan standar pengamanan dan per-
lindungan hutan, serta untuk meningkatkan 
kinerja kerja KRPH, Polhuter dan Polmob 
agar bisa bekerja secara profesional. 

Lession Officer (LO) Perhutani Divre 
Jatim, AKBP Ryan Suharyadi SH M.Hum 
dalam arahannya menyampaikan bahwa 
untuk menjadikan Perhutani yang exallent, 
karyawan harus lebih mengutamakan ke-
pentingan dinas, rela berkorban dan tidak 
mengharapkan imbalan, pujian ataupun 
penghargaan.

Sementara Adm/KKPH Jatirogo, Ach-
mad Basuki S Hut MM juga menyampaikan, 
bahwa sebagai ujung tombak, petugas ke-
amanan hutan harus mempunyai semangat 
tinggi dan bisa membangun  sienergitas ber-
sama  masyarakat, Muspika dan stekholder 
dalam  menjaga stabilitas keamanan hutan 
diwilayahnya.  Kom.Jtrg/

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Jajaran manajemen Perum Perhutani 

KPH Kediri menggelar buka bersama 30 
anak yatim piatu masyarakat sekitar hutan 
Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek 

di kantor Asper BKPH Kampak (2/7). Buka 
bersama anak Yatim Piatu tersebut meru-
pakan rangkaian kegiatan Adm KPH KPH 
Kediri dan jajarannya yang juga dihadiri 
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Treng-
galek, Agus Cahyono dan pengurus LMDH 
BKPH Kampak.

Adm/KKPH Kediri, Maman Rosman-
tika dalam sambutanya mengatakan bahwa 
Perum Perhutani BUMN yang bergerak di 
bidang kehutanan sangat memerlukan du-
kungan banyak stakeholder. Apapun yang 
terjadi hutan tidak lepas dari masyarakat 
sekitar. Untuk Maman meminta untuk  ber-
sama-sama membangunn hutan agar men-
jadi hutan yang lestari yang muaranya juga 
untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Seperti menyantuni anak-anak Yatim Pi-
atu dan orang-orang yang sangat memerlu-

kan merupakan salah satu wujud kepedulian 
Perhutani. Harapannya kedepan karyawan/
wati perhutani menyisihkan rizkinya untuk 
memikirkan yatim piatu terutama yang ber-
domisili di sekitar hutan agar pekerjaan kita 
selalu diberkahi kedepannya. 

Kom.kdr/Jufri

KPH MOJOKERTO DIVRE JATIM
Perhutani KPH Mojokerto gandeng 

Indosat area Mojokerto ikut memeriahkan 
bulan suci Ramadhan. Puluhan karyawan, 
Pramuka Saka Wanabakti dan Duta IM3 
melakukan pembagian takjil gratis di pusat 
keramaian jalan Benteng Pancasila Mo-
kokerto (5/7). Kegiatan tersebut kali kedua  
dilakukan Perhutani Mojokerto kolaborasi 
dengan para pihak selama Ramadhan ini.

Ratusan paket takjil dibagikan kepada 
pengendara motor, penumpang kendaraan 
umum, juga pejalan kaki yang kebetulan 
melintas beberapa saat sebelum tiba beduk 
berbuka puasa. Paket berbuka dibagi lang-
sung sejumlah karyawan Indosat.

Selain kegiatan tersebut, Perhutani juga 
mengagendakan kunjungan ke Panti Asu-

han, menggelar bazaar murah dan kunjun-
gan ke desa-desa hutan untuk membagikan 
paket sembako.  Kom.Mjkt/Eko

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid istri 

Alm. Gus Dur menyempatkan diri berbuka 
puasa bersama puluhan anak yatim dan 
kaum duafa yang ada di Kecamatan Ku-
toarjo (25/6). Kegitan yang dilaksanakan di 
Pendapa Rumah Dinas Wakil Bupati terse-
but merupakan kegitan rutin Shinta Nuriyah 
setiap Ramadan.

Pada kesempatan itu Shinta Nuriyah 
membagikan bingkisan makanan dan uang 
secara simbolis kepada 67 anak yatim dan 
kaum duafa. Hadir pada kesempatan itu Bu-
pati Mahsun Zain, tokoh masyarakat, jajaran 
Muspida Purworejo, Muspika Kutoarjo dan 
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan

Shinta Nuriyah mengatakan, Ramadan 
merupakan momentum yang tepat untuk 
melatih diri dari godaan setan. Melalui pua-
sa umat Islam dilatih kesabarannya dalam 
menghadapi kehidupan.

Acara buka bersama anak yatim ini 
diharapkan mampu menumbuhkan sikap 
empati dan kasih sayang terhadap kaum 
miskin. Kom.Kds/Agus

KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Pada sepuluh malam terakhir di Bu-

lan Suci Ramadhan atau asyru lawaakir 
Pramuka saka Wanabakti Perhutani Bojo-
negoro memanfaatkan waktu tersebut untuk 
beribadah lebih tekun dengan mengelar sa-
fari Ramadhan dan bagi takjil gratis di depan 
Kantor Perhutani Bojonegoro, (8/7).

Pinsaka Wanabakti Bojonegoro, Er-
win dalam sambutannya menyampaikan 
bahwa pada sepuluh malam terakhir Bulan 
Ramadhan terutama malam-malam ganjil 
manfaatkanlah untuk sholat malam (qi-
yamullail), datanglahke masjid untuk I’tikaf 
dengan harapan bisa mendapatkan berkah 
lailatul qodar.

Sementara itu Kasi PSDH, Agus Rus-
wanda di dampingi Kaur Humas, Markum 
memimpin langsung pelaksanaan pemba-
gian ta’jil yang dibagikan kepada warga yang 
melintas di depan kantor Perhutani Bojone-
goro saat menjelang waktuber buka puasa, 
Agus berharap dengan pembagian ta,jil ini 
dapat membantu warga untuk membatalkan 
puasa saat tiba waktu berbuka dengan di 
iringi kumandang adzan maghrib. 

Kom.Bjn/Rafik

KPH MADURA DIVRE JATIM
Pramuka Saka Wanabakti Kwarcab 

Pamekasan mengadan kegiatan Safari 
Ramadhan dan Hatmil Alqur'an bertempat 
di Musholla Nurul Huda Komplek Perhu-
tani KPH Madura (5/7). Kegiatan ini menjadi 
kegiatan rutin Pramuka Saka Wanabakti 
Kwacab Pamekasan setiap Ramadhan.

Waka Administratur/KSKPH Madura, 
Adang Sukendar dan Danramil Kota 
Pamekasan yang mewakili Dandim 
Pamekasan,Kaur Humas KPH Madura turut 
hadir dlam acara dafari ramadhanyang dige-
lar Kwarcab Pamekasan tersebut.

Dalam tausiah yang disampaikan Ustad 
H.Muarif, S.Ag dikatakan sebagai umat 
beragama kita harus banyak bersukur atas 
nikmat yang diberikan Allah SWT.

Kita juga wajib bersyukur terhadap ling-
kungan. Karena hutan oleh Allah diberikan 
kepada manusia untuk dikelola dengan 
benar jadi manusia yang bertanggung jawab 
untuk menjaganya.  

Kom. Mdr/Makbul

LAPORAN KHUSUS
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SEPUTAR KPH

Pimpinan dan Segenap Karyawan-Karyawati
Perum Perhutani KPH Kendal

Mengucapkan :

Selamat
Idul fitri

1 Syawal 1436 H
Minal aidin wal Faidzin

Mohon maaf Lahir dan Bathin
Administratur/KKPH Kendal

Ir R Soenarto

Selamat 

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur

 mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Pekalongan Timur
Ir. Akhmad Taufik

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Gundih mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin, Maaf lahir dan batin

Administratur/KKPH Gundih
Ir. Gunawan Catur

1 Syawal 1436 Hijriah

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

Adm dan segenap karyawan Perum Perhutani
KPH Indramayu mengucapkan :

Minal 'aidiin wal faiziin

1 Syawal 1436 Hijriah

Adm/KKPH Indramayu
Ir. H Moch Syarief, SDA
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SERAP DAERAH

KPH SEMARANG DIVRE JATENG
Dalam rangka penyususunan Doku-

men kawasan bernilai konservasi tinggi 
(KBKT) atau High Consrvation Value Forest 
(HCVF) Perum Perhutani KPH Semarang 
menyelenggarakan kegiatan Konsultasi 
Publik (2/7). Kegiatan  berlangsung di aula 
kantor KPH Semarang dan diikuti segenap 

perwakilan dari Dinas Kehuta-
nanan, Undip, Dinas Pertanian 
dan Perkebunan lingkup KPH 
Semarang, Muspika wilayah 
Kecamatan sekitar hutan KPH 
Semarang, segenap LSM dan 
peserta dari KPH  Semarang.

Konsultasi publik tersebut 
dilakukan sebagai langkah 
awal untuk memperoleh ma-
sukan-masukan dari wilayah-
wilayah terkait dengan kegi-
atan dalam pengelolaan HCVF 
tersebut.

“ Karena yang ada di 
wilayah yang lebih tahu apa 
yang perlu dipertahankan dan 
dipelihara sehingga kawasan-
kawasan tersebut tetap seba-
gai kawasan yang bernilai kon-
servasi tinggi,” kata Plt. Adm/
KKPH Semarang, Ir Gunawan 
Sidik Pramono kepada seju-

mlah awak media usai membuka kegiatan 
konsultasi publik KBKT/HCVF tersebut.

Aktivitas pengelolaan KBKT/HCVF 
tersebut ditegaskan Gunawan harus mem-
pertahankan sifat-sifat yang mencirikan 
hutan tersebut. Untuk itu penting dilakukan 
konsultasi publik dengan pihak-pihak ter-

kait tersebut yang berhubungan langsung 
de ngan program konservasi untuk mem-
peroleh data valid sebelum akan dilakukan-
nya audit control wood pada bulan Septem-
ber 2015 nanti.

Pengelolaan KBKT tersebut ditegaskan 
Gunawan menjadi sangat penting berkaitan 
dengan pengelolaan hutan lestari seper-
ti yang dilakukan Perum Perhutani. Hal 
tersebut karena juga adanya tuntutan dari 
masyarakat, baik regional, nasional maupun 
internasional serta pihak-pihak lain yang 
berkepentingan yang menghendaki produk 
hutan yang dihasilkan Perhutani dari hutan 
yang dikelola secara lestari.  

“ Seperti pembeli atau buyer kayu Per-
hutani yang tergabung dalam FSC (Forest 
Stewardest Council) mereka menghendaki 
itu,” jelas Gunawan.

Sebagai langkah awal kegiatanKBKT/
HCVF, KPH Semarang melakukan kegiatan 
kawasan seluas 29.500 ha yang terbagi 
menjadi tiga kawasan. Yakni kawasan per-
lindungan 3.500 ha, kawasan produksi 
24.000 dan sisanya merupakan kawasan 
penggunaan lain.

Karena ini sifatnya penugasan dari Divisi 
Regional ditegaskan Gunawan manejeman 
KPH Semarang telah siap menghadapinya.

S.Widhi

Konsultasi Publik Hadapi Audit Control Wood

TAHUN 2015 ini control wood akan 
melkukan audit di tiga KPH,Surakarta, 
Blora dan Semarang. Untuk KPH Semarang 
seba gaimana dikatakan Ketua Poja PHL 
KPH Semarang, Kurnia Dwi Yuliawati S Hut 
telah mempersiapkannya. Yakni mulai dari 
penyusunan dokumen-dokumen, petunjuk-
petunjuk kerja maupun untuk persiapan-per-
siapan di lapangan. 

Dikatakan Nia, untuk menentukan inden-
tifikasi HCVF tersebut, pihaknya telah menga-
wali dengan survey bio diversity dengan 
menggali informasi pada lokasi-lokasi HCVF 
di semua kawasan hutan, baik kawasan 
perlindungan, kawasan produksi maupun 
kawasan penggunaan lain. Tujuannya untuk 
mengetahui apakah di dalam wilayah unit 
manajemen hutan KPH Semarang terdapat 
KBKT dan kemudian bagaimana untuk 
membangun strategi penge lolaannya.

Setidaknya ada 52 titik pengamatan dari 
luas total kelola wilayah KPH Semarang se-
luas 29.000 ha. 

“ Setiap tahun kita lakukan monitoring 
dan evaluasi (Monev) pada tempat yang 

sama apakah ha-
sil identifikasi itu 
sama dengan ta-
hun sebelumnya,” 
katanya. 

Dalam kegiatan 
identifikasi tersebut 
dikatakan Nia telah 
ditemukan bebe-
rapa jenis satwa 
endemik dan sum-
ber air yang untuk 
terus dimonitor 
dan dipertahankan 
atau ditingkatkan 
keberadaannya. 
Adapun satwa-sat-
wa endemik yang 
telah ditemukan 
antara lain Kijang, 
Trenggiling, Monyet ekor panjang, Merak 
dan Elang Ular Bido

“ Makanya setelah identifikasi kita susun 
RTL-nya untuk menjaga bahwa HCVF di 
KPH Semarang tetap ada bahkan mening-

kat,” ujar Nia.
 Jadi, lanjut Nia, intinya tujuan dilakukan 

HCVF ini untuk menunjukkan bahwa Perhu-
tani mengelola kawan hutan itu legal. Sesuai 
prosedur dan memperhatikan hak-hak ma-
syarakat adat dan lain-lain. S.Widhi

Kawasan HCVF
Akan Terus Dimonitor

Plt. Adm/KKPH Semarang, Ir Gunawan Sidik Pra-
mono.

Ketua Poja PHL KPH Semarang, Kurnia Dwi Yuliawati S Hut saat 
melakukan presntasi HCVF.
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Selamat Hari Raya

Idul Fitri

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Blora mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Administratur/KKPH Blora
Joko Sunarto, S Hut

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Kedu Selatan 

mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Kedu Selatan
Ir. Toni Suratno, MM

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin

1 Syawal 1436 Hijriah

1 Syawal 1436 Hijriah

Adm/KKPH Banyumas Timur
Wawan Triwibowo A Hut MP

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

Adm dan segenap karyawan Perhutani
KPH Tasikmalaya mengucapkan :

Minal 'aidiin wal faiziin

1 Syawal 1436 Hijriah
Kepada seluruh karyawan Perhutani

Taqaballahu minna wa minkum taqabal yaa kariim

Adm/KKPH Tasikmalaya
Ir. Henry Gunawan, M.Si

Selamat 

Idul Fitri

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pemalang mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Pemalang

Rukman Supriatna, S.Hut, MM

1 Syawal 1436 Hijriah

Adm/KKPH Probolinggo
R. Ratmanto Trimahono, S Hut MM
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Diamankan, Kayu Curian 
dan Belasan Motor 

KPH BLITAR DIVRE JATIM
Patroli Rutin yang dilaksanakan (23/6) Jajaran Polhutmob bers-

ama seluruh elemen dari KPH Blitar berhasil mengamankan barang 
bukti kejahatan hutan. Petugas berhasil mengamankan sebanyak 
56 batang kayu jati, 3 kayu akasia, 1 batang kayu gembelina dan 19 
sepeda motor yang dipakai kawanan pencuri.

Kronologis kejadian, tepatnya pada pukul 01.00 wib jajaran 
Polhutmob, beserta mandor saat melaksanakan patroli rutin, saat 
itu mendapat informasi dari masyarakat ada kawanan pencuri 
yang menyatroni hutan. Mendapat informasi itu petugas langsung 
melakukan penyanggongan dilokasi kawasan hutan yang diinforma-
dikan. Tepatnya pada pukul 02.00 wib diketahui ada 11 orang turun 
memasuki kawasan hutan menggunakan sepeda motor dengan 
membawa kayu Perhutani di RPH Ngrejo BKPH Rejotangan masuk 
Desa Tumpakoyot, Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.

Namun saat petugas akan melakukan penyergapan, tampaknya 
kawanan pencuri itu mengetahuinya sehingga mereka berhasil 
melarikan diri dan meninggalkan kayu curian dan sepeda motor 

Wakil Adm/KSKPH Blitar dan Kapolres Blitar dan jajaran di lokasi 
tempat kejadian perkara (TKP).

mereka.
Kayu curian dan sepeda motor berhasil diamankan esoknya oleh 

personil gabungan anggota dari Polres Blitar guna pengusutan lebih 
lanjut.

Dikesempatan terpisah Adm/KKPH Blitar, Haris Suseno menang-
gapi meningkatnya suhu gangguan keamanan hutan, terlebih dalam 
memasuki Hari Raya, ia berharap dan meminta kepada seluruh jaja-
ran keamanan untuk terus memperketat penjagaan dan patroli dan 
terus melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian. 

Kom.Bltr/Romi

Trobosan Baru
Tanaman Rumput Alvava

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Dosen Universitas Diponegoro ( UNDIP ) Semarang Bambang
WHeb senang terhadap program penanaman Rumput Alvava. 

Program ini dinilai suatu trobosan yang hebat. Pernyataan itu disam-
paikan Dosen Undip saat menghadiri pengecekan rumput Alvava di 
petak  46 b RPH Dukuhtengah BKPH Bumijawa ( 1/7 ).

“ Hutan potensinya sangat besar dalam rangka pengembangan 
rumput alvava, program ini sangat hebat,” ujar DosenUndip Bam-
bang WHeb di hadapan jajaran Perum Perhutani KPH Pekalongan 
Barat yang hadir.

Dikatakan Bambang Wheb produksi rumput alvava per hektar di 
RPH Dukuh Tengah BKPH Bumijawa KPH Pekalongan Barat 2 ton. 
Produksi rumput alvava dijual per kilo gram RP 5.000. Dengan hasil 
itu, petani pesanggem akan mendapatkan penghasilan tambahan. 
Petani menyambut gembira program ini.

Ditegaskannya penanaman rumput alvava ini harus dikembang-
kan. Program ini layak di duplikasi di wilayah lain. Bambang Wheb 
berharap RPH diwilayah KPH Pekalongan Barat mengikuti langkah         
RPH Dukuhtengah.

Dalam kesempatan yang sama petugas Puslitbang Cepu Aris 
Wibowo mengapresiasi langkah BKPH Bumijawa yang merintis rum-
put alvava. Dimana dalam pelaksanaannya nanti dapat bekerjasama 
dengan pihak lain. 

“ Saya menyambut baik apa yang di lakukan BKPH Bumijawa”, 
ucap Aris Wibowo. Sementara Administratur /KKPH Pekalongan 
Barat A. Fajar Agung Susetyo,S.Hut mengatakan bahwa KPH 
Pekalongan Barat siap mensukseskan dan mendukung program 
rumput alvava ini, apabila program ini berhasil akan menekan angka 
keluasantenurial.

Kom.Pkb/Untung
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Funbike dan 
Menanam Bersama

KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Dalam rangka peduli lingkungan dan 

mensukseskan Perhutani hijau,  Adm/KKPH 
Probolinggo R.Ratmanto Trimahono ketua  
tim KPH Probolinggo Funbike Club bersama 
Bayangkara Sepeda Club (BSC) yang di ketuai 
oleh Kapolresta Probolinggo melakukan tour-
ing sepeda club dan penanaman pohon belum 
lama ini  di kawasan hutan wilayah kerja RPH 
Boto BKPH Probolinggo dan RPH Sentul BKPH 
Bermi.

Demi mensukseskan program tanaman 
dalam rangka reboisasi kawasan hutan yang 
sudah menjadi bagian dari Fisi dan Misi Perum 
Perhutani, Perum Perhutani KPH Probolinggo 
dalam funbike KPH Probolinggo club di ketuai 
R. Ratmanto Trimahono S.Hut.MM  mengajak  
Bayangkara Sepeda Club (BSC) yang di ketuai 
oleh Kapolresta Probolinggo melakukan touring 
sepeda club dan penanaman pohon bersama  
di kawasan hutan . 

Dalam acara ini rombongan Bayangkara 
Sepeda Club (BSC)  mengikut sertakan sege-
nap Kapolsek dan jajaran di wilayah pangkuan 
kerja Polresta kota Probolinggo. Dari KPH 
sendiri selain KPH Probolinggo funbike juga dii-
kuti oleh  segenap Asper dan jajaran sewilayah 
SKPH Probolinggo. Dengan tergabungnya 
Bayangkara Sepeda Club (BSC) dan jajaran  
Kapolsek sewilayah Polresta kota Probolinggo 
beserta anggota, menunjukkan kepedulian dari 
instansi luar terhadap kawasan hutan untuk 
mengsukseskan reboisasi  tanaman kehutanan  
untuk di masa ke depan. 

Acara penanaman dan funbike di buka oleh 
R.Ratmanto Trimahono.S.Hut.MM, dalam sam-
butannya beliau mengatakan bahwa suksesnya 
tanaman merupakan kunci awal dari penge-
lolaan di bidang kehutanan, dan beliau akan 
bekerja keras untuk mensukseskan kegiatan di 
bidang tanaman ini sebagaimana yel-yel beliau 
untuk KPH Probolinggo  yaitu “ Ceria dan Se-
lalu Semangat “. Kapolresta kota Probolinggo  
dalam sambutannya juga mengatakan akan 
selalu siap untuk membantu mensukseskan ke-
berhasilan tanaman kehutanan  dan  eksisten 
dalam menjaga keutuhan serta kelestarian 
hutan yang ada. Selain Perum Perhutani yang 
telah di percaya oleh Negara dalam mengelola 
dan melestarikan keutuhan hutan yang ada di 
Pulau Jawa,  Beliau juga mengatakan bahwa 
ini semua juga merupakan tanggung jawab kita 
bersama untuk ikut menjaga dan melestarikan 
hutan untuk anak cucu kita nanti.  

Selesai dilakukannya penanaman di lanjut-
kan touiring sepeda gunung dengan rute yang 
begitu menantang dan sangatlah menguras 
tenaga para peserta funbike.  Lokasinya yang 
naik turun bukit dan menyeberangi sungai juga 
tanah yang berlumpur  serta licin akibat hujan 
yang turun setiap hari.  Kom.Pbo/Mamang
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DERAP DAERAH
Administratur /KKPH Saradan
berserta karyawan/karyawati

mengucapkan :

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan batin

Administratur/KKPH Saradan

Amas Wijaya, S Hut, MM
PHT. 197 10202 1997 041

Selamat 

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Kebonharjo

 mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Kebonharjo
Haris Tri Wahyunita, S Hut

Selamat Hari Raya

Idul Fitri

Administratur dan segenap karyawan Perhutani
KPH Banyuwani Barat mengucapkan :

Minal 'aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan bathin

1 Syawal 1436 Hijriah

Adm/KKPH Banyuwani Barat
Prihono Mardi, S Hut

Administratur /KKPH Madiun
berserta karyawan/karyawati

mengucapkan :

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Minal aidin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Madiun
Ir. Widhi Tjahjanto, M Sc

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
Mohon maaf lahir dan batin

1 Syawal 1436 Hijriah

Adm/KKPH Semarang
Ir. Gunawan Sidik Pramono

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Semarang mengucapkan :
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SI Hutankan Kembali 
Lahan Bekas Tambang

KPH TUBAN DIVRE JATIM
Bagi PT Semen Indonesia (SI) Persero Tbk, komitmen ter-

hadap pengelolaan lingkungan bukanlah sekadar pencitraan. Sejak 
2010, SI telah melakukan penghutanan kembali lahan-lahan bekas 
penambangan. Penanaman kembai lahan pasca tambang dilakukan 
kali pertama di lahan tambang Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang 
dikelola PT Semen Gresik (Persero) Tbk sebagai anak perusahaan.

Sukses mereklamasi lahan pasca tambang seluas 23 hektare 
dan menanaminya dengan 42.918 pohon pada 2010, aktivitas pen-
ghutanan kembali dilakukan pada periode 2014-2015 dengan kem-
bali mereklamasi 7,66 hektare lahan dan menanam 14.444 pohon. 

Prosesi ‘tutup-tanam’ dilakukan secara simbolik dilakukan den-
gan melibatkan pimpinan PT Semen Indonesia, Perum Perhutani 
serta Bupati Tuban (4/6).

Vice President PT Semen Indonesia, Sunardi Prionomurti me-
nyampaikan, PT Semen Indonesia memerhatikan keselarasan 
tiga fondasi (3P) dalam menjalankan bisnisnya. Yakni profit 
atau keuntungan, people atau masyarakat dan planet yang 
bermakna kelestarian lingkungan.

 “Kami berharap, pelaksanaan penghutanan kembali lahan 
pasca tambang ini dapat mewujudkan industri persemenan 
yang ramah lingkungan yang bermanfaat secara sosial, eko-
nomi dan ekologi,” ujar Sunardi.

Dikatakan, proses penambangan di Semen Indonesia 
menganut sistem penambangan berjenjang yaitu diselesaikan 
satu jenjang/petak kemudian pindah ke petak yang lain. Saat 
ini petak yang sudah selesai seluas 30,7 hektar dan sudah 
direklamasi sejak 2010. Pohon yang ditanam jumlahnya men-
capai 57.362 pohon dengan berbagai varian diantaranya jati, 
johar, mahoni, trembesi dan lamtoro.

“Sistem penambangan berjenjang inilah yang akan kita 
pakai diseluruh pabrik yang dimiliki oleh Perseroan. Dengan 
sistem ini perusahaan bisa menjaga kelestarian lingkungan, 
dan diharapkan reklamasi lahan bekas tambang menjadi hutan 
kembali dapat bermanfaat secara sosial, ekonomi dan ekologi,” 
tambah Sunardi.

Semen Indonesia dalam melakukan reklamasi bekerja sama 
dengan Perhutani. Kerja sama telah dilakukan sebanyak dua kali 
yakni pada tahun 2010 dan 2014. Pada pelaksanaan pertama tahun 
2010 dilakukan penanaman pada area 23 hektar dengan jumlah 

42.918 pohon yang terdiri dari pohon jati dan rimba campuran.
Sedangkan pada tahun 2014 dilakukan penanaman pada area 

7,7 hektar sebanyak 14.444 pohon yang terdiri dari pohon jati se-
banyak 10.111 batang sebagai tanaman pokok, ditambah lagi tana-
man rimba campuran  berupa Johar,Mahoni, dan Trembesi sejumlah 
4.333 pohon.

Semen Indonesia saat ini juga ikut berpartisipasi dalam percepa-
tan pelaksanaan program penghutanan kembali pada wilayah kerja 
Perum Perhutani Divisi Jawa Timur dengan tanpa mengubah status 
fungsi dan fungsi hutan. Pelaksanaan ini juga melibatkan warga 
sekitar tambang sebagai bentuk kepedulian perseroan terhadap 
warga sekitar tambang. 

Dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan dan piagam 
penghargaan secara simbolis dari Perum Perhutani kepada per-
wakilan masyarakat, berupa penyerahan sharing kayu  tahun 
2013 sebesar Rp 159.289.857 diterimakan kepada Yahmani Ketua 
Forkom Kabupaten Tuban dan Penyerahan Dana Program Kemi-
traan PKBL KPH Tuban Sebesar Rp 250.000.000 diterimakan ke-
pada Kusnandar. SR

Sekolah Lapang 
Sekolah Lapang atau biasa disebut SL adalah sekolah yang 

seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan. Lapan-
gan yang dimaksud adalah lahan atau kebun milik petani. Sekolah 
lapang seolah-olah menjadikan petani peserta sebagai murid dan 
penyuluh pertanian/fasilitator/pemandu lapang sebagai guru. Na-
mun pada sekolah lapang tidak dibedakan antara guru dan murid, 
karena aspek kekeluargaan lebih diutamakan, sehingga antara 
guru dan murid saling memberi pengetahuan yang diperoleh dari 
pengalaman. 

Kegiatan SL disini akan dipusatkan di halaman belakang kantor 
dan rumah dinas BKPH Merakurak. 

“SL ini nanti kita jadikan sekolah yang dilaksanakan dalam 
rangka pengembangan usaha pertanian, peternakan dan usaha 
LMDH seperti home industri apa saja. Bagi KPH Tuban kelak den-
gan melalui ini akan membantu peningkatan kapasitas petani dalam 
penerapan cara bertani, berkebun dan berternak yang baik untuk 
meningkatkan perekonomian mereka,” papar Adm KPH Tuban, Ir. 
Riyanto Yudhotomo saat bersama BINA dilokasi SL (29/6). 

Sementara Asper BKPH Merakurak, Salafudin, mengatakan 
bahwa salah satu keunggulan yang diminati teman-teman LMDH 

dari model SL ini 
adalah bahwa 
sistem pembe-
lajaran tersebut 
mampu men-
gubah sasaran 
dari sikap keter-
gantungan ke 
arah kemandirian 
dan dari sikap sa-
ling ketergantun-
gan ke arah kerja 
dalam kelompok, 
dari sikap kerja 
b e r d a s a r k a n 
kebiasaan ke 
arah sikap kerja 
rasional, dari 

sekedar bisa bekerja kearah bekerja secara profesional. 
Proses belajar dirancang agar sasaran/petani dapat belajar den-

gan cara mengalami, menemukan dan memecahkan masalahnya 
sendiri pada situasi nyata di tempat kerjanya. Selain itu melalui SL, 
materi belajar dapat diterima secara utuh dan cepat oleh sasaran, 
sedangkan penyuluh pertanian/fasilitator lebih berperan sebagai 
pemandu yang senantiasa memotivasi dan memberi kesempatan 

Dirut PT Semen Gresik Sunardi Prionomurti menyerahkan cin-
dera mata kepada Kadivre Perhutani Jatim Andi Purwadi
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Petugas Amankan 10 
Motor dan Kayu Curian

KPH SARADAN DIVRE JATIM
Kegiatan pengamanan hutan melalui patroli rutin, Danru beser-

ta anggota Polmob KPH Saradan berhasil mengamankan 10 motor 
bermuatan 12 batang kayu sono berbagai ukuran di petak 96 RPH 
Kebonduren BKPH Kedungbrubus KPH Saradan. Kejadian terse-
but berawal saat sembilan anggota Polhut Mobil melakukan patroli 
penyisiran pada petak-petak rawan di BKPH Kedungbrubus KPH 
Saradan (10/6).

Tepatnya sampai di alur N RPH Kebonduren BKPH Kedungbru-
bus sekitar jam 14.30 WIB dari kejauhan petugas melihat arak-ara-
kan sepeda motor dengan bermuatan kayu sono. Kemudian petu-
gas langsung melakukan langkah penghadangan untuk dilakukan 
penangkapan pada pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 
20 orang. Namun tampaknya para pelaku kejahatan hutan itu men-
getahui datangnya petugas mereka spontan melarikan diri dan me-
ninggalkan kayu hasil curiannya. Petugas berupaya melakukan 
pengejaran tetapi gagal menangkap para pelaku.

Selanjutnya petugas mengamankan barang bukti berupa 10 
sepeda motor dan 12 batang kayu sono dengan berbagai ukuran 
ke kantor Poskodal KPH Saradan guna penyelidikan lebih lanjut. 

Dari keterangan Danru Polhutmob KPH Saradan, Bani Martani 
menjelaskan bahwa akhir-akhir ini pelaku pencurian kayu sono di 
BKPH Kedungbrubus semakin nekat.

“ Kalau dulu dilakukan hanya satu dua orang pada malam hari, 
tetapi kini dilakukan pada siang bolong dengan dilakukan banyak 
orang dengan diangkut memakai motor,” katanya. 

Tetapi, lanjutnya kita tetap siaga dan waspada untuk melaku-
kan penjagaan dan langkah-langkah preventif agar keamanan bisa 
terkendali.

Patut diacungi jempol prestasi Polhut Mobil KPH Saradan dalam 
mempertahankan hutan dari tindak kejahatan hutan berupa keg-
iatan illegal loging yang dilakukan orang-orang atau sekelompok 
orang untuk kepentingan sendiri. Terbukti dari bulan Januari sampai 
bulan Mei Polhut Mobil KPH Saradan telah mampu menangkap se-
banyak 8 orang tersangka dengan barang bukti 17 sepeda motor, 2 
mobil, 4 truk dan kayu sebanyak 110 batang dengan volume 3,8437 
M3 atau dengan nilai kerugian Rp 7.365.148.

Dalam melakukan tindak pengamanan hutan Waka Adm/KKPH 
Saradan Selatan, Hary Sujadmiko S Hut selalu menggandeng 
stakeholder yang berada di wilayah pangkuan KPH Saradan mu-
lai dari Polsek, Koramil, Kejaksaan Negeri, Kepala Desa, Tokoh-to-
koh masyarakat Desa disekitar hutan, LMDH dan masyarakat dan 
lain-lain. Dari kerjasama dengan beberapa stakeholder diharapkan 
akan  mampu mengurangi dan menekan angka pencurian kayu di 

KPH Saradan.*

SERAHKAN SHARING PRODUKSI 2013
Sebanyak 30 LMDH menerima sharing produksi kayu 2013 

sebesar Rp. 221.895.672 dari Perum Perhutani KPH Saradan. 
Penyerahan dilakukan langsung oleh Adm/KKPH Saradan, Amas 
Wijaya, S Hut MM pada 4 Juni 2015 di kantor Balai Desa Sugih-
waras Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. Acara penyerahan 
dihadiri oleh jajaran pejabat Perhutani KPH Saradan, Kepala Desa 
beserta perangkat Desa Sugihwaras, jajaran Muspika Kecamatan 
Saradan dan segenap pengurus LMDH penerima sharing. 

Sharing produksi 2013 KPH Saradan untuk jenis jati sebesar Rp 
182.814.609 dan jenis rimba Rp 39.081.064.

KPH Saradan terdapat 30 LMDH yang berada di tiga wilayah 
Kabupaten. Yakni Kabupaten Madiun 21 LMDH dengan total shar-
ing Rp 188.171.000, Kabupaten Ngawi 5 LMDH menerima shar-
ing Rp 25.603.244 dan Kabupaten Bojonegoro sebanyak 4 LMDH 
mewnerima sharing Rp 8.121.428.

Dalam sambutannya Adm/KKPH Saradan, Amas Wijaya S 
Hut.MM menegaskan bahwa dengan adanya sharing produksi 
tersebut diharapakan LMDH mampu memanfaatkan dana yang 
diterima untuk meningkatkan pengembangan kegiatan usaha 
produksi LMDH.

“ LMDH juga harus ikut serta membantu kelancaran dalam ke-
giatan tebangan di lapangan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
pengamanan hutan serta berkomitmen untuk membangun dan me-
lestarikan hutan di KPH Saradan,” ujar Amas meminta.

Kom.Srd/Warno.

39 LMDH Terima Sharing
KPH TUBAN DIVRE JATIM
Di Gedung Olahraga Perhutani Tuban, Administratur/KKPH 

Tuban, Ir Rianto Yudhotomo menyerahkan sharing produksi kayu 

2013 sebesar Rp 159.289.587 kepada 39 LMDH bertempat (17/6). 
Acara penyerahan sharing disaksikan jajaran pejabat KPH Tu-

ban, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tuban, 
Kepala Desa, Ketua Forkom KPH Tuban, Ketua beserta pengurus 
LMDH penerima sharing.

Adm/KKPH Tuban, Riyanto Yudhotomo menyampaikan penye-
rahan dana sharing tersebut merupakan wujud nyata dalam PHBM. 
Dengan adanya sharing tersebut ia berharap agar LMDH dan Per-
hutani tetap bisa bersinergi dengan baik dalam pengelolaan hutan.

Sementara itu dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupa ten 
Tuban yang diwakili Kasi Rehabilitasi Tanaman, Suharnowo,  me-
nyampaikan terima kasih kepada Perhutani yang telah berkontribu-
si terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui PHBM. 

Untuk itu ia juga meminta agar kerjasama juga terus ditingkat-
kan, baik dalam pembuatan tanaman, pemeliharaan tanaman balita 
maupun dalam pengamanan wilayah hutan. 

Kom.Tbn/Sueb
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Kesamaptaan Polhuter
KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Guna meningkatkan kesiagaan dan profesionalisme anggota 

Polisi Hutan Teritorial dalam kawasan  hutan Perum Perhutani KPH 
Nganjuk, KPH Jombang, KPH Saradan dan KPH Kediri menggelar 
bersama Pelatihan Kesamaptaan di petak 227 RPH Cabean BKPH 
Tamanan KPH Nganjuk 26-27 Mei 2015 lalu. Pelatihan diikuti se-
banyak 138 peserta Polhuter dari keempat KPH tersebut dan 30 
peserta dari siswa Pusdikbang SDM Madiun.

Kegiatan dibuka oleh Waka Polres Nganjuk, Rahmat Sumekar, 
SIK yang dalam sambutannya dikatakan bahwa Pelatihan Kesa-
maptaan Polisi Hutan Teritotial sangat penting agar menjadi pasu-
kan yang sigap dan profesional dengan meningkatkan kinerja yang 
baik dalam penanganan gangguan keamanan hutan.

Sebelum latihan di lapangan dilakukan chek fi sik dan kesehatan 
semua peserta dan dilanjutkan pemahaman materi pencegahan il-
legal logging dan  pengelolaan hutan lestari. Kemudian di hari beri-
kutnya dilakukan drill fi sik yang meliputi baris berbaris, bela diri, 
ketangkasan tangan memakai tongkat, borgol dan membuat sistem 
penyamaran dalam patroli agar tidak diketahui oleh lawan. *

URUN REMBUG
KPH Nganjuk ajak rembug dengan Sarasehan yang diikuti 33 

Ketua LMDH dan Kepala Desa se-Kabupaten Nganjuk di ruang 
rapat KPH Nganjuk (3/6). 

Perhutani berharap kepada Kepala Desa melalui seresahen 
itu bisa bersama-sama membesarkan LMDH di setiap  aktivitas 
LMDH  agar dapat masuk dalam rencana kerja pembangunan desa 
(RKPD) serta dalam mengalokasikan sebagian dana Desa untuk  
tujuan memperbesar masyarakat desa hutan (MDH).  Demikian an-
tara lain dikatakan Adm/KKPH Nganjuk, Yono Cahyono.

Menanggapi hal tersebut Kepala Desa Sambikerep men-
gatakan bahwa ketua LMDH jangan dipermasalahkan asal-usul-
nya. Karena menurut dia titik berat dari keberadaan LMDH terletak 
pada pengurus, anggota dan program kerja yang jelas selain aktivi-
tas LMDH yang nantinya direncanakan pada 2016  akan dimasuk-
kan ke dalam rencana kerja pembangunan desa (RKPD).

Rencana tersebut mendapat dukukungan positif dari sege-
nap pengurus LMDH karena hal tersebut menunjukkan bahwa ke-
beradaan LMDH tidak dianaktirikan.

Kom.Ngjk/Henny

Kunjungan Tim Kementrian LHK
KPH BLITAR DIVRE JATIM
Dua tim dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(LHK) berada melakukan kunjungan kerja selama dua hari (22-23/
6) di Divisi Regional Jawa Timur untuk melakukan studi kelayakan 

sosial dan ekonomi. Tim pertama berada di KPH Banyuwangi Se-
latan dan lainnya di KPH Blitar.

Di KPH Blitar Tim mengunjungi dua LMDH yang berada di 
Pemkab Blitar yaitu LMDH WanaTani Manunggal yang memiliki 
usaha produktif membuat gula kelapa di Desa Karangbendo, Ke-
camatan Ponggok binaan BKPH Rejotangan dan LMDH Budi Luhur 
dengan usaha produktif jasa angkutan di Desa Plumbangan, Keca-
matan Doko binaan BKPH Wlingi.

Survey Tim Kelayakan studi  dalam kunjungan kerjannya mene-
mui pengurus dan anggota LMDH, Masyarakat Desa Sekitar Hutan, 
dan langsung mengunjungi lokasi tanaman dua LMDH dikawasan 
hutan yang dikelola LMDH bekerjasama dengan Perhutani KPH Bli-
tar. Banyak hal ditanyakan kepada kedua LMDH tersebut yang ke-
mudian dilakukan tanya jawab.

Hasil dari kunjungan itu akan dilaporkan kepada Kementrian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya dapat diambil 
langkah-langkah guna menghasilkan kegiatan positif  yang berguna 
bagi MDH, khususnya di LMDH yang telah bersinergi dengan Per-
hutani sehingga ke depan kesejahteraan masyarakat  di desa Hu-

tan semakin meningkat.
Padakesempatan tersebut Sekretaris Divisi Regional Perhuta-

niJawa Timur Yahya Amin didampingi oleh Kepala Perhutani Blitar 
Haris Suseno yang menyertai kunjungan tim tersebut  menyampai-
kan bahwa LMDH di bawah binaan Perhutani Divisi Regional Jawa 
Timur sejumlah 1.825 LMDH dengan kreteria LMDH Madya dan 
Mandiri. *

KESAMAPTAAN
PolisiHutan (Polhut) KPH Blitar, dalam menjaga keamanan dan 

kelestarian kawasan hutank hususnya dalam wilayah hutan KPH 
Blitar, selama tiga hari, dimulaitanggal 3 Mei 2015 melaksanakan 
latihan kesamaptaan bekerjasama dengan Polres Blitar. Latihan 
Kesamaptaan Polisi hutan ini diikuti sebanyak 127 personel dari 
Polhutmob dan Polisi Hutan Teritorial delapan BKPH dalamwilayah 
KPH Blitar.

Latihan Kesamaptaan Polhut dihadiri oleh Adm/KKPH Blitar, 
Haris Suseno dan wakilnyal KSKPH Blitar, Wawan Gunawan, Pa-
bin Rayon III, Pabin Jagawana, segenap Asper, KRPH sebagai 
pendamping dan dari Polres Blitar KBO Reskrim, Kasat Intel, Kasat 
Reskrim, Kasat Bimas dan Sabara.

Sebelum dilakukan latihan kesamaptaan peserta mendapat 
pembinaan dan pembekalan dari Polres Blitar dengan berbagai bi-
dang ilmu diantaranya tentang intelegen dasar, cara penangkapan 
pelaku, pemeriksaan pelaku, pengamanan barangbukti dan catat 
saksi.  Disamping itu juga pembekalan tentang tentang pembinaan 
penyuluhan Masyarakat.

Dalam kesempatan itu Adm KPH Blitar, Haris Susena me-
nyatakan sangat mendukung kegiatan tersebut dan meminta ke-
pada para petugas dalam bertugas dilapangan agar diusahakan 

18   BINA |  Edisi  05 Juli 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  05 Juli 2015 / Th XLII 19



DERAP DAERAH

tindakan secara persuasif dengan memberikan penyuluhan secara 
langsung kepada masyarakat. Diharapkan melalui pelatihan terse-
but semua pesarta dapat mempraktikan ilmu dengan baik.

Kom Bltr/Romi Y

WW Khayangan Api 
Akan Dikembangkan 
KPH BOJONEGORO DIVRE JATIM
Kayangan Api adalah tempat Wisata Bojonegoro yang layak un-

tuk dikembangkan. Melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten 
Bojonegoro sangat minim dengan ini Pemerintah Kabupaten Bojo-
negoro bersama Perhutani akan mengembangkan wisata yang ada 
di Bojonegoro, diantaranya Kayangan Api, Pemandian Dander dan 
Waduk Pacal.

Untuk rencana itu, di Hotel Griya Dharma Kusuma Bojone-
goro telah dibahas draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang 
pengembangan dan pengelolaan Wana Wisata Kayangan Api se-
bagai tindak lanjut dari perjanjian yang telah ditandatangani pada 
7 April 2015 dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. 
Yakni guna meningkatkan potensi sumber daya alam guna menum-
buhkan perekonomian masyarakat desa hutan dan mengembang-
kan jasa lingkungan serta pariwisata alam dengan kerjasama pen-
gelolaan yang saling menguntungkan. 

Lahan seluas 3,4 Ha yang akan dikelola sesuai kesepakatan 
hasil rapat 10 % dari pendapatan kotor untuk operasional, 40% dari 
pendapatan bersih untuk Perhutani dan 60 % dari pendapatan ber-
sih untuk Pemkab Bojonegoro. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bojonegoro, Amir 
Syaid, S.Sos, MSi berharap sesegera mungkin WW Khayangan 
Api dapat direnovasi sarana prasarananya sehingga masyarakat 
bisa menikmati dengan nyaman.

Rencana untuk rehabilitasi sarana prasarana Wana Wisata 
Khayangan Api sebagai Wisata Malam disiapkan anggaran dana 
APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 1,5 miliar. 

Pembahasan dari manajemen KPH dihadiri Wakil Adm/KSKPH 
Bojonegoro Tengah, Mulyana SHut beserta Kaur Humas dan Hu-
gra, dari Perhutani KSS Hukum Divisi Regional Jawa Timur Barnas 
B dari Biro Perhutani Perencanaan Malang Agung Wibowo. Sedan-
gkan dari Pemkab Bojonegoro Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari-
wisata Amir Syaid beserta jajaran dan Harsono dari inspektorat.*

AKSES JALAN WADUK GONGSENG
Pembangunan akses jalan Waduk Gonseng di wilayah Kabu-

paten Bojonegoro sudah mencapai 70 %. Hal itu disampaikan oleh 
Humas Hutama Karya (HK), Nur Rochim saat dikonfi rmasi Kaur 
Hugra KPH Bojonegoro, Sunyoto di lokasi Direksi Keet Temayang 
(20/6).

Nur Rochim menambahkan bahwa pembangunan akses jalan 
memang membutuhkan waktu yang agak lama, hal ini dikarenakan 
nantinya jalan tersebut akan dilewati oleh kendaraan dan alat-alat 
berat untuk menunjang pembangunan waduk Gongseng.

Pembangunan akses jalan memerlukan pemadatan jalan sebe-
lum dilakukan pengaspalan sehingga jalan tersebut tidak mudah ru-
sak, adapun target penyelesaian pembangunan jalan tersebut nanti 
akan kita informasikan lebih lanjut.

Waduk Gonseng yang direncanakan oleh Bupati Bojonegoro, 
Suyoto untuk mengairi lahan Pertanian diwilayah Bojonegoro guna 
mendukung program Bojonegoro sebagai Lumbung pangan dan 
energi nasional tersebut diperkirakan mampu menampung air se-
banyak 24 Juta M³. *

BANTUAN MUSHOLA
Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin bersama segenap 

wakilnya, Asper BKPH Pradok, Tim Pendamping Masyarakat (TPM) 
dan Kepala Desa Butoh meresmikan Mushola Baiturrohman Desa 
Butoh Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro  (24/6).

Erwin dalam sambutannya menyampaikan agar mushola Bait-
urrohman bantuan dari Program BUMN peduli Perhutani tersebut 
bisa dimanfaat dan dirawat dengan baik. Utamanya pada bulan 
ramadhan ini dapat menjadikan masyarakat lebih khusuk dalam 
beribadah.

Sementara Kepala Desa Butoh, Matyanto juga menyatakan 
terimaksih kepada Perum Perhutani atas bantan mushola tersebut. 
Juga bantuan-bantuan lain kepada warganya baik berupa bantuan 
bedah rumah, lapangan pekerjaan, bantuan air bersih dan hewan 
ternak berupa kambing. 

Kom.Bjn/Markum-Rafi k.

Sistem Kenongan 
Minimalisir Konfl ik

KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Direktur Utama  Perum Perhutani, Mustoha Iskandar berkun-

jung ke KPH Nganjuk untuk melihat tanaman kayu putih sistem 
plong-plongan di petak 1e seluas 1 ha dan rencana target di Dam 
Glatik petak 3 RPH Awar-Awar BKPH Bagor KPH Nganjuk, (16/6). 

Dalam arahannya, dikatakan Dirut bahwa perencanaan sum-
berdaya hutan yang baik adalah menjadi bisnis ke depan Pe-
rum Perhutani. Untuk itu pengelolaannya harus fokus dan dapat 
menggembangkan potensi-potensi non kayu deperti pengelolaan 
tanaman kayu putih tesebut.  

Sementara Administratur/KKPH Nganjuk, Yono Cahyono dalam 
kesempatan mendampingi kunjungan Dirut tersebut menegaskan 
bahwa rencana persemaian kayu putih untuk internodia 4.200.000 
plc dari benih kayu putih 1.000.000 plc.
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Usai meninjau petak tanaman kayau putih, Dirut meninjau per-
encanaan tanaman jati dengan sistem kenongan. Ditanam seban-
yak 400 buah per hektar di petak 34 a luas 19,5 hektar dan petak 98 
luas 3 hektar di RPH Jatirejo, BKPH Berbek KPH Nganjuk.

Sistem tersebut dikatakan Yono guna meminimalisir konfl ik sos-
ial yang terjadi selama ini dimana masyarakat cenderung menanam 
tanaman ketela pohon dan jagung sehingga tanaman pokok Perhu-
tani tidak dapat tumbuh baik.

Kom.Ngjk/Henny 

Shooting Layar Lebar
Di Hutan Bondowoso
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 Keindahan hutan alam dan segala kekayaan hayati di dalam-

nya masih menjadi salah satu daya tarik tersendiri dalam dunia 
perfi lman. Seperti halnya dengan keindahan panorama alam hu-

tan lindung KPH Bondowoso yang digunakan sebagai lokasi pen-
gambilan fi lm layar lebar. Belum lama ini shooting fi lm layar lebar 
dilakukan di Kali Pait dan Kawah Wurung, lokasi ini masuk dalam 
kawasan hutan lindung Petak 87 RPH Blawan BKPH Sukosari KPH 
Bondowoso (24/6). 

Kali Pait adalah nama aliran sungai yang berasal dari rembesan 
danau Kawah Ijen. Keunikan dari aliran sungai ini yaitu airnya pahit 
karena mengandung belerang sehingga tidak bisa dikonsumsi dan 
apabila terkena cahaya matahari akan berkilau kuning keemasan. 
Sedangkan Kawah Wurung merupakan hamparan sabana terbuka 
dengan kontur berbukit-bukit yang sebagian besar ditumbuhi oleh 
rerumputan dan beberapa pepohonan. Sekeliling Kawah Wurung 
adalah hutan dan bukit-bukit sedangkan tumbuhan unik yang men-
ghuni daratan subur ini salah satunya adalah bandotan atau wedu-
san dengan ciri bunga bulat-bulat berwarna putih keunguan yang 
membuat hampir seluruh permukaan tanah bagai dibalut karpet 
ungu dengan latar belakang alam pegunungan. 

Meskipun nama artis ibukota yang terlibat dan judul fi lm masih 
dirahasiakan namun kru fi lm mengungkapkan bahwa tujuan dari 
dibuatnya fi lm ini adalah untuk mengirimkan pesan kepada penik-
mat fi lm tentang betapa pentingnya bagi umat manusia untuk men-
jaga mata air yang ada di dunia guna kelangsungan kehidupan di 
masa mendatang.  Garis besar fi lm  ini menceritakan sekelompok 
anak muda yang mencari mata air dan bertekad untuk menjagan-
ya demi keselamatan bumi dari kehancuran dan mereka berharap 
banyak orang yang mendengar pesan kecil ini. 

Administratur KPH Bondowoso, Adi Winarno, S.Hut, MM mengi-
jinkan dilakukannya shooting fi lm di kawasan hutan lindung dengan 
catatan pada saat proses pengambilan gambar tidak merusak ka-
wasan hutan, menjaga kebersihan dan berada di bawah koordina-
si petugas kehutanan. Diharapkan dengan adanya pembuatan fi lm 
bertema lingkungan akan meningkatkan kecintaan masyarakat luas 
terhadap pelestarian alam. Bahkan sebagai komitmen KPH Bon-
dowoso untuk menjaga wisata dalam kawasan, beliau mengung-
kapkan belum lama ini Perum Perhutani Bondowoso telah menan-
datangani naskah kerja sama dengan Pemkab Bondowoso, Badan 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), PTPN XII dan Garuda In-
donesia untuk mengembangkan potensi wisata Kawah Wurung. 

Kom.Bwo/Veni

Penyegaran Pemeliharaan 
Tanaman Tahun IV dan V

KPH JATIROGO DIVRE JATIM 
Demi untuk mewujudkan Visi dan Misi Perum Perhutani dan 

mendukung keberhasilan di bidang tanaman, KPH Jatirogo (17/
6) melaksanakan penyegaran  pemeliharaan lanjutan tanaman  ta-
hun ke IV dan V  kepada segenap Asper/KBKPH, Kepala Resort 
Pemangkuan Hutan (KRPH) dan segenap Mandor Regu Kerja Pen-
jarangan (RKP) dan  mandor Regu Kerja Pemeliharaan ( RKPm).

Kasi PSDH KPH Jatirogo, Suhartono dalam materi arahan job 
training menyampaikan bahwa tata cara pelaksanaan  tanaman 
yang baik dan benar dimulai dari cara pangkas, pembatasan blok 
harus sesuai dan seluruh pekerjaan di tahun ke IV dan V harus di 
dokumentasikan untuk bahan evaluasi tanaman selanjutnya. Dis-
ampaikan bahwa sukses tanaman berhasil  didasari dari seluruh 
Asper yang menguasai pekerjaannya di lapangan dan seringnya 
petugas lapangan  melaksanakan monitoring tanamannya dan juga 
kesadaran serta keikhasan dari mandor, KRPH maupun Asper akan 
pentingnya tanggungjawab mereka.

Job training dilaksanakan di petak 13 a  RPH Karanggeneng  
BKPH Bangilan  KPH Jatirogo diselenggarakan dengan sederhana. 
Salah satu peserta jobtraining Warsito , Mandor Regu Kerja Peme-
liharaan mengatakan bahwa pelatihan tersebut sangat bermanfaat 
untuk kedepannya demi menghasilkan tanaman yang baik, berkual-

Dirut didampingi Kadivre Perhutani Jatim dan Adm KPH Ngan-
juk saat meninjau lokasi persemaian.
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itas dan tanaman berhasil.
Dalam arahannya Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basu-

ki menyampaikan bahwa pemeliharaan tanaman tahun ke IV dan V 
agar dilaksanakan seoptimal mungkin dan sesuai anggaran, serta 
diharapkan kepada seluruh Asper memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing.

“ Tujuan dilaksanakan job training ini adalah utnuk menghasil-
kan tegakan tinggal yang berkwalitas,” kata Basuki. 

Pada kesempatan itu Administratur juga memberikan piagam 
penghargaan kepada seluruh pesrta job training, sebagai bukti 
telah mengikuti pelatihan dan sanggup mensukseskan tanaman di 
KPH Jatirogo.*

KESAMAPTAAN BUSER
Untuk meningkatkan semangat,kedisiplinan petugas keaman-

an Buru Sergap  (Buser) KPH Jatirogo agar memiliki integritas, 
disiplin dan profesionalisme yang tinggi serta wawasan yang luas 

dalam menjalankan tugas KPH Jatirogo menggelar pelatihan kesa-
maptaan bagi tim Buser KPH Jatirogo (9/6).

Karena kedepannya dalam menekan gangguan keamanan hu-
tan diperlukan tindakan yang represif dan simpatik oleh petugas ke-
amanan dilapangan. Se hingga dibutuhkan pelatihan  yang rutin di-
laksanakan setiap satu bulan sekali oleh Perum Perhutani KPH Jat-
irogo, baik secara mental maupun fi sik serta intelegensi yang kuat.

Pelatihan diikuti 30 personil buser KPH Jatirogo yang digelar di 
pos Joglo RPH Dikir RPH Ngulahan dan dilanjut kan patroli simpatik 
di wilayah BKPH Ngulahan. Pe la tihan akan terus dilaksanakan se-
cara bergilir masing-masing BKPH

Adm/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki Shut MM dengan latihan 
rutin itu diharapkan Buser KPH Jatirogo sebagai pilar utama dapat 
menjadi contoh dari teman-teman yang ada di lapangan baik dari 
sikap dan kedisiplinan serta jiwa korsa.

“ Seorang petugas keamanan hutan tentunya harus memiliki 
kemampuan, ketrampilan, ketahanan mental dan fi sik yang kuat 
sebagai ujung kekuatan seorang petugas keamanan hutan,” ujar 
Basuki.

Dijelaskan Basuki bahwa tujuan dilaksanakannya pelatihan 
adalah untuk menekan gangguan keamanan hutan secara mandiri, 
simpatik, preventif. Pelatihan kesamaptaan dapat menumbuh kem-
bangkan kepercayaan diri bagi petugas keamanan agar menjadi 
pribadi yang disiplin tanggap ,peka, tegas serta cekatan dalam 
menjalankan tugas yang diemban. *

TERNAK BANTUAN BUPATI TUBAN
Pemerintah Kabupaten Tuban, melalui Dinas Kelautan Perikan-

an dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Tuban kembali membagi-
kan bantuan ternak sapi untuk masyarakat yang ada di sekitar desa 
Sekaran yang berbatasan dengan kawasan hutan RPH Sekaran, 
BKPH Bancar KPH Jatirogo.

Bantuan diberikan langsung oleh Bupati Tuban, H Fathul Huda 
kepada masyarakat desa hutan di Balai Desa Sekaran (24/06). 

Bupati mengatakan bahwa pemerintahan kabupaten Tuban se-
lalu berusaha dengan berbagai program kegiatan untuk mewujud-
kan masyarakat yang sejahtera.

 “Dengan memberikan bantuan ini saya berharap dapat menin-
gkatkan ekonomi masyarakat desa hutan, dengan demikian kes-
ejahteraan masyarakat juga akan meningkat,” kata Fathul Huda 
yang usai memberikan bantuan menyempatkan meninjau hutan di 
petak 12 RPH Sekaran di BKPH Bancar.

Kom.Jtrg/Eva

Tim Penilai WL Tengok 
Peternak Madu Lanceng

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Tim Penilaian Wana Lestari (WL) dari Dinas Kehutanan 

Propinsi Jawa Timur mengunjungi Lembaga Masyarakat Desa Hu-
tan (LMDH) Sumber Lestari yang merupakan salah satu LMDH Pe-
ternak Madu Lanceng di Desa Samar Kecamatan Pagerwojo Kabu-
paten Tulungagung (12/6). 

Kedatangan tim yang terdiri Emmy M Shut MP, Ir Lintja Prastyo 
dan Mnursamsi S Hut . untuk mengetahui lebih dekat kiprah LMDH 
Sumber Lestari dengan berbagai ushahanya dalam membentuk 
usaha untuk menuju LMDH mandiri. Usaha yang produktif LMDH 
Sumber Lestari antara lain usaha Sapi Perah, Ternak Kambing, Ko-
prasi dan Madu Lanceng. Disamping kegiatan tersebut juga keg-
iatan tanaman, keamanan dan produksi dalam kawasan hutan. 

Ketua LMDH Sumber Lestari Sungkono mengatakan bahwa 
pengembangan peternakan madu Lanceng sudah berlangsung 
sekitar dua tahun yang berawal dengan 10 stup/kotak dan seka-
rang sudah mencapai 339 stup/kotak. Hasilnyapun pertahunya su-
dah mencapai puluhan juta, karena madu lanceng banyak dicari 

20   BINA |  Edisi  05 Juli 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  05 Juli 2015 / Th XLII 21



DERAP DAERAH

yang konon bisa menyembuhkan berbagai penyakit.
Administratur KPH Kediri melalui Kepala Seksi Pengelolaan 

Sumber Daya Hutan(PSDH) KPH Kediri Muklisin mengatakan pi-
haknya akan mendorong terus apa yang menjadi inovasi LMDH 
Sumber Lestari yang dibinanya.

Kom.Kdr/Jufri

Hadiah Kambing PE 
untuk Juara Penyadap

Ini cara yang agak unik dilakukan Asper BKPH Dongko, Muchli-
sin S Hut untuk para penyadapnya agar lebih rajin dalam melaku-
kan penyadapan getah pinus. Ia menggelar Gebyar undian sada-
pan getah pinus dengan hadiah 9 ekor kambing peranakan Ettawa 
(PE) untuk hadiah utama. Kemudian diikuti hadiah lainnya seperti 
televisi, kompor gas dan ratusan hadiah hiburan lainnya.

 Gebyar undian tersebut diawali dengan memberikan kupon un-
dian bagi penyadap yang mengirimkan getah minimal 40 Kg dan 
berlaku kelipatannya. Dengan adanya program undian sadapan ge-
tah pinus tersebut Perum Perhutani BKPH Dongko pun sukses den-
gan produksi getah pinusnya. 

“ Pada 2014 dan 2015 sampai dengan Caturwulan I, dari tar-
get 1 tahun sebanyak 1.250 ton BKPH Dongko pada tahun 2014 
mencapai 1.430 ton (115%) dan pada  tahun 2015 dari target yang 
harus dipenuhi dalam Caturwulan I sebanyak 362 ton (29%) telah 
tercapai 482,3 ton (38%),” tutur Muchlisin S Hut, Asper/KBKPH 
Dongko itu.

Pengundian yang dilakukan pada 11 Juni 2015 juga dihadiri 
segenap undangan dari Muspika Kecamatan Dongko dan Pang-
gul  serta ratusan penyadap BKPH Dongko. Selain membagikan 
hadiah-hadiah kepada para pemenang, dalam kesempatan itu juga 
diberikan santunan kepada anak yatim dari masyarakat sekitar hu-
tan bentuk tanggungjawab sosial Perum Perhutani. 

Atas prestasinya dalam capaian kinerja dibidang pengelolaan 
hutan di BKPH Dongko itu, Muchlisin pun juga mendapatkan Peng-
hargaan Dari Kementrian Kehutanan Sebagai Asper/KBKPH Ter-
baik I Tingkat Nasional dalam Lomba Wana Lestari Tahun 2014. 
Dan atas prestasinya juga per Juni 2015 lalu ia mendapat promosi 
menjadi Kasi PSDH KPH Kediri.*

LMDH BANTU BANGUN JEMBATAN
Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Joyo mem-

bangun jembatan yang menhubungkan Desa Krenceng dengan 
Kecamatan Kandangan dari sebagian dana sharing 2013 produksi 
kayu yang diterimanya. Dana tersebut diserahkan secara simbo-
lis di Balai Desa Krenceng Kecamatan Kepung kabupaten Kediri 
(22/6).

“ Dana terebut kami serahkan kepada Kepala Desa untuk dike-
lola, biar bisa konsentrasi untuk turut mengurus hutan saja,” kata 
Ketua LMDH Wono Joyo M Amar usai menyerahkan dana tersebut. 
LMDH Wono Joyo barau-baru ini menerima sharing produksi kayu 
sebesar Rp 1,142 miliar. 

Penyerahan dana pembangunan oleh LMDH Wono Joyo terse-
but juga disaksikan Muspika Kecamatan Kepung, Adm KPH Kediri 
dan segenap perangkat desa.

Atas bantuan pembangunan itu Camat Kepung, Haryono men-
gucapkan terima kasih yang sementisnya pembangunan fi sik terse-
but menjadi taggungjawab pemerintah. Tak lupa ia juga menguca-
pakan terima kasih kepad Perhutani yang telah banyak memban-
tu masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan dilibatkan 
dalam pengelolaan hutan.

Sementara itu dalam kegiatan yang dilanjutkan dengan acara 
buka bersama (bukber)  LMDH Wono Joyo binaan BKPH Pare ini 
juga memberikan sebagian sharingya untuk menyantuni kaum Lan-
sia yang kurang mampu dan anak Yatim Piatu di  Desa Krenceng 
Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri (22/6).

“ Sharing yang kami terima tersebut bukan untuk keperluan 
LMDH saja, tapi juga untuk beberapa pos terutama sosial, seperti 

bantuan di Masjid, Posyandu juga untuk membantu perawatan hu-
tan untuk anggota seperti mengikuti patroli dan lainnya,” jelas Amar 
lebih lanjut.

Kom.Kdr/Jufri

Jemaat Gereja Materdhai 
Tanam Pohon Di Ngebel
KPH LAWU DES DIVRE JATIM
Aksi peduli penghijauan yang dilakukan “Gereja Materdhai” Ma-

diun bersama Perhutani KPH Lawu Ds, mungkin bisa menjadi con-
toh untuk Gereja lain. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 180 orang Je-
maat gereja dan juga dihadiri oleh pendeta ( Romo ) Tjahya Widia 
Utama selaku Pimpinan Gereja Materdhai Kabupaten Madiun.

Hutan Lindung dengan keluasan 30.2 ha, berada di petak 64 
RPH Ngebel, BKPH Wilis Barat, Perhutani KPH Lawu Ds menjadi 
salah satu lokasi penanaman peduli lingkungan yang berada dilo-
kasi wisata telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

“ Kegiatan penanaman merupakan bukti cinta terhadap alam 
sekitar dan merupakan agenda yang akan selalu diadakan tiap ta-
hun guna menciptakan kepedulian Jemaat Gereja terhadap ling-
kungan hutan demi anak cucu nantinya,” ujar pendeta Romo Tja-
hya Widia Utama. Aktivitas tanam pohon tersebut bertujuan untuk 
mewujudkan lingkungan yang asri dan hijau di sekitar hutan.

Sementara Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang Sugiharto 
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Viktor  Asper/KBKPH Lawang Barat  mempraktekan  alat kerok  ge-
tah suru .

MSi dalam sambutannya mengatakan bahwa melalui kegiatan pen-
anaman akan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pening-
katan kesadaran atas pelestarian lingkungan hidup.

“ Manfaat penanaman pohon memang tidak bisa dinikmati sek-
arang, tetapi untuk anak cucu kita nantinya,” ujarnya.

Perhutani KPH Lawu Ds juga menyediakan bibit durian yang se-
banyak 550 plc yang ditanam bersama di kawasan hutan lindung, 
yang juga berdekatan dengan wisata telaga Ngebel, Kab. Pono-
rogo.

Harapan kedepan semoga tanaman durian yang telah ditanam 
bisa tumbuh dan hidup 100% sehingga berguna bagi kelestarian 
hutan sendiri, serta masyarakat sekitar hutan khususunya. 

Kom.LwDs/Eko

63 LMDH Terima 
Sharing Getah 2013
DI aula kantor  KPH, Administratur/KKPH Lawu Ds, Ir Nanang 

Sugiharto Msi menyerahkan sharing produksi getah pinus 2013 ke-
pada Kepala Dinas Kehutanan  Kab. Madiun, Ir Heri Sodiq Purno-
mo yang kemudiaan untuk diserahkan secara simbolis ke LMDH 
Wilis Maju, BKPH Wilis Utara, Desa Kare, Kab. Madiun. Penyera-
han disaksikan jajaran pejabat di lingkup KPH Lawu Ds.

Administratur/KKPH Lawu Ds Ir Nanang Sugiharto, Msi dalam 
sambutannya menjelaskan bahwa, sharing produksi getah pinus 
2013 baru cair pada 2015 sebesar Rp 521.710.871 diberikan kepa-
da 63 LMDH dari  9 BKPH di KPH Lawu Ds. Ia berharap agar shar-
ing yang diperoleh tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam ke-
giatan yang bersifat produktif. 

Dalam perhitungan rencana pengunaan dana sharing yang 50% 
diarahkan untuk kegiatan usaha produktif LMDH 10% direncanakan 
untuk peningkatan dan memperbaiki kapasitas Sumber Daya Ma-
nusia (SDM) LMDH, 10% akan diberikan ke Desa yang langsung 
diserahkan oleh LMDH setempat dan 30% direncanakan ke sektor 
bidang Koperasi simpan pinjam. Dengan telah diterimanya sharing 
tersebut Nanang berharap kepada pesanggem dari segenap LMDH 
terus bisa memacu produsi getahnya sehingga prosuksi 2015 bisa 
lebih baik dn meningkat NPS-nya.

Sementar Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Madiun, Ir Heri 
Sodiq Purnomo sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada 
Perhutani yang telah banyak membantu masyarakat sekitar hutan 
sehingga kerja sama dalam penggelolaan hutan bersama masyara-
kat bisa terjalin dengan baik dan masyarakat sekitar hutan bisa se-
jahtera. 

Bupati juga mengapresiasi kepada semua LMDH yang menjadi 
binaan KPH Lawu Ds yang berada di lima kabupaten karena sudah 
menghijaukan hutan. Untuk itu ia berharap dan mengajak masyara-
kat LMDH untuk terus meingkatkan kebersamaan dan menggali po-
tensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestariaan lingkun-
gan untuk menuju hutan lestari.  

Kom.LwDs/Eko

Dialog Perhutani-LMDH
KPH MADIUN DIVRE JATIM 
Perhutani  KPH Madiun bersama LMDH dalam wilayah KPH 

Madiun, LSM Permata dan LSM Bangun Masyarakat Sejahtera 
mengadakan dialog membahas Implementasi PHBM dan Pengua-
tan Kelembagaan LMDH di aula kantor KPH Madiun.

Hadir diacara itu segenap  LMDH, LSM Tenaga Pendamping 
Masyarakat LSM Permata dan Bangun Masyarakat Sejahtera dan  
segenap Asper. 

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto dalam sambutannya me-
nyatakan bahwa  pembentukan LMDH merupakan salah satu im-
plementasi PHBM. Oleh karena itu LMDH merupakan payung hu-
kum Masyarakat Desa Hutan untuk dapat melakukan perjanjian 
kerjasama dengan institusi Perhutani atau Intansi Pemerintah lain-
nya. 

“ LMDH lahir karena implementasi PHBM memerlukan 
lembaga yang secara hukum dapat bertindak mewakili dan 
mengatasnamakan masyarakat desa hutan,” katanya.

Dengan demikian tujuan PHBM seharusnya secara otomatis 
juga menjadi tujuan LMDH dan dalam hal ini menjadikan LMDH 
sebagai motor penggerak untuk membangun sosial ekonomi ma-
syarakat desa hutan sekaligus menjadi pejuang untuk melestari-
kan hutan. Kehadiran LMDH di tengah-tengah masyarakat desa 
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hutan diharapkan menjadi motor penggerak untuk mencapai kema-
juan, kemandirian dan kesejahteraan bagi masyarakat desa hutan 
itu sendiri. Sumber energi bagi LMDH adalah optimalisasi peman-
faatan lahan, sinergitas kelembagaan multi pihak dan pemanfaatan 
dana sharing produksi kayu maupun non kayu.

” Dari ketiga energi tersebut merupakan sumber modal LMDH 
sebagai motor penggerak pembangunan masyarakat desa hutan 
sekaligus mendukung keberhasilan peningkatan IPM ( Indek 
Pembangunan Manusia ) di bidang pendidikan, kesehatan dan 
kemampuan daya beli masyarakat,” tegasnya.*

SIRAMAN ROHANI
Dalam rangka membangun dan memelihara iman dan taqwa 

serta membagun mental spiritual segenap pimpinan dan karyawan/
karyawati, dalam menyambut Ramadhan Perhutani Pusdikbang 
SDM Madiun bersama MUI Madiun menggelar acara siraman ro-
hani di Aula Gedung Wana Java Pusdikbang SDM Madiun. Tampak 
hadir juga dari pejabat di lingkup Perhutani Rayon II Madiun.

Kepala Pusdikbang SDM Madiun Luci Mardiana, dalam sam-
butannya mengajak kepada semua jajaran dan karyawannya agar 
mengikuti acara siraman rohani dan bisa memetik manfaat, faedah 
dan dapat memperkuat  tali silaturahmi.

“ Tauziah atau siraman rohani ini juga sebagai media pembe-
lajaran yang sarat dengan hal-hal yang positif dalam upaya  mem-
bangun mental dan spiritual kita semua sebagai hamba yang beri-
man dan bertagwa kepada Allah SWT,” katanya dalam acara sir-
man rohani bertema ‘Syukur dan Nikmat’ yang disampaikan oleh Al 
Ustadz Sutoyo, Ketua MUI Madiun tersebut. 

Kom.Mdn/Yudi

Gandeng LMDH 
Kembangkan  Aset Wisata 

KPH MADIUN DIVRE JATIM 
Perhutani KPH Madiun menggandeng LMDH Wono Lestari 

Desa Kresek Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun mengoptimal-
kan asset pemanfaatan lahan Wana Wisata Grape Ria di petak 17 b 
RPH Kresek BKPH Brumbun, seluas  1,5 Ha, untuk Wahana Wisata 
Alam, Perkemahan dan Out Bound. 

Adm/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto menyatakan bahwa ker-
jasama dengan LMDH Wono Lestari tersebut dalam upaya pening-
katan pendapatan perusahaan melalui optimalisasi asset dan 
pengembangan usaha. Dan dalam upaya meningkatkan pendapa-
tan LMDH, maka dengan adanya lahan wisata alam di petak 17 b 
RPH Kresek BKPH Brumbun atau yang lebih dikenal sebagai Wana 
Wisata Grape Ria selain untuk wisata alam, wahana bermain anak 
dan keluarga juga dimanfaatkan sebagai Bumi Perkemahan dan 
Out Bound. Hal tersebut diperuntukan bagi instansi sekolah, in-
stansi swasta juga Pemerintah Daerah. Apalagi di musim liburan 
sekolah seperti sekarang ini, sudah  banyak yang mengantri men-
gajukan permohonan ijin tempat untuk berkemah dari sekolah, baik 

dari tingkat SD, SMP maupun SMA, baik swasta maupun negeri, 
dengan kompensasi biaya retribusi kebersihan dan pemanfaatan 
lahan, juga keamanan. 

Masyarakat Desa Kresek yang tergabung dalam anggota LMDH 
Wono Lestari, menyambut gembira dan sangat berterima kasih ke-
pada Perhutani Madiun. 

“ Dengan terjalinnya kerjasama ini  pendapatan LMDH menjadi 
meningkat sehingga kebutuhan ekonomi anggota dapat tercukupi,’’ 
demikian kata Ageng Siswoyo, ketua LMDH Wono Lestari (15/6).

Pemanfaatan Lahan di bawah tegakan mendasari pola kemi-
traan kehutanan dengan  pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) 
antara Perhutani dengan LMDH. Selain itu pada lokasi petak tana-
man Tumpang Sari masyarakat juga bisa memanfaatkan lahan se-
bagai tanaman pertanian  dengan tanaman Polowijo, dengan ke-
tentuan agar turut serta menjaga dan memelihara tanaman kehu-
tanan. 

Kom.Mdn/Yudi

Latihan Menembak 
Bareng Kodim 0812
KPH MOJOKERTO  DIVRE JAWA TIMUR
Bertempat di Lapangan Mayangkara, petak 43 RPH Mantup, 

BKPH Mantup, Perhutani KPH Mojokerto bersama Kodim 0812 
Lamongan menggelar latihan menembak. Latihan tersebut juga 
melibatkan para pihak dan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) 
Lamongan. Latihan menembak bersama dipimpin oleh Komandan 
Kodim 0812 Lamongan, Letkol Inf. Jemz Andre R.E, S.Sos.

Latihan menembak yang digelar rutin tiap tiga bulan itu sebagai 
penyegaran yang berlangsung selama tiga hari, 8-10 Juni 2015. 
Ada sekitar 300 orang dari Forpimda Lamongan, instansi terkait, 
Polri, Polisi Hutan Teritorial (Polhuter) dan TNI dalam penyegaran 
latihan menembak itu. Selain memberikan penyegaran juga bertu-

juan untuk menjalin hubungan silaturahmi para pi-
hak guna tercipta hubungan kelembagaan yang har-
monis.

Wakil Administratur/KSKPH Mojokerto Barat, 
Agus Sulthoni yang juga Korkam Mojokerto me-
nyampaikan bahwa kerjasama pembinaan latihan 
bersama tersebut juga untuk melatih kembali teknik 
menggunakan senjata api anggota Polhutmob dan 
Polhuter KPH Mojokerto. 

“ Yakni meningkatkan keterampilan dalam meng-
gunakan senjata ringan, utamanya jenis senjata api 
laras pendek model FN45, laras panjang model M-
16 dan SS 25,” jelas Agus Sulthoni.*
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SERAHKAN SHARING RP 290 JUTA
Bertempat di aula kantor KPH Mojokerto, Kepala Dinas Perke-

bunan dan Kehutanan Kabupaten Lamongan dan Sekretaris Kadi-
shutbun Kabupaten Jombang, Ir Arifi n, MM didampingi Adm/KKPH 
Mojokerto, Agus Sarwedi menyerahkan secara simbolis sharing 
produksi kayu kepada 44 LMDH di wilayah Kabupaten Lamongan 
dan Jombang (17/6).

Dana tersebut merupakan sharing produksi tebangan kayu 
2013 KPH Mojokerto yang dibayarkan pada 2015 dengan rincian 
Rp 265.183.238 untuk LMDH wilayah Kabupaten Lamongan dan 
Rp 27.501.057 untuk LMDH wilayah Kabupaten Jombang.  

Adm/KKPH Mojokerto, Agus Sarwedi dalam sambutannya men-
gatakan dan berharap dengan diterimanya sharing tersebut ker-
jasama bisa terus berkelanjutan. 

“ Terutama terkait keamanan, hendaknya bisa membantu dari 
gangguan keamanan hutan dan menjaga tanaman pokok yang ada 
diantara tanaman polowijo,” katanya.

Sementara itu Sekretaris Dinas Perkebunan dan Kehutanan 
Kabupaten Jombang menyampaikan hal senada bahwa masyara-
kat desa agar turut menjaga dan mengawasi hutan agar tetap ter-
jaga kelestariannya. 

“ Kita tingkatkan kualitas pertanaman yang ada hingga nantinya 
hasil sharing produksi yang diterima LMDH semakin meningkat un-
tuk kesejahteraan masyarakat desa hutan umumnya,” pintanya.*

MEMASUKI KEMARAU OPTIMALKAN MPA
Perum Perhutani KPH Mojokerto telah membentuk Kelompok 

Masyarakat Pemantau Api (MPA) di setiap Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH). Memasuki musim kemarau tahun ini, upaya 
dan optimalisasi peran MPA terus disiagakan.

Intensitas kebakaran hutan dan lahan hutan Perum Perhutani 
KPH Mojokerto dinyatakan tidak terlalu mengkhawatirkan. Jauh 
menurun dari tahun sebelumnya karena adanya sinergitas antar 
stakeholders dalam Posko Pengendalian dan Pencegahan Bahaya 
Kebakaran Hutan KPH Mojokerto.

Penurunan intensitas kebakaran hutan dan lahan di KPH 
Mojokerto  lantaran terus melakukan upaya pencegahan. Salah sa-
tunya dengan membentuk kelompok masyarakat pemantau api di 
105 LMDH. Mereka rutin memantau dan melaporkan titik-titik api 
atau kebakaran di seluruh wilayah hutan KPH Mojokerto kepada 
Pos Waspada Kebakaran Hutan yang ada di tiap BKPH dan diter-
uskan ke Poskodal yang ada di Kantor KPH Mojokerto. Para LMDH 
pun juga berperan aktif ikut membantu upaya pemadaman bersa-
ma petugas Perhutani. 

“ Keberadaan MPA di Mojokerto, kepedulian masyarakat seki-
tar hutan terhadap api sudah mulai tinggi. Cenderung tidak melaku-
kan pembakaran hutan saat membuka lahan,” kata Adm/KKPH Mo-
jokerto, Agus Sarwedi di ruang kerjanya belum lama ini.

 Kom.Mjkt/Eko Eswe

Bulan Bhakti Gotong Royong 
Masyarakat Mojokerto

PERUM Perhutani KPH Mojokerto bersama Pemerintah Kabu-
paten Mojokerto dan para pihak terkait melaksanakan Pencanan-
gan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XII dan Hari Kesat-
uan Gerak PKK ke-43 Tahun 2015 di lapangan Desa Jeruk Seger 
BKPH Kemlagi akhir Mei lalu.

Melalui pencanangan kegiatan tersebut diharapkan dapat 
menggalakkan semangat gotong-royong serta kepedulian ma-
syarakat dan para pihak dalam membangun desa.

Peresmian ditandai dengan pemukulan kentongan bersama 
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto Ikhfi na Mustofa 
Kamal Pasa dan sejumlah jajaran Forpimda.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr H Akh Jazuli SH MSi, 
menyampaikan bahwa Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 
adalah kegiatan kerjasama masyarakat dan para pihak dalam ber-
bagai bidang.

“Pencanangan ini untuk meningkatkan kebersamaan, kekeluar-
gaan, serta melestarikan arti gotong royong, meningkatkan kemi-
traan antara masyarakat, pihak swasta, BUMN, BUMD dan Pemer-
intah Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan pembangunan ser-
ta menjaga hasil pembangunan yang telah tercapai,” katanya.

Administratur/KKPH Mojokerto, Agus Sarwedi menyatakan den-
gan semangat gotong royong segenap elemen masyarakat di ber-

bagai bidang, dapat menjadikan Kabupaten Mojokerto lebih maju 
dan masyarakatnya sejahtera. 

Dalam rangkaian acara tersebut dilaksanakan berbagai keg-
iatan antara lain pawai gunungan hasil bumi dan musik patrol dari 
masing-masing 18 kecamatan serta penampilan busana hasil daur 
ulang sampah dan ditutup dengan penanaman pohon di sekitar la-
pangan Desa Jeruk Seger sebagai tanda puncak Bulan Bhakti Go-
tong Royong Masyarakat.

 Kom.Mjkt/Eko Eswe

2 LMDH Terima Dana CSR
KPH PADANGAN DIVRE JATIM
KPH Padangan memberikan bantuan Dana Bina Lingkungan 

dan Sarana Prasarana Umum melalui program CSR KPH Padan-
gan kepada dua LMDH (24/6).

Dua LMDH tersebut masing masing LMDH Madya Wana Le-
stari desa Malingmati Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojone-
goro mendapatkan bantuan sebesar Rp 15.000.000 untuk pembua-
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tan Sarana Air Bersih dan Rp 5.000.000 untuk LMDH Jati Murni 
Desa Meduri untuk perbaikan Musholla At-Taqwa Desa Meduri Ke-
camatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. 

Penyerahan dana CSR tersebut dilakukan oleh Wakil Adm/
KSKPH Padangan Timur Maman Hermana dan Kepala Tata Usaha, 

Anike Kartika kepada msing masing Ketua LMDH dan disaksikan 
oleh KSS PHBM, Asper Kaliaren Timur dan Asper Kates serta Ke-
pala Desa dan Sekdes Desa Malingmati.

Dalam sambutan singkatnya Maman Hermana meminta kepada 
kedua Kepala Desa untuk lebih meningkatkan kerja sama di bidang 
pengelolaan hutan dan khususnya keamanan. Ia meminta supaya 
masyarakat desa segera memberikan Informasi bila mana menge-
tahui ada kejahatan kehutanan.*

MOTIVASI PIMPINAN
Segenap karyawan KPH Padangan mendapat pembinaan dari 

Adm KPH Padangan dalam menjelang ramadhan. Administratur 
dalam sambutannya menegaskan kepada jajrannya miski berpuasa 
dalam bulan Ramadhan ia minta agar tetap giat bekerja. Puasa ti-
dak boleh dijadikan alasn untuk bermalas-malasan dalam bekerja.

Dalam kesempatan itu Adm juga menyerahkan pakaian sera-
gam dinas kepada lima orang karyawan yang lolos dalam rekruit-
men karyawan baru 2015 KPH Padangan.

Kom.Pdg/

Tim Gabungan Tangkap 
Pencuri Kayu 

KPH PARENGAN 
DIVRE JATIM

Hari Sabtu, 13 Juni 
2015 sekitar pukul 18. 30 
WIB  patroli gabungan 
yang dilakukan bersama 
Polhutter BKPH Pung-
pungan, Polmob, Pol-

sek Parengan berhasil menangkap 
Rasit, 57 tahun penduduk Dukuh 
Getas Desa Kamlaten bersama 2 
orang lainnya saat  membawa kayu 
illegal mengunakan sepeda onth-
el. Dua orang dapat melarikan diri, 

sementara Rasit dapat diamankan dengan barang bukti 6 batang 
kayu jati dan sebuah sepada onthel.

Kayu-kayu yang dicuri tersebut diperkirakan berasal dari petak 
104 RPH Kampak BKPH Pungpungan KPH Parengan.

Administratur/KKPH PArengan, Daniel Budi Cahyono dalam 
keterangannya mengatakan bahwa keberhasialannya menang-
kap tersangka yang pernah dua kali di hukum dengan kasus yang 
sama berkat kordinansi anggota Polhotter dan Polmob serta Pol-
sek Parengan.

“ Kita juga jangan terpancing dengan usia. Meskipun usia lan-
jut tetap ditindak lanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku, teru-
tama karena tersangka tertangkap tangan dan terdapat cukup alat 
bukti,” ujar Daniel. 

Kom.Prg/ Ags

Cek Ijin Pinjam PKH
BERTEMPAT di Hotel Dewarna  Bojonegoro pada sekitar akhir 

Mei lalu Perhutani melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan 
Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ten-
tang  Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan  (IPPKH) dengan Pertamina 
EP  PT Geo Cepu Indonesia.

Perhutani  diwakili oleh KPH  Parengan, KPH Jatirogo dan KPH 
Cepu serta dari SPH I Bojonegoro. Dinas Kehutanan Jawa Timur 
dihadiri Kepala Dinas Kehutanan  beserta Staf Pemkab Bojonegoro 

Asiten Bidang Perekonomian Pembangunan beserta Staf, Kepala 
Dinas Perhutanan dan Perkebunan, perwakilan  Dinas ESDM BLH, 
Perijin Bappeda  Bojonegoro, Pertamina EP, PT Geo Cepu Indo-
nesia.

Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, Ir Gatot Soebektiono Ms, 
menyampaikan  bahwa IPPKH yang diajukan saat ini harus dipisah-
kan dengan ijin sumur tua yang sudah mendapat ijin dari Menhut. 
No 842/ Menhut – II/2014. Ijin lokasi yang dimintakan saat ini ada 
yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan. Wewenag Dinas 
Kehutanan yang berada di dalam kawasan hutan sedangkan yang 
berada luar kawasan hutan rekomendasi Bupati.

Kegitan dilanjutkan  dengan pengecekan di lapangan. Di KPH 
Parengan ada enam lokasi yang dimohonkan IPPKH, yakni di RPH 
Kampak, Malo, Tinawun, Biyangbali. KPH Jatirogo satu lokasi dan 
KPH Cepu lima lokasi.*

REFRESHING
Untuk melepas kepenatan dari rutinitas pekerjaan sehari-hari, 

karyawan Perhutani KPH Parengan, khususnya karyawan pelak-
sana di lapangan melakukan penyegaran dengan berwisata ke Bli-
tar dan Malang. Rombongan yang berjumlah sebanyak 192 orang 
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diberangkatkan dalam dua gelombang. Yakni pada tanggal 5 dan 
8 Juni 2015.

Dikatakan Administratur/KKPH Parengan, Daniel Budi Cahyono 
bahwa karyawan  lapangan  adalah garda depan KPH Parengan 
juga perlu penyegaran.

“ Mereka juga perlu penyegaran jiwa, setelah  kesehariannya 
selalu  bergelut dengan segala tantangan kerja yang keras bahkan 
bertaruh  nyawa. Sejenak melepas penat , mandor pun berhak se-
dikit berbagi kesenangan,” katanya.

 Kom.Prg/Ags

Alat Kerok Getah Suru DNKI
KPH  PASURUAN DIVRE JATIM
Bentuk keseriusan Perhutani untuk meningkatkan produksi ge-

tah pinus terus dilakukan, mengingat getah pinus mempunyai kon-
tribusi yang cukup besar bagi Perhutani stelah produksi kayu. Un-
tuk peningkatan produksi getah pinus berbagai inovasi baru terus 
dilakukan, dengan berbagai  macam cara untuk mendapatkan mutu 
getah  baik. Seperti halnya di Perhutani KPH Pasuruan melakukan 
juga berbagai upaya guna  meningkatkan mutu produksi  getah.

Kegiatan Job traning sadapan getah pinus adalah salah satu 
upaya untuk memberi penyegaran kepada Mandor Sadap yang di-
laksanakan 4 Juni 2015 di petak 31 L RPH Nongkojajar BKPH La-

wang Timur. Hal tersebut penting karena menyadari produksi getah 
pinus KPH Pasuruan masih jauh dari yang diharapkan.

“ Produksi getah pinus harus segera ditingkatkan. Saat ini ge-
tah pinus di KPH Pasuruan masih jauh dari apa yang diharapkan 
oleh perusahaan,” ujar Adm/KKPh Pasuruan, Ir Kuntum Suryandari 
dalam arahannya. 

Untuk itu ia meminta agar sadapan getah pinus terus dipacu, 
baik mutu maupun produksinya agar meningkat.

Disarankan Adm, untuk menjaga getah berkuawalitas dan tetap 
bersih, pembaharuan pada quare sadapan batok /tempurung hen-
daknya ditutup menggunakan plastik untuk menghindari kotoran 
masuk pada tempurung.  Pengunduhan getah,  air dalam tempu-
rung dibuang dan dilakukan penyaringan selanjutnya dimasukan 
pada drum getah dan ditutup. Getah  pinus dikirim dan diterima 
TPG dalam keadaan bersih.

Pada kesempatan, Asper/KBKPH Lawang Timur, Viktor  men-
genalkan inovasi baru , berupa alat kerok getah yang digunakan 
untuk mengerok getah pinus yang mengering  menempel pada ko-
akan. Untuk memudahkan pemungutan getah yang  telah menger-
ing  diciptakan alat kerok getah  yang di beri nama ‘Suru DNKI’. 

Alat kerok getak  terbuat dari pipa besi yang dimodifi kasi beru-
pa pipa 3 Cm.Panjang 43 Cm plat galvalum 1 mm berbentuk sil-
inder seperti bambu runcing, tongkat kayu sepanjang 150 cm un-
tuk memudahkan pengabilan getah yang mengering pada koakan 
yang lebih tinggi.*

SERAHKAN SHARING
Perhutani KPH Pasuruan menyerahkan dana sharing 

produksi kayu dan non kayu 2013 kepada LMDH (5/5) yang 
berlangsung di aula kantor KPH Pasuruan  sebesar  Rp 
195.730.628. Sharing tersebut dibagikan kepada 67 LMDH 
dari 114 LMDH mitra Pehutani KPH Pasuruan. Pembagian 
sharing produksi dilaksanakan secara simbolis diserahkan 
oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Pasuruan,  Ir 
Yetty Purwaningsih dengan didampingi Administraur /KKPH 
Pasuruan, Ir Kuntum Suryandari. 

Dalam sambutannya Kuntum Suryandari berpesan kepa-
da LMDH baik kepada yang telah menerima sharing atau yang 
belum agar kerjasama LMDH terus berkelanjutan terutama 
terkait keamanan, hendaknya bisa membantu meningkatkan 
keamanan dari gangguan kejahatan hutan dan menjaga tana-
man tetap tumbuh baik  bebas dari tanaman polowijo yang ter-
dapat disekitar tanaman pokok. 

Hal tersebut juga ditegaskan Kepala Dinas Perkebunan 
dan Kehutanan Pasuruan,  Ir Yetty Purwaningsih bahwa ma-
syarakat desa harus turut menjaga dan mengawasi hutan, 
mengingat saat ini musim kemarau agar tidak melakukan  
pekerjaan/perbuatan yang dapat meninbulkan kebakaran hu-
tan.

Hms.Psu/DdDemo cara penggunaan alat kerok getah Suru DNKI
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Pelatihan Dai Kehutanan 
Di Ponpes Ta’allamul Huda

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Direktur Utama Perum Perhutani, Mustoha Iskandar membu-

ka pelatihan Dai Kehutanan di Pondok Pesantren Ta’allamul Huda 
Desa Ganggawang Kecamatan Salem-Brebes (13 /6).

Dalam amanahnya Mustoha mengatakan bahwa hutan bukan 
untuk dibagikan masyarakat, akan tetapi hutan untuk kesejahter-
aan masyarakat. 

“ Artinya jika hutan untuk masyarakat 
pasti akan ia miliki dan ia jual, sebaliknya jika 
hutan untuk kesejahteraan masyarakat ten-
tunya akan berkelanjutan kesejahteraan bagi 
masyarakat. Melindungi dan melestarikan 
hutan sangat penting dan hukumnya wajib, 
dengan demikian fungsi dan manfaat ekologi 
hutan dapat dimanfaatkan optimal oleh ma-
syarakat,” ujarnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Ta’alamul 
Huda, KH Saeful Rohman dalam sambutan-
nya menjelaskan Pelatihan Dai Kehutanan 
bersamaan dengan Khotmil Akhirussanah 
1436 H. Saeful mengajak masyarakat untuk 
tidak merusak Alam juga hutan. Jika hutan 
rusak, maka pemulihannya membutuhkan 
waktu tiga puluh sampai lima puluh tahun un-
tuk mendapatkan pohon yang mereka rusak. 
Dikatakan, pelatihan Dai merupakan tindak 
lanjut MoU dari tiga KPH yaitu KPH Bala-
pulang, KPH Pekalongan Barat dan KPH 
Banyumas Barat dengan Ponpes Taalamul 

Huda dan berakhir pada 15 Juni 2015.
Sementara Bupati Brebes, Idza Priyanti memberikan apresiasi 

kepada Dirut Perum Perhutani telah menyelenggarakan pelatihan 
Dai Kehutanan. Idza menyatakan sangat berterimakasih atas seg-
ala bantuan yang telah Perhutani gelontorkan untuk kesejahteraan 
masyarakat desa sekitar hutan, dari sharing tebangan, tumpangsari 
di bawah tegakan, dana PKBL dan lain lain. 

Pada Kesempatan itu, Dirut Perhutani, Bupati Brebes, Koman-
dan Kodim 0712 Brebes dan jajaran Administratur Perhutani KPH 
balapulang, KPH Pekalonagan Barat dan KPH Banyumas Barat 
menandatangani prasasti Sekolah menengah kejuruan kehutanan 
(SMK Kehutanan UMI). Kom.Blp/Djuli K

Bupati dan Adm 
Patungan Perbaiki Jembatan

BUPATI Tegal, Enthus Susmono yang juga dalang kondang 
asal Tegal bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkompinda) dan Administratur KPH Balapulang dan KPH Pe-
kalongan Barat menggelar silaturakhim di Desa terisolasi Sangkan-
jaya Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal.

Untuk menuju Desa tersebut Enthus, Adm KPH Balapulang dan 
KPH Pekalongan Barat dan pejabat lainnya  harus naik sepeda mo-
tor. Sebab jembatan sepanjang 273 meter, lebar 1,5 meter dengan 
ketinggian 12 meter membentang di atas sungai Gung tersebut, 
dan merupakan akses satu satunya menuju Desa Sangkanjaya.

Kondisi jembatan agak rusak, beberapa alas kayu jembatan 
sudah patah. Sehingga pengendara sepeda motor harus hati-hati. 
Melihat kondisi seperti itu, Enthus secara sepontan mengadakan 
iuran kepada sejumlah pejabat yang hadir patungan mencari dana 
untuk memperbaiki sementara jembatan.

Enthus yang didampingi  Adm/KKPH Balapulang, Isnin Soiban 
dan Adm/KKPH Pakalongan Barat,  Anton Fajar Agung Sulistiyo 
memulai memasukan uang ke kotak yang dibawa Bupati, disusul 
wakil Bupati Umi Azizah dan diikuti pejabat Forkompinda.

Uang terkumpul sekitar 5 juta. Dana tersebut untuk memperbai-
ki jembatan, sedangkan untuk tenaganya Enthus akan mengerah-
kan sejumlah tenaga Barisan Ansor Serbaguna (Banser) se-Kabu-
paten Tegal.

“ Ini perbaikan yang sifatnya sementara, agar saat lebaran war-
ga bisa mengakses jembatan dengan aman dan nyaman,” ujar En-
thus.

Administratur KPH Pekalongan Barat dan Administratur KPH 
Balapulang menyatakan pihaknya siap membantu  pengadaan 
kayu papan alas, disamping mengusulkan jalan tembus yang mele-
wati kawasan hutan KPH Pekalonngat Barat lewat Ijin Gubernur.

Jalan yang rencana melintas di area hutan  sepanjang 1,5 km 
menuju dukuh Slapi Desa Danareja Kecamatan Balapulang.

Kom.Bpl.Djuli.K

RAT Primkokar
KPH BANYUMASTIMUR DIVRE JATENG
Primer Koperasi Karyawan Perhutani Banyumas Timur Divre 

Jateng melangsungkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku 
2014 di Balai Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, (12/
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6). RAT diikuti 100 anggota dari 260 anggota koperasi perwakilan 
dari 6 Komisariat Daerah (Komda).

Tampak hadir dalam acara itu Administratur Perhutani Banyu-
mas Timur Wawan Triwibowo, SHut.MP dan Kepala Tata Usaha 
Andi Nurdiyanto, SE, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan 
Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Banyumas Ir DjokoWikanto, 
MM dan Kepala Dekopinda Kabupaten Banyumas Legowo.

Administratur/KKPH Banyumas Timur Wawan Triwibowo selaku 
Pembina dalam sambutannya mengatakan bahwa koperasi peng-
gerak ekonomi yang luar biasa, selama anggota koperasi bertang-
gungjawab dan merasa handarbeni terhadap koperasi itu sendiri. 

“ Koperasi merupakan kegiatan ekonomi dimana unsur penting 
sangat nyata, seperti kebersamaan, kreatifi tas dan kemandirian. 
Sebab maju dan mundurnya koperasi itu ditentukan oleh anggota, 
dasari koperasi dengan semangat melayani lebih baik lagi kepada 
anggota,” katanya.

 Kom.Bmt/Tofi kpurwa

Tingkatkan 
Pengamanan Hutan 
KPH CEPU DIVRE JATENG
Untuk mengantisipasi rawannya pencurian kayu jati di wilayah 

hutan KPH Cepu, selama bulan Ramadahan dan menjelang leba-
ran  jajaran keamanan Polisi Hutan Teritorial (Polhuter) Koordina-
tor Keamanan KPH Cepu, Agus Kusnandar meningkatkan kerjasa-
ma operasi gabungan dengan kepolisian setempat. Selain itu juga 
melakukan koordinasi dengan LMDH, masyarakat sekitar hutan 
atau pesanggem  untuk ikut bersama-sama mengamankan hutan.

“ Tugas pokoknya sederhana, yakni  agar segera memberi in-
formasi apabila mengetahui ada pelaku pencurian di kawasan hu-

tan,” kata Agus Kusnan-
dar yang juga Wakil Adm/
KSKPH Cepu dalam ket-
erangannya (25/6).

Dikatakan Agus, se-
anjang Januari hingga 
Mei 2015 dalam serang-
kaian operasi yang dilan-
carkan pihaknya berhasil 
menjaring 31 orang ter-
sangka pencurian kayu. 
Sebagian sudah mendekam di rumah tahanan Blora sementara se-
bagian lainnya masih dalam menjalani proses hukum di  Kejaksaan 
Negeri Blora.

Untuk itu maka selama bilan Ramadan dan menjelang Hari 
Raya Fitri dimana suhu pencurian umumnya meninggkat pihaknya 
semakin memperketat keamanan hutan. Bahkan kawanan pencuri 
ada yang datang dari luar Kabupaten Blora.

“ Belum lama ini kami juga menangkap pelaku pencurian dari 
luar Kabuaten Blora,” ujarnya.

Patroli gabungan tersebut dikatakan Agus dilancarkan teruta-
ma pada wilayah-wilayah yang rawan pencurian kayu, seperti di 
wilayah perbatasan antara KPH Cepu dengan KPH tetangga lain-
nya seperti dengan wilayah perbatasan KPH Blora. Selain dengan 
kepolisian dan masyarakat operasi juga dibantu petugas dari aparat 
TNI.

Kom.Cpu/Eddy

Truk Angkut Kayu 
Sonokeling Diamankan
KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Meski dalam bulan Ramadhan, jajaran Petugas Gabungan 

(Patgab) Kebonharjo tetap siaga dan terus melancarkan operasi 
pengamanan hutan. Seperti yang terjadi belum lama ini, jajaran 
petugas keamanan gabungan itu berhasil menangkap Dup Truk 
Nopol K 1975 BM yang mengangkut kayu Sonokeling di Jalan Raya 
Sedan-Rembang pada 26 Juni 2015. Penangkapan terjadi sekitar 
pukul 19.00 wib.

Komandan Patgab, Asep Ruskandar mengatakan bahwa  Pol-
mob dan Polter selalu kerjasama dalam mengamankan hutan. 

“ Dalam keadaan puasa pun Patgab tetap solid dalam mengem-
ban tanggungjawab menjaga asset negara yang bernilai milyaran 
rupiah itu,” ujar Asep yang juga Wakil Adm KPH Kebonharjo itu.

 Dump Truck tersebut dicurigai dan ditangkap karena memuat 

kayu Sonokeling yang diduga berasal dari kawasan hutan dan tidak 
disertai dengan surat-surat yang sah. Kayu Sonokeling sebanyak 
13 batang dengan kubikasi 1,96 M3.

Sementara Perwira Pembina (Pabin) KPH Kebonharjo, Iptu Ba-
chrudin menambahkan, selain Dump Truck, dua orang tersangka 
juga turut diamankan. Priyono bin Sukandar (35) dan Tofi k bin Mi-
kan (23), keduanya warga Desa Sanetan Kecamatan Sluke, Rem-
bang. Dari kedua tersangka diperoleh keterangan bahwa kayu-
kayu itu berasal dari hutan RPH Kajar Kebonharjo.

“ Untuk langkah berikutnya kita akan merapatkan barisan dalam 
menjaga hutan. Petugas lapangan harus selalu menjalin komunika-
si baik internal maupun dengan masyarakat. Peran serta masyara-
kat sangat berguna untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ke-
amanan hutan,” ujar Iptu Bachrudin menegaskan. 

Kom.Kbh/Wiyoso. 
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Ternak Itik Mandor Polter 
Hasilkan Jutaan Rupiah

KPH KEBONHARJO SIVRE JATIM
Dijaman modern seperti ini, segalanya dituntut serba cepat. Pun 

halnya untuk memanfaatkan peluang bisnis, kita tidak boleh ket-
inggalan. Bisinis itik petelur saat ini sangat menjanjikan. Dengan 
modal tidak begitu besar hasil berlimpah akan didapatkan. Apalagi 
memelihara itik petelur tidak membutuhkan lahan luas. 

Usaha kreatif memelihara itik petelur dapat kita jumpai di rumah 
Winarno (38), Mandor Polisi Teritorial (Polter)  BKPH Ngandang  
KPH Kebonharjo Desa Paseyan kecamatan Jatirogo Tuban. 

“ Memelihara itik petelur baru saja saya lakukan. Belum genap 
satu bulan hasilnya sudah dapat dirasakan,” demikian kata Winarno 
mengawali pembicaraannya.

Kandang dengan luas 6 x 10 m dapat menampung 300 ekor 
itik. Bibit itik siap produksi per-ekor seharga Rp 67.000 sanggup 
bertelur setelah dipelihara 20 hari. Dari 300 ekor itik, produksi per-
dana kurang lebih 100 butir. Harga sebutir telur Rp 1.700 semen-
tara kebutuhan pakan rata-rata perhari Rp 80.000 terdiri dari dedak 
(bekatul), karak dan konsentrat 144. Untuk menguatkan cangkang 
telur pakan dicampur dengan mineral. 

“ Sementara untuk produksi telur dan pencegahan penyakit 
minuman diberi campuran Turbo,” jelas Winarno di rumahnya (19/
6).

Itik-itik petelur tersebut dikatakan Winarno sanggup berproduksi 
sampai 3 tahun dengan masa jeda tiap 9 bulan untuk berganti bulu 

selama 1,5 bulan. Pada saat itik ganti bulu perawatan lebih ekstra 
supaya itik tetap sehat dan cepat produksi kembali. 

“ Jika itik dipelihara dengan benar dan masa produksi normal, 
300 ekor tiap harinya bisa bertelur sampai 270 butir. Keuntungan 
mencapai jutaan rupiah, meskipun ini sebagai usaha sampingan,” 
tambahnya.

Kom.Kbh/Wiyoso

LMDH Studi Banding 
Ke Gunung Kidul

KPH GUNDIH DIVRE JATENG
Untuk membantu program pemerintah Kabupaten Grobogan 

dalam usaha meningkatkan hasil panen kedelai dan sekaligus 
mendongkrak penghasilan masyarakat sekitar hutan Adm/KKPH 
Gundih, Ir Gunawan Catur mengajak beberapa perwakilan LMDH 
binaanya melakukan studi banding ke Paguyuban Kelompok Tani 
“ Sedyo Maju “ Desa Blebesan, Kec. Playen, Kab. Gunung Kidul 
dibawah pembinaan Dinas Kehutan dan Perkebunan Daerah Is-
timewa Yogyakarta.

Kelompok Tani Sedyo Maju dibawah bimbingan Profesor 
Sumardi dari Unifersitas Gajah Mada merasa beruntung karena 
telah mendapatkan ilmu atau cara menanam kedelai yang benar. 
Kedelai ditanam diantara tanaman jagung dan telah berhasil menin-
gkatkan hasil panen kedelai para anggautanya.

Dari situlah Adm KPH Gundih berharap kepada perwakilan 
LMDH yang ikut studi banding untuk menyerap ilmu cara berta-
nam kedelai yang benar dan selanjutnya ditularkan kepada ang-
gauta lain agar nantinya kabupaten grobogan tidak hanya menjadi 
penghasil jagung terbesar di Jawa Tengah tapi juga kedelai  jadi 
andalan.

Sementara Perwakilan dari LMDH Sutrisno menyatakan sangat 
berterima kasih kepada Adm KPH Gundih yang sangat peduli kepa-
da para petani hutan dalam usahanya untuk menambah penghasi-
lan melalui tanaman kedelai.  Ia menyatakan  siap akan menularkan 
ilmu yang didapat dari studi banding tersebut kepada seluruh ang-
gotanya agar mau mencoba menanam kedelai di sela-sela tana-
man jagung yang menjadi andalan mereka.  

Kom.Gdh/Totok.

Peringatan Hari 
Lingkungan Hidup Sedunia

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Gerakan Bersih Kali dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Se-

dunia tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Konggres Sungai Indone-
sia I tahun 2015 diperingati oleh Pemkab Banjarnegara  dan selu-
ruh elemen masyarakat, satuan kerja peringkat daerah, LSM, TNI,  
Polri dan Perhutani Kedu Selatan di Banjarnegara  (5/6).

Sungai Belimbing yang menjadi ajang sasaran pembersihan 
dari sampah-sampah baik sampah plastik maupun sampah rumah 
tangga. Antusias sekali dan penuh semangat dalam kegiatan ini. 
Hadir pula Wakil Gubernur Jateng, Drs. Heru Sujatmiko Msi didam-
pingi Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo.

Usai bersih-bersih sungai dilanjutkan di Pendopo. Dalam sam-
butannya Wakil Gubernur Heru Sujatmiko menyampaikan apresiasi 
atas terselenggaranya acara tersebut. Propinsi Jawa Tengah mem-
berikan perhatian yang serius dalam upaya pengendalian terhadap 
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perusakan dan pencemaran lingkungan antara lain perusakan hu-
tan dan perubahan fungsi lahan yg  memberikan kontribusi besar 
bagi memburuknya perubahan iklim di Indonesia termasuk di Jawa 
Tengah. Di Jawa Tengah masih terdapat lahan kritis di luar kawasan 
hutan baik kategori kritis maupun sangat kritis seluas 492.411 ha 

Telah banyak upaya  yg dilakukan utk mempertahankan keles-
tarian lingkungan, seperti  pemantauan kwalitas air sungai secara 
rutin dan lain sebagainya. 

Dalam hal pencemaran lingkungn jumlah industri seluruh Jawa 
Tengah  mencapai  645.995 buah baik yang kecil, sedang dan be-
sar, tentunya berpotensi mencemari lingkungan berupa  limbah cair 
dan kegiatan industri yang diperkirakn sebesar  651.181 m3 per ta-
hun. Sedangkan industri yang berpotensi  menghasilkan limbah ba-
han berbahaya dan beracun  (B3) untuk 2012 mencapai 1282 pe-
rusahaan. Meningkat pada 2015 menjadi 1429 buah. Terjadi pen-
ingkatan 11 %. Dengan potensi penggunaan B3 963.793 ton per 
tahun. Oleh karena itu upaya permasalahan pencemarn lingkungn 
dan pengembangn energi alternatif terus dilakukan melalui beber-
apa program kegiatn antara lain memfasilitasi pembangunan insta-
lasi pengolahan pipa dan biogas bagi kegiatan kecil-kecil seperti 
industri batik, tapioka, tahu tempe. Sedangkn untuk penanganan 
sampah perlu terus digalakkn agar  menjadi produk bernilai ekono-
mi. Atau menjadi produk yang bermanfaat dan  ramah lingkungn. 

Di bidang lainnya perubahan iklim yang menjadi isu penting 
merupakan ancaman besar bagi negara berkembang, tentu terma-
suk Indonesia, apalagi masih tetap berlangsungnya aktifi tas ma-
syarakat yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dengan ber-
bagai dimensinya baik di Indonesia maupun negara maju lainnya. 
Kondisi aktifi tas masyarakat  dunia yang tidak ramah lingkungn 
akan memperburuk keadaan cuaca dan iklim global dengan ber-
bagai dampak yang cukup kompleks.  Selain itu adanya komit-
men pemerintah utk menurunkan emisi gas rmh kaca sebesar 25 
% pada 2020. Maka sebagai bentuk ketaatan komitmen kepada 
pemerimtah, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menyusun 
rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca.

 Perubahan iklim yang tlah terjadi perlu upaya  adaptasi dengan 
menyesuaikan berbagai usaha terkait dengan kondisi cuaca dan 
iklim yg baru serta  melalui upaya mitigasi untuk mengurangi inten-
sitas  dampak kerugian perlu diminimalisir.     

“ Oleh karena itu dalam rangka hari lingkungan sedunia  tingkat 
Propinsi Jawa Tengah ini, saya minta semua elemen masyarakat 
saat ini berusaha mengelola lingkungan dengan dimulai dari diri 
sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan, membia-
sakan meminimalisasi penggunaan kendaraan bermotor, membuat 
lubang biopori di lingkungn masing-masing,” ujarnya. *

BAGIKAN BIBIT
Perum Perhutani Kedu Selatan bersama Komunitas Lingkun-

gan membagikan bibit gratis kepada masyarakat di Banjarnegara 
(17/6.

Sebanyak 3.500 batang yang dibagikan antara lain jenis durian, 
rambutan, mangga dan sawo. Bibit diberikan untuk ditanam me-
manfaatkan lahan yang kosong masyarakat. Warga Banjarnegara 
masih memiliki minat yang tinggi dalam penanaman pohon khusus-
nya pohon tanaman buah, karena selain bertujuan sebagai peng-
hijauan lingkungan, hasil buahnya dapat dinikmati kelak di kemu-
dian hari.

Asper/KBKPH Banjarnegara, Toto Suwaranto mengharapkan 
dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah minat ma-
syarakat Banjarnegara untuk menanam pohon sehingga menjadi-
kan Banjarnegara semakin sejuk dan ijo royo-royo. 

Kom.Kds/Agus

Pembinaan Peningkatan 
Produksi Getah Pinus

KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Kepala Biro Pengendalian dan Peningkatan Kinerja (P2K) Pe-

rum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Daryono memberikan 
Tips untuk menjadi sukses dengan disiplin dan kekompakkan. Prin-
sip kerja dengan tuntas, ikhlas, kompak dinilai Daryono sangat pent-
ing. Pernyataan itu disampaikan Kepala Biro P2K saat menghadiri 
pembinaan karyawan di BKPH Bantarkawung KPH Pekalongan 
Barat dalam rangka peningkatan produksi getah pinus (25/6).

"Cara meningkatkan produksi getah pinus dengan tenaga dan 
alat-alat seefi sien mungkin, mengapa target produksi getah pinus 
tidak tercapai ? Salah satu penyebab dari faktor manusia yaitu bisa 
karena malas, beralih ke pertanian, tidak ada generasi penerus, 
jumlah mandor yang kurang, mandor banyak yang merangkap 
tugasnya," ujar Kepala Biro P2K di hadapan puluhan karyawan 
yang hadir.

Masih menurut Daryono, produksi getah pinus sampai pada bu-
lan Juni baru tercapai sekitar kurang lebih 30 %, padahal seharus-
nya sesuai NPS antara 50 %, in sangat memprihatinkan keterting-
galannya jauh sekali, bagaimana membayangkan getah tercapai.

Ditegaskannya bahwa solusi untuk meningkatkan produksi di-
antaranya dengan menghitung pendapatan dalam satu bulan, pen-
gawasan, mendatangkan penyadap dari tempat lain, pembayaran 
dilakukan setiap hari diperhitungkan dengan getah yang disetor, 
membuat tabungan terhadap penyadap, melakukan metode sada-
pan yaitu dengan perbanyak fi ber untuk mengurangi bak penam-
pung.

Dalam pada itu Administratur menekankan kepada jajarannya 
agar produksi getah tahun ini bisa mencapai 100 %. *

BEA SISWA
Untuk memotivasi anak-anak di sekitar hutan di bidang pen-

didikan, Adm/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Susetyo, 
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S.Hut dengan didampingi Kasi PSDH Bagas Avianto, S.Hut dan 
KTU Umar Fajar Sulistyo, SE menyerahkan bea siswa untuk anak-
anak desa hutan yang berprestasi. Bea siswa tersebut  dalam 
rangka Dies Natalis Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada 
(UGM) Yogjakarta.

Adapun besarnya bea siswa untuk siswa SMP masing-masing 
Rp 1.200.000 dan SMA Rp 1.500.000. Para siswa tersebut adalah 
putra-putri penyadap getah pinus di wilayah hutan KPH Pekalonagn 
Barat.

Kom.Pkb/Untung W

Bantuan Rehab Dua Masjid
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATANG
Di sela acara pembinaan penyadap getah pinus, Kepala Biro 

Produksi Perum Perhutani Divre Jateng, Ir Dwi Wicahyono, MBA 
didampingi Adm/KKPH Pekalongan Timur Akhmad Taufik,S.Hut, 
MSi menyerahkan bantuan kepada dua masjid di BKPH Paningga-
ran. Bantuan tersebut diserahkan masing-masing kepada Pengurus 
Masjid Darusalam Desa Tenogo dan Pengurus Masjid Al Barokah 
Desa Bedagung Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan 
(30/6).

Kegiatan pembinaan penyadap selain untuk menjalin silaturohim 
juga untuk kedekatan dengan masyarakat penyadap. Acara tersebut 
juga dihadiri oleh Kasi Produksi Non Kayu Divre Jateng, segenap 
managemen KPH Pekalongan Timur, Asper Paninggaran, KRPH 
beserta Mandor dan Kepala Desa Tenogo. Ratusan penyadap yang 
tergabung dalam Kelompok Tani Sadap (KTS) wilayah BKPH Pan-
inggaran beserta masyarakat sekitar menyambut dengan baik atas 
kedatangan tamu dari Perum Perhutani Divre Jateng dan KPH Pe-
kalongan Timur.

Selain menyerahkan bantuan untuk masjid, pada kesempatan 
itu juga diserahkan klem asuransi kecelakaan kerja kepada ahli war-
is penyadap bernama Kasim alamat Desa Tombo Kecamatan Ban-
dar Kabupaten Batang BKPH Bandar. 

Pada kesempatan tersebut dalam arahannya Ir Dwi Wicahyono 
bahwa hutan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan 
Perhutani memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar hu-
tan untuk memanfaatkan lahan di bawah tegakan melalui kegiatan 
PHBM. Untuk itu ia meminta kepada segenap masyarakat agar turut 
menjaga dan memelihara hutan pinusnya agar bisa memberi mam-
faat yang lebih besar.

“ Semakin banyak sadapan semakin banyak pula banyak shar-
ing yang diterima ,” jelas Ir Dwi Wicahyono yang dipanggil akrab Pak 
Yoyok. Usai acara pembinaan dilanjutkan buka bersama dan dilan-
jutkan sholat berjamaah, Maghrib, Isak dan tarawaih. Kom.Pkt/Tur

Patgab Amankan Kayu Curian
KPH PATI DIVRE JAWA TENGAH
Guna mengantisi pencurian kayu selama bulan Ramadan dan 

menjelang Lebaran yang suhunya cenderung meningkat , jajaran 
keamanan Perum Perhutani KPH Pati yang dipimpin oleh Wakil 
Administratur Pati Selatan, Agus Ridwan BScf bersama Pabin Jaga-
wana, AKP Kusaeri mengadakan apel dan Patroli Gabungan yang 
dilancarkan di wilayah BKPH Lunggoh. Operasi gabungan tersebut 
juga melibatkan aparat dari Koramil dan Polsek Pucakwangi.

Patroli yang dilakukan belum lama ini dengan menelusuri ka-
wasan hutan BKPH Lunggoh hingga perbatasan BKPH Barisan, di 
Petak 70c RPH Dangklik Tim memergoki sebuah Truk yang melintas 
yang tampaknya ada bermuatan kayu. Dengan tidak menaruh curiga 
tim menghentikan kendaraan tersebut dan ternyata truk bermuatan 
kayu jati gelondongan sebanyak 21 batang atau 3,890 M. Dari hasil 
interogasi pengakuan sopir yang bernama Parji dan pemiliknya Gu-
nawan diperoleh keterangan, ternyata kayu-kayu gelondong terse-
but adalah hasil curian dari kawasan hutan di BKPH Barisan. 

Guna penyidikan lebih lanjut barang bukti dan tersangka kini 
sudah diamankan di Mapolres Pati

Kom.Pti/Raswi

Wakil Administratur Pati Selatan Agus Ridwan bersama Tim 
Saat amankan barang bukti

Tebar Benih Ikan Bandeng
KPH BANYUMAS BARAT DIVRE JATENG
Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir Setiawan MM menabur 

benih ikan bandeng (nener) sebanyak 20.000 ekor di kolam tambak 
pada petak 46 RPH Cilacap BKPH Rawa Timur Desa Kutawaru Ke-
camatan Cilacap Tengah (22//6).

“ KPH Banyumas Barat Sub Cilacap berpotensi untuk pengem-
bangan Silvofishery, dan yang sudah dilakukan KPH Banyumas 
Barat antaranya Ikan Bandeng, Ikan Kerapu dan Udang”, Ujar Adm. 
Setiawan dihadapan puluhan  para petani ikan di petak 46.

Setiawan menyatakan ikan bandeng yang ditebar dalam tiga 
bulan sudah bisa dipenen, dengan demikiaan para petani atau ke-
lompok tani ikan dalam satu tahun dapat panen 3-4 kali diharapkan 
dapat menambah pendapatan para petani.

Dua puluh ribu ekor benih ikan bandeng ditebar di sembilan 
kolam di petak 46 adalah merupakan salah satu kegiatan dari LMDH 
Rawa Kuna, kelompok kerja Kumandang Wisata Kuta Waru (KUWI-
KUT) yang diketuai Edi 

Dalam kesempatan yang sama Ketua LMDH Rawa Kuna, Rus-
wandi mengapresiasi langkah kerjasama LMDH dengan Perhutani 
Banyumas Barat. Kegiatan ini sangat baik dan setelah menghasil-
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kan perlu dikembangkan ke kelompok-kelompok yang lain dalam 
wilayah BKPH Rawa Timur. 

Acara penebaran benih ikan tersebut juga dihadiri, Lurah Kuta 
Waru, Ketua LMDH,  Waka Adm. Cilacap, Asper Rawa Timur, KSS 
PHBM dan puluhan para petani penggarap

Kom.Byb/Mujiono

Mahasaiswa Australia dan UI 
Belajar Pengolahan Kopi

KPH KEDU UTARA DIVRE JATENG 
Sebanyak 23 orang mahasiswa Geography School of Geo-

science University of Sidney, Sidney, New South Wales, Australia 
berkunjung ke Kabupaten Temanggung untuk belajar sistem pen-
golahan kopi.   Kegiatan tersebut sebagai rangkaian dari Joint Field 
School 2015 atau Kuliah Lapangan bersama dengan Departemen 
Geografi  Fakultas Mipa Universitas Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung tanggal 1 - 2 Juli 2015 dengan 
metode pemberian materi di ruangan dan kunjungan lapangan di 
wilayah Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung yang ma-
suk di wilayah RPH Jumo BKPH Candiroto KPH Kedu Utara.  Akses 
masyarakat umum dalam pemanfaatan lahan hutan untuk pengola-

han kopi sebagai tujuan utama dalam proses pembelajaran ini.
“ Pengolahan kopi di dalam hutan Perhutani menggunakan pola 

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat  (PHBM ). Masyarakat  
yang mengolah kopi di dalam hutan harus menjadi anggota Lem-
baga Masyarakat Desa Hutan  ( LMDH ) dahulu, karena Perhuta-
ni hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan LMDH saja bu-
kan dengan perorangan,” kata Administratur /KKPH Kedu Utara,  Ir. 
Iwan Setiawan W, MP  dalam materi yang disampaikan.

“ Perhutani mendorong budidaya tanaman  kopi untuk ditanam 
di hutan karena mempunyai nilai ekonomi   yang tinggi, tidak mem-
butuhkan pengolahan tanah yang intensif . Kopi juga dapat ditana-
man di bawah tegakan tanaman pokok kehutanan yang ada,”   Im-
buh Iwan.

Sebelum menutup materi yang disampaikan, Iwan menawar-
kan kepada peserta yang hadir untuk berkunjung ke Golden Sun-
rise Sikunir di Dataran Dieng . Wisata tersebut merupakan andalan 
Perhutani KPH Kedu Utara yang pengelolaannya dikerjasamakan 
dengan LMDH. 

Kom.Kdu/Herman

KDU Jajaki Kerjasama 
Dengan PPGT

KEBAKARAN hutan, terutama di gunung salah satunya dise-
babkan oleh pendaki gunung yang membuang puntung rokok 
maupun membuat perapian yang tidak dimatikan.  Hal ini terjadi 
karena tidak semua pendaki gunung adalah pecinta alam yang pasti 
ketika naik gunung sudah dibekali dengan beberapa pengetahuan 
terutama keamanan diri dan lingkungan. Tak jarang saat ini banyak 
orang melakukan pendakian hanya karena ikut-ikutan. Hal ini lantas 
memberikan dampak negatif bagi gunung karena didaki oleh para 
pendaki yang tidak memiliki pengetahuan. 

Fenomena tersebut menjadi perbincangan menarik dalam 
diskusi antara Perum Perhutani KPH Kedu Utara dan Paguyuban 
Pendaki Gunung Temanggung (PPGT) (3/6). Dalam diskusi seputar 
konservasi hutan ini dibahas perlunya pendaki benar-benar menge-
tahui pengetahuan mendaki sehingga tidak menimbulkan kejadian 
membahayakan seperti kebakaran hutan. 

Dalam diskusi tersebut Perhutani menjajagi kerjasama dengan 
PPGT terutama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan 
kerawanan hutan. Kebakaran dan perburuan hewan yang dilindungi 
adalah bentuk kerawanan hutan yang sering terjadi dan kemungki-
nan dapat dikerjasamakan oleh Perhutani dan PPGT.

Sementara itu Asper/KBKPH Temanggung Cahyono men-
Administratur /KKPH Kedu Utara,  Ir Iwan Setiawan W MP  saat 

memberikan materi.
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gatakan kerjasama tersebut lebih pada pemberian edukasi dan 
pengarahan pada anggota PPGT yang jumlahnya ribuan orang.

“Kami anggap para anggota PPGT dan mereka yang mengaku 
pendaki gunung atau pecinta alam sebagai partner. Sehingga perlu 
diajak bekerjasama untuk menjaga kelestarian hutan dan gunung. 
Melalui mereka kita bisa menyebarkan pesan tentang bahaya 
kerawanan hutan dan bagaimana cara pencegahannya,” terang 
Cahyono.

Menurut Cahyono acara bertemu dengan komunitas – komuni-
tas Pecinta alam atau Pendaki Gunung akan terus dilakukan oleh 
Perhutani guna mensosialisasikan program perhutani juga sebagai 
wahana sharing untuk mengambil masukan dari komunitas – komu-
nitas yang ada. 

“ Rencana kami akan mendaftar beberapa komunitas terutama 
pecinta alam untuk kami ajak sharing dan kerjasama dalam peles-
tarian hutan dan gunung. Kami rencakan rutin tiap dua minggu atau 
sebulan sekali kami bertemu dengan mereka,” tandasnya

 Sementara itu dari catatan terakhir,  PPGT beranggotakan  
3.427 orang  yang aktif maupun tidak aktif dan tersebar di seluruh 
wilayah Kabupaten Temanggung. 

Kom.Kdu/Herman

Donor Darah Rutin
KPH KENDAL DIVRE JATENG
Perhutani KPH Kendal bekerjasama dengan Palang Merah In-

donesia (PMI) Kabupaten Kendal menggelar kegiatan donor darah 
yang juga diikuti partisipasi dari jajaran BRI Cabang kendal dan 
Kodim 0715 Kendal (3/6).  

Baksos donor darah sudah menjadi agenda rutin Perhutani KPH 
kendal yang diselenggarakannsetiap tiga bulan sekali sejak Maret 

2014.
“  “Aksi Donor Darah ini merupakan bentuk solidaritas kema-

nusiaan kepada sesama dan bukti nyata bahwa Rimbawan Perum 
Perhutani KPH Kendal senantiasa selalu hadir bersama masyarakat 
dalam keadaan dan situasi apapun,” kata KTU KPH Kendal,” Rini 
Hendrawati, SH mewakili Administratur.  

Donor Darah diikuti 67 pendonor. Rini berharap kegiatan yang 
telah terjalin baik ini dapat berkesinambungan dilaksanakan setiap 
tri wulannya dan mampu memenuhi persediaan darah di Unit Donor 
Darah (UDD) PMI Kabupaten Kendal. Demikian juga disampaikan 
PMI Kab. Kendal mengharapkan pula bahwa kegiatan yang dipelo-
pori Perhutani KPH Kendal dapat terus berlanjut. 

Kom.Kdl/Totok Kpy

Pembinaan Penyadap
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
KPH Tasikmalaya mentargetkan mutu getah Super Premium 

dan  Premium dalam kegiatan penyadapan getah. Hal tersebut dis-
ampaikan Administratur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan dalam 
pembinaan kepada 75 orang penyadap yang ada di wilayah BKPH 
Tasikmalaya.  Pembinaan berlangsung di petak 23 f RPH Cisayong 
(9/6)

Dikatakan Henry bahwa salah satu upaya untuk mengejar 
produksi dan mutu sadapan getah pinus yaitu harus terpenuhi sada-
pan yang baik dan benar.

" Kami berharap kepada para penyadap dalam melakukan pe-
nyadapan harus mengacu pada tata waktu dan aturan yang sudah 
ditetapkan, sehinga kualitas dan kuantitas getanya mengasilkan 
mutu getah Super Premium, Premium dan Mutu I," pintanya.

Kepada penyadap agar sadapan pinus tersebut dijadikan lahan 
usaha pokok yang merupakan ladang penghidupan dan bukan se-
bagai pekerjaan sambilan, sehingga pencapaian produksi getah 
maksimal.

Menurut salah satu penyadap dari Cisayong, Wawan me-
ngatakan apabila kualitas dan hasil produksi sadapan dapat di-
penuhi, ia meminta kepada Perhutani agar dapat memenuhi semua 
kebutuhan penyadap diantaranya sarana dan prasarana untuk 
penyadapan serta pembinaan kepada para penyadap agar terus 
ditingkatkan. *

SERAHKAN SHARING
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Di aula Kantor KPH Tasikmalaya, Bupati Tasikmalaya, UU Ru-

zhanul Ullum menyerahkan sharing produksi kayu tahun 2013 Pe-
rum Perhutani KPH Tasikmalaya sebesar Rp 107.152.115 kepada 
22 LMDH (4/6).

Sharing produksi merupakan bentuk dari kewajiban Perum Per-
hutani yang harus diberikan kepada Masyarakat Desa Hutan dalam 
kerangka PHBM diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan sum-
ber daya hutan.

Adm/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan bahwa 
sharing produksi kayu tersebut merupakan bentuk kepedulian Per-
hutani dalam membantu perekonomian MDH sebagai mitra kerja. 
Uang sharing yang diterima LMDH sesuai dengan ketentuan yang 
telah disepakati bersama diantaranya untuk Pengamanan Hutan, 
Pemberdayaan Lembaga Koperasi LMDH, Pembangunan Infra-
struktur Desa hutan, Kesehatan dan Pendidikan, Bantuan Sosial 
Kemasyarakatan, Pengembangan Usaha Produksi,Monitoring dan 
Evaluasi dan Anggota Kelompok MDH.

Ketua paguyuban LMDH Kab. dan Kota Tasikmalaya, Dedi Sadi-
man mengucapkan terimakasih kepada Perhutani dengan progran 
PHBM ini dapat dirasakan manfaatnya secara langsung melalui 
penerimaan uang sharing tebangan kayu tahun 2013 tersebut.*

BERIKAN SEMBAKO
Sementara pda kesempatan lain Bupati Tasikmalaya UU Ruzha-

nul Ulum bersama Administrur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
memberikan bantuan sembako kepada anak anak yatim piatu, lan-
sia dan masyarakat yang kurang mampu di sejumlah kecamatan di 

wilayah Tasik Selatan (13/6).
Pemberian sembako tersebut dalam rangka kunjungan silatur-

ahmi dan dialog dengan LMDH Mandalajaya Kecamatan Cikalong. 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Perhutani mengajak 

kepada masyarakat sekitar hutan bersama-sama untuk melestari-
kan dan menajaga hutan dalam kerangka Pengelolaan Hutan Ber-
sama Masyarakat (PHBM). 

Administratur/KKPH Tasikmalaya, Heny Gunawan menyampai-
kan bahwa melalui kerjasama Perhutani, Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya dan LMDH yang diwadahi dengan PHBM dan gerakan 
membangun desa sangat bersinergi, dimana pengelolaan sumber 
daya alam dapat mendorong Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 
supaya masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa merasakan 
manfaat dari keberadaan sumber daya hutan dipangkuan desanya 
masing masing.

Bantuan serupa juga dilakukan di kepada masyarakat LMDH 
Yudha Kencana, Kampung Sodong, Desa Sodong, Kec Sodonghilr, 
Kab. Tasikmalaya, wilayah hutan RPH Sodong, BKPH Taraju. Yakni 

berupa bantuan sembako kepada orang tua yang tidak mampu dan 
alat-alat tulis kepada anak Yatim Piatu keluarga LMDH Yudha ken-
cana. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sub Seksi Pengelolaan 
Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Bina lingkungan, Elis 
Habibah.

Kom. Tsk/Asep JB

Sharing Rp 765 Juta 
untuk LMDH Ciamis   
KPH CIAMIS DIVRE JANTEN
Perhutani KPH Ciamis kembali menggelontorkan dana sharing 

kayu sebesar Rp 765.408.000 kepada 22 LMDH yang ada di wilayah 
Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (4/6).

Kepala Divisi Regional Jawa Barat dan Banten,  Elan Barli-
an yang hadir dalam penyerahan sharing tersebut dalam amanat-
nya berharap agar dana sharing bisa digunakan sesuai kebutuhan 
LMDH di masing-masing Kabupaten.

“ Karena tujuan dari pembagian dana sharing ini semata-mata 
untuk kesejahteraan para petani hutan yang tergabung dalam 
LMDH,” ujarnya.

Elan juga menyampaikan bahwa nilai sharing sebesar Rp 700 
juta tersebut sebenarnya kecil. Ada nilai sharing yang lebih besar 
yaitu masyarakat bisa memanfaatkan ruang atau lahan di bawah 
tegakan atau jasa lingkungan selama daur tanaman pokok dalam 
kontek kerjasama dengan Perum Perhutani.

Sementara Asisten Daerah (Asda) Kabupaten Ciamis,  HM Soe-
kiman menyampaikan  terimakasih kepada Perum Perhutani yang 
mempunyai perhatian dan kepedulian terhadap kesejahteraan ma-
syarakat Ciamis dengan program PHBM yang berbuah pembagian 
sharing kayu pada hari ini.

Disampaikan juga oleh Administratur/KKPH) Ciamis,  Bambang 
Jurianto bahwa dana sharing kayu tersebut diberikan Perhutani ke-
pada masyarakat melalui LMDH merupakan wujud keberhasilan 
kerjasama dalam mengelola hutan mulai dari persemaian, tanaman, 
pemeliharaan, keamanan sampai dengan produksi.

Penyerahan dana sharing tersebut dibagi dua tahap. Yakni, ta-
hap pertama Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar masing-masing 
mendapatkan Rp 352.150.716 untuk 10 LMDH di Kabupaten Ciamis 
dan Rp 108.951.764 untuk satu LMDH di Kota Banjar. Sedangkan 
tahap kedua sebesar Rp 304.305.519 untuk 11 LMDH di Kabupaten 
Pangandaran. 

Kom.Cms/Bunbun-Aan.

Asda Kabupaten Ciamis,  HM Soekiman menyerahkan sharing 
produksi  disaksikan Kadivre Janten, Elan Barlian (te ngah).
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KPH SUMEDANG DIVRE JANTEN
Sekitar 320 orang penggemar motor trail  

adventure menjajal  di kawasan hutan    RPH 
Narimbang BKPH Tampomas, KPH Sumed-
ang, Minggu (14/6). Berbagai komunitas 
pencinta sepeda motor trail  dari Bandung, 
Indramayu, Majalengka dan tidak keting-
galan komunitas dari Sumedang menikmati 
alam di wilayah pegunungan  Tampomas. 

Adm/KKPH Sumedang, Agus Mashudi 
berpartisipasi dalam kegiatan yang dikemas  
Ubar Ciputrawangi  Trail Adventure. Selain 
itu, Waka Adm/KSKPH  Sumedang  Utara 
Mochamad Drajat dan Asper BKPH Ujung 
Jaya pun ikut touring. Asper BKPH Tampo-
mas Deden Rudiana, sebagai ‘tuan rumah’, 
bersama putra  bungsunya, tidak mau ket-
inggalan untuk  menaklukan kawasan  hutan 
Tampomas. Peserta terkecil, Rian ,kelas 5 
SD dengan gagahnya mengendarai  sepeda 
motor trail Yamaha.

Nama komunitas pencinta sepeda motor 
trail yang berpartisipasi dalam even terse-
but serem – serem. Sebut saja  BANDIT  
(Barisan Anak Daerah Indramayu Trail)  dan 
KUTUP (Ciwidey, Bandung). Dan, masih 
banyak  nama lain.

Mengambil star di depan kantor  kelu-
rahan Narimbang, Kec. Conggeang, Kab 
Sumedang. Peserta  Ubar  Ciputrawangi 
Trail Adventure  dapat memilih  dua jalur.  
Pertama,  jalur  menuju  BKPH Buah Dua.  
Rute  ini  relative datar, lebar, dan kurang 
menantang. Kedua, rute menuju Tampomas. 
Jalurnya sempit, menanjak. berbatu, berpa-
sir, berkelok - kelok, kemudian turun tajam  
menuju finish. Baik  jalur  pertama  maupun   
kedua,  mereka finish di  lokasi  wisata  cu-
rug Ciputrawangi, RPH Narimbang, BKPH 
Tampomas.  

Bagi pemula,  trek kawasan pegunungan 
Tampomas  cukup  sulit  ditaklukkan.

 “Kami tertantang untuk menaklukkan,” 
ucap Hendri, peserta  lokal, Conggeang.  
Sebaliknya  bagi senior, trek yang ditawar-
kan kurang menantang. 

Sebagaimana dikatakan Donal, : “ Ter-
lalu dekat dan kurang menantang. Seharus-
nya ada yang jatuh berguling-guling, “ ucap 
anggota komunitas BANDIT. Komunitas ini 
sering mengikuti kegiatan  serupa di ber-
bagai daerah seperti di Slawi (Tegal/Jawa 
Tengah).

Adm KPH Sumedang Agus Mashudi 
mengatakan, selain  untuk refreshing  di sela 
– sela kegiatan  rutinitas, juga untuk  memu-
puk silaturahmi. Kemudian, dia mengingat-
kan agar  kegiatan ini bukan sekedar petu-
alangan, namun ada nilai – nilai  bagaimana  
lingkungan tetap   terjaga. 

MU

Perlu  Kerja 
Sama  Tripartit

PENGEMBANGAN  wisata  Curug  Cipu-
trawangi  RPH Narimbang BKPH Tampomas  
KPH Sumedang tidak dapat  dilakukan oleh 
KPH Sumedang  sendirian. Tidak bisa par-
sial. Harus sinergi  dan kolaborasi  dengan 
stake holders. Perlu kerja sama tripartite.

“Pengembangan wana wisata Curug 
Ciputrawangi  tidak dapat dilakukan Perhu-
tani sendirian, Tidak  parsial. Harus  sinergi  
dan kolaborasi  dengan stake holders. Kita  
perlu  kerjasama tripartite, “ kata Adm/KKPH 
Sumedang, Agus Mashudi, S.Hut usai 
mengikuti Ubar Ciputrawangi  Trail Adven-
ture.

Dikatakan kerja sama antara Perhutani 
dan LMDH/Karang Taruna Narimbang perlu 
ditingkatkan. Namun Agus Mashudi juga 

mengingatkan agar ke depannnya kita re-
alistis  untuk menambah sarana dan prasa-
rana pendukung. 

“Sarana dan prasarana pendukung 
kemungkinan ditambah tergantung animo 
masyarakat,” jelasnya..

Untuk pengembangan wana wisata Cu-
rug Ciputrawangi perlu  investor  dan modal. 
Sebagai misal, kalau ada dana desa,  me-
lalui BUMDes sebagian dapat dimanfaatkan 
untuk pengembangan lokasi wisata, mung-
kin berkaitan dengan pembukaan akses 
jalan menuju lokasi. 

“Masyarakat Narimbang dapat mera-
sakan manfaat (ekonomi) baik langsung 
maupun tidak langsung   dari kegiatan  
wana wisata Curug Ciputrawangi,” tandas 
Agus  Mashudi.

Selain itu,  Agus Mashudi menambahkan 
pemerintah Kab Sumedang melalui Dinas 
Pariwisata dan dinas terkait lainnya  dapat 
berperan  dalam  pengembangan  wisata di 

lokasi KPH Sumedang. Seperti memasang 
baliho di pintu-pintu  masuk  kota Sumedang 
yang menginformasikan tentang  destinasi  
wisata di kabupaten  ini.

Berkaitan dengan kegiatan  Ubar Cipu-
trawangi Trail   Adventure di kawasan hutan 
Tampomas, Agus Mashudi  mengatakan  
KPH Sumedang akan mengevaluasinya. 

“Kita akan evaluasi dengan jajaran  
pengembangan  usaha  KPH Sumedang. 
Bisa jadi,   trail adventure  di kawasan Tam-
pomas  dapat  ditetapkan sebagai agenda 
tahunan  dengan  menggandeng IMI dan EO 
yang professional,” katanya, berharap. 

MU 

Touring Di Kawasan Hutan Tampomas

Administratur/KKPH Sumedang Agus 
Mashudi.
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WW Ciputrawangi, 
Sebuah Perjuangan  

Tanpa  Henti
SEBAGAI lokasi wisata  alam, wana wi-

sata Curug Ciputrawangi merupakan  lokasi 
yang  cukup menjanjikan  bagi  Perhutani  
dan LMDH/ Karang Taruna. Wana Wisata 
yang berada di petak 4 RPH Narimbang 
BKPH Tampomas  terus berjuang tanpa 
henti untuk menjadi destinasi wisata unggu-
lan di Perhutani KPH Sumedang, khususnya 
dan Kab Sumedang dan sekitarnya pada  
umumnya. Perjuangan itu tidak bisa dipisah-
kan peran KRPH Narimbang  saat itu dan 
Ketua LMDH/ Karang Taruna  Narimbang.

Luas kawasan RPH Narimbang 674,20  
hektar  jenis   hutan produksi  terbatas  dan  
LDTI seluas 5, 5 hektar. .Sementara untuk 
lokasi wana wisata  seluas 1, 2   hektar. 

“Sisanyanm  akan digunakan  untuk  
pengembangan,” ucap  Asper  BKPH Tam-
pomas, Deden Rudiana.  Pengembangan itu 
berupa  arum jeram – karena sumber  mata  
airnya yang melimpah, camping  sekolah 
dan umum. 

“Yang patut dicatat, pengembangan 
wana wisata Curug Ciputrawangi waktu itu 
murni  dari RPH Narimbang  dan LMDH/
Karang Taruna Narimbang,” tegasnya.

Ketua LMDH/Karang Taruna Narimbang 
Asep Ema, ST, mengkisahkan  cikal bakal  
wana wisata Curug Ciputrawangi. Pada 
awalnya areal wana wisata Curug Cipu-
trawangi   merupakan  progam banjar sari 
yang gagal. Kemudian  tahun 1998 dire-
boisasi dan   berhasil.

 “Karena sudah hijau maka ada manfaat-
nya bagi masyarakat,” ujar tokoh muda desa 
Narimbang yang pernah memperoleh peng-
hargaan lingkungan tahun 2001 dari BPLH 
Kab Sumedang.”Kita baru memanfaatkan 
alam sebagai obyek wisata,” tambah Asep 
Ema.  Dia menambahkan, karena  sering 
longsor maka dibangun terasiring selama 
3 bulan. 

“Tanpa biaya,” ucap  Asep Ema  bang-
ga.

Dalam perkembangan selanjutnya, 
kisahnya, wana wisata Curug Ciputrawa-
ngi pernah dikontrakkan kepada perorangan 
oleh oknum Perhutani. Namun, dalam per-
jalanan dalam pengelolaannya  tidak beres. 

 “Maka pada tahun 2007, lokasi wisata 
itu diambil alih KRPH Narimbang, pada saat 
itu Pak Deden dan LMDH/ Karang Taruna 
Narimbang,” ungkap Asep Ema. “Kemudian, 
di-PKS-kan antara Perhutani dengan LMDH/
Karang Taruna Narimbang,” tambahnya 

Secara terpisah, Deden - panggilan 
sehari-hari Asper Tampomas pun mengakui, 
bahwa dirinya pernah diuber-uber oleh ok-
num aparat karena ingin mengambil penge-
lolaan wana wisata Curug Ciputrawangi itu.  

Berbekal  tekad untuk menegakkan aturan 
dan  menambah kontribusi pendapatan pe-
rusahaan, maka oknum aparat pun dihadapi  
dengan berbagai argumen untuk mematah-
kan pernyataannya. 

“Singkatnya, akhirnya oknum aparat itu   
surut dan tidak mengganggu  lagi,” ucap 
Asper Tampomas.

LMDH/Karang  Taruna Narimbang ke-
lurahan Narimbang kecamatan Conggeang 
Kab Sumedang berdiri dan berakte notaris 
tahun 2001. Sebagian besar  anggotanya 
adalah kaum muda, yang belum memi-
liki pekerjaan tetap dan sebagian petani  
Sebanyak 7 orang  bergilir  untuk men-
jaga atau mengelola kawasan wisata Curug 
Ciputrawangi.  Mulai menjaga pintu masuk 
(tiket), kebersihan, dan keamanan.  

“Mereka diberi honor Rp 50 ribu/orang/
minggu,” cetus Asep Ema.  

Agar wana wisata Curug Ciputra Wangi 
‘hidup’, lanjutnya, pihaknya akan menye-
lenggarakan berbagai even seperti  off  road 
trail adventure  secara berkala  dan  page-
laran wayang golek dengan tema- tema ling-
kungan yang rencananya dipentaskan pada 
bulan September mendatang. 

Asep Ema mengungkapkan pula ada 
beberapa biro perjalanan atau travel  yang 
tertarik untuk mengagendakan  wana wisata 
Curug Ciputrawangi sebagai tujuan wisata. 
Namun, karena sistem paket maka terbentur 
pada akomodasi berupa penginapan. 

“Kita sedang mengedukasi masyarakat 
Narimbang, bagaimana agar mereka itu pu-
nya mindset tourist minded,” tuturnya. 

“Bisa jadi, rumah-rumahmasyarakat 
dapat dimanfaatkan sebagai peninapan 
(home stay) dan dilakukan  penataan lokasi 
lebih bagus, rapi, dan bersih.”

MU 

Mengemas  Wana 
Wisata Curug
Ciputra Wangi

ASPER/KBKPH Tampomas Deden Ru-
diana mengatakan  tujuan diselenggarakan  
Urban Ciputrawangi Trail  Adventure di 
kawasan  hutan  Tampomas  adalah agar  
wana  wisata curug   Ciputrawangi  dikenal  
oleh  semua  kalangan.  Kegiatan  yang 
dirancang kurang lebih satu bulan itu, pelak-
sanaannya diserahkan ke LMDH/Karang 
Taruna Narimbang dengan tanggung jawab 
Asper Tampomas.

“Tujuannya agar lokasi  wisata ini dike-
nal  oleh semua kalangan, Karena ada nu-
ansa baru  yang memiliki  nilai-nilai  positif 
di asperan Tampomas,” jelasnya di sela 
– sela kegiatan Ubar Ciputrawangi Trail 
Adventure. 

“Selain itu,  untuk menjalin silaturahmi 
karyawan Perhutani dengan  berbagai stake 
holder  seperti karang taruna, ormas, dan  
institusi  lain di  wilayah Kab.Sumedang   
dan  sekitarnya.”

Dikatakan didasari tekad dan keinginan 
yang kuat dari semua pihak, khususnya  
Perhutani, LMDH/Karang Taruna dengan 
dana yang serba kurang. 

“Di luar dugaan,  jumlah peserta men-
capai 320 orang,” ungkap Deden, bangga.  
“Pak Adm bersama jajarannya  pun  mem-
beri dukungan ,moral  sehingga kegiatan 
berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Untuk ke depan, wana wisata Cipu-
trawangi akan ditata lebih bagus dan dikem-
bangkan. Diantaranya penataan kuliner, air 
terjun, track adventure, dan  pemandangan 

Peserta Ubar Ciputrawangi Trail Adventure ketika finish di lokasi wisata Curug Cipu-
trawangi.
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alam. Tanpa mengurangi kearifan lokal: 
kondisi budaya desa  Narimbang.  Seperti  
budaya yang khas, bahasa yang khas, dan  
kesenian Cilempung. “Ini bekal untuk mem-
perkuat budaya kearifan sosial  masyarakat   
Narimbang   dengan   tata  guna   peman-
faatan   hutan, “ tandas  Deden.

Asper Tampomas menegaskan  karena 

ingin mempertahankan ke-
arifan lokal  LMDH/Karang 
Taruna bersama BKPH 
Tampomas akan menaik-
kan target pendapatan 
yang disepakati atau  di-
sanggupi sesuai dengan 
perusahaan  dengan 
catatan nilai jual curug 
Ciputrawangi dari berbagai 
sisi naik. “Tahun depan 
(2016), ada kenaikan target 
pendapatan sekitar  Rp 1 
juta,” ungkapnya.

Agar  tercapai target, 
Deden sudah merancang 
pula tiga  pola  off road trail 
adventure di kawasan hu-
tan Tampomas.  Pertama, 
ekstrem bagi pencinta mo-
tor trail yang suka berpetu-
alangan dengan alam yang 

menantang dan dapat memacu adrenalin. 
Kedua,  fun bagi pencinta motor trail yang 
ingin menikmati kawasan hutan Tampomas 
dengan santai. Dan, ketiga family, bagi 
mereka yang ingin bersenang – senang 
dengan anggota keluarga  pada kawasan 
hutan.”Mereka akan dikenai tarif yang ber-

beda- beda,” jelasnya.
Dari kegiatan ini, lanjut Asper Tampo-

mas, ada efek domino  Yaitu  terbuka  lapan-
gan pekerjaan  seperti bengkel dengan suku 
cadangnya, akomodasi, dan sebagainya. 

“Pendeknya  akan terjadi pemberday-
aan masyarakat sekitar Narimbang,” jelas 
Deden.

Salah satu kelemahan wana  wisata 
yang dikelola  Perhutani, termasuk  wana  
wisata  curug Ciputrawangi, adalah  akse-
bilitas menuju lokasi  yang tidak  memadai.  
Untuk menuju  lokasi wisata  harus melalui 
gang sempit di antara  rumah  - rumah  
penduduk.  Kalau menggunakan  sepeda   
motor harus  hati – hati. Apalagi mobil tidak 
dapat masuk.  

“Asper  Tampomas berkewajiban  dan 
berkoordinasi dengan pihak desa (Narim-
bang)   untuk   membuka jalan sampai  lo-
kasi  wisata,”  tegasnya.

Sesuai saran Pak Adm, lanjutnya, mo-
men tersebut terus diciptakan kembali  
sehingga menjadi nilai tambah bagi  perusa-
haan dan mitra lainnya.  “Paling lambat akhir 
tahun ini, kami akan menyelenggarakan 
kegiatan serupa,” janji Deden Rudiana. 

MU 

Asper BKPH Tampomas Deden Rudiana bersama salah 
satu peserta Ubar Ciputrawangi Trail Adventure.

KPH BANDUNG SELATAN DIVRE JANTEN
Adm/KKPH Bandung Selatan, Ir Bam-

bang Tulus Mulyanto,  MM mengatakan Per-
hutani tetap berkomitmen untuk membantu 
korban bencana  alam di blok Cibitung, 
Pengalengan. Apa yang telah dilakukan oleh 
Perhutani seperti bantuan yang diberikan 
baik kantor  Divisi,  KPH, SPH maupun KBM  
sudah diserahkan kepada korban.

 “Kami sudah serahkan bantuan itu ke-
pada para korban tanah  longsor,”  katanya 
saat  dikonfirmasi BINA di kantor KPH Band-
ung Selatan (2/07/2015). Pada saat itu ia  
didampingi  KTU Bandung Selatan, Encang 

dan  Kaur  Kom Bandung Selatan Isep.
Selain berupa sandang dan pangan 

seperti pakaian layak pakai dan  makanan  
instan, KPH Bandung Selatan juga meny-
erahkan  bantuan  berupa  uang.  Uang 
yang berhasi  dihimpun KPH Bandung 
Selatan  sampai 15 Mei  2015 mencapai  
Rp 38.318.000.  Uang sejumlah berasal 
dari KBM  Komersial Kayu Bandung sebe-
sar Rp 1.500.000  Divisi Komersial  Kayu 
Semarang Rp 5.000.000  SPH III Bandung 
Rp 1 000.000;  KPH Bandung Utara Rp 1 
500.000; KBM Industri  Rp 2. 000.000, Di-
visi PPA Rp 5.000.000,  KPH Banten  Rp 2. 

500.000;  KPH Purwakarta  
Rp 2.548.000,  KPH Band-
ung Selatan Rp 10.000.000, 
KPH Indramayu  Rp 
2.000.000 dan KPH Suka-
bumi  Rp 5.270.000  plus 
tiga dus  baju  layak  pakai.

Sampai sekarang, lanjut 
Bambang Tulus Mulyanto, 
KPH Bandung Selatan terus 
melakukan tindakan lan-
jutan baik bantuak fisik 
maupun tindakan psikis bagi 
para korban bencana  alam  
tersebut. 

“Tentunya kami tidak 
dapat berjalan sendiri. KPH 
Bandung Selatan berkolab-
orasi  dengan stakeholkder 
lainnya,” jelanya. Tindak lan-
jut itu antara lain pendirian 

Posko  darurat,  proaktif dalam melakukan 
evakuasi korban, pemasangan papan in-
formasi, ,  melakukan sosialiasi terhadap  
masyarakat   sekitar  blok    Cibitung, dan   
lainnya.

Peristiwa bencana alam   terjadi   pada  
5 Mei 2015, pukul 14.30 WIB yaitu  tanah   
longsor  di  kawasan  hutan Blok Cibitung  
petak 71a, 72b, dan 72 c  RPH Wayang  
Windu BKPH  Pengalengan KPH Bandung 
Selatan. Blok  ini masuk wilayah adminis-
trasi desa Margamukti  Kec Pengalengan  
Kab Bandung.

Bantuan  Bencana Alam Sudah  Diserahkan
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Akibatnya, sebanyak 6 rumah tertimbun 
tanah dan 5 rumah mengalami kerusakan  
berat yang dihuni sekitar 50 KK dengan 
jumlah sekitar 190 jiwa. Pada saat kejadian,  
merekalangsungdievakuasidandiungsi-
kankebalaidesaMargamukti. Datasementara 
(6 Mei 2015),  bencana alam itu menelan  
korban  sebanyak 23 orang, 4 orang menin-
ggal  dunia, luka  berat 8 orang, 6 orang luka 
ringan dan 5 orang masih dalam pencarian. 
Sebenarnya, pada saat kejadian, cuaca 
sangat cerah dan tidak terjadi hujan hingga 
pukul 22.00 WIB. Hujan turun dua hari sebe-
lumnya yaitu Sabtu dan  Minggu.

Menurut Bambang Tulus Mulyanto, se-
bagian besar kawasan hutan yang dikelola  
KPH Bandung Selatan merupakan kawasan  
potensi  bencana. 

“ Zona merahnya cukup banyak,” terang-
nya. Kejadian bencana alam beberapa kali 
terjadi di kawasan ini. Tahun 2009  terjadi 
gempa bumi skala 7, 6 Richter, kemudian 
tahun 2012 terjadi pula  gempa lokal akibat 
terjadi pergerseran tanah  amblas.

Kondisi kawasan hutan blok Cibitung 
merupakan hutan lindung yang   memiliki 
potensi  tegakan baik berupa tegakan pinus 
yang aktif disadap maupun rimba  lainnya. 
Kemiringan relatif  datar dan landai mem-
bentuk gunung kecil. Di samping itu,  kondisi 
di  kampung Cibitung terdapat banyak rawa 
dan kolam- kolam ikan  pemancingan yang 
diusahakan oleh  penduduk  setempat.. Ini 
mengindikasikan adanya  aliran air dalam  
tanah yang berpengaruh  pada  kerentanan  
tanah.

“Satu minggu sebelum bencana, KPH 
Bandung Selatan sudah menghimbau dan 
mengevakuasi penduduk ke pengungsian, 
namun saat kejadian sebagian mereka 
kembali ke tempat tinggal  masing – masing  
karena  aman,” jelas  Adm KPH Bandung 
Selatan. 

Bambang Tulus Mulyanto juga menjelas-
kan  pada saat  bencana alam, dua  pipa gas  
PT  Star Energi meledak dan  mengeluarkan 
gas belerang  sehingga  lokasi  berbahaya  
untuk didekati. Para pihak sedang melaku-
kan penelitian  dan  penyelidikan  atas   ke-
jadian   itu di lapangan.  

MU

Batik Meriahkan
Karnaval Budaya
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
 Dalam rangkaian lomba puisi Propinsi 

Jawa Barat yang diselenggarakan oleh 
Sanggar Sastra Tasikmalaya, delapan pas-
ang anggota Pramuka Saka Wanabakti KPH 
Tasikmalaya dengan memakai pakaian ber-
ornamen batik ikut memeriahkan Karnaval 
Budaya Eksplorasi Batik Tasikmalaya (14/
06/15). Pada perhelatan tersebut berbagai 
kostum corak batik dipertunjukan dengan 
berbagai bentuk. Rute karnaval difokuskan 
di jalan pusat KotaTasikmalaya. 

Ketua Panitia lomba Puisi se-Jawa Barat 
Sanggar Sastra Tasikmalaya, Bode Riswan-
di mengatakan, karnaval tahunan yang saat 

ini masuk tahun ke 19 diikuti oleh peserta 
dari 12 kota dan kabupaten di Jawa Barat. 

Bode berharap dengan acara terse-
but batik Tasikmalaya dapat disejajarkan 
dengan batik lainnya, seperti dengan batik 
Cirebon, Solo dan Jogja. Selain itu, karna-
val tidak hanya diikuti perwakilan dari tiap 
daerah peserta. Namun, para pelajar, maha-
siswa, satuan karya pramuka dan anggota 
kepolisian juga turut serta dalam kegiatan 
tersebut.  

Kom.Tsk/Asep JB

Dirut Perhutani
Tinjau Tanaman Kopi
PERHUTANI dengan  Pola PHBM sudah barang tentu melibat-

kan masyarakat sekitar hutan yang terbentuk Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) dengan pola ini masyarakat dapat menanam 
tanaman berkayu diantaranya pohon kopi  Sebanyak 72 LMDH telah 

meneken perjanjian kerja sama dengan KPH Bandung Selatan untuk 
pengembangan tanaman  kopi seluas  2.23 8 hektar dengan sistem 
PHBM. Target sharing  tahun kopi 2015  seberat  56,633 .ton 

LMDH Kubang Sari merupakan salah satu LMDH yang cukup 
berhasil dalam  budidaya kopi di KPH Bandung Selatan. Sehingga 
Dirut Perum Perhutani Mustoha Iskandar   meninjau lokasi tanaman 
kopi terhampar luas di bawah tegakan tanaman pinus dan ekalip-
tus, beberapa waktu lalu.  Orang nomor satu di Perhutani saat itu 
didampingi Kepala Perhutani  Divisi Jawa Barat dan Banten Elan 
Barlian,  Adm Bandung Selatan  Bambang Tulus Mulyanto dan pe-
jabat Perhutani  lain sangat terkesan dengan keberhasilan tanaman 
kopi   yang  dikelola  LMDH tersebut.

Untuk Kopi Priangan yang identik dengan wilayah Bandung 
Selatan  pada  tahun ini target sharingnya mengalami penurunan 
dibandingkan tahun 2014 (64, 726 ton). Penurunan  ini  berkaitan 
dengan berkurangnnya luasan lahan kopi yang dipanen. "Selain, ada 
beberapa BKPH yang luas panen kopi berkurang, juga ada luasnya  
bertambah seperti di BKPH Banjaran dari 247,13 hektar menjadi 
440,54 hektar,"  ujar  Isep  Kaur Kom KPH Bandung Selatan. 

"Tetapi secara keseluruhan dari 8 BKPH yang mengelola  tana-
man kopi, 7 BKPH luas panen berkurang  dibandingkan tahun 
2014."

7 BKPH yang  luas panen kopinya berkurang  yaitu asperan  Cip-
iray dari 546,84 hektar (2014)  menjadi 63,04 hektar; Pengalengan 
dari 491, 73 hektar   menjadi 377,23 hektar;  asperan Ciwidey 273, 
05 hektar   menjadi 189,26 hektar; asperan Tambak Ruyung Timur  
dari 239,16 hektar  menjadi 207,03 hektar; asperan Tambak Ruyung 
Barat 128,90 hektar menjadi 128,76 hektar, asperan Gunung Halu 
dari 13 hektar menjadi 11,6 hektar; dan asperan Cililin dari 22,86 
hektar menjadi 9,86 hektar. MU 

Dirut Perhutani Mustoha Iskandar di areal tanaman kopi KPH 
Bandung Selatan.
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SAKA WANABAKTI

Lantik Anggota Baru
KPH PEKALONGAN DIVRE JATENG
Sebanyak 38 orang calon anggota Pramuka Saka Wanabakti 

Kwartir Cabang Pekalongan dilantik menjadi anggota Pramuka Saka 
Wanabakti Kwarcab Pekalongan 2015. Acara pelantikan bertempat 
di halaman kantor BKPH Karanganyar yang dihadiri oleh Pinsaka 
yang diwakili oleh Kaur Komunikasi Perusaahaan Kak Kasmijan,  
Pamong Saka dan Segenap Dewan Saka (14/6).

Sebelum mengikuti pelantikan,  para calon anggota Saka 
wanabakti Kwarcab Pekalongan tersebut mengikuti serangakain 
kegiatan. Antara lain engembaraan/jelajah hutan di wialayah  RPH 
Lebakbarang BKPH Karanganyar sejauh 34 km selama satu hari 
satu malam. Selanjutnya mereka mengikuti kegiatan bakti sosial 
di SD Negeri 2 Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang Kabupaten 
Pekalongan.

Kak Kasmijan selaku Pembina Upacara dalam sambutanya an-
tar lain menegaskan agar sebagai anggota Saka Wanabakti harus 
selalu siap pada saat acara pelatihan baik bidang kehutanan mau-
pun bidang yang lain. Usai memberi sambutan Kak Kasmijan mel-
antik ke 38 calon anggota Saka Wanabakti menjadi anggota Saka 
Wanabakti Kwarcab 11.26 Kabupaten Pekalongan. 

Kom.Pkt/Turmudi

Pramuka Juga Perlu 
Peduli Terhadap Hutan

KPH BLITAR DIVRE JATIM
Perhutani dan Pramuka saling bersinergi dalam menjaga dan 

membangun hutan agar tetap lestari, untuk lebih memperkenalkan 
Perhutani dan ilmu kehutanan Kepala Perhutani KPH Blitar berke-
sempatan memberikan materi bidang Kehutanan disamping mem-
perkenalkan Perhutani kepada Pramuka SMAN 3 Kota Blitar (15/6). 

Hadir dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pen-
egak Banatara ARSSMAGA Kota BlitarAngkatan XII Tahun 2015, 
diantaranya Adm KPH Blitar, Kabag Protokol Kab. Blitar, Duta Batik 
Nusantara (Putra Batik Nasional Indonesia 2014), Manager Radio 
Mahardika FM Blitar, Dandim 0808 Blitar, Andalan Kwarcab Kota Bli-
tar, Ketua Gugus depan, Purna Arssmaga Kota Blitarangkatan VII. 
Kegiatan diikuti sebanyak 75 siswa dan Pembina Pramuka dengan 
tema ‘Bersama Pramuka Membangun Bangsa, Menuju Indonesia 
Emas’.

Dalam materi yang disampaikan Kak Hari Suseno yang juga 
Adm KPH Blitar mengatakan bahwa hutan bukan warisan dari ne-
nek moyang, tetapi merupakan titipan dari anak cucu. Untuk itu ia 
meminya dan berharap kedepannya Pramuka juga mampu mem-
berikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dibidang kehutanan 
untuk lebih melestarikan dan menjaga. 

Kom.Bltr/Romi

Gema Ramadhan 
Kwarcab Tasikmalaya

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Pramuka Saka Wanabakti KPH Tasikmalaya mengikuti kegiatan 

Gema Ramadhan yang digelar oleh Kwarcab Tasikmalaya. Acara 
yang dilaksanakan 29 Juni- 4 Juli 2015 bertema "Bersama Gerakan 
Pramuka Ramadan Penuh Cinta, Ramadan Kita Semua."

Ketua Pelaksana Harian Kwarcab Pramuka Tasikmalaya, Kak 
Tony T Easy dalam sambutannya mengatakan bahwa Gema Rama-
dan merupakan sarana meningkatkan rasa kekeluargaan sesama 

anggota Pramuka. Yaitu dengan memanfaatkan waktu Ramadan 
dengan kegiatan yang edukatif, rekreatif dan komunikatif,

Ditambahkan Kak Tony, kegiatan tersebut dalam rangka mengu-
kur kapasitas diri dan kapasitas pembinaan pembina Satuan Karya 
Pramuka (Saka). 

" Momentum ini jelas adalah kompetisi dalam berbagai mata 
lomba yang akan menguji ketangkasan adik-adik penggiat Pramu-
ka," katanya.

Sementar Ketua Pelaksana Kegiatan Gema Ramadan, Kak 
Wisnu Utomo menyampaikan bahwa seluruh jenis kegiatan adalah 
bentuk pengembangan diri. Diantaranya lomba mewarnai, fashion 
show, pildai, lagu islami, musabaqah syahril Quran (MSQ), sajak, 
kaligrafi hingga pameran, paparnya.

Kegiatan diikuti 1.132 orang mulai dari Penggalang, Penegak 
dan Satuan Karya. Kegiatan Gema Ramadan tersebut juga mem-
perebutkan Piala Wali Kota Tasikmalaya dan Irjen (Pol) Dr H Anton 
Charlian M.Pkn. 

R
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