
LAPORAN UTAMA

Semangat MOTO-GP
Jadikan Sadapan Terbaik

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG

Produksi sadapan getah pinus 
KPH Banyumas Timur tahun ini 
dikatakan lebih baik dibanding 
tahun lalu. Terjadi peningkatan 
yang signifikan. Sampai periode 
I bulan Juli realisasi produksi 
getah pinus sudah tercapai 
2.465,73 ton atau 64,01 % dari 
target sebesar 3.852 ton. Penca-
paian tersebut KPH Banyumas 
Timur saat ini tercatat sebagai 
yang terbaik di tingkat Divisi Re-
gional Jawa Tengah.

 “ Ini memang berkat kerja keras dan 
kesungguhan teman-teman di lapangan. Dan 
yang pasti kita selalu target oriented,” kata 
Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwi-
bowo S Hut MP kepada BINA belum lama ini.

Dikatakan, produksi sadapan getah pinus 
dihitung dari hari ke hari yang selalu dicermati 
kemajuan dari masing-masing RPH dengan 
membangun kompetitif mengelompokkan 
KRPH yang produkdi 200 ton sampai yang 
200 ton kebawah. 

“ Ini kita ranking setiap hari dan hasil-
nya kita umumkan di BBM (Blackberry 
Messanger) Group, KRPH semua bisa 
tahu rangking kinerjanya. Cara ini ternyata 
membangun kompetisi dengan KRPH yang 
lain,” ujar Wawan yang memacu jajarannya 
dengan mengobarkan semangat Moto-GP 
Banyumas Timur. Moto-GP atau Move On 
Target Operation Getah Pinus yang menjadi 
kebanggaan semua rimbawan KPH Banyu-
mas Timur.
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Minimal, lanjut Wawan bila ada KRPH 
yang menyalip rangkingnya, esoknya 
memacu KRPH bersangkutan untuk men-
datangi penyadap guna lebih giat melaku-
kan penyadapan. 

Estimasi sampai akhir tahun produksi 

sadapan getah pinus 
KPH Banyumas Timur 
dipastikan Wawan den-
gan semangat kerja 
jajarannya di lapangan 
berkeyakinan bisa 10 % 
melampaui target yang 
ditetapkan. Apalagi didu-
kung situasi cuaca yang 
sampai saat ini masih ba-
gus, Wawan yakin target 
itu bisa dicapai.

Resep kinerja para 
penyadap dikatakan 
Wawan sebenarnya 
sederhana saja. Yang 
dibutuhkan mereka se-
benarnya hanya perha-
tian dari Perhutani. Sep-
erti memberikan bing-
kisan menjelang lebaran 
dikatakan Wawan bisa 
membangkitkan seman-
gat penyadap sehingga 
terjadi kenaikan yang 
cukup signifikan.

“ Walaupun mungkin 
tak seberapa nilainya na-
mun perhatian semacam 
itu sangat berarti bagi 
mereka,” kata Wawan 
bahwasannya kalau 
dibandingkan antara 
out put dan in put-nya 

akan jauh lebih besar pendapatan yang 
diperoleh. 

Di KPH Banyumas Timur penyadap 
yang aktif tercatat ada 2.400 orang. 

" Kurang lebih Rp 110 juta yang kita ke-

luarkan. Tapi dengan pengeluaran sebesar 
itu kalau terjadi kenaikan produksi sadapan 
sampai 100 ton saja dengan dikalikan Rp 20 
ribu pendapatan perusahaan sudah Rp 2 
miliar," ujarnya. 

Kita tidak usah bicara pendapatan, 
lanjutnya, kita bicara laba saja, 1 kg getah 
memberikan laba harga penyerahan di-
kurangi biaya kurang lebih Rp 4 ribu. Be-
rarti dari Rp 4 ribu dikalikan 100 ton sama 
dengan Rp 400 juta. Artinya jangan sampai 
kita eman-eman terhadap Rp 110 juta tapi 
kita akan lost opportunity benefit sampai Rp 
400 juta. 

Lebih lanjut Wawan mencontohkan 
hitungan, misalnya jika 1 kg getah pinus 
memberikan kontribusi pendapatan sekitar 
Rp 20 ribu. Jika produksi getah sebanyak 
500 ton saja sudah akan diperoleh pendapat 
sebesar Rp 10 miliar dari pendapatan peru-
sahaan.

Menyinggung produksi getah premium 
dikatakan Wawan berdasar data Sistem 
Informasi Manajemen Produksi Getah Pinus 
(SIM-PGT) sebesar Rp 134 ton. Sebesar 85 
ton produksinya berasal dari KPH Banyu-
mas Timur atau lebih dari 60 % berasal dari 
KPH Banyumas Timur. Sementara laporan 
data lapangan produksi getah premium KPH 
Banyumas Timur, dikatakan Wawan juga su-
dah melampaui target. Dilaporkan produksi 
getah premium telah mencapai 94 ton lebih.

Getah memang menjadi ‘Roh’-nya 
Perhutani KPH Banyumas Timur. Maka ia 
mengajak semua jajarannya untuk berbuat 
lebih baik lagi, jangan mudah puas dengan 
apa yang dicapai saat ini. Tapi harus berbuat 
lebih banyak lagi demi kemajuan dan eksis-
tensi perusahaan.  S.Widhi

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE 
JATENG

Sementara produksi sadapan getah 
pinus di KPH Pekalongan Timur sampai saat 
ini dilaporkan juga sudah menduduki rangk-
ing dua ditingkat Divisi Regional Jateng 
setelah KPH Banyumas Timur. Dikatakan 
Adm/KKPH Pekalongan Timur, Ahmad Tau-
fik produksi getah pinus sampai Juni 2015 
lalu sudah tercapai 50 % lebih atau sudah 
tercapai 3.050 ton dari target 6.100 ton.

Dari besaran target sadapan itu seban-
yak atau seperempatnya berasal dari BKPH 
Paninggaran.

“ Seperempat dari target produksi sada-
pan getah pinus KPH Pekalongan Timur be-
rasal dari BKPH Paninggaran yang dipasok 
dari empat RPH. Atau sebesar 1.500 ton be-
rasal dari BKPH Paninggaran,” kata Kusino, 
Asper/KBKPH Paninggaran menambahkan.

Selain produksi getah pinus, dari BKPH 
Paninggaran juga memproduksi getah 
damar atau kopal yang hanya satu-satunya wilayah yang memiliki sadapan damar.

Produksi sdapan damar di-
katakan Kusino kepada BINA disela 
kegiatan pasar murah yang digelar 
di wilayahnya itu sampai tengah 
semester lalu juga sudah tercapai 
diatas 50,5 persen.

“ Target RTT-nya hanya 11.000 
ton tapi berdasarkan target RKAP 
13 ton. Alhamdulillah kita bisa 
mengejar target RKAP-nya,” jelas 
Kusino.

 Ditambahkan Kusino, selain 
produksi getah pinus dan damar, 
dari sisi tebangan kayu, BKPH 
Paninggaran juga merupakan peno-
pang terbesar produksi kayu KPH 
Pekalongan Timur yakni sebanyak 
11.000,5 M3. 

 “ Alhamdulillah semua bisa 
berjalan lancar semua dan sudah 
bisa diselesaikan pada periode ini,” 
pungkas Kusino. 

S.Widhi  

Sadapan Pinus Pekalongan Timur Terbaik Kedua

Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo S Hut MP.

Kusino, Asper/KBKPH Paninggaran.
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KPH BOJONEGORO, DIVRE JATIM
Dalam rangka mengantisipasi terjadinya 

kebakaran hutan Perum Perhutani KPH 
Bojonegoro membuat sekat bakar (pemutus 
umpan api). Hal ini dilakukan serentak di 
beberapa titik rawan terjadinya kebakaran d 
iwilayah KPH Bojonegoro (4/8).

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin 
menyampaikan pembuatan sekat bakar 
tersebut merupakan salah satu upaya dalam 
mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan. 

Pembuatan sekat bakar di sepanjang tepian 
jalan raya dengan jarak 5 meter sampai 
dengan jarak 10 meter diharapkan dapat 
mencegah terjadinya kebakaran hutan 
meluas. 

Salah satu penyebab sering terjadinya 
kebakaran hutan mumnya diawali dari tepi-
jalan raya. Hal ini di sebabkan karena faktor 
ketidaksengajaan maupun faktor kesenga-
jaan dari orang-orang yang tidak bertang-
gungjawab dan tidak menyadari dampak 

kerugian yang diakibatkan.
Erwin berharap dan menghimbau ke-

pada masyarakat agar jangan membuang 
putung rokok sembarangan. Ia juga meinta 
untuk menghindari pengunaan api di ka-
wasan hutan. 

Apabila terjadi kebakaran hutan, Erwin 
juga meminta agar segera melapor kepada 
petugas kehutanan terdekat dan padamkan 
api dihutan sebagai bentuk kepedulian ter-
hadap lingkungan.

Dijelaskan Erwin bahwa sangsi bagi 
orang yang menyebabkan terjadinya keba-
karan hutan secara segaja akan mendapat-
kan pidana penjara maksimal 15 tahun dan 
dendas ebesar Rp 5 Milyar, sedangkan jika 
tidak disengaja (kelalaian) akan dikenakan 
pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda 
Rp 1,5 Milyar, membakar hutan dengan 
sengaja sama dengan melanggar hukum 
dan peraturan perundangan yang berlaku 
di negara kita.*

HIMPUN DATA DAERAH KEKERINGAN
Sementara akibat musim kemarau 

yang panjang yang berdampak terjadinya 
bencana kekeringan, Perum KPH Bojo-
negoro bersama BPBD Bojonegoro juga 
telah menghimpun data daerah terdampak 
bencana kekeringan. Ditambah lagi diperki-
rakan akan terjadinya fenomena alam El 
Nino mulai Bulan Juli hingga November.

Dikatakan Administratur/KKPH Bojone-
goro, Erwin pengumpulan data daerah yang 
mengalami kekeringan dikumpulkan dari 13 
wilayah BKPH sewilayah KPH Bojonegoro.

“ Kita juga akan sinergi dengan BPBD 
Bojonegoro dalam hal penghimpunan data 
maupun penyaluran bantuan airnya nanti,” 
kata Erwin.

Data dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro me-
nyatakan bahwa sampai dengan awal bu-
lan Agustus 2015 daerah yang terdampak 
kekeringan ada 8 Kecamatan, 15 Desa dan 
26 Dusun.

Delapan Kecamatan tersebut antara lain 
adalah Kecamatan Sugihwaras, Temayang, 
Kasiman, Kedungadem, Bubulan, Ngraho, 
Ngasem, dan Purwosari serta tidak menu-
tup kemungkinan bila fenomena El Nino 
benar-benar terjadi maka daerah terdampak 
kekeringan akan bertambah seperti data 
tahun 2014 lalau yang menyebutkan ada 21 
Kecamatan, 74 Desa, dan 122 Dusun yang 
terdampak kekeringan. 

Kom.Bjn/Rafik

Antisipasi Terjadinya Kebakaran
Dengan Membuat Sekat Bakar

Administratur/KKPH Bojonegoro, Erwin saat meninjau lokasi pembuatan sekat bakar 
(pemutus umpan api).
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Aktivitas Gunung Raung
Masih Fluktuatif

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Jember, Jawa Timur, menyebutkan aktivitas gempa tremor Gunung 
Raung yang memiliki ketinggian 3.332 meter dari permukaan laut 
masih fluktuatif dan statusnya tetap siaga.

Informasi yang didapatkan dari Pos Pengamatan Gunung Api 
(PPGA) Raung pada 6 jam terakhir pada 8/8/2015 sebagaimana 
dilaporkan Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember tercatat 
aktivitas tremor cenderung menurun, padahal sehari sebelumnya 
sempat meningkat.

Sktivitas gempa tremor Gunung Raung sempat meningkat pada 
6-7 Agustus 2015 dengan amplitudo dominan mencapai 31 milime-
ter, namun pada 8 Agustus 2015 tercatat tremor cenderung menurun 

dengan amplitudo dominan hingga 22 milimeter.
Gempa tremor gunung yang berada di perbatasan Kabupaten 

Jember, Bondowoso dan Banyuwangi itu masih fluktuatif, kadang 
naik dan kadang turun.

Laporan aktivitas Gunung Raung pada 8 Agustus 2015 pukul 
12.00-18.00 WIB terpantau secara visual cuaca mendung, angin 
tenang, suhu udara 23 derajat Celcius, Gunung Raung tertutup ka-
but, kemudian terdengar suara gemuruh lemah hingga sedang.

Sedangkan secara seismik tercatat tremor vulkanik/letusan 
menerus dengan amplitudo 4-32 milimeter, dengan angka amplitudo 
dominan 22 milimeter, sehingga kesimpulan gunung yang memiliki 
ketinggian 3.332 mdpl itu masih berstatus siaga.

Kendati gempa tremor cenderung menurun,  dari Bidang Ke-
daruratan dan Logistik BPBD Jember menghimbau warga tetap 
waspada terhadap aktivitas Gunung Raung yang masih fluktuatif 
tersebut dan sukarelawan terus memberikan informasi perkemban-
gan terbaru aktivitas Raung.

Saat terjadi peningkatan gempa tremor Gunung Raung dengan 
amplitudo dominan di angka 31 milimeter, BPBD Jember segera 
melakukan antisipasi peningkatan status menjadi Awas, yakni 
menambah jumlah pos pantau yang sebelumnya hanya 5 lokasi 
menjadi 8 lokasi.

Sementara informasi dari pengamat di Pos Pengamatan Gu-
nung Api (PPGA) Raung, Burhan Alethea mengatakan peningkatan 
aktivitas tremor dengan amplitudo dominan mencapai 32 milimeter 
tidak serta merta menaikkan status Gunung Raung menjadi Awas 
atau Level IV.

Indikator peningkatan status menjadi awas itu, dikatakan jika 
letusan tersebut sudah mengancam permukiman penduduk, baik 
secara visual maupun dari data deformasi gunung api. 

Perum Perhutani Bondowoso pun untuk mengantisipasi hal 
tersebut juga telah menyiagakan petugas tanggap darurat bencana 
terkait dengan peningkatan status Gunung Raung dimana dampak 
hujan abu sudah mulai dirasakan dari peningkatan aktivitas Raung 
tersebut.

SW

KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Menghadapi musim kemarau yang dapat mengakibatkan keba-

karan hutan, KPH jatirogo bekerjasama dengan Dinas Pemadam 
Kebakaran (DPK) Kabupaten Tuban mengadakan sosialisasi dan 
pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran bersama kary-
awan Perhutani dan sejumlah Lembaga Masyarakat Desa Hutan 
(LMDH) di BKPH Bangilan dan BKPH Sekaran. Kecamatan Jatirogo 
(06/08). 

Hadir dan bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan itu Ke-
pala Dinas Pemadam Kebakaran(DPK) dan sejumlah petugas keba-
karan Kabupaten Tuban. Dalam materi yang disampaikan dijelaskan 
bahwa untuk dapat mencegah terjadinya kebakaran terlebih dahulu 
harus diketahui bagaimana kebakaran itu terjadi. Tentunya dengan 
mengetahui unsur-unsur apa yang membentuk api, penyebab keba-
karan, macam kebakaran, faktor-faktor terjadinya kebakaran, hal-
hal yang mendukung penyebaran api, dan bagian – bagian apa saja 
yang rawan akan terjadi bahaya kebakaran. 

Unsur – unsur terjadinya api adalah salah satu bentuk hasil 
reaksi kimia yang akan terbentuk jika ketiga unsur ini muncul pada 
titik yang sama, yaitu  udara, panas dan bahan bakar.

Administratur/KKPH Jatirogo, Achmad Basuki mengatakan 
adapun tujuan dari sosialisasi tersebut selain memberikan pemaha-
man kepada karyawan tentang penyebab kebakaran, juga melatih 
karyawan dan LMDH KPH Jatirogo agar mampu menanggulangi 
kebakaran dalam skala kecil baik dengan Alat Pemadam Api Ringan 

maupun dengan alat tradisional misalnya kain basah. Selain itu 
dengan sosialisasi tersebut diharapkan karyawan dan LMDH lebih 
peduli/berperan aktif meningkatkan kelestarian Hutan sesuai den-
gan Visi dan Misi Perum Perhutani.

Kom/Jtrg

Sosialisasi Alat Pemadam Kebakaran
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KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG
Dalam rangka memberikan motivasi sekal-

igus mengapreasiasi kinerja karyawan, Kepala 
Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, 
Ir SR Slamet Wibowo  memberikan penghar-
gaan kepada Mandor Sadap dan Penyadap 
yang berprestasi. kegiatan tersebut dilak-
sanakan di Wana Wisata Kalipaingan petak 
56 RPH Paninggaran BKPH Paninggaran KPH 
Pekalongan Timur yang dikemas dalam kegitan 
Pembinaan dan halal bi halal (8/8).

Hadir pada kegitan itu Kepala Divisi 
Komesial Kayu, Ahmad Ibrahim, Kepala Biro 
Produksi Divre Jateng Ir Dwi Withajono dan 
Kepala Biro Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Divre Jateng, Yusuf Kristanto dan segenap 
undangan lainnya.

Administratur/KKPH Pekalaongan Timur, 
Akhmat Taufik menyampaikan ucapan terimak-
asih kepada Mandor Sadap dan para penyadap 
yang telah mampu menigkatkan produksi getah 
pinus dan kopal.

“ Mudah-mudahan ini menjadi semangat 
bersama untuk memberikan kinerja yang ter-
baik,” katanya.

Kepala Perum Perhutani Divisi Regional 
Jawa Tengah Slamet Wibowo melalui  Sekre-
taris Divisi, Arief Hidayat mengatakan bahwa 
pemberian apresiasi atau penghargaan ke-
pada Mandor Sadap atau Penyadap  yang 
berprestasi itu biasa dilakukan dengan tujuan 
untuk memberikan motivasi atau semangat 
kerja yang tinggi.

“ Kami sangat membutuhkan kinerja 
karyawan yang baik dan berprsetasi. Selain 
memberikan penghargaan juga memberikan 
terobosan untuk melakukan kegiatan keber-
samaan seperti melalui media Perhutani Mo-
tor Community ( PMC ) dan trabas. Mari kita 
bersama-sama meningkatkan kinerja agar 
tujuan yang diharapkan bisa tercapai,” ujar 
Arief seraya mengajak jajarannya untuk terus 

Administratur/KKPH Pekalaongan Timur, Akh
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meningkatkan kinerjanya. 
Adapun Mandor Sadap yang mendapat penghar-

gaan didasarkan dari pencapaian NPS yang diperoleh 
sampai pada bulan Juli 2015, masing-masing adalan 
Sukamto Mandor Sadap RPH Majalangu BKPH Ran-
dudongkal dengan NPS 84,15. Kemudian diikuti Wukir 
Pranoto, Mandor Sdap RPH Lebakbarang BKPH Ka-
ranganyar, Sidik Purnomo, Mandor Sadap RPH Win-
duaji BKPH Paninggaran, Iryanto, Mandor Sdap RPH 
Pedagung BKPH Kesesi, M. Tabrin, Mandor Sdap 
RPH Jolotigo BKPH Doro, Abdul Jalil, Mandor Sadap 
RPH Sodong BKPH Bandar dan Hartono, Mandor 
Sadap RPH Banteng BKPH Bawang.

Sementara untuk penyadap berprestasi sam-
pai periode Juli 2015 hasil sadapan tertinggi diraih 
oleh Sardi dengan NPS 155,65 dari BKPH Paning-
garan yang selanjutnya disusul Juri, Casdi, Roso, 
Tasman,Kadiin dan Wariyo.

Kom.Pkt/Turmudi-SW  

mat Taufik saat memberikan sambutannya.

Kadivre  Jateng, Ir SR Slamet Wibowo saat memberikan penghargaan kepada mandor berprestasi (kiri) dan suasana halal bi halal.
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Adm dan seluruh karyawan Perhutani KPH Bogor
Mengucapkan :

Selamat Hari Raya Idul fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Kepada seluruh karyawan Perhutani
Minal 'aidiin wal faiziin, Mohon maaf lahir batin

Taqabalallahu minna wa minkum Taqabal yaa kariim.
Adm/KKPH Bogor

Asep Dedi Mulyadi, S.Hut, MM

KPH BOGOR DIVRE JANTEN
Sebagai  destinasi wisata DKI Ja-

karta dan sekitarnya,  kawasan hutan 
yang dikelola KPH Bogor memiliki 
potensi  wisata yang terus dikembang-
kan.  Ada dua  lokasi  sedang dibenahi. 
Pertama Curug Barong dan Leuwi Hejo 
dan  wahana wisata track sepeda Gu-
nung Puncak Kondang.

Curug Barong dan Leuwihejo yang 
berada di wilayah  kawasan hutan Ba-
bakan Madang RPH Babakan Madang 
BKPH Bogor ini dikelola bersama sama 

dengan  LMDH  Wana Sejahtera Desa 
Karang Tengah Kec Babakan Madang  
Kab Bogor.  Lokasi   ini   memiliki keuni-
kan tersendiri dibandingkan dengan 
obyek  wisata lainnya baik suasana 
alam, tantangan medannya  maupun 
keindahan pantulan air nya yang 
menghijau. 

Tak heran sejak dibuka  sekitar 
sejak 4 bulan lalu, saat libur week  end, 
rata rata 150 – 200 orang  mengun-
jungi lokasi.  Umumnya para pemuda 
atau masyarakat sekitar  Jabodetabek  

Destinasi  Wana Wisata  
Baru di KPH Bogor

yang gemar akan suasana  alam dan macam-macam 
maksud, diantaranya  untuk  penyembuhan berbagai 
macam penyakit. "Asal rajin mandi di Leuwi Hejo pe-
nyakit seperti gatal-gatal, lumpuh, dan  lain, In shaa 
Allah sembuh, "  tutur H Suheri, tokoh masyarakat 
Karang Tengah.

Kedua, wana wisata track sepeda Gunung Puncak 
Kondang RPH Cipayung BKPH Bogor masuk wilayah 
administrasi pemerintahan desa Tugu Utara Kec 
Cisarua Kab Bogor.  Adm Bogor  Asep Dedi Mulyadi 
dan Waka Bogor Imam Widodo bersama jajaran KPH 
Bogor menjajal  track sepanjang  sepanjang 5 km, be-
berapa waktu lalu.  

Kondisi jalan:  naik -turun, bekelok, sehingga 
bagi  pencinta sepeda gunung harus tetap waspada 
agar tidak jatuh tergelincir. Kiri- kanan  jalan  terdapat  
tanaman kopi yang tumbuh di bawah tegakan pinus. 
Tanaman kopi tersebut  merupakan  kerja sama PHBM 
antara Perhutani KPH Bogor   dengan LMDH  Puncak 
Lestari.

Pintu  masuk lokasi wana wisata track sepeda Gu-
nung Puncak Kondang lewat  kebun teh Ciliwung, ke-
mudian start di telaga  dan finish di bumi perkemahan 
Citumang. Dengan merogoh saku Rp 15.000/orang, 
andrenalin pencinta gowes akan terpacu sambil  me-
nikmati sensasi alam yang dikelola KPH Bogor.   

MU

Adm dan seluruh karyawan Perhutani KPH Purwakarta
mengucapkan : 

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Kepada seluruh karyawan Perhutani

Minal 'aidiin wal faiziin, Mohon maaf lahir batin
Taqabalallahu minna wa minkum Taqabal yaa kariim.

Adm dan seluruh karyawan Perhutani KPH Kuningan
mengucapkan : 

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Kepada seluruh karyawan Perhutani

Minal 'aidiin wal faiziin, Mohon maaf  lahir batin
Taqabalallahu minna wa minkum Taqabal yaa kariim.

Adm/KKPH Kuningan
Ir. Aries Indra Supartha, MSi

Adm/KKPH Purwakarta
Ir. Mulyadi, MSc
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KPH MAJALENGKA DIVRE JANTEN
Pembukaan ruas jalan  tol Cikopo – Pali-

manan (Cipali)  membuka peluang usaha 
baru KPH Majalengka. Yaitu pengelolaan 
rest area dan pengembangan agroforestry  
di sisi kanan dan kiri  ruas tol Cipali Km 
146. KPH Majalengka tengah menunggu 
ijin   akses ruas jalan masuk pembangunan 
tersebut dari PT Lintas Marga Sedaya.

“KPH Majalengka telah mengirim surat 

ke PT Lintas Marga Sedaya sebagai penge-
lola jalan tol ruas Cikopo – Palimanan untuk 
dapat memberi  akses ruas jalan masuk 
pembangunan rest area dan pengem-
bangan agroforestry,” kata Kasi PSDH 
KPH Majalengka Pepen Supendi, BScF 
kepada BINA di kantor KPH Majalengka 
(4/8). “Namun, sampai sekarang kami ma-
sih menunggu  progress dari Divreg dan 
Direksi,” tambahnya.

Pembangunan Rest Area Masih Tunggu Ijin
Surat permohonan itu dikirim Adm 

Majalengka ke PT Litas Marga sedaya  12 
Desember 2013. Namun, sampai sekarang 
belum ada tanda – tanda  diberi akses. Ke-
mudian disusul oleh surat Direktur Utama 
Perhutani ke Direktur Utama PT Litas 
Marga Sedaya pada 3 Maret 2015. Dalam 
suratnya itu, Perhutani mengingatkan ten-
tang isi Perstujuan Prinsip Kementerian 
Kehutanan RI No 931/Menhut –VII/2013, 
tanggal 11 Desember 2009 bahwa Kement-
erian Pekerjaan Umum telah mendapatkan  
Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan 
Hutan seluas 192,4 hektar. Untuk Pemban-
gunan Jalan Tol Ruas  Cikopo – Palimanan  
Dan Sarana Penunjangnya Di Kabupaten 
Purwakarta, Indramayu, dan Majalengka 
Provinsi Jawa Barat.

Sebagaimana, lanjut dalam bunyi surat 
tersebut,  tertuang dalam persetujuan pada 
butir 4 dinyatakan bahwa untuk Pemban-
gunan Rest Area  pada jalan tol,  pihak 
Direktorat Jenderal Bina Marga  Departe-
men Pekerjaan Umum Republik Indonesia 
agar melakukan kerja sama dengan Perum 
Perhutani selaku pengelola kawasan hutan.

“Sebagai tindaklanjut dari persetujuan  
prinsip tersebut, kami merencanakan  akan 
membangun Rest Area  di beberapa titik 
ruas jalan tolon yang telah mendapatkan 
persetujuan prinsip,” demikian bunyi su-
rat itu yang ditandatangi Direktur  Utama 
Perum Perhutani Mustoha Iskandarnya. 
Ditegaskan, “untuk menindaklanjuti rencana 
tersebut di atas, kami mohin kesediaan PT 
Lintas Marga Sedaya  untuk melakukan 
pembahasan bersama.”

Rencana  pembangunan sarana penun-
jang  ruas jalan tol Cikopo –Palimanan 
berupa  rest area dan pengembangan agro-
forestry  sudah digagas oleh Adm Majaleng-
ka  Ir Jejen, MM  2 tahun lalu. Kepada BINA 
pada waktu, Halal bi Halal Idul Fitri 1434 
H  KPH Majalengka bersama Bupati Maja-
lengka Sutrisno, SE dan stakeholder lain, 
Jejen mengatakan, KPH Majalengka KPH 
Majalengka memiliki potensi perekonomian 
cukup besar di masa mendatang. Seiring 
pembangunan  bandara internasional  jawa 
barat atau BIJB di Kertajati dan tol Cikopo  – 
Palimanan. Selain itu,  mempunyai peluang  
untuk mendukung program pemerintahan 
pusat dan daerah melalui pengembangan 
usaha berbasis kehutanan. 

Apa yang dirancang dan disusun oleh 
KPH Majalengka, selain  untuk mendukung 
pembangunan pemerintah Kab Majalengka, 
juga untuk mengembangkan potensi ekono-
mi daerah dan tentunya untuk menambah 
pendapatan Perhutani. “Dioperasikan jalan 
tol Cikopo – Palimanan ada peluang usaha 
yang cukup menjanjikan dan sekaligus 
dapat memberi pendapatan  sektor bisnis 
Perhutani,” jelas Pepen Supendi.

RENCANCA  pembangunan rest 
area dan pengembangan kebun buah 
yang digagas KPH Majelengka, terutama 
Adm KPH Majalengka Ir Jejen, MM bukan 
sekedar rest area sebagaimana yang kita 
nikmati selama ini ketika melintas di jalan 
tol. Adm Majalengka berkeinginan agar 
rest area itu lebih dari rest area – rest 
area  lain.

Jika rest area lain fasilitasnya stan-
dar: SPBU, MCK, masjid atau mushola 
dan kuliner. Akan tetap Adm Majalengka 
akan menambah  dengan arboretum dan 
kebun buah. Seperti apa rest area   yang 
diinginkan Adm KPH Majalengka itu?

Dari market yang dilihat BINA, kanan 
dan kiri  ruas jalan tol Cikopo – Palimanan 
Km 146  akan dibangun rest area  dan ke-
bun buah. Masuk bagian hutan Kertajati. 
Luas 10 hektar di petak 44 RPH Sabandar 
BKPH  Cibenda, dengan arboretum kebun 
buah seluas 208 hektar. Lokasi ini berada 
di sebelah kiri jalan tol.

Kemudian sebelah kanan dari arah 
Jakarta. Luas 10 hektar di petak 44 RPH 
Sabandar BKPH Cibenda. Arboretum 
berupa kebun buah seluas 60,80 hektar. 
Jenis tanaman buah yang akan dikem-

bangkan yaitu mangga. Karena 
tanaman ini  termasuk ikon Kab 
Majalengka. “Buah ini sesuai 
dengan karakter yang indentik 
dengan Kab Majalengka,” jelas 
Kaur PSDH KPH Majalengka 
Pepen Supendi, BScF.

Fasilitas  yang akan diban-
gun antara lain SPBU, juga 
ada gedung pertunjukan seni  
dan budaya, toko souvenir, 
kuliner, dan  tempat pelayanan 
keselamatan pengunjung. Se-
lanjutnya demplot kebun dan 
buah,  area out bond, MCK, 
dan  masjid. Pendeknya wisata 
terpadu. Bahkan Adm Maja-
lengka  menggagas pula untuk 
membangun  hotel transit. 

Dengan demikian  akan 
mengintegrasikan pengelolaan 
rest area dan agroforestry di 

ruas jalan tol  tersebut dengan sarana pen-
dukung  bandara internasional Kertajati 
atau Kertajati Aerocity yang direncanakan 
dibangun oleh Pemprov Jawa Barat. 

“Bahkan, nantinya terdapat  mess 
pramugari di hutan,” selorohnya.

Dari mana dana untuk pembangunan 
rest area dan pengembangan arboretum?

 “Ada dua opsi. Pertama, Perhutani 
dan kedua,  kerja sama dengan pihak ke-
tiga,” jawab Pepen Supendi. 

“Investor banyak yang berminat.” 
Sebelumnya, Adm KPH Majalengka 

Jejen ketika ngobrol dengan BINA tahun 
lalu, tepatnya 26 Februari 2014, memapar-
kan strategi  pemasaran rest area. Ada 
dua pola yang dikembangkan yaitu sewa 
bangunan  dan  sewa lahan. Demikian 
pula,  durasi sewa pun  fleksibel:  bulanan, 
tahunan, dan lima tahunan. 

 Namum sampai sekarang, Perhu-
tani, khususnya KPH Majalengka tengah 
menunggu akses jalan menunju pintu 
masuk lokasi  pembangunan rest area dan 
pengembangan arboretum dari PT Lintas 
Marga Sedaya. Sampai kapan…?  MU 

Tidak Hanya Sekedar Rest Area

Adm KPH Majalengka Ir Jejen, MM
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Tahun lalu pun pun, Adm Majalengka menegaskan pem-
bangunan jalan tol ini melintasi hutan Perhutani, Akan mem-
buka akses dan pertumbuhan ekonomi serta  mobilitas warga 
masyarakat Majalengka. “Perhutani akan memperoleh manfaat 
cukup besar,” tandas Jejen.

 Perhutani, khususnya KPH Majalengka tengah menunggu 
akses jalan menunju pintu masuk lokasi  pembangunan rest 
area dan pengembangan arboretum dari PT Lintas Marga Se-
daya. Sampai kapan…?   

                                    MU 

Kasi PSDH KPH Majalengka Pepen Supendi, BScF

Sebagai bagian komitmen 
dalam pengelolaan hutan ber-
sama masyarakat atau PHBM. 
KPH Majalengka menyerahkan 
sharing tebangan 2013 kepada 
tujuh LMDH  yang berasal dari Kab 
Majalengka dan Cirebon sebesar 
Rp 49.864.000. Adm Majalengka Ir 
Jejen, MM menyerahkan  sharing 
tebangan kepada ketua LMDH di 
kantor KPH Majalengka, beberapa 
waktu lalu.  Selain sharing teban-
gan, KPH Majalengka juga berkon-
tribusi ketahanan pangan.

Ketujuh LMDH itu  lima  dianta-
ranya berasal dari Kab Majalengka 
yaitu LMDH Tanjung Wiru desa 
Mekarmulya Kec Kertajati;  LMDH 
Kertasari Asih  desa Kertasari Kec 
Kertajati; LMDH Rimba Jati Asih 
desa Mekarjaya Kec Kertajati; 
LMDH Talagapancar desa Leng-
kong Kulon Kec Sindangwangi; 
dan LMDH Buanaputri desa Se-
daraja Kec Cingambul. LMDH dari 
Kab Cirebon yaitu LMDH Rimba 
Jatnika  desa Kedongdong Kidul  

Kec Dukupuntang dan LMDH 
Jago Jawa desa Cipanas Kec 
Dukupuntang.

Menurut KSS PHBM KPH 
Majalengka  Dadang Supriatna 
produksi tebangan 2013  diba-
gi dua kategori yaitu tebangan 
B dan E. Kategori  tebangan B  
mencapai 4.230.940 m3 den-
gan perolehan dana sharing 
Rp 40.520.000,-. Kategori te-
bangan E  mencapai 272.190 
m3 dengan perolehan dana 
sharing  Rp 9.344.000,-.

Adm KPH Majalengka,  Ir 
Jejen, MM mengatakan  dana 
sharing yang diterima LMDH 
di KPH Majelengka  ini terke-
cil di di Drive Perhutani Jawa 
Barat dan Banten karena di 
KPH lain ada LMDH yang me-
nerima hingga Rp 1 milyaran. 
Dia berdalih, besarnya dana 
yang diterima tersebut karena 
kualitas tebangannya terma-
suk  kategori A atau tebangan 
normal yang usia tanaman ka-
yunya mencapai 40 tahunan. 
“Tebangan di KPH Majalengka  
tidak pernah mencapai  batas 

maksimal tanam. Yang adalah 
tebangan E yang sifatnya penja-
rangan pohon  dan tebangan D 
atau tebangan yang kena dampak 
bencana atau kasus  lainnya yang 
lahannya dimanfaatkan kepentin-
gan umum,” jelasnya.

Jejen menekankan kalau 
LMDH ingin memperoleh sharing 
lebih banyak harus mendapatkan 
tebangan  golongan A. Artinya, 
anggota LMDH harus berupaya 
memelihara tanaman hingga 
mencapai usia yang betul- betul 
maksimal. 

“Karena harga jualnya juga 
akan sangat mahal,” tandasnya.

Deden juga mengajak  seluruh 
anggota LMDH agar dapat menja-
ga, mengelola, dan memanfaatkan 
lahan sebaik-baiknya. Karena ini 
akan meningkatkan kesejahteraan  
bagi anggota. 

“Jangan sampai lahan dikuasai 
oleh pihak- pihak yang tidak ber-
tanggung jawab,” tegas Jejen.

Kepala bidang Kehutanan di 
Dinas Perhutanan, Perkebunan, 
dan Peternakan Kab Majalengka 
Badrujaman  mengatakan di 
wilayah Kab Majalengka  ada 
dua lembaga yang mengelola 
kawasan hutan. Yaitu Taman Na-
sional Gunung Ciremai dan Perum 
Perhutani. Lahan Perhutani  dapat 
dikelola  dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat sekitar hutan dengan 
dikerjasamakan.

Walaupun sharing kayu nilai 
relative kecil,  namun dalam bi-
dang ketahanan pangan  KPH 
Majalengka  berkontribusi  cukup 
besar,  2010- 2014. Sebagai misal, 
jenis padi 2010 mencapai 2.450 
ton, 2011 mencapai 3.120 ton,  
2012 mencapai 3.630 ton, tahun 
2013 turun menjadi 1.094 ton dan 
2014 naik menjadi 19.572 ton. 
Jenis jagung walaupun mengalami 
fluktuatif  beratnya, namun cukup 
besar pula sumbangan dalam sek-
tor pangan. 2010 produksi men-
capai 6.240 ton, 2011 mencapai 
6.315 ton, 2012 mencapai 5.810 
ton, 2013 terealisasi 6.640 ton, dan 
2014 terealisasi 6.832 ton.

MU

Kontribusi KPH Majalengka, 
Selain Sharing,  Juga Dalam 

Ketahanan Pangan
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Baksos Pengobatan 
Dan Cukur Gratis

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG 
Dalam rangka peringatan HUT RI ke-70, Perum Perhutani KPH 

Banyumas Timur bekerjasama dengan Puskesmas Batur, GKJ Pur-
wokerto dan GBI Stadion Mini serta Mahasiswa KKN-UGM melak-
sanakan bkati sosial (baksos) pengobatan dan potong rambut gratis. 
Kegiatan berlangsung di kantor Desa Karangtengah Kecamatan Ba-
tur Kabupaten Banjarnegara (8/8). Pengobatan gratis tersebut an-
tara lain meliputi pengobatan umum, pengobatan gigi, pengobatan 
kulit dan kelamin serta pelayanan keluarga berencana (KB).

Sebanyak tiga dokter dan lima tenaga medis dikerahkan untuk 
memberikan pelayanan pengobatan gratis kepada masyarakat ping-
gir hutan itu. Ketiga dokter tersebut yakni dr Lilik Karsono , dr Esti 
dan dr Maria Yusuf Kristanto.

Ratusan masyarakat, tua-muda dan anak-anak tampak berbon-
dong-bondong datang untuk memerikanan kesehatan mereka dan 
potong rambut gratis. Bahkan bagi masyarakat yang jauh dari lokasi 
dan tidak ada transportasi umum dilakukan penjemputan gratis oleh 

tim Polmob KPH Banyumas Timur. Jajaran pimpinan dan karyawan 
KPH Banyumas Timur tampak juga turut terlibat membatu kelan-
caran kegitan tersebut.

Dikatakan Adm/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwi-
bowo S Hut MP, kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian 
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur kepada masyarakat 
sekitar hutan. Dimana untuk yang kali ketiga kegiatan pen-
gobatan dan potong rambut gratis ini diselenggarakan di 
Kabupaten Banjarnegara di Desa Karangtengah Kecamatan 
Batur. Kegiatan serupa, pelayanan gratis kepada masyarakat 
sekitar hutan sebelumnya pernah digelar di wilayah Kabu-
paten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

“ Mengapa daerah dataran tinggi Dieng kami pilih ? Tidak 
lain karena rasa terima kasih Perum Perhutani kepada warga 
masyarakat Dieng dan sekitarnya yang peduli dan mau men-
jaga kawasan hutan  di dataran tinggi Dieng dengan baik. 
Khususnya yang masuk wilayah KPH Banyumas Timur dari 
perbuatan gangguan keamanan hutan seperti kebakaran, 
penggarapan liar, perencekan dan lainnya. Harapan kami 
kondisi yang baik ini akan terus berlanjut selamanya,” ujar 
Wawan dalam sambutannya.

Sementara Kepala Biro Pengelolaan Sumber Daya Hutan 
Divre Jateng, Yusuf Kristanto yang turut hadir dalam kegiatan 
bakti sosial itu juga mengapresiasi apa yang dilakukan jaja-
ran KPH Banyumas Timur tersebut. Ia berharap agar keg-
iatan pelayanan kepada masyarakat semacam itu bisa terus 
dilakukan di tempat-tempat lain, utamanya di wilayah sekitar 
hutan yang sangat membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kom.Bmt/Tofikpurwa 
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WAWASAN

Oleh : Purwanto
Puslitbang Perum Perhutani

A.Kualitas Tapak/Tempat Tumbuh
Tapak sering dikenal dengan sebutan 

lahan merupakan sumberdaya alam men-
dasar disamping pepohonan yang tumbuh 
di atasnya. Istilah lahan digunakan untuk 
membedakan dengan tanah. Kualitas tapak 
merupakan pertimbangan yang sangat pent-
ing, apabila tegakan dikelola untuk berbagai 
kombinasi produk hutan, misalnya:  kayu, 
air, makanan ternak, rekreasi. Tidak ada 
keputusan silvikultur yang lebih shahih 
dapat dibuat tanpa rujukan kualitas tapak. 
Dalam iklim makro tertentu, kualitas tapak 
menentukan macam dan besar  problem 
dalam mengelola tegakan (Daniel dan 
Baker, 1979). 

Kualitas tempat tumbuh adalah pen-
jumlahan banyak faktor lingkungan, yaitu 
: kedalaman tanah, tekstur tanah, karak-
teristik profil, komposisi mineral, kecura-
man lereng, arah lereng, iklim mikro, jenis, 
dan lain – lain. Faktor – faktor ini berturut 
– turut merupakan fungsi sejarah geologis, 
fisiografis, iklim mikro, dan perkembangan 
suksesi. Produktivitas dapat menurun cepat 
karena pengelolaan tapak  yang jelek.

Kualitas tapak merupakan modal yang 
harus dikelola dengan baik agar hutan tana-
man memiliki produktivitas tinggi. Untuk hu-
tan tanaman daur pendek manajemen tapak 
sangat penting, karena gangguan pada 
tapak akan lebih sering terjadi. Dampak 
terbesar pada tapak terjadi karena kegiatan 
yang berkaitan dengan pemanenan dan 
penyiapan lahan. Degradasi fisik karena 
pemadatan dan erosi tanah akan mengaki-
batkan penurunan produktivitas tapak. 

Kualitas tempat tumbuh dapat diukur 
dengan hasil kayu maksimum yang diproduk-
si dalam periode tertentu. Pendekatan tidak 
langsung untuk menaksir tempat tumbuh 
dibagi menjadi tiga kategori (Jones, 1969), 
yaitu : Indeks tempat tumbuh, vegetasi, dan 
lingkungan. Secara teoritis  penilaian kuali-
tas  tapak berdasarkan pengukuran setiap 
faktor yang berpengaruh terhadap produk-
tivitas lahan hutan dan dinyatakan dengan 
suatu angka indeks mutu/kualitas tapak. 
Cara ini dipandang kurang praktis karena 
lahan hutan relatif toleran untuk pepohonan. 
Oleh karena itu di kehutanan lebih cend-
erung melakukan penilaian kualitas tapak 
berdasarkan ketersediaan indikator atau 
petunjuk nyata di lapangan yang dapat diu-
kur, yaitu volume tegakan, keadaan tanah, 
vegetasi lain dan peninggi.

Di Jawa dari  pengalaman manaje-
men hutan jati telah disusun tabel tegakan 

tanaman oleh Wolff von Wulffing (1932 dan 
disempurnakan pada tahun 1935). Mutu 
tapak dikenal dengan istilah bonita yang 
dirangkai mulai dari 1-6 dengan perbedaan 
tingkatan mutu 1⁄2. Pertumbuhan meninggi 
atau peninggi diberbagai bonita didefinisi-
kan dengan rerata tinggi dari 100 pohon 
dominan per hektar dan digambarkan dalam 
kurva umur tegakan. 

Penentuan kualitas tapak (bonita)  di Pe-
rum Perhutani mulai dirasa tidak tepat lagi. 
Penentuan bonita pada lahan yang akan 
ditanam kembali menggunakan nilai bonita 
tegakan sebelum ditebang. Kondisi tersebut 
sering menyebabkan terjadinya kegagalan 
tanaman atau pertumbuhan tanaman jati 
JPP kadang tidak sesuai dengan  Tabel Per-
tumbuhan JPP. Hal tersebut disebabkan per-
syaratan tanaman JPP ditanam pada lahan 
dengan bonita di atas III hanya berdasarkan 
peninggi tanaman sebelumnya.  Pada hutan 
jati yang ditanami dengan 
tanaman selain jenis  jati,  bo-
nita ditentukan dibawah II. Se-
lain itu faktor sosial ekonomi, 
seperti : penggembalaan yang 
mengakibatkan pemadatan 
tanah, perencekan, dan pen-
curian yang mengakibatkan 
tegakan tidak normal. Akibat-
nya ketika dilakukan penen-
tuan bonita yang didasarkan 
pada peninggi menjadi  kurang 
tepat lagi. 

B.Tanah sebagai Indikator 
Kualitas Tapak

Penilaian kualitas tapak (bonita) dapat 
dilakukan berdasarkan ketersediaan in-
dikator atau petunjuk nyata di lapangan 
yang dapat diukur seperti keadaan tanah. 
Keterkaitan tanah dengan praktek silvikultur 
terutama dalam pertimbangan pemilihan 
jenis, penentuan produktivitas tempat tum-
buh, keberhasilan pertumbuhan semai dan 
penentuan pertumbuhan tegakan (Daniel 
et al, 1987). Kondisi variabel tanah  relatif 
stabil dan mempengaruhi pertumbuhan 
pohon. Pengukuran terhadap kondisi ta-
nah tidak terpengaruh oleh ada atau tidak 
adanya tegakan yang tumbuh diatasnya. 
Lutz dan Chandler (Davis, 1966) menyusun 
klasifikasi karakteristik tanah yang penting 
berdasarkan produksi hutan, yaitu :

1).Ciri permanen : ketebalan dan tekstur 
horison A, ketebalan, tekstur dan struktur 
horison B, tekstur dan struktur horison C,  
bahan induk, keadaan berbatu dan kemir-
ingan.

2).Ciri yang mudah berubah dalam kurun 
waktu relatif pendek adalah lapisan humus, 

kandungan nitrogen ( N ), lapisan tanah atas 
dan struktur lapisan tanah atas. 

Berdasarkan hal tersebut, maka sifat 
fisik dan kimia  tanah dapat digunakan se-
bagai indikator penilaian/penentuan kualitas 
tapak/bonita pada tegakan jati di Perum 
Perhutani.

a.Sifat Fisik Tanah
a.1. Kedalaman Solum tanah
Solum/tubuh tanah adalah tanah yang 

berkembang secara genetis oleh gaya 
genesa tanah, artinya lapisan tanah mineral 
dari atas sampai sedikit di bawah batas atas 
horison C (Darmawijaya, 1990 ). Horison 
yang menyusun solum tanah adalah horison 
A dan B. Horison A adalah horison di per-
mukaan tanah yang terdiri dari campuran 
bahan organik dan bahan mineral. Sedan-
gkan horison iluviasi (penimbunan) dari 
bahan–bahan yang tercuci di atasnya (liat, 
Fe, Al, bahan organik ). Hasil pengamatan 

kedalaman solum tanah pada bonita II, III, 
dan IV pada tegakan jati adalah :

Kedalaman solum tanah pada bonita II 
adalah 8.75 - 19.22 cm, bonita III kedala-
man solum tanah  antara 19.70 - 35.88 cm, 
sedangkan pada bonita IV kedalaman solum 
tanah adalah 36.90 - 67.89 cm (terlihat pada 
gambar 2). Berdasarkan data tersebut dapat 
diketahui bahwa terdapat hubungan an-
tara bonita dengan kedalaman solum tanah, 
yaitu semakin tinggi bonita maka semakin 
dalam solum tanah. Hasil analisa varians 
menunjukkan bahwa kedalaman solum 
tanah bonita II, III dan IV berbeda nyata. 
Uji lanjut menunjukkan bahwa kedalaman 
solum tanah antara bonita II, III, dan IV  
menunjukkan perbedaan yang nyata. 

a.2. Kedalaman Efektif  (jeluk mempan)
Kedalaman efektif tanah (jeluk mempan) 

adalah kedalaman tanah sampai pada tanah 
dapat ditumbuhi akar tanaman, menyimpan 
cukup air dan unsur hara. Pada bonita II je-
luk mempan tanahnya antara 51.29 - 68.14 
cm, bonita III jeluk mempannya antara 56.11 
- 84.11 cm dan pada bonita IV jeluk mem-

Solum Tanah Sebagai Indikator Bonita 
(Kualitas Tapak) Pada Hutan Tanaman Jati
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pannya antara 57.63 - 80.73 cm.

Hasil analisa statistik menunjukkan bah-
wa kedalaman jeluk mempan pada bonita III  
tidak berbeda nyata dengan bonita IV, tetapi 
berbeda nyata dengan bonita II. Kedala-
man jeluk mempan bonita II berbeda nyata 
dengan bonita IV. Kedalaman efektif  tanah 
(jeluk mempan) pada bonita II lebih dangkal 
dibandingkan dengan bonita III dan IV. Pada 
bonita II solum tanahnya tipis dan hanya 
tersisa bahan induk maupun batuan induk 
dibawah solum tanah yang sulit ditembus 
oleh akar tanaman.

b.Sifat Kimia Tanah
Ketersediaan hara suatu tempat tumbuh 

sangat penting dalam penentuan potensi 
produktivitas. Semakin tinggi modal hara, 
semakin fleksibel dalam mempertimbang-
kan alternatif perlakuan silvikultur. Kondisi 
kesuburan kimiawi tanah ditunjukkan pa-
rameter utamanya adalah reaksi (pH) tanah, 
kadar hara, kadar unsur – unsur makro es-
ensial, nilai kapasitas tukar kation. Analisa 
kimia tanah pada hutan jati bonita II, III, dan 
IV adalah :

Tabel 1. Hasil analisa kimia tanah pada 
hutan tanaman jati.

B e r -
d a s a r k a n 
data pada 
tabel 1 
m e n u n j u k -
kan bahwa 
pada bonita 
III dan IV ter-
dapat kadar 
unsur hara 
dalam klasifi-
kasi rendah, 
yaitu N (Ni-
trogen) dan 
P (Fosfor). 
Sedangkan 

untuk bonita II, kadar unsur hara yang 
dalam klasifikasi rendah adalah unsur N (Ni-
trogen), P (Fosfor), dan K (Kalium), dan C 
(Carbon). Sifat kimia tanah antara bonita II, 
III, dan IV yang menunjukkan hasil  berbeda 
nyata adalah : Unsur hara Nitrogen (N total) 
dan pH tanah. Namun berdasarkan analisa 
kadar Bahan organik (BO), Carbon (C), Fos-
for (P), Kalium (K), dan KTK menunjukkan 
semakin tinggi bonita maka nilainya juga 
semakin tinggi.  

C.Penutup
Sifat fisik dan kimia tanah merupakan 

salah satu parameter untuk menilai kes-
uburan tanah suatu kawasan hutan. Peng-
gunaan sifat kimia tanah sebagai indikator 
bonita kurang praktis dan membutuhkan 
biaya yang mahal. Penentuan bonita den-
gan indikator sifat fisik tanah, yaitu kedala-
man solum tanah lebih praktis, mudah dan 
murah.  Menurut Daniel (1979) kedalaman 
tanah cenderung berhubungan dengan pe-
nyediaan hara yang lebih besar dan  kapa-
sitas penahanan air lebih tinggi. Sedangkan 
menurut Sarief (1986),produktivitas tanah 

untuk menghasilkan produksi 
tanaman yang optimum sangat 
dipengaruhi oleh keadaan dan 
tebalnya solum tanah.

Penggunaan indikator kedala-
man solum tanah dapat digunak-
an juga pada lahan yang pening-
ginya tidak ada, seperti pada 
tanah kosong dan tanaman yang 
kurang dari 5 tahun. Pengamatan 
kedalaman solum tanah dilaku-
kan secara tersebar pada areal 
petak dengan jumlah  10–15 titik  
yang mewakili. Selanjutnya hasil 
pengukuran kedalaman solum ta-
nah pada beberapa  titik tersebut 
dihitung rata-ratanya dan diband-
ingkan dengan hasil penelitian, 
yaitu Bonita II  : kedalaman solum 
tanah 8.75 - 20 cm, Bonita III : 
kedalaman solum tanah  20 - 36 
cm, Bonita IV : kedalaman solum 
tanah antara 36 - 67 cm. Gambar 3. Kedalaman solum tanah 

pada binita II, III dan IV hutan jati.
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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
Agus Yulianto, S Hut

Selamat 

Idul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan

mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Banyuwangi SelatanAdm/KKPH Banyuwangi SelatanAdm/KKPH Banyuwangi Selatan
Ir. Agus Santoso, MP

Idul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul FitriIdul Fitri

Adm/KKPH Banyuwangi SelatanAdm/KKPH Banyuwangi Selatan

Selamat 

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pekalongan Barat

mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Pekalongan Barat 
A. Fajar Agung Sosetyo S.Hut

Selamat Hari Raya 

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Administratur dan segenap karyawan/karyawati
Perum Perhutani KPH Pasuruan

mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

Adm/KKPH Pasuruan
Ir. Kuntum Suryandari

Selamat Hari Raya

Idul Fitri
1 Syawal 1436 Hijriah

Genelar Maneger dan  segenap karyawan/karyawati
KBM Industri Kayu Gresik

mengucapkan :

Minal aidin wal faidzin
Maaf lahir dan batin

General Manager KBM IK Gresik
Ir. Taufik Setyadi, MBA, MP

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 Banyuwangi Barat
Prihono Mardi, S Hut
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Perhutani Harus Mampu 
Jadi Perusahan Unggul
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
“Perhutani harus mampu mengemban amanah untuk menjadi 

perusahaan unggul dalam pengelolaan hutan lestari. Olehnya visi 
dan misi yang mencakup Planet, People dan Profit, penjabarannya 
harus dipahami semua jajaran Perhutani dari atas sampai paling 
bawah.” ujar Kepala Perum Perhutani Divisi Regional (Divre) Jawa 
Timur, Ir. Andi Purwadi, MM saat pembinaan karyawan di wilayah 
KPH Bondowoso (29/6).

Kadivre Jatim menegaskan pentingnya merumuskan strategi 
untuk mencapai profit perusahaan yang maksimal dengan berdasar 
pada kaidah kelestarian hutan. 

“Keberhasilan bukan hanya berdasarkan prosentase tapi juga 
kualitas juga merupakan hal penting. Seperti halnya dengan keber-
hasilan tanaman, bukan terletak pada 100%-nya tapi lebih dari itu 
yaitu perawatan lanjutan dan keamanan tanaman kehutanan juga 
poin penting yang harus diperhatikan. Tugas utama kita adalah 
melestarikan hutan, baik itu hutan lindung maupun hutan produksi”, 

tegas Andi. 
Untuk meningkatkan kinerja karyawan dan memberikan moti-

vasi, Kadivre Jatim  didampingi Administratur KPH Bondowoso, Adi 
Winarno juga menyerahkan piagam penghargaan kepada lima man-
dor tanaman berprestasi. Mereka adalah Sukarno RPH Kembang 
BKPH Wonosari, Sudiyono RPH Bayeman BKPH Prajekan, Akhmad 
RPH Wringin Tapung BKPH Bondowoso, Sudirman RPH Bungatan 
BKPH Panarukan dan Mulyono RPH Sumber Malang BKPH Besuki. 
Penghargaan diberikan berdasarkan penilaian atas keberhasilan ke-
lima mandor dalam menyukseskan tanaman pokok tahun 2013 yang 
hasilnya sudah terlihat di tahun 2015 ini.

Acara pembinaan pada momentum bulan Ramadan itu sebelum-
nya dilakukan kunjungan kegiatan tebangan di Petak 51 RPH Tanah 
Wulan dan kegiatan sadapan getah di Petak 17 RPH Curahdami 
BKPH Bondowoso dan diakhiri dengan buka puasa bersama dan 
pemberian santunan kepada anak yatim piatu.

Pantau erupsi Gunung Raung
Dalam rangkaian kegiatan bulan Ramadan acara buka bersama 

dan pemberian santunan kepada anak yatim yang digelar di hala-
man kantor (11/7). Pada kesempayan itu rombongan jurnalis dip-
impin Adm KPH Bondowoso, Adi Winarno juga melakukan patroli 

Posko Ramadhan di jalur pantura utara kawasan Arak-Arak. Perjala-
nan berlanjut ke kawasan timur Bondowoso untuk memantau kon-
disi Erupsi Gunung Raung hingga waktu santap sahur. Rombongan 
menutup kegiatan dengan memberikan santunan kepada warga ma-
syarakat yang terdampak erupsi Raung di Mager Saren Sipanas.

Kom.Bwo/Veni.

47 LMDH Terima Sharing
KPH BLITAR DIVRE JATIM 
Melalui Program PHBM kepada Lembaga Masyarakat Desa 

Hutan (LMDH) Perum Perhutani berharap keikursertaannya dalam 
membangun, mengamankan, melestarikan hutan yang pada giliran-
nya LMDH akan menerima sharingnya. Belum lama ini KPH  Blitar 
memberikan sharing sebesar Rp 478.451.175 kepada 47 LMDH di 
tiga Pemerintah Daerah. Yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar 
dan Kabupaten Tulungagung yang berada dalam wilayah Pemang-
kuan Hutan KPH Blitar. 

Masing-masing LMDH tersebut yakni dari Kabupaten Malang 
3  LMDH sebesar Rp 33.040.279, Kabupaten Blitar 32 LMDH Rp 
332.573.821 dan KabupatenTulungagung 12 LMDH sejumlah 
Rp122.837.075.

Penyerahan di aula Kantor KPH Blitar yang dihadiri oleh Wakil 
Bupati Blitar Rijanto dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blitar 
Supandi, Adm KPH Blitar Haris Suseno danjajaran Perhutani KPH 
Blitar.

Sharing diberikan secara simbolis kepada 6 perwakilan LMDH 
oleh para pejabat tersebut.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Blitar menyampaikan apr-
esiasi kepada Perhutani, khususnya Perhutani KPH Blitar yang ber-
partisipasi dalam membangun dan memberdayaka nmasyarakat di 

Kepala Perum Perhutani Divre Jatim, Ir Andi Purwadi, MM foto 
bersama usai pembinaan.

14   BINA |  Edisi  06 Agustus 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  06 Agustus 2015 / Th XLII 15



DERAP DAERAH

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

Kabupaten Blitar. Semoga dalam program PHBM ini dapat lebih dit-
ingkatkan. Diharapkan LMDH juga berkewajiban untuk memelihara, 
mengamankan dan melestarikan hutan agar masyarakat sejahtera, 
Perhutani maju dan Negara Makmur dengan adanya hasil yang di-
perole hlewat sharing hasil hutan.

Sementara Adm/KKPH Blitar. Haris Suseno dalam sambutannya 
mengharapkan dengan penerimaan sharing PHBM mampu meng-
gugah masrayakat lainnya untuk ikut serta dalam membangun hutan 
agar aman, lestari dan indah ijo royo-royo. 

Kom.Bltr/Romi Y

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 
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

Target Tertingi
Sadapan Divre Jatim

KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Dalam rangka sukses produksi Getah Pinus tahun 2015 Direktur 

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), Heru Siswanto berkun-
jungi ke petak sadapan di Perum Perhutani KPH Kediri (16/7).

Kunjungan Direktur PSDH untuk melihat secara langsung 
produksi getah pinus di beberapa BKPH, di antaranya BKPH Treng-
galek, BKPH Karangan, BKPH Kampak dan BKPH Dongko.

Dalam kunjungannya ke petak sadapan 150c RPH Kampak 
Utara, BKPH Kampak Utara ia didampingi Wakil Administratur/
KSKPHKediri Selatan, Andi Iswindarto dan Kasi PSDH Muklisin 
serta jajaran Asper dan Mantri setempat. Heru juga menemui be-
berapa penyadap getah pinus di petak tersebut. Karena Perum 
Perhutani KPH Kediri merupakan pemasok getah pinus terbesar 
di Divre Jatim untuk itu antisipasi untuk memenuhi target pun perlu 
melakukan langkah-langkah  yang konsisten karena di KPH Kediri 
dipatok kurang lebih 9.318,186 ton.

 Dalam pertemuannya dengan penyadap tersebut, Heru mem-
berikan arahan yang menyangkut semua hal demi kelancaran dan 
terpenuhinya target sadapan kepada para penyadap. Antara lain 
tentang kelancaran pembayaran. 

Heru juga berpesan mengingat musim kemarau yang masih 
berlangsung agar masyarakat turut waspada dan sering melakukan 
patroli di kawasan-kawasan yang rawan kebakaran.

Sementara disela mendapingi kunjungan Direktur PSDH itu, 
Kasi PSDH KPH Kediri Muklisin mengatakan,bahwa target yang 
ditentukan oleh Divre untuk KPH Kediri kurang lebih 9.318,186 ton 
yang merupakan target tertinggi di Divre Jatim. Sampai periode I Juli 
2015 realisasi sudah mencapai 62 % dari rencana 55,5%  atau di 
atas NPS 6,5%.

" Ini merupakan hasil yang sangat menggembirakan karena 
tanpa tim yang solid mustahil akan terpenuhi. Dan harapannya tim 
ini selalu solid dan jajaran manejamen KPH Kediri akan selalu men-
dorong langkah-langkah tim untuk lebih semangat lagi, " ujarnya.*

BUKU TABUNGAN SHARING
Di ruang pertemuan Perum Perhutani KPH Kediri serahkan buku 

tabungan dana sharing kayu dan non kayu kepada 4 LMDH wilayah 
BKPH Pare (8/6). Penyerahan oleh Administratur Perhutani KPH 
Kediri Maman Rosmantika.

 Direktur Pengelolaan Sumber Daya Hutan (PSDH), Heru 
Siswanto (baju hitam) dalam peninjauan lapangan.
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Dalam rangka untuk menjalin keharmonisan antara LMDH 

dengan Perum Perhutani, maka berbagai langkah telah diantisipasi 
diberbagai bidang pekerjaan baik tanaman, pemeliharaan dan ke-
amanan serta produksi dan penerimaan dana sharingpun diserah-
kan melalui rekening atau buku tabungan, sehingga transparansi 
betul-betul dijaga. Penerimaan buku tabungan dana sharing terse-
but telah diterimakan 4 LMDH penerima dana sharing terbesar di 
KPH Kediri yang berasal dari BKPH Pare. Keempat lembaga terse-
but adalah LMDH Wonojoyo, Rimba Jatirejo, Wana Sejahtera dan 
LMDH Adil Sejahtera. *

PENYERAHAN DANA SHARING
Disela acara buka bersama sejumlah Lembaga Masyarakat 

Desa Hutan (LMDH) wilayah Kabupaten Tulungagung meneriama 

dana sharing  produksi kayu dan non kayu tahun 2013 sebanyak 
Rp 112.867.209 dari Perum Perhutani KPH Kediri. Penyerahan 
dilakukan di gedung Serba Guna Kecamatan Campurdarat yang 
dihadiri FORPIMDA Kabupaten Tulungagung serta segenap 
pengurus LMDH dan tamu undangan lainnya (13/7).*

KUCURAN DANA PEMBANGUNAN MASJID
KPH Kediri mengucurkan dana untuk bantuan pembangunan 

Masjid Darul Imam di Desa Besuki Kecamatan munjungan Kabu-
paten Trenggalek (11/7).

Desa yang terletak di pantai selatan wilyah BKPH Kampak KPH 
Kediri ini adalah Desa yang paling jauh di Kabupaten Trenggalek 

dan paling susah medannya dan satu-satunya Kecamatan yang 
paling jauh dari perkotaan. Acara penyerahan dihadiri jajaran men-
egament Perhutani KPH Kediri dan Muspika Kecamatan Munjun-
gan, Kepala Desa Besuki serta Takmir Masjid dan beberapa tokoh 
masyarakat setempat.

 Kom.Kdr/Jufri

Survei Ulang Biodeversity
KPH MADIUN DIVRE JATIM
Pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan kegiatan rutin 

dalam upaya memenuhi prinsip pengelolaan hutan secara lestari 
(prisip FSC). Komitmen Perhutani KPH Madiun dalam pengelolaan 
hutan lestari salah satunya adalah survei ulang biodiversity atau 
keanekaragaman hayati  untuk mengetahui flora, fauna di dalam 
kawasan hutan Madiun.

Administratur/KKPH Madiun, Widhi Tjahjanto, mengatakan bah-
wa survey biodiversity merupakan kegiatan rutin Perhutani Madiun 
dalam pemantauan keanekaragaman flora dan fauna di kawasan 
hutan.  Kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan  aspek kelestarian 

produksi, kelestarian sosial, dan kelestarian lingkungan guna pem-
bangunan berkelanjutan (Sustainable Development).

Ketu kelompok kerja (Pokja) PHL Pengelolaan Hutan Lestari  
Erik Alberto menyatakan bahwa Perhutani KPH Madiun adalah 
salah satu pemegang Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari standar 
FSC (Forest Stewardship Council) berkomitmen untuk mentaati 10 
prinsip FSC. Survei potensi biodiversity, penetapan spesies interest, 
penetapan kawasannya dan kegiatan pengelolaannya telah ber-
langsung sejak tahun 2008. Pemantauan jenis flora tingkat semai, 
pancang, tiang, pohon, dan tumbuhan bawah dan jenis fauna seperti 
herpetofauna, mamalia, dan aves di lokasi-lokasi Stasiun Peman-
tauan Biodiversity rutin dilaksanakan oleh sub seksi lingkungan 
tingkat KPH Madiun.”tambahnya. *

LIPUTAN HUTAN LESTARI
Perhutani KPH Madiun bersama  rombongan wartawan media 
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elektronik TVRI menjelajah kawasan hutan Perhutani Madiun dalam 
agenda Liputan Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Wilayah Per-
hutani KPH Madiun belum lama ini.

Dalam wawancaranya dengan Administratur Perhutani Madiun  
Widhi Tjahjanto, dijelaskan tentang mekanisme kerja yang dilakukan 
oleh jajaran petugas Perhutani dalam upaya menjaga dan menge-
lola hutan secara lestari. 

“ Saya berharap partisipasi dari para insan media televisi untuk 
turut serta mengenalkan produk- produk Perhutani kepada ma-
syarakat luas dari hasil kayu maupun non kayu juga wana wisata 
yang ada, ’’ujarnya. 

Dalam peliputan tersebut juga didampingi petugas Perhutani, 
Polhuter, Polhutmob dan bagian Komunikasi Perusahaan. Selain 
mengekplorasi tanaman kehutanan, biodiversity, para insan media 
TVRI juga meliput kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan 
sumber daya hutan mulai dari persemaian, tanaman, tebangan dan 
kegiatan keamanan. 

Komp.Mdn/Yudi

Dewas Kunjungi LMDH
Dewan Pengawas Perum Perhutani didampingi Kepala Perum 

Perhutani Divre Jawa Timur mengunjungi Usaha Produktif LMDH 
Sumber Makmur Desa Krisik Kecamatan Pudak Kabupaten Pono-
rogo,  di Sekretariat LMDH Sumber Makmur.

Ketua Dewan pengawas Perum Perhutani Hadi Daryanto  me-

nyatakan bahwa maksud kunjun-
gannya tersebut adalah menjalin 
silaturahmi dengan petani hutan 
(LMDH) dan ingin melihat lang-
sung gerak usaha dari LMDH.

“ Pelestarian hutan intinnya 
harus bersama-sama dengan 
peningkatan ekonomi masyara-
kat desa hutan, yang di tompang 
dengan sistem Perhutani yaitu 
PHBM, sehingga muncul komo-
ditas-komoditas unggulan sep-
erti Usaha Produktif ternak sapi, 
pemanfaatan kotoran atau limbah 
menjadi biogas dan budidaya tanaman di bawah tegakan juga hi-
jauan makanan ternak. Hal tersebut secara ekonomis mempunyai 
nilai yang dapat mendonkrak pendapatan masyarakat sekitar hu-
tan,” tuturnya.

Kepala Perum Perhutani Divre Jawa Timur Andi Purwadi  me-
nyatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan secara lestari 
melalui kerjasama Perhutani, LMDH dan Pemerintah Daerah yang 

di wadahi didalam sistem PHBM dapat mendorong indek pemban-
gunan manusia. 

LMDH Sumber Makmur memiliki usaha produktif ternak sapi 
perah, pengolahan biogas, dan Koperasi KMDH unit simpan pin-
jam. Kunjungan dilanjutkan melihat lebih dekat tentang pengolahan 
limbah kotoran ternak sapi perah yang diolah menjadi enerji biogas  
yang dimanfaatkan warga masyarakat untuk memasak dan lampu 
penerangan.

Kunjungan Dewas tersebut juga dilakukan di  LMDH Wonorejo 
Desa Sidoharjo  Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Di sana 
rombongan melihat peran penggarap lahan dibawah tegakan kayu 
putih yang setiap tahunnya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat 
untuk ditanami jagung sebagai komoditi unggulan. 

Kom.Mdn/Yudi

10 LMDH Terima Sharing
KPH NGANJUK DIVRE JATIM
Ke depan hutan yang berada di kawasan pangkuan LMDH  bisa 

lestari tidak ada kerusakan. Demikian apa yang dikemukakan Waka/
KSKPH Nganjuk, Asep Setiawan ketika menyerahkan hasil sharing 
produksi tahun 2013 di Balai Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso 
Kabupaten Nganjuk (10/7). Penyerahan hasil sharing sebesar Rp 
143 juta diterimakan langsung kepada Ketua LMDH Jati Makmur Ds. 
Sambikerep Kec. Rejoso, Agus Juharnoko.

Sharing tersebut merupakan dari akumulatif hasil sharing 10 

LMDH yang ada di Perum Perhutani KPH Nganjuk. Penyerahan 
dihadiri seluruh anggota LMDH Jati Makmur, Asper BKPH Tamanan 
dan perangkat Desa setempat.

Dampak dari  hasil sharing hasil produksi tersebut sebagaimana 
disampaikan Asep, ia berkeyakinan kedepan tingkat pencurian 
hutan akan terus menurun dan Perhutani KPH Nganjuk yang pada 
gilirannya sertifikasi hutan lestari dapat dipertahankan. 

Sementara Ketua LMDH Jati Makmur Sambi, Agus yang juga 
selaku Kepala Desa Sambikerep terkait dengan dana sharing yang 
telah diterimanya tersebut pihaknya akan mengembangkan home 
industry guna lebih meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 

Kom.Ngjk/Henny

Sedudo Ditutup Sementara
Sehari usai insiden maut di Air Terjun (Curug) Sedudo , Tim 

pemantauan potensi kerawanan longsor meninjau lokasi terjadinya 
bencana dengan alat helicam yang dioperasikan oleh petugas dari 
Polres Nganjuk. 

Pada kesempatan yang sama sejumlah pejabat dari Forpimda  
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(Forum pimpinan daerah) Kabupaten Nganjuk,Kepala Dinas Kehu-
tanan Pemprov Jawa Timur dan Yahya Amin, Sekdivre  Jawa Timur, 
Adm KPH Kediri dan Adm KPH Nganjuk ikut mengamati rekaman 
helicam. 

“ Ada beberapa pohon yang tumbuh ditebing air terjun. Itu rawan 
patah dan longsor sewaktu-waktu,” kata Anwar, Kapolres Nganjuk.

Potensi longsor susulan itu yang menjadi pertimbangan, tam-
bahnya.

Berdasarkan pengamatan, Kepala Dinas Kehutanan Pemprov 
Jatim, Gatot Subektiono, meminta agar kolam disterilkan dari pen-
gunjung untuk sementara. Yang ingin berkunjung nanti diluar (kol-
am) saja. Akhirnya Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman menugaskan 
Tim Gabungan dari BPBD Nganjuk segera mungkin  untuk dilakukan 
pendakian ke atas air terjun. 

Kom.Ngjk/Henny

18 Mandor Terima Bonus
KPH PADANGAN DIVRE JATIM
KPH Padangan mempunyai cara yang unik dalam rangka mem-

bagikan  Bonus tahun 2014 ke segenap karyawanya.
Acara itu terce-

tus dari buah pemiki-
ran Administratur KPH 
Padangan itu untuk 
menjadikan pemberian 
‘bonus’ menjadi salah 
satu kesempatan yang 
tepat untuk memberi-
kan pencerahan kepa-
da jajaranya agar lebih 
meningkatkan kinerja 
dan menjadikan KPH 
Padangan mampu Ber-
jaya kembali seperti 
dulu.

Beberapa waktu 
lalu, bertempat di petak 
38 RPH Tegaron BKPH 
Tegaron sekitar  pukul 
05.30 pagi yang dike-
mas dalam acara pem-
binaan itu seluruh petu-
gas lapangan mulai dari 

Asper, KRPH dan mandor di wilayah KPH Padangan telah berkum-
pul untuk menerima Bonus itu. Nampak hadir dalam acara itu sege-
nap jajaran manajemen KPH Padangan. 

Administratur/KKPH Padangan, Ir Lorentius Su-
hartana, dalam arahannya menegaskan bahwa un-
tuk mencapai kinerja yang optimal diperlukan empat 
landasan. Yakni tekad dan kerja keras, komitmen 
terhadap tugas, manajemen waktu yang benar dan 
totalitas dalam melaksanakan pekerjaan. 

Keempat landasan itu tegas Lorentius saling 
berkait satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk 
bisa mencapai kinerja yang optimal keempatnya ha-
rus berjalan berirngan.

Sementara Kasi PSDH KPH Padangan, Yeni Ernaningsih S Hut 
dalam arahannya menyemangati jajarannya di lapangan mengajak 
untuk terus meningkatkan  kinerja untuk perusahaan.

“ Jangan tanyakan apa yang telah diberikan perusahaan terha-
dap kita, tapi tanyakanlah apa yang telah kita berikan terhadap pe-
rusahaan,” katanya mengutip kalimat motivasi dari tokoh bangsa.

Dalam kesempatan itu sebanyak 18 orang mandor dari 9 BKPH 
wilayah KPH Padangan berhak menerima bonus atas kinerjanya. 
Penyerahan secara simbolis kepada dua orang perwakilan man-
dor. 

Kom.Pdg/ 

Sukses LMDH Tukul 
Jaya Mitra Perhutani
KPH PROBOLINGGO DIVRE JATIM
Sebanyak 163 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) 

menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam kerangka 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Salah satunya 
adalah LMDH Tukul Jaya, yang telah menjadi mitra binaan KPH 
Probolinggo sejak tahun 2005. LMDH Tukul Jaya berdiri pada 24 
Desember 2005 yang terletak di desa Tukul Kec.Sumber Kabupaten 
Probolinggo

Saat ditemui di kediamannya, ketua LMDH Tukul Jaya, Sidik 
menjelaskan bahwa banyak sekali manfaat yang telah diperoleh 
dan dirasakan bagi segenap anggotanya yang telah ikut berperan 
aktif di dalam program PHBM. 

Luas pangkuan hutan LMDH Tukul Jaya yang dikelola 644,5 
ha dengan kegiatan dibidang usaha produktif yaitu produksi kopi. 
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Selain itu  LMDH Tukul Jaya juga melakukan pemanfaatan lahan 
bawah tegakan (PLDT) dengan menanam hijaun makanan ternak 
(HMT). Dari HMT ini perh hari masyarakat bisa mendapatkan Rp 30 
ribu. Masyarakat Desa Tukul berjumlah sekitar 3000 KK sehingga 
kalau dihitung dari sektor pemanfaatan PLDT ini Perhutani mem-
berikan kontribusi sebesar Rp 90 juta per harinya. Selain itu dari 
pekerjaan harian badang sadapan masyarakat juga menerima upah 
dari Perhutani.

Sementara untuk tanaman kopi dikatakan Sidik seluas 3 ha 
sudah mendekati siap panen. Ditegaskan untuk selanjutnya LMDH 
Tukul berencana akan memperluas arel taamaman kopi menjadi 39 
ha. Diharapkan buah hasil studi banding Pebruari 2015 itu kedepan-
nya hasilnya bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

KSS PHBM berharap agar kedepan diharapkan program PHBM 
dapat diterapkan dan lebih dipahami khususnya oleh LMDH Tukul 
Jaya dan masyarakat sekitar hutan pada umumnya dengan harapan 
masyarakat sekitar hutan dapat memahami fungsi dan manfaat hu-
tan sehingga tercipta rasa kecintaan dan rasa kepedulian terhadap 
kawasan hutan. 

Kom.Pbo/Mamang.

RAT Primkokar Probolinggo
Bertempat di aula kantor pada 13 Juli 2015 lalu Primkokar 

Perhutani KPH Probolinggo mengadakan Rapat Anggota Tahunan 
(RAT) tahun 2014 yang diikuti 150 peserta anggota koperasi dari 10 
BKPH dan kantor KPH. RAT juga dihadiri pejabat dari Diskopinda 
Kab. Probolinggo, Joko Supriyadi dan auditor eksternal Hendro. 

Adm/KKPH Probolingo, R Ratmanto Trimahono S.Hut selaku 
dewan Pembina koperasi dalam arahannya mengatakaan bahwa 
RAT tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena padatnya kegiatan 
pekerjaan. Namun hal itu ia tegaskan masih bisa ditolerir karena 
pelaksanaan RAT berdasar UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoper-
asian bahwa penyelenggaraan RAT sekurang kurangnya lima bulan 
setelah tutup buku. Kedepannya pelaksanaan RAT diharapkan bisa 
tepat waktu sesuai dengan AD/ART koperasi. 

“ Koperasi kita ini ibarat suatu jalan dimana terkadang mulus 
dan terkadang berlubang, maka dengan adanya pergantian pengu-
rus diharapkan koperasi dapat lebih berkembang maju,” kata ketua 
koperasi Misbakhul Munir.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan pemilihan pengurus 
koperasi baru periode 2015-2018 dan Misbhakul Munir, S Hut 
terpilih kembali untuk menempati jabatan sebagai ketua. Untuk 
melaksanakan tugasnya ia dibantu Sekretaris Ellys Ambar Wati, 
Bendahara I Fidiyah Ekawati, Bendahara II Denny Indra Kusuma, 
Pengawas M. Rifa’I, Titik Hermawati dan Mamang Wahyudi. 

Kom.Pbo/Mamang

Sosialisasi Kawasan Tenurial
KPH SARADAN DIVRE JATIM
Bertempat di Aula Gardu Pandang Waduk Widas berlangsung 

sosialisasi  penyelesaikan permasalahan tenurial di wilayah KPH 

Saradan(6/7) yang disampaikan oleh Tim Penyelesaian Tenurial 
2015 KPH Saradan. Khususnya penyelesaian  tenurial menangani 
masalah Magersaren, penggunaan kawasan oleh pihak ketiga dan 
warung/kios yang berada di sepanjang tepi jalan kawasan hutan 
KPH Saradan.  

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Adm/KKPH Saradan, Amas Wi-
jaya, S Hut MM, Kasi PSDH, segenap Asper, KRPH dan masyarakat 
yang menempati Magersaren, pengguna warung/kios dan penggu-
naan kawasan oleh pihak ketiga.

Dari kegiatan sosialisasi tenurial tersebut diharapkan bisa men-
gurangi konflik dan sengketa dengan masyarakat dan pihak ketiga 
yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan tempat ting-
gal, warung atau kios dan penggunaan lain yang berkaitan dengan 
kawasan hutan.

Kom.Srd/Herni.Dj

Bersama Komisi B 
Bahas Kayu Putih

KPH TUBAN DIVRE JATIM
Perum Perhutani KPH Tuban meneterima kunjungan kerja 

Komisis B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Tuban untuk membahas tentang dampak terhadap lingkungan dan 
manfaat tanaman Kayu Putih bagi masyarakat sekitar hutan (3/7). 
Kehadiran rombongan sebanyak 20 orang ditermia oleh Waka Adm/
KSKPH Tuban Timur , Mustari Hasan Mustofa mewaskil Administra-
tur KPH Tuban.

Disampaikan Mustari, tanaman kayu putih di KPH Tuban ada 
1.197 Ha yang rencananya sampai 2019 diperluas menjadi 1.380 
Ha. Lkasi tanaman kayu putih berada diwilayah BKPH Jadi, Sub Tu-
ban Barat dengan rencana produksi Daun Kayu Putih dapat dipun-
gut 1.240,955 Ton. Kawasan tersebut dikelola bersama masyarakat 
sekitar desa hutan yang melibatkan pesanggem dari 5 desa. Yakni 
Desa Dermawuharjo Kec. Grabagan, Desa Ngino, Desa Jadi, Ds 
Prunggahan, Desa Sambong dan Ds Bekti Harjo Kec. Semanding. 
Sedangkan untuk produksi Minyak Kayu Putih Perhutani KPH Tuban 
pengolahannya dikirim ke pabrik yang ada di KPH Mojokerto dan 
Madiun.

Wakil Ketua Komisi B, H Rasmani dalam keterangannya me-
nyatakan bahwa keberadaan Perhutani dengan kebijakan-kebi-
jakannya sangat bermanfaat bagi masyarakat. 

Kom.Tbn/Sueb                                         
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LSM Peduli Siaga Raung
KPH BONDOWOSO DIVRE JATIM
 Sejak aktivitas Gunung Raung makin menunjukan kegiatan 

erupsinya, selaku pemangku hutan dan rimbawan di lingkup Per-
hutani KPH Bondowoso telah mendirikan Posko Siaga Raung dan 
Posko Media Center Raung dengan fokus kesiagaan keselamatan 
manusia dan hutan dari dampak erupsi Raung. 

Seluruh jajaran perangkat KPH utamanya perangkat teritorial 
mulai dari Asper, KRPH sampai mandor selalu berada di kawasan 
hutan terdampak erupsi utamanya di masing-masing pangkuan ka-
wasan hutan binaannya.

Dalam pengembangan tugas kesiagaan bencana lingkup KPH 
di lapangan dibantu oleh seluruh pengurus LMDH serta didukung 
oleh Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Ma-
syarakat (LP2SM) Bondowoso. Salah satu LSM  yang konsen pada 
kegiatan konservasi dan pendampingan pemberdayaan masyara-
kat pinggir hutan. Kolaborasi yang telah dilakukan diantaranya 
pendekatan kepada masyarakat yang pemukimannya berada di 
dalam kawasan hutan (Magersaren ) atau pemukiman warga yang 
di kelilingi kawasan hutan agar meningkatkan kewasdaannya serta 
mengingatkan langkah-langkah tindakan yang perlu dilakukan oleh 
masyarakat  sewaktu terjadi erupsi, membantu sembako dalam 
rangka meringankan beban ekonomi warga yang betul-betul me-
merlukan. 

Partisipasi lainnya yang dilakukan LP2SM Bondowoso pimpi-
nan Untung Sutrisno S.Sos ini telah menyiapkan paket sembako 
yang disalurkan kepada warga masyarakat lewat LMDH setempat. 
Seperti kegiatan pada 29 Juli 2015 lalu telah diserahterimakan 80 
paket sembako ke Posko Siaga Bencana KPH Bondowoso sebagai 
stok cadangan khusus yang nantinya akan disalurkan bagi warga 

terdampak yang sangat memerlukan atau kepada mereka yang 
terlewati/belum mendapat bantuan dari tim logistik BPBD. Untuk 
stock sembako cadangan khusus ini dinyatakan oleh Untung Su-
trisno, S.Sos akan diupayakan tambahannya. *

KOORDINASI DENGAN BERBAGAI PIHAK
Erupsi gunung Raung pada 5/7 sempat trpantau lebih besar 

dibanding beberapa hari sebelumnya. Dari pantauan visual, didapati 
aneka satwa liar sudah mulai turun dari Puncak Raung. Seperti di-
beritakan sebelumnya, aktivitas vulkanik gunung Raung terus men-
galami peningkatan. Secara visual gunung api berketinggian 3.334 
mdpl ini terlihat mengeluarkan material abu vulkanik tebal dengan 
ketinggian hingga mencapai sekitar 400 meter. 

Meskipun peningkatan aktivitas Raung telah menyebabkan 
dibatalkannya beberapa penerbangan dari beberapa bandara inter-

nasional sekitar seperti Ngurah Rai, Denpasar, Bali namun aktivitas 
para pesanggem LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) khu-
susnya sebagai penyadap getah tetap berjalan dan sebagian besar 
warga menolak diungsikan. 

“Teman-teman pesanggem tetap bekerja seperti biasa, adanya 
hujan abu tipis tidak mengganggu aktivitas warga kami,” tutur Zainul 
Fajrih, perangkat desa sekaligus Ketua LMDH Sukoreja Makmur 
Desa Sukorejo Kecamatan Sumber Wringin (5/7) saat ditemui di 
rumahnya.

Sejauh ini, Perhutani KPH Bondowoso sudah menyiagakan 
petugas dan menyiapkan posko penanggulangan bencana di Desa 
Sumber Wringin Kecamatan Sumber Wringin tepatnya di Rumah 
Dinas (RD) Sumber Wringin sekitar 15 km arah  timur Gunung 
Raung.

Perhutani Bondowoso juga melakukan berkoordinasi dengan 
Kodim 0822 dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 
Kab. Bondowoso untuk penyusunan skenario jika nantinya dibu-
tuhkan evakuasi penduduk. Dan juga dengan Pemda untuk terus 
terlibat aktif dalam antisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung 
Raung tersebut.

Kepala BNPB BNPB (Badan Penanggulangan Bencana Nasion-
al),, Syamsul Maarif mengapresiasi sinergitas dari Kab Banyuwangi, 
Situbondo, Bondowoso, dan Jember yang telah melaksanakan per-
siapan dengan baik. 

Kom.Bdo/Veni

Enam Mitra Terima 
Bantuan PKBL 

KPH MADURA DIVRE JATIM
Di ruang rapat kantor KPH Madura 4 Agustus 2015, Perum Per-

hutani KPH Madura menyerahkan dana bantuan Pinjaman Modal 
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Program Kemitraan PKBL. Bantuan sebesar Rp 235 juta diteri-
makan kepada enam mitra binaan KPH Madura yang diserahkan 
langsung oleh Adm/KKPH Madura, Dudi Kurniadi dan disaksikan 
Wakil Adm/KSKPH, Kasi PSDH, Kepala Tata Usaha dan segenap 
undangan lainnya.

Dikatakan Adm/KKPH Madura, Dudi Kurniadi bahwa program 
kemitraan menjadi kuajiban perusahaan dan sebagai wujud kepedu-
lian Perhutani terhadap masyrakat desa yang berada di wilayah 
sekitar hutan.

Dudi berpesan agar dana bantuan tersebut dapat dipergunakan 
secara benar untuk meningkatkan usaha yang dikelola. Dan karena 
bantuan tersebut sifatnya bantuan Dudi juga berpesan agar ang-
suran dapat dilakukan tepat waktu. 

Kom.Mdr/Makbul

Gema Tumaskin
Di Desa Sidonganti

KPH PARENGAN DIVRE JATIM
Bupati Tuban H Fathul Huda, menghadiri acara Gerakan Ber-

sama Membantu Masyarakat Miskin ( GEMA TUMASKIN ) di desa 
Sidonganti Kec. Kerek Kab. Tuban di depan halaman Sekolah 
Dasar Negeri II Sidonganti. Acara yang dilaksanakan pada 1 Juli 
2015 membagi paket sembako yang dilaksanakan serentak di  20 
kecamatan Kabupaten Tuban.

Hadir pula Wakil Bupati Noor Nahar Huscin, Ketua DPRD Tuban, 
Administratur Parengan, Sekda, Segenap Kepala Instansi, Muspika, 
Tokoh agama, dan seluruh Masyarakat desa Sidonganti yang di 
hadiri sekitar 750 orang.

Bupati Tuban H Fathul Huda mengatakan paket sembako hanya 
penyelesaian sementara, sedangkan untuk mengatasi kemiskinan 
yang paten harus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perta-
nian dan peternakan karena  di Kabupaten Tuban  tingkat kemiski-
nan mencapai 17% termasuk desa Sidonganti  yang paling miskin, 
tingkat kemiskinan mencapai 50% baik dari tingkat pendidikan mau-
pun ekonomi. Bupati mengucapakan terima kasih kepada Perhutani 
yang memberi bantuan tidak secara  instan tapi berupa kail. 

 Bupati Tuban mengapresiasi upaya Perhutani tersebut karena 
merupakan bentuk bantuan yang kemanfaatannya berjangka pan-
jang. Sebagai bentuk simbolik peresmian, Bupati bersama Wakil 
Bupati Tuban memberi pesan secara tertulis di atas kanvas dan 
kemudian menandatanganinya. Administratur Parengan Danil Budi 
Cahyono juga melaporkan  bantuan ternak kambing untuk desa 
Sidonganti  dari 12 ekor Kambing yang dikembangkan menjadi 4 

ekor sapi Bramana dan kelompok II dari 9 ekor Kambing menjadi 
30 ekor  kambing yang mana 15 ekor kambing diberikan pada yang 
merawat.

Kom/Prg/Ags

Sosok

Awal Pegang Kamera Grogi
KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Demi menghasilkan gambar foto yang diinginkan, Eva 

Puji Astutik, Kepala Urusan Komunikasi Sosial Perhutani 
KPH Jatirogo ini harus rela ditugaskan pimpinan kemanapun 
saat pihak KPH Jatirogo membutuhkan dokumentasi, terma-
suk ke dalam-dalam hutan sekalipun.

“Pertama kali ngerasa sangat sulit dan hati ini gelisah ter-
us, cemas kalau gagal. Takut kalau hasil gambarnya jelek,” 
ungkapnya saat ditemui BINA di KPH Jatirogo, (9/7).

Namun Eva tak pernah mengeluh, meskipun bidang 
yang digelutinya saat ini merupakan salah satu aktivitas 
yang paling tak disukainya sejak bangku Sekolah Dasar 
(SD), termasuk saat ia harus membuat laporan berupa karya 
jurnalistik untuk kepentingan KPH Jatirogo.

Wanita kelahiran Situbondo, 15 Desember 1970 lalu 
itu, merasa harus siap melayani semua pimpinan di peru-
sahaan BUMN ini. Pertama kali ditugaskan menggantikan 
peran Kaur Komsos 13 April 2015, ibu yang dikaruniai dua 
anak ini terasa minder karena tujuh tahun bergelut di bagian 
keuangan.

“Pertama kali ditugaskan di Komsos ini grogi dan kikuk. 
Apalagi saat pegang kamera. Udah gitu tugas yang bikin 
minder adalah jika berurusan dengan pemberitaan. Pimpi-
nan selalu 
memberi 
tugas ha-
rus ditulis 
dan di 
share-kan 
ke media 
P e r u m 
Perhuta-
ni,” papar 
Eva.

D i t -
a m b a h 
lagi, lanjut 
p e r e m -
puan ini, 
semenjak 
m a s u k 
m e n j a d i 
pegawa i 
Perhutani 
pada bu-
lan Mei 
1991 pe-
kerjaan melayani publik ke masyarakat luas memang belum 
pernah ia jalani sedikitpun. 

Untuk mengawal kegiatan Perhutani selama bulan suci 
atau Ramadhan 1436 H wanita lihai di bidang keuangan ini, 
sudah menyiapkan diri untuk mengekspos dan mendoku-
mentasikan semua kegiatan di lapangan. 

SR

22   BINA |  Edisi  06 Agustus 2015 / Th XLII BINA |  Edisi  06 Agustus 2015 / Th XLII 23



DERAP DAERAH

Sinergi Pemkab
Lestarikan Hutan

KPH PEKALONGAN BARAT DIVREA JATENG
Bupati Brebes, Idza Priyanti, SE senang melihat secara dekat 

kehidupan masyarakat yang berada di tengah hutan sejahtera dan 
makmur. Karena banyak manfaat yang diperoleh dari hutan. Hal itu 
dinilai bupati sangat bagus. Pernyataan itu disampaikan Idza Pri-
yanti saat menghadiri acara halal bi halal dalam acara Persamaan 
Persepsi Penyelamatan Air Minum PDAM/Masyarakat, Air Pertanian 
Brebes di Aula Pertemuan PTP IX Kaligua Paguyangan Kabupaten 
Brebes (29/7).

" Masyarakat pinggir hutan sejahtera dan makmur, rumahnya 
bagus-bagus yah, saya senang setelah keliling ke desa dekat hutan 
seperti desa Pandansari, Wanareja, " ujar Bupati Idza dihadapan 
ratusan tamu undangan yang hadir.

Masih menurut Idza Priyanti, bahwa dengan keberadaan hutan 
seyogyanya masyarakat dapat menikmati manfaat hutan, hutannya 
lestari masyarakatnya makmur.

" Maka saya menghimbau kepada masyarakat agar ikut men-
jaga dan melestarikan hutan. Semestinya masyarakat tetap bisa 
menggarap di hutan namun tetap sesuai aturan dan ketentuan yang 
benar yang diatur oleh Perum Perhutani," katanya. 

Ditegaskannya bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes 
menyatakan siap untuk bersama-sama melestarikan hutan.

" Saya minta kepada dinas atau instansi yang ada di Brebes 
agar bersama-sama bersinergi untuk ikut memikirkan bagaimana 
hutan tetap dijaga dan dilestarikan," Pintanya menegaskan. 

Sementara Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A.Fadjar 
Agung Susetyo, S.Hut mengapresiasi langkah bupati Brebes yang 
peduli terhadap lingkungan dan hutan.

  Dikatakan Perum Perhutani sering disebut ngangel-ngangeli. 
Padahal tidak seperti itu, sesuai ketentuan dan aturan yang ada 
bahwa seperti hutan lindung itu ya tidak boleh di apa-apakan, tidak 
boleh digarap apalagi digarap untuk tanaman sayur-sayuran seperti 
kentang dan lain-lain. Untuk hutan produksi bisa digarap masyara-
kat, namun juga tidak dibenarkan untuk tanaman sayur-sayuran, 
yang tepat masyarakat bisa bekerjasama dengan Perum Perhutani 
untuk beralih tanaman seperti kopi, tanaman rumput alfava, rumput 
gajah dengan pola PLDT (pemanfaatan lahan dibawah tegakan).

 " Saya menyambut baik dan senang apa yang dilakukan Pemk-
ab Brebes dan jajaran dinas/instansinya serta LSM atas kepedulian 

terhadap hutan," ujar Administratur.
Acara ini selain dihadiri bupati Brebes dan Administratur KPH 

Pekalongan Barat juga hadir jajaran Pemkab Brebes, Kepala SKPD/
Dinas/Instansi di Brebes, jajaran Perum Perhutani KPH Pekalongan 
Barat dan BKPH Paguyangan, Muspika Kecamatan Paguyangan 
dan Sirampog,Forpambes, LSM Pampera, segenap Kepala Desa 
serta LMDH dan masyarakat sekitar hutan. 

Kom.Pkb/Untung W

Trobosan Baru
Tanaman Rumput Alvava

Dosen Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang Bambang 
Wheb senang terhadap program penanaman rumput alvava. Pro-
gram ini dinilai suatu trobosan yang hebat.

Pernyataan itu disampaikan Dosen Undip saat menghadiri 
pengecekan rumput Alvava di petak  46 b RPH Dukuhtengah BKPH 
Bumijawa awal Juli lalu.

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

Menurut 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 
rumput alvava. Dimana dalam pelaksanaannya nanti dapat beker-
jasama dengan pihak lain. 

“ Saya menyambut baik apa yang dilakukan 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 keluasan tenur-
ial.

Kom. Pkb/Untung W
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Pengelolaan Hutan
Dioptimalkan

KPH KEDU SELATAN DIVRE JATENG
Perum Perhutani diminta terus menjalin relasi dan kerja sama 

dengan masyarakat desa hutan (MDH) yang ada di sekitar hutan.
Kerja  sama itu sangat dibutuhkan  agar pengelolaan hutan bisa 

optimal dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Produksi Perum Per-

hutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir Dwi Witjahjono MBA dalam 
acara buka bersama (bukber)  dan tarawih keliling (tarling) di Masjid 
Baitul Rahim Desa Purbayan, Kecamatan Kemiri, Purworejo. 

Menurut Dwi tempat penampungan getah Gunung Teges men-
capai target yang tinggi, ini merupakan sumbangsih dari masyarakat 
yang melakukan pekerjaan sadapan.

Kalau BKPH Purworejo tidak meningkat maka Kedu Selatan 
tidak akan  kelihatan atau nampak dalam persaingan produksi den-
gan KPH lainnya.

Sementara Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan, Ir Toni 
Suratno MM menjelaskan, pihaknya memilih Desa Purbayan dija-
dikan lokasi pertemuan ini sebagai bukti kebanggan atas apa yang 
dicapai RPH Kemiri khususnya.

Menurut Toni, produksi getah pinus sampai dengan bulan Juni 
target 50 %, realisasinya mencapai 59,5 %, 

“Oleh karena itu sebagai rasa syukur kami memberikan peng-
hargaan warga di sini, “ katanya.

Ditambahkan, kegiatan itu juga diharapkan memacu wilayah lain 
agar bisa mencontoh bagi penyadap di wilayah lain.

Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan untuk masjid 
Baitul Rahim Desa Purbayan Kecamatan Kemiri total senilai Rp 5 
juta yang terdiri dari 10 karpet sajadah, 2 almari dan uang tunai. 
Penyadap yang produksinya lebih dari target juga diberikan insentif 
Rp 2,5 juta untuk 10 orang. 

Kom.Kds/Agus

UGM Tinjau Tanaman 
Crash Programme

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Tim Mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta 

melihat tanaman crash programme di Perhutani KPH  Mantingan di 

dua lokasi. Tim yang terdiri dari Jodi Arif P, Yuni Esti dan Maria Tiara 
meninjau tanaman di BKPH Kebon dan BKPH Sudo.

Ketua Tim Jodi Arif P mengatakan bahwa kedatangannya di lo-
kasi tanam KPH Mantingan tersebut untuk melihat dan mengevalusi  
di lapangan tentang kondisi tanaman crash programme 2014  di 
KPH Mantingan. 

" Kami disini ingin mengetahui secara gamblang dan realita di 
lapangan yang sebenarnya. Sehingga keberhasilan tanaman Per-
hutani dapat diakses ke publik," katanya.   

Dari berapa anak petak yang didata dikatakan Jodi memang 
ada beberapa yang tanahnya subur dan bonita (kesuburan) diatas 
3. Namun ada juga beberapa tanaman yang kerdil. Mengingat curah 
hujan di Rembang sanagatlah kurang sehingga banyak tanaman 
kering. Apalagi tahun ini musim hujan hanya berlangsung 2-3 bulan 
saja.

Sementara Kepala Sub Seksi Perencanaan,  Jodi Kurniawan 

menambahkan bahwa untuk tanaman luas tanaman crash pro-
gramme Perhutani KPH Mantingan tahun 2014 seluas 31,5 Ha 
dimana di BKPH Sudo sendiri seluas 11,02 Ha.  

Untuk tanaman crash programme 2014 tanaman pengisi berupa 
kesambi dan tanaman tepi berupa Mahoni, Juwet serta tanaman 
pagar secang. Jodi berharap KPH Mantingan dalam evaluasi dari 
eksernal tersebut KPH Mantingan bisa masuk lima besar. 

Kom.Mtg/Sigi

Peserta PJJ
PraktekLapangan

KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG 
Sebanyak 52 orang peserta Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) 

Sub.Bidang Perlindungan SDH Angkatan I Tahun 2015 melak-
sanakan praktek di lapangan  di petak 21 RPH Jolotigo BKPH Doro  
KPH Pekalongan Timur (28/7). Kegiatan  praktek lapangan tersebut 
diselenggarakan oleh Pusdikbang SDM Perum PerhutaniI Madiun 
yang dibimbing oleh Iintstuktur, Ir Nanang Suwardi dan Drs. Yusi Yu-
sardi. Hadir  pada acara tersebut Administratur/KKPH Pekalongan 
Timur, Waka Adm/KSKPH Pekalongan Timur dan Kaur SDM.

Peserta PJJ  tersebut   bersaal dari KPH Pekalongan Timur, 
KPH Pemalang, KPH Kendal, KPH Pekalongan Barat, KPH Balapu-
lang dan SPH I Pekalongan.   Dalam kegiatan praktek di lapangan 
peserta dibagi menjadi 5 regu,  masing - masing regu dilengkapi 

Administratur Perhutani KPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno MM 
menyerahkan bantuan.
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beberpa peralatan antara lain GPRS, Haga, Kompas dan Rol meter 
dan didampingi oleh satu anggota Polhutmob dari KPH  masing-ma-
sing. Sebelum dilaksanakan praktek di lapangan, seluruh peserta 
telah menerima materi Perlindungan SDH yang disampaikan  oleh 
para Instruktur dari Pusdikbang SDM Perum Perhutani di aula Kan-
tor KPH Pekalongan Timur. 

Kom.Pkt/Turmudi

Penghargaan Bagi
Karyawan Terdisiplin

Tiga karyawan terdisiplin unit kerja KPH Pekalongan Timur bulan 
Juni 2015  menerima Piagam Penghargaan dari Managemen KPH 
Pekalongan Timur.  Piagam penghargaan tersebut diberikan oleh 
Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Ahmad Taufik S.Hut, M.Si 
pada acara apel pagi 13 Juli 2015 lalu di halaman kantor KPH. 

Tiga karyawan yang mendapatkan Piagam penghargaan terse-
but masing-masing M.Kosim (Staf Umum) terpilih sebagai karyawan 
terdisiplin peringkat I, Estu Karyawanto (Staf Produksi) karyawan 
terdisiplin peringkat II dan M.Imron Ali Basach (Kaur Pwerencanaan) 
karyawan terdisiplin peringkat III

Administratur/KKPH Pekalongan Timur, Akhmad Taufik, S.Hut, 
M.Si pada kesempatan tersebut menyampaikan selamat kepada 
mereka dan menghimbau agar semua karyawan berdisiplin dalam 
bekerja. 

Kom.Pkt/Tur

Patgab Amankan Kayu Illegal
KPH PATI DIVRE JATENG
Kembali Patroli Gabungan yang digelar antara petugas 

Perhutani KPH Pati dengan jajaran Polres Pati sekitar pukul 
02.00 berhasil mengamankan sebuah Truk bermuatan kayu 
jati illegal.

Sebanyak 25 batang atau sekitar 6,6185 M3 kayu jati siap 
olah (persagen) di amankan saat dalam perjalanan dari Pu-
cakwangi -Todanan wilayah Desa Lumbungmas, Kecamatan 
Pucakwangi Kabupaten Pati (12/7). Kayu jati yang diduga il-
legal itu kini diamankan di Mapolres Pati termasuk kedua orang 
yang berada dalam Truk , sopir Truk dan seorang lainnya yang 
diduga adalah pemilik kayu tersebut.

Dalam perjalanan Truk menyamarkan aksinya dengan ditu-
tupi terpal. Hanya saja kecurigaan petugas muncul karena me-

lihat Truk yang berjalan begitu lamban layaknya tengah mem-
bawa muatan berat. Dengan alasan kecurigaan  itu petugas 
menghentikan dan melakukan pemeriksaan dan ternyata benar 
saja saat terpal dibuka isinya kayu Jati. Lantaran pengemudi 
tidak dapat menunjukkan surat surat bukti yang jelas akhirnya 
kayu diamankan berikut dengan awaknya

Berkenaan dengan penangkapan Truk tersebut Wakil 
Administratur/KSKPH Pati Selatan, Agus Ridwan Bscf men-
gadakan jumpa pers dan menerangkan terkait pertanyaan 
dari awak media wahwa kemungkinan kayu-kayu tersebut 
berasal dari Desa Ronggo, atau yang banyak dikenal sebagai 
pasar gelap kayu illegal yang hendak di bawa ke Jogja melalui 
jalur Pucakwangi-Todanan. Ridwan juga menjelaskan bahwa 
menjelang lebaran umumnya aksi pencurian kayu milik Perhu-
tani cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk 
itulah Perhutani Khususnya KPH Pati akan tetap senantiasa 
menggelar aksi preventif dengan pendekatan kepada masyara-
kat dan juga  preemtif atau langkah patroli hingga represif atau 
penindakan tegas untuk menekan angka pencurian Kayu .

Kom.Pti /Raswi

Kadivre Kunjungi Demplot 
KPH PATI DIVRE JATENG
Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah, Ir SR. 

Slamet Wibowo bersama Sekretaris Divisi Regional, Ir. Arief Hidayat 

Pabin dan anggota PolhutMob KPH Pati melakukan pen-
dataan jumlah kayu hasil    patroli 
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mengadakan kunjungan kerja ke KPH Pati. 
Kunjungan kerja tersebut dilakukan di petak 108 c luas 10,6 Ha, 

RPH Bulungan BKPH Ngarengan BH Banjaran sebagai tujuan un-
tuk demplot tanaman dengan sistem pola tanam 6 X 3 X 2 dengan 
pembagian Polang.

Di lokasi Kadivre yang didampingi Wakil Adm/KSKPH Pati Utara 
Gatot Farid Prabowo S.Hut dan Wakil Adm/KSKPH Pati Selatan, 
Agus Ridwan Bscf serta Kasi PSDH Priyono S.Hut, menggambar-
kan rencana pola tanam. Ia menerangkan kepada petugas di lapan-
gan Asper BKPH Ngarengan dan KRPH Bulungan.

Kadivre mengingatkan kepada jajaran di lapangan untuk tidak 
mengganggu area lahan (Plong) yang tersedia untuk LMDH demiki-
an juga dengan Plong yang 3 meter khusus untuk Perhutani dan 
guna kesejahteraan karyawan bisa dikerjakan petugas di lapangan 
dengan rencana penanaman buah pepaya yang bibitnya akan ia 
bantu.

Kom Pti/Raswi

Komisi B Temu Wicara 
Dengan LMDH

KPH RANDUBLATUNG DIVRE JATENG
Komisi B DPRD Jawa Tengah  yang dipimpin oleh Ketua Komisi 

RM Yudi sancoyo, melakukan temu wicara dengan segenap ketua 
Lembaga masyarakat Desa Hutan ( LMDH ) sewilayah kabupaten 
Blora yang dilakukan di Desa Ngliron , Kecamatan Randublatung , 

Kabupaten Blora (10/7).
Temu wicara antara anggota Dewan Propinsi Jawa Tengah 

tersebut, selain dihadiri oleh segenap pengurus dan ketua Asosiasi 
LMDH sekabupaten Blora juga dari unsur Perhutani, Dinas Kehuta-

nan Jawa Tengah   dan segenap jajaran Satuan Kerja Pemerintah 
Daerah ( SKPD ) sewilayah Blora. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi B DPRD  Jawa Ten-
gah Yudhi Sancoyo mengatakan bahwa  temuwicara ini dilakukan 
untuk mencari informasi dan menyerap aspirasi dari kalangan 
LMDH yang ada di kabupten Blora. Hal ini kaitanya dengan keingi-
nan pemerintah untuk memberdayakan potensi LMDH yang ada di 
wilayah Blora sehingga LMDH bisa mengatasi kesulitan dan men-
cari jalan keluar.  

Yudhi Sancoyo juga mengatakan bahwa sistim pertanian ter-
padu yang saat ini dilakukan di kawasan hutan Perhutani yang 
bekerjasama dengan LMDH Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 
akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD  yang khusus 
bertugas mengawal harga komoditi yang dihasilkan petani hutan. 
Utamanya jagung.

 “ Nantinya BUMD tersebut yang akan mengawal harga panen 
jagung, sehingga jika musim panen raya tiba harga tidak anjlok dan 
sebaliknya jika saatnya jagung langka harga juga tetap stabil. Untuk 
sementara ini hasil panen jagung dari petani hutan akan diolah men-
jadi pakan ternak dimana Pemerintah Provinsi jawa Tengah telah 
melakukan kerjasama dengan salah satu pihak swasta pembuat 
pakan ternak tersebut,” katanya.

Pada kesempatan yang sama dalam temuwicara tersebut Ke-
pala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang diwakili 
Kepala Biro Perlindungan sumber daya hutan dan kelola soaial, 
Imam Fuji Rahardjo. Di hadapan peserta mengatakan bahwa dalam 
mengelola hutan terkait dengan pemberdayaan LMDH Perhutani 
oleh Pemerintah Jawa Tengah diminta untuk menyiapkan lahan ka-
wasan hutan yang akan digunakan untuk sistim pertanian terpadu 
( Integrated farming System ). Dalam hal ini petani hutan melalui 
LMDH bisa melakukan kegiatan penanaman palawija di kawasan 
hutan. Hal tersebut dilontarkan menjawab pertanyaan salah satu 
perwakilan LMDH. Terkait dengan wacana untuk memperlebar jarak 
tanam 10 x 2 atau 8 x 4 meter yang digagas antara Perhutani LMDH 
dan Universitas Gajahmada beberapa bulan lalu yang juga dilontar-
kan oleh peserta temu wicara.  

Dijelaskan oleh Imam Fuji Rahardjo bahwa hal tersebut masih 
dalam taraf penelitian,  jarak tanam 10 X 2 atau 8 X 4  pada tanaman 
pokok jati tersebut masih dalam proses penelitian dan hal tersebut 
akan dikaji selama daur tanaman yang di uji coba, minimal 1⁄2 daur 
( + 10 tahun untuk tanaman JPP),  jika dipandang menguntungkan 
kedua belah pihak baru kebijakan pola tanam tersebut diambil oleh 
Perhutani , ini merupakan rencana kedepan yang pelaksanaanya 
tidak bisa dilakukan secara cepat “ kata  Imam Fuji Raharjo. *

SOSIALISASI VISI DAN MISI PERHUTANI
Sosialisasi Visi dan Misi kesegenap stakeholder dilakukan oleh 

Perhutani KPH Randublatung yang dilakukan bersamaan acara ha-
lal bi halal di Gedung Wana Graha Perhutani Randublatung.

Visi dan Misi Perum Perhutani terbaru disosialisasikan kesege-
nap stakeholder, dilakukan karena visi Perhutani sebagai perusa-
haan unggul dalam pengelolaan hutan lestari merupakan sebuah 
pekerjaan yang perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak 
yang berkepentingan.

“ Jadi stakeholder harus mengerti visi dan misi Perhutani, “ kata 
Administratur/KKPH Randublatung, Ir Herdian Suhartono pada 
acara keluarga besar Perhutani KPH Randublatung tersebut yang 
diharidi oleh segenap jajaran karyawan, pengurus LMDH, Muspika, 
Perbankan dan para pihak lain se wilayah kerja Perhutani  KPH 
Randublatung.

Dikatakan lebih lanjut bahwa pengelolaan hutan kedepan Perhu-
tani berdasarkan pada tiga kelola yaitu kelola Produksi, kelola sosial 
dan kelola lingkungan.  Dengan misi terbaru tersebut tentunya akan 
mengelola sumber daya hutan secara lestari. 

“ Hutan diharapkan bisa sebagai  penyedia sumber air dan ok-
sigen secara umum, kemudian meningkatkan pengelolaan manfaat 
sumber daya hutan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Herd-
ian lebih lanjut.
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Yang telah dilakukan 

saat ini adalah telah 
melakukan kerjasama 
pengelolaan hutan bersa-
ma masyarakat dan yang 
terbaru adalah melakukan 
sistim pertanian hutan 
terpadu. Para petani hu-
tan melalui PHBM diajak 
untuk memanfaatkan 
kawasan hutan menanam 
tanaman palawija yang 
cocok dengan kondisi 
tanah setempat. Dalam 
sistim pertanian terpadu 
sejalan dengan tekad 
pemerintah dimana dari 
kawasan hutan diharap-
kan mampu menyangga 
ketahanan pangan secara 
nasional.

Terkait hal itu Perhu-
tani  dalam mewujudkan 
tekad tersebut melakukan kerjasama dengan semua Unit Pelaksana 
Teknis Daerah yang terkait dan pihak lain, baik dari kalangan swasta 
maupun perguruan tinggi dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah,  sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis 
yang muaranya adalah peningkatan pendapatan masyarakat desa 
hutan. 

Disisi lain  untuk meningkatkan kinerja dibidang keuangan Per-
hutani juga telah melakukan pengembangan divisi baik dibidang 
pemasaran maupun industri, selain bisnis utamanya pengelolaan 
kawasan hutan. 

“ Peran  pihak perbankan dalam pengembangan bisnis baru ini 
sangatlah besar , karena dengan berjalannya bisnis baru tersebut 
tentunya eskalasi transaksi bisnis pasti juga akan semakin bergai-
rah,” pungkas Herdian.

Kom.Rdb/ Andan

Penilaian Wana Lestari
PENGELOLAAN kawasan hutan Perhutani KPH  Randublatung 

dinilai oleh Tim Wana Lestari yang dipusatkan di BKPH Ngliron.
Penilaian  wana lestari merupakan sebuah tolok ukur secara 

nasional bagi KPH Randublatung dalam mengelola kawasan hutan, 
dimana dalam mengelola sumber daya hutan  Perhutani  KPH Ran-
dublatung telah menerapkan prinsip tiga kelola yaitu kelola Produksi, 

kelola Sosial dan Kelola Lingkungan secara konsisten.
 “ Ini merupakan salah satu kesempatan yang baik dimana dalam 

mengelola kawasan hutan KPH Randublatung  telah dimasukkan 
dalam peta  kelestarian hutan secara nasional dalam mengelola 
kawasannya,” kata Wakil Administratur/KSKPH Randublatung, Rudi 
Hantoro saat mendampingi Tim Penilai dari unsur internal tersebut. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam penilaian, kategori yang 
dinilai mencakup tiga kelola tersebut. 

“ Karena ketiga kelola tersebut menggambarkan keterwakilan 
kepentingan berbagai pihak,” katanya.

Dalam penilaian wana Lestari yang dipimpin Kepala Biro Pen-
gendalian  dan Kelola Sosial, Ir Purwanto secara eksplisit menilai 
tentang berbagai kelola yang ada  dan bukti-bukti tentang telah 
dilakukanannya semua pekerjaan di lapangan. 

“ Bukti- bukti serta dokumentasi visual yang ada tentang pen-
gelolaan sumberdaya hutan serta kolaborasi antara LMDH ini akan 
kami bawa untuk diajukan ke Dewan Pakar. Jadi semua harus ter-
ekam secara komplit untuk memudahkan penilaian nantinya,” jelas 
Purwanto.

Hal yang menarik  di BKPH Ngliron saat dilakukan peninjauan la-
pangan adalah dengan adanya pemanfaatan sumber mata air yang 
bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan. 

“ Pemanfaatan sumber mata air untuk kebutuhan masyarakat 
desa hutan di BKPH Ngliron yang dikelola bersama LMDH Sido 
Dadi Mulya ini merupakan hal yang menarik, karena disaat kemarau 
yang melanda  desa ini dimana kebutuhan air yang sebelumnya sulit 
didapat sekarang bisa dengan mudah diperoleh masyarakat. Selain 
itu juga terlihat usaha produktif lain yang dilakukan oleh LMDH di 
Wilayah BKPH Ngliron. Hal ini menunjukkan dinamisasi masyarakat 
desa hutan terkait dengan adanya kelola sumber daya hutan di seki-
tar mereka,” pungkas Purwanto

 Komp.Rdb/Andan.S

Evaluasi Pinjam Pakai 
Kawasan Hutan

KPH PATI DIVRE JATENG
Berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Kehutanan 

Provinsi Jawa Tengah Tim Evaluasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
(PPKH) melakukan evaluasi terhadap permohonan Kawasan Hutan 
untuk jaringan Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV 
oleh PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Kontruksi Jaringan Jawa Bali 
pada 5 Agustus 2015.

Tim yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 
Suparno,S.Sos Kepala Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan 

Adm/KKPH Randublatung, Ir Herdi-
an Suhartono
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Hutan Bersama Bambang Kartiko dan Indira Puspita Staf Bidang 
Planologi Kehutanan, Perwakilan dari Setda Propinsi Jawa Tengah 
Lina K. Purnawati,SP. Biro Bina Produksi, dari Balai Pemanfaatan 
Hutan Wilayah VII Ir.  Rasiantosasi,MMA dari Balai Pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai Pemali Jratun yang diwakili oleh Supriyanto 
dan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jepara Ir. 
Hindhu Sutopo M.Si Kepala Bidang Kehutanan serta dari Perhutani 
Dwi Eny Astuti, ST KSS Pengembangan Usaha dan Eka Riyanta 
Kaur Agraria KPH Pati serta perwakilan dari PT.PLN (persero) seb-
agai pemohon.

Setelah berkumpul di kantor Asper BKPH Klumo Bangsri Tim 
bergerak menuju lokasi di petak 36 c, 37 b2, 45 b, 46 e, 50 b, 53 a 
dan 53 c RPH Kancilan dan Tubanan.

Dari petak tersebut terdapat 7 buah Tapak Tower yang memang 
berada di dalam kawasan hutan KPH Pati tersebut, setelah melihat 
keadaan di lapangan Tim membuat berita acara yang ditandatan-
gani bersama tentang pemenuhan kewajiban sebagai pemohon 
sesuai dengan Ijin Prinsip dari Menteri Kehutanan termasuk Meny-
erahkan lahan Kompensasi dengan pemetaannya sebagai bahan 
pertimbangan untuk menerbitkan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan 
oleh Menteri LH dan Kehutanan.

Kom.Pti/Raswi

Konsultasi Publik
Controlled Wood

KPH BLORA DIVRE JATENG
Dalam rangka persiapan audit dari FSC Controlled Wood Perum 

Perhutani KPH Blora telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik 
yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2015 di ruang perte-
muan KPH Blora.

Kegiatan konsultasi publik merupakan salah satu prasyarat dari 
Forest Stewardship Council guna memperoleh sertifikasi  Kayu Ter-
kendali  sesuai dengan standar FSC - STD-30-010 V2 Controlled 
Wood, dimana Perum Perhutani KPH Blora akan memenuhi untuk 
tidak memproduksi kayu dari Illegal loging, pelanggaran hak-hak 
sipil, perusakan nilai konservasi tinggi, konversi hutan alam primer 
dan sekunder serta dalam pengelolaan hutan tidak dengan mena-
nam jenis transgenik.

Sehubungan dengan persyaratan dari FSC tersebut, maka 
diperlukan pandangan serta tanggapan dan saran dari segenap 
stakeholder yang ada di wilayah Perhutani KPH Blora, yang meliputi 
stakehoder dari bidang pemerintahan, TNI – Polri, LSM, wartawan, 
legeslatif, LMDH dan mitra suwasta lainnya.

Acara konsultasi publik tersebut dihadiri sebanyak 77 stake-
holder, dimana dalam acara tersebut disampaikan paparan tentang 

pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh Perhutani KPH 
Blora, serta acara dialog berupa tanya jawab dengan stakeholder 

hingga pukul 13.30 WIB.      
  Kom Blr/Teguh  

Hadiah untuk Para 
Mandor dan Penyadap

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG
Ketika Pimpinan, Mandor dan Penyadap bisa seiring sejalan 

menjalin keakraban dan kebersamaan maka akan munculah se-
nyum mengembang bahagia. Ini terlihat jelas menghiasi penyadap 
ketika buka bersama antara jajaran manajemen, Asisten perhutani 
(Asper), Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH), Mandor dan 
Petani Sadap disetiap BKPH. Rangkaian kegiatan bukber dilak-
sanakan mulai awal ramadan di BKPH Jatilawang dan terakhir di 
BKPH Gunung Slamet Barat (13/7).

Kegiatan pembinaan buka bersama dan taraweh ini dihadiri 
Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo, Waka 
Adm/KSKPH Banyumas Timur Muhamad Arta, Kasi PSDH Kusman-
to, KTU Andi Nurdiyanto, segenap KSS dan Kepala Urusan, Ketua 
LMDH serta Kelompok Tani Sadap (KTS). 

Administratur/KKPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo me-
nyatakan, dengan ramadan terlihat kesungguhan temen-temen 
dalam bekerja yang melebihi bulan-bulan bukan Ramadan. Sampai 
dengan Juni 2015 KPH Banyumas Timur menempati peringkat I 
produksi getah terbaik di tingkat Divre Jateng. Keberhasilan ini hasil 
kerja keras KTS, Mandor, KRPH, Asper dan kita semua karena su-
dah bekerjasama saling bahu membahu,” kata Wawan.

“Saat NPS sudah dicapai maka cari lawan yang harus dikalah-
kan yaitu sejarah, mari ukir sejarah Banyumas Timur. Saya tidak 
senang temen-temen mencapai target produksi getah tetapi produk-
sinya lebih rendah (turun) dari tahun lalu,” pungkas Wawan.

Sebagai wujud terima kasih kepada Mandor dan Penyadap, 
Administratur KPH Banyumas Timur disetiap BKPH memberikan 
hadiah lebaran berupa sarung kepada mandor yang sudah melam-
paui target NPS; Kaos kepada Kelompok Tani Sadap dan bingkisan 
lebaran untuk penyadap aktif di setiap BKPH. Total uang untuk 
hadiah/bingkisan lebaran senilai Rp 75.500.000.*

PELATIHAN BANTUAN HIDUP DASAR BERSAMA
Perum Perhutani KPH Banyumas Timur dan Rumah Sakit Umum 

(RSU) Prof Dr Margono Sukaryo Purwokerto menggelar pelatihan 
bersama Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi masyarakat awam.

Pelatihan BHD diselenggarakan atas fasilitas pihak Rumaah 
Sakit Margono Sukaryo, Purwokerto. Kegiatan dilaksanakan di Desa 
Serang Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga bertempat 
di rest-area Desa Serang (25/7).

Diikuti 60 peserta, berasal dari masyarakat Purbalingga dan 
Banyumas, perwakilan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), 
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Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Boarding Sechool dan 
petugas Perhutani KPH BanyumasTimur.

Administratur /KKPH Banyumas Timur Wawan Triwibowo 
menyatakan terimaksih kepada Direktur RSU Prof. Dr. Margono 
Sukaryo melalui Kasi Pelatihan Arikh Ratna Purwa diatas fasilitas 
pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi masyarakat di sekitar hutanini.

Pelatihan BHD bagi masyarakat sangat diperlukan dan penting, 
maka supaya di ikuti dengan serius, baik teori dan praktek menge-
nai tata cara memberikan pertolongan pertama kepada korban saat 
terjadi musibah/bencana secara mendadak.

Kom.Byt/Tofikpurwa.

MOTO-GP
Ala Banyumas Timur
PRODUKSi getah pinus sampai dengan periode I Juli tahun 

2015 sudah melesat melampaui target normal progress standart 
(NPS) ini berkat motto elegan Administratur Wawan Triwibowo yakni 
“Moto GP Banyumas Timur, hal ini menjadi kebanggaan bagi semua 
rimbawan Banyumas Timur.

Moto-GP itu kependekan kata “Move On Target Operation Getah 
Pinus”. Motto ini terus dikobarkan Adm Wawan Triwibowo kepada 
semua karyawan dari jajaran manajemen hingga staf ataupun man-
dor.

Getah adalah “Roh”-nya KPH Banyumas Timur maka menjadi 
prioritas utama untuk diraihnya. Sampai dengan periode 1 Juli real-

isasi produksi getah pinus sudah mencapai 2.465,73 ton atau 64,01 
persen dari target tahun 2015 sebesar 3.852 ton dan menjadi kanter 
baik pertama di tingkat Divisi Regional Jawa Tengah

Terimakasih pada KRPH dan Asper yang pencapaiannya su-
dah melebihi target NPS, bagi yang belum mencapai target segera 
berupaya kejar target, masih cukup waktu untuk meraihnya, sebab 
musim panas diperkirakan masih 1-2 bulan lagi, “ ajak Wawan.

Lebih lanjut  Wawan juga mengajak kepada KRPH dan Asper 
yang sudah mencapai target, selagi masih ada kesempatan man-
faatkan untuk berbuat lebih banyak lagi. Mari ukir sejarah baru, kita 
berusaha bisa menyamai rekor produksi Banyumas Timur yang per-
nah diraih pada tahun 2012, “ pungkas Adm Wawan.

Kom.Byt/Tofikpurwa

LMDH Jati Mulyo
Tanam Hijauan Ternak

KPH KEBONHARJO DIVRE JATENG
Ditengah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) wilayah 

pangkuan Perhutani KPH Kebonharjo mendapat sharing produksi 
bernilai puluhan bahkan ratusan juta rupiah. LMDH Jati Mulyo 
Langgeng Desa Tempurrejo kecamatan Bogorejo Blora justru belum 
memperolehnya.

Namun, dengan kondisi tersebut loyalitas dalam membangun 
kelestarian hutan bersama Perhutani KPH Kebonharjo tidak pernah 
luntur. Sebagaimana yang dilakukan baru-baru ini di rumah Kepala 
Desa Tempurrejo. Pengurus dan anggota LMDH, Babinsa, Babinka-
mtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kepala Sub Seksi (KSS) 
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (BHBM) Kebonharjo dan 
perwira Pembina (Pabin) Kebonharjo duduk bersama untuk menya-
makan persepsi dalam menjaga keamanan hutan.

“ Kami beserta warga desa hutan berupaya terlibat dalam 
memelihara keamanan hutan. Kami pun ingin memanfaatkan hutan 
untuk usaha produktif (usprod) dengan menanam hijauan makanan 
ternak (HMT),” kata Ketua LMDH Jati Mulyo Langgeng, Mulyadi 
dalam pertemuan tersebut. 

Jika ketersediaan HMT terpenuhi, lanjut Mulyadi yang juga seb-
agai anggota Polsek Bogorejo, diharapkan usaha ternak sapi dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara, mewakili Adm KPH Kebonharjo Haris Triwahyunita, 
S.Hut,  Asper/ KBKPH Gayam, Kustoro menegaskan, Perhutani ter-
buka dengan pihak manapun dalam kelola hutan. Terutama warga 
sekitar hutan dan LMDH dalam pangkuan wilayah Kebonharjo. 

“ LMDH dapat menggunakan kawasan hutan untuk usprod-nya, 
namun harus sesuai dengan peraturan yang menaunginya. Keingi-
nan LMDH untuk membuat HMT di hutan dapat dibuatkan perjanjian 
untuk asas legalitasnya,” jelas Kustoro. 

Kom.Kbh/Wiyoso

Adm KPH Banyumas Timur, Wawan Triwibowo Shut MP saat 
membuka pelatihan bantuan hidup dasar (BHD).
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Bangun Silaturahim
Lewat Olahraga Bareng
KPH PEKALONGAN BARAT DIVRE JATENG
Musim kemarau panjang saat ini tengah diantisipasi secara dini 

Perum Perhutani, KPH Pekalongan Barat, KPH Balapulang dan 
KPH Pemalang untuk meminalisir adanya kebakaran hutan. Lang-
kah membangun sinergi kerjasama dengan jajaran Forkompinda 
ditempuh melalui ajang tenis lapangan di komplek Makodim 0712 
Tegal (2/8).

Tiga Administratur dari tiga KPH tersebut dalam momen silah-
turahmi yang dibalut dalam kegiatan olah raga bersama.

 Administratur/KKPH Pekalongan Barat, A. Fadjar Agung Su-
setyo, S. Hut mengakui even yang digagasnya ini diharapkan bisa 
menjadi media koordinasi antar lintasi. 

“ Musim kemarau saat ini sangat rawan dan rentan terjadinya 
kebakaran hutan .Disinilah kami membangun sinergi bersama in-
stansi lain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan,”ujarnya 
disela kegiatan.

Dia mengakui dengan diformat melalui ajang olah raga tenis 
bersama, jalin komunikasi dengan lintas instansi bisa terjalin secara 
familiar dan tidak kaku. Di akuinya untuk kawasan hutan di ar-
eal KPH Pekalongan Barat yang merupakan hutan rimba, kawasan 
yang rawan terjadinya kebakaran yang berada di wilayah lereng kaki 
Gunung Slamet yang dipicu oleh keteledoran pendaki gunung yang 
membuang puntung rokok sembarangan.

“ Sementara untuk areal KPH Balapulang yang merupakan 
hutan jati kawasan yang rawan kebakaran diantaranya BKPH Ling-
gapada dan BKPH Larangan,” tuturnya.

Langkah – langkah untuk mengatipasi dini pun diakui telah 
dilakukan diantaranya melalui pelatihan ditingkat internal serta 
menambah suatu pengedalian kebakaran hutan yang didalamnya 
di bentengi Satuan Pengendalian Kebakaran (Satdalkar), Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan ( LMDH ), Kodim 0712 Tegal dan PolresTe-
gal.

Terpisah Dandim 0712 Tegal, Letkolinf Hari Santoso memberi 
apresiasi pada Perum Perhutani yang telah membangun sinergi un-
tuk membangun kebersamaan dalam mengemban tugas ke depan.

Kom.Pkb/Untung K

WW Galunggung
Dipadati Pengunjung
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN

Wana Wisata Galunggung menjadi destinasi wisata favorit wi-
satawan dari Tasikmalaya bahkan hingga luar Jawa Barat dalam 
mengisi liburan Hari Raya Idul Fitri/lebaran 2015. Mulai H + 1 hingga 
H + 9, pengunjung ke objek wisata ini pun membeludak. Pengunjung 
yang datang mulai dari anak-anak muda, rombongan dan keluarga 
(26/07).

Wana wisata galunggung masuk wilayah RPH Cisayong BKPH 
Tasikmalaya Perhutani KPH Tasikmalaya. 

Atang, Pengelola Wana Wisata Galunnggung mengatakan kun-
jungan wisatawan pada momen setelah lebaran mulai tersebut ban-
yak pengunjung yang datang yang kebanyaan dari wilayah priangan 
timur, seperti Garut, Tasikmalaya, Malangbong, Ciamis dan Banjar. 
Bahkan ada juga yang dari luar Jawa Barat seperti Jakarta, Bekasi 
dan Cianjur dan lain-lain.

Para pengunjung biasanya pergi ke kawah terlebih dahulu, 
selanjutnya mereka ke Cipanas untuk menyegarkan tubuh dengan 
berendam di kolam renang, kolam renang alami dan bak rendam air 
hangat, paparnya.

Pada momen setelah lebaran ini, ditambahkan Atang, pihaknya 
telah berkoordinasi dengan unsur Muspika, Polhut, Satpol PP dan 
kepolisian untuk mengawasi dan mengamankan objek wisata Gu-
nung Galunggung. 

Menurut salah seorang pengunjung, Rima Kusniati (21) dari 
Cirebon mengatakan rutin berkunjung setiap tahun setelah lebaran 
pasti saya datang ke sini. Rima biasanya datang bersama keluarga 
atau dengan sahabat-sahabatnya. 

Jarak tempuh wana wisata Galunggung hanya 17 km dari pusat 
kota Tasikmalaya, bisa di tempuh dengan kendaraan roda dua atau 
roda empat.

Untuk mencapai obyek Wana Wisata Galunggung ini bisa di-
tempuh melalui berbagai arah. Garut – Singaparna – Galunggung 
56 Km, Bandung – Indihiang – galunggung 122 Km, Tasikmalaya 
– Cieunteung – Galunggung 17 Km. Atau jika dari Sumedang bisa 
melalui Malangbong – Galunggung 99 Km.

Karcis tanda masuk Rp 6.500 perorang, untuk mobil ukuran kecil 
Rp 4.000 dan Rp 10 ribu rupiah untuk bus atau truk. Sedangkan dari 
berbagai fasilitas yang di sediakan, tiket paling tinggi hanya untuk 
masuk pemandian kolam alam air panas, seharga Rp 10.000.*

POLHUT KAWAL KELANCARAN PENGUNJUNG 
Polisi Hutan (Polhut) Perhutani KPH Tasikmalaya ikut mengawal 

kelancaran pengunjung yang datang ke Wana Wisata Galunggung 
dalam mengisi liburan Hari Raya Idul Fitril 1536 H (6/07)

Koordinator Keamanan (Korkam) Perhutani KPH Tasikmalaya, 
Deden Yogi Nugraha mengatakan bahwa pengawalan di Wana 
Wisata Galunggung oleh anggota Polhut tersebut merupakan salah 
satu upaya untuk memberikan kenyaman kepada pengunjung, 
karena pelayan tersebut sangat perlu.

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polhut, kata Deden, meli-
puti patroli di lingkungan wisata, menertibkan jalur jalan masuk dan 
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keluar kendaraan roda 4 dan 2 serta memberikan informasi terhadap 
pengunjung terkait kondisi prasarana yang ada di wisata tersebut.

Deden Berharap bagi pengunjung yang datang ke wisata Ga-
lunggung ini dapat merasa puas dan berkesan dengan pelayanan 
yang dilakukan oleh para petugas wisata salah satunya oleh petu-
gas Polhutan, sehingga kedepan pengunjung akan tertarik untuk 
kembali lagi.

Kom.Tsk/Asep JB

Perhutani Bersama Pemkab 
Sejahterakan MDH

ADMINISTRATUR/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan beserta 
karyawan karyawati menghadiri kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tasik-
malaya ke-383 yang dilaksanakan di halaman kantor Bupati Tasik-
malaya Singaparna (28/7)

Peringatan hari jadi dimulai dengan upacara yang diikuti oleh 
berbagai elemen masyarakat, mulai dari pejabat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, anggota DPRD, Aparatur Sipil 
Negara, BUMD, BUMN, unsur TNI–Polri serta perwakilan Organ-
isasi Kemasyarakatan (Ormas).

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Kabupaten Tasik-
malaya, HUu Ruzhanul Ulum.  Dalam amanatnya, Ruzhanul men-
gajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tasikmalaya untuk 
terus bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemajuan Kabupaten 
Tasikmalaya.

 "Dengan momentum hari jadi ini, mari kita terus berkarya dan 

bekerja dengan penuh dedikasi serta keikhlasan demi menjadikan 
Kabupaten Tasikmalaya yang maju dalam berbagai bidang," ujar 
Bupati Tasikmalaya.

Ruzhanul juga mengajak segenap warga  masyarakat desa 
sekitar hutan untuk terus menjaga kondusifitas yang sudah berja-
lan serta menjaga keamanan sebagai penunjang pembangunan, 
membantu pemerintah secara bergotong royong melalui Gerakan 
membangun desa (Gerbang Desa) serta menyukseskan berbagai 
program pemerintah, sehingga MDH dapat sejahtera, selain itu taat 
pada perintah  agama.

Sementara Administraur/KKPH Tasikmalaya, Henry Gunawan 
menyampaikan bahwa Perhutani bersama Pemerintah Kabupaten 
Tasikmalaya bersinergis dalam pengelolaan sumber daya hutan 
secara lestari melalui Pengelelolaan Hutan Bersama Masyarakat 
(PHBM) dan gerakan membangun desa (Gerbang Desa) yang 
dicanangkan Pemerintah Kab Tasikmalaya dengan melibatkan Ma-
syarat Desa Hutan (LMDH). Pengelolaan Sumber Daya Alam yang 
ada diharapkan dapat mendorong Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), sehingga masyarakat yang ada di sekitar hutan bisa mera-
sakan manfaat dari keberadaan sumber daya hutan di pangkuan 
desanya masing masing. Semua kegiatan ini dalam pelaksanaan-
nya harus didasari melalui pola kemitraan kerjasama dengan dilaku-
kannya pembuatan Perjanjian Kerjasama (PKS) 

" Contonya penanaman kopi di bawah tegakan di Desa Wan-
dasari Kec Bojonggambir, Wana Wisata Galunggung di Desa 
Linggajati Kec. Sukaratu, Pemanpaatan Air di Desa Karangjaya 
Kec. Karangjaya dan Desa Cidugaleun Kec Cigalontang’, selain 
itu kerjassama yang dilakukan seperti Pelestarian sumber mata air, 
kedaulatan pangan dan sosial,” ujarnya.

Dengan hari jadi Kabupten Tasikmalaya yang ke-383 ini, Henry 
berharap  peningkatan ekonomi masyarakat desa hutan yang dito-
pang dengan program perhutani yaitu PHBM dan Gerbang Desa, 
sehingga muncul komoditas -komoditas unggulan seperti budi daya 
tanaman kopi, kapol dan coklat yang penanamannya di bawah 
tegakan. Ini semua mempunyai nilai jual ekonomis tinggi yang dapat 
mendorong pendapatan masyarakat sekitar hutan. 

 Kom.Tasik/Asep JB.

Job Training Pembuatan PCP
KPH CIANJUR DIVRE JANTEN
KPH Cianjur menyelenggarakan kegiatan Job Training Pemeli-

haraan Hutan Tahun 2015 di petak 69 luas 1,38 ha kelas hutan JPP 
tahun tanam 2009 RPH Ciogong BKPH Tanggeung (28/7). Kegiatan 
bertujuan untuk memberikan penyegaran dan menyamakan per-
sepsi mengenai petunjuk pelaksanaan pemeliharaan hutan yang 
mengacu kepada SK Direksi No: 063/KPTS/Dir/2010 tentang Pedo-
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man Penjarangan Tanaman Jati Plus Perhutani (JPP) dan Keputu-
san Kepala Divre Janten No: 614/KPTS/Divre Janten tentang Juklak 
Pelaksanaan Penjarangan Hutan Tanaman.

Job Training tersebut dianggap penting yang diselenggrakan 
menjelang rencana kegiatan tebangan E tahun 2016. Dari kegiatan 
itu selanjutnya diharapkan peserta yang mendapat pelatihan teori 
dan praktek, para mandor RKP bisa lebih memahami sehingga tidak 
terjadi kesalahan pada pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan di la-
pangan, baik fisik maupun administrasinya.  

Penyampaian materi oleh Kaur Perencanaan KPH Cianjur, Iwan 
Tirta yang menjelaskan tentang bagaimana cara membuat PCP dan 
Tunjuk tolet yang benar mulai dari menentukan blok sampai dengan 
pembuatan PCP serta cara menetukan pohon yang akan ditunjuk 
tolet/dijarangi.

Selesai  acara penyampaian materi dilanjutkan praktek pem-
buatan PCP di lapangan. Dari sejumlah peserta yang hadir yang 
sebagian besar adalah mandor RKP, hadir juga Asper KBKPH 
Tanggeung, Deni Rustandi dan para  KRPH yang termasuk lingkup 
BKPH Tanggeung  serta KRPH Ciogong, Rahmat Arifin sebagai tuan 
rumah.

Acara dilanjutkan untuk mendiskusikan dan memaparkan hasil 
praktek pembuatan PCP tersebut pada forum Job training pemeli-
haraan KPH Cianjur 2015 di BKPH Tanggeung. 

Kom.Cjr/Yans

Ikut Lomba Wana Lestari
KPH Cianjur tahun ini kembali mengikuti lomba Wana Lestari 

namun bedanya perlombaan kali ini KPH Cianjur akan bersaing bu-
kan hanya dengan KPH dari Divre Janten saja melainkan se-direksi 
Perum Perhutani. Maka dari itu KPH Cianjur mengusung salah satu 

andalannya yaitu seorang KRPH Cidaun bernama Edi Kamaludin 
karena melihat banyaknya penghargaan yang dimilikinya. 

Edi telah banyak meraih penghargaan mulai dari tingkat KPH, 
Divre sampai tingkat Direksi. Dengan alasan itu diharapkan Edi bisa 
membawa nama harum KPH Cianjur untuk meraih juara I. 

Demikian dikatakan Adm/KPH Cianjur, H Henry Purno-
mo disela-sela acara penilaian wana lestari (29/7/2015).
Harapan tersebut bukanlah hal mustahil jika melihat reaksi Tim Juri 
Penilai dari Direksi yang kelihatan tertarik saat Edi berdiri di depan 
untuk memaparkan presentasi mengenai profil dirinya dengan 
tayangan yang membuktikan keberhasilan dirinya selama bekerja 
di Perhutani KPH Cianjur. Bahkan Edi begitu tenang saat menjawab 
semua pertanyaan tim penilai saat sesi tanya jawab.

Kom.Cjr/Yans

Antisipasi Kerawanan Hutan
KPH KUNINGAN DIVRE JANTEN
KPH Kuningan menggelar Apel Siaga Keamanan Hutan 

menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H bertempat di halaman kantor 
Perhutani KPH Kuningan (8/7). Apel siaga tersebut diikuti oleh em-
pat Asper/KBKPH, yaknni dari BKPH Garawangi, BKPH Cibingbin, 
BKPH Luragung dan BKPH Ciledug serta 27 petugas KRPH dari 
wilayah kerja KPH Kuningan dan Danru serta anggota Polisi Hutan 
(Polhut).   

Kegiatan untuk mengantisipasi kerawanan kawasan hutan teru-
tama pencurian pohon oleh orang yang tidak bertanggung jawab 
serta kebakaran hutan dalam rangka pengamanan selama dan 
sesudah Ramadan. 

 Wakil Administratur/KSKPH Kuningan, Erwin Lukmandar men-
gatakan bahwa segala kesiapan dan persiapan harus baik  dan di-

harapkan dukungan dari seluruh jajaran untuk bersama-sama men-
jaga keamanan kawasan hutan pada lokasi yang telah ditetapkan.

“ Kita  harus waspada  dan terus menjaga suasana yang kon-
dusif menjelang Hari Raya juga sekaligus mengantisipasi segala 
kemungkinan yang muncul dilapangan,” katanya.

Rencana pengamanan yang telah dijadwalkan sebelumnya baik 
di kantor KPH ataupun di lapangan wilayah KPH Kuningan.  Dengan 
demikian suasana keamanan dan kondusifitas benar-benar dapat 
dirasakan, dan kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang dige-
lar menghadapi hari raya Idul Fitri.  

Kom.Kng/Dan
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Banten Kembangkan 
Tanaman Kayu Putih
KPH BANTEN DIVRE JANTEN
KPH Banten kembangkan tanaman kayu putih seluas 750,09 

hektar pada musim  tanam 2015.  Pohon  yang digunakan sebagai  
bahan baku minyak kayu putih itu akan ditanam pada KRPH Kerta  
BKPH Malingping. 

 “Tanaman kayu putih sebagai pengganti tanaman kayu lain 
(TKL)  yaitu  tanaman masyarakat,” ucap Kaur Tamanan KPH 
Banten Asep Senjaya pada BINA di kantor KPH Banten, Kamis (30/
7).  Selain TKL, juga ada tanaman jati kelas tanaman bertumbuhan 
kurang (TBK). Selanjutnya,  baik TKL maupun TBK usai  di-land-
clearing langsung diganti dengan  tanaman kayu putih.

Tanaman kayu putih seluas itu membutuhkan bibit sebanyak 
3.300.396 plances. Kemudian sebagai tanaman pengisi yaitu tana-
man ecyleptus dan  tanaman tepi berupa randu. Baik tanaman  pen-
gisi maupun tepi, bibitnya belum disemai. “Untuk  tanaman pokok 
yaitu  bibit kayu putih sudah disemai. Sampai 29 Juli sudah tercapai 
1.197.473 plances/ 36 % dari target bibit yang dbutuhkan,” jelasnya. 
“September bibit kayu putih  sudah  tercapai, “ tambah Kaur Ta-
manan KPH Banten, optimis.

Benih  kayu putih berasal dari Puslibatbang Perhutani  Cepu 
yaitu berupa Klon 71. Benih ini akan menghasilkan tanaman kayu 
putih dengan  daunnya banyak, tebal, dan rimbun. Sehingga sekali 
panen akan menghasilkan daun kayu putih 10 kg/ pohon dengan 
rendemen 0,8.

Asep Senjaya mengatakan, persiapan di lapangan seperti  pem-
bersihan tegakan sudah tercapai 522 hektar/ 70 % dari rencana luas 
yang akan ditanami kayu putih. Nantinya, akan dibagi menjadi 14 
petak  dengan jarak taanam 1, 5 m x 1, 5 m. “Jadi,  terdapat 4 ribu 
plances/ hektar,” terangnya.  Dalam penanaman tidak menggunak-
an ajir karena pengalaman membuktikan ketika menggunakan  ajir 
tanaman kayu putih akan mudah terserang  hama seperti rayap.  

Persiapan  lain yaitu   petugas lapangan seperti mandor sudah 
mulai dilatih dan dipersiapkan sebanyak 24 mandor. Kemudian untuk 
tata kelola sosialnnya, tanaman kayu putih  melibatkan 4 LMDH un-
tuk  berkolaborasi  pengembangan tanaman kayu putih. Yaitu LMDH  
Giri Mukti desa Bulukan  Kec Gunung Kencana; LMDH Wana Tani 
Gemerlap desa Gunung  G Kec Gunung Kencana;  LMDH Harum 

Jaya desa Mekar  Jaya Kec  Cijago; dan LMDH Mekar Sari  desa 
Tanjung Sari Kec Gunung Kencana. Semua di Kab Lebak.

Sebelumnya, SPH Bogor telah melakukan uji coba atau demplot  
tanaman kayu putih seluas 1 hektar  dengan jarak tanam  2 x 1 
meter  di RPH Kerta,  Maret 2015.  Bibit yang ditanam sebanyak 5 
ribu plances.  Hasilnya?  “Cukup bagus. Yaitu  tinggi tanaman sudah 
mencapai 80 cm,”  ungkap  Asep Senjaya. Selain itu, masyarakat 
sekitar hutan  sudah menanam kayu putih. Pertumbuhnnya pun 
cukup  bagus. Apalagi, tanaman kayu putih tidak membutuhkan per-
syaratan teterntu  seperti tingkat kesuburan tanah. “Justeru kalau di 
lahan bahan, pertumbuhannya bagus,” tambah KSS Rentan KPH 
Banten  Hasan Ali.

Dari keberhasilan demplot itu, kemudian ditindaklanjuti untuk 
menaman kayu putih seluas 750,09 hektar pada tahun 2015,  ke-
mudian  tahun 2016 seluas 250, 33 hektar.  Untuk mengawal keber-
hasilan tanaman kayu putih di KPH Banten,  lanjut Kaur Tanaman ,  
rencananya  akan dibentuk struktur organisasi khusus. 

Hasan Ali mengatakan pengembangan  tanaman kayu di KPH 
Banten akan membantu mempercepat pendapatan perusahaan. 
“Nantinya, pendapatan KPH Banten tidak mengandalkan kayu,” 
ucapnya. MU

Kaur Tanaman  Asep Senjaya (berdiri) dan kaur Kom  Dedi 
Suhendi (duduk) 

Madiun Lolos Audit Survaillance
KPH MADIUN DIVRE JATIM 
Perum Perhutani KPH Madiun lolos Audit Survaillance ketiga 

untuk Sustainable Forest Management oleh Auditor SGS Qualifor 
Indonesia, mengancu pada 10 prinsip dan kriteria standar Forest 
Stewardship Council (FSC). Hal tersebut disampaikan dalam agen-
da closing meeting di Aula kantor Perhutani KPH Madiun. 

Ketua Tim Audit, Zainal Abidin menyatakan bahwa pihaknya 
telah memverifikasi dokumen, administrasi dan kondisi fisik lapan-
gan di seluruh aspek, baik kelola lingkungan, produksi dan sosial 
dengan hasil temuan 0 major dan 4 minor. Dari ke empat temuan mi-
nor tersebut  maka dalam kurun waktu 1 tahun kedepan perusahaan 
harus memenuhinya. Dengan demikian Perhutani Madiun berhak 
dan layak mempertahankan sertifikat pengelolaan hutan lestari. 

“ Kami dari tim SGS Qualifor menyampaikan terima kasih ke-
pada Perhutani Madiun yang telah melakukan perbaikan secara 
terus menerus dan konsisten dalam penerapan sistem manajemen, 
sehingga Perhutani Madiun dapat mempertahankan predikatnya 
sebagai salah satu unit manajemen KPH Pengelola Hutan Lestari di 
Perhutani,” tegas Abidin. 

Selain pemegang sertifikat mandatory Pengelola Hutan Lestari, 

Perum Perhutani adalah salah satu perusahaan perhutanan di dunia 
pemegang sertifikat voluntary berstandar internasional FSC. 

Kom.Mdn/Yudi.
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Album Ramadhan

Berkah Ramadhan
KPH JOMBANG DIVRE JATIM
Adminitratur/KKPH Jombang menaikkan pangkat kepada 13 

orang karyawan yang ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan 
(SK) kenaikan pangkat pada 13 Juli 2015. Mereka yang mendapat-
kan kebahagiaan dalam suasana bulan Ramadhan 1436 H itu 
diberikan pada acara buka bersama di Gedung Tectona Perhutani 
Jombang dan disaksikan olek seluruh karyawan. 

Administratur KPH Jombang, Heru Dwi Kunarwanto dalam 
amanatnya mengatakan bahwa  limpahan berkah Ramadhan yang 
kita terima, patut disyukuri dan lebih memotivasi diri masing-masing 
untuk legih baik dan mendukung percepatan kemajuan dan kejay-
aan Perhutani. 

SANTUNI ANAK YATIM PIATU
Pada kesempatan itu Adm/KKPH Jombang Heru Dwi Kunar-

wanto juga memberikan uang santunan kepada 36 anak Yatim 
Piatu yang diambil dari penyisihan uang Tunjangan Hari Raya (THR) 

karyawan. Hal tersebut dilakukan sebagai luapan syukur segenap 
karyawan diterimanya berkah Ramadhan, yakni THR tersebut.  
Sumbangan diberikan kepada anak Yatim Piatu dari Panti Asuhan 
Ad Durunafis dan Panti asuhan Muhammadiyah kota Jombang.

Administratur berharapan santunan tersebut dapat bermanfaat 
bagi anak anak yatim piatu. Dengan rasa syukur dan barbagi keba-
hagian karyawan Perhutani Jombang larut dan membaur dengan 
anak anak yang kurang beruntung itu dalam suasana ramadhan 
yang penuh berkah.

Kom.Jbg/Arief Bidj’s

Peduli Gematumaskin
KPH JATIROGO DIVRE JATIM
Dalam rangka membantu Gerakan Bersama Untuk Masyara-

kat Miskin (Gematumaskin) dalam menyambut Idul fitri 1436 H 
Perhutani KPH Jatirogo membagikan bingkisan sembako kepada 
masyarakat miskin di sekitar hutan.

Sebanyak 1200 bingkisan untuk warga  desa Bendo Nglateng 
dan Soko mewakili BKPH Bangilan, desa Sokomedalem dan Gu-
waran mewakli BKPH Bate, desa Sekaran dan Ngelo mewakili 
BKPH Bancar dan BKPH Ngulahan menerima bingkisan yang di-
berikan secara simbolis oleh Administratur/ KKPH Jatirogo, Achmad 
Basuki (13/7/2015).

“Ini merupakan wujud kepedulian KPH Jatirogo terhadap ma-
syarakat desa hutan, Kegiatan ini bertujuan untuk meringankan 

beban keluarga miskin memenuhi kebutuhan dasar menjelang Hari 
Raya Idul Fitri 1436 H,” kata Dedi Sopiandi Bscf /KSKPH selaku 
ketua panitia Gematumaskin KPH Jatirogo di sela-sela pembagian 
bingkisan di desa Nglateng dan desa Sokomedalem

Administratur/KKPH Perum Perhutani Jatirogo, Achmad Basuki, 
Shut,MM mengatakan kegiatan ini merupakan program tahunan dari 
KPH Jatirogo kepada masyarakat desa hutan. Ia berharap dengan 
adanya bingkisan lebaran tersebut dapat sedikit membantu warga 
untuk menyambut lebaran dan diharapkan kepada masyarakat juga 
tetap menjaga keamanan dan kelestarian hutan.

“ Kami sangat berterimakasih kepada KPH Jatirogo karena kami 
merasa sangat terbantu dengan adanya bingkisan ini khususnya un-
tuk menyambut lebaran nanti, dan kami berharap KPH Jatirogo terus 
memperhatikan kami,” ujar Parimin warga desa Bendo Nglateng.

HALAL BI HALAL
Sebagai puncak selesainya menjalahkan ibadah Ramadahan 

1436 H Perhutani KPH Jatirogo menggelar acara silaturahmi halal 
bi halal (23/7). Halal bi halal diikuti oleh seluruh karyawan dan kary-
awati KPH Jatirogo, LMDH, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 
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Muspika Kecamatan Jatirogo.
Administratur/KKPH Jatirogo Achmad Basuki,Shut.MM dalam 

sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada staf yang 
dipimpinnya. Serta meminta maaf kepada seluruh tokoh agama, 
tokoh masyarakat dan Muspika Jatirogo sekaligus mengucapkan 
terimakasih atas kerjasamanya selama ini.

Menjaga hubungan persaudaraan, menurut Ustadzah Hj.Nuzulli 
Rohmah S.A.G dalam tausiahnya, sangatlah penting, bukan hanya 
di lingkungan keluarga namun juga di lingkungan kerja, dan di mana-
pun manusia berada, hubungan persaudaraan yang terjaga dengan 
baik akan melahirkan ruang sosial yang nyaman bagi setiap orang 
yang berinteraksi didalamnya, tidak terkecuali di lingkungan kerja.

 Kom.Jtrg/

Santuni Anak Yatim
KPH KEDIRI DIVRE JATIM
Bertempat di gedung Menara Eva Kecamatan Campurdarat 

Kabupaten Tulungagung, Perum Perhutani KPH Kediri santuni anak 
yatim dari berbagai plosok Desa sekitar hutan wilayah BKPH Tulun-
gagung (13/7). 

Pemberian santunan ini merupakan bentuk kepedulian Perum 
Perhutani KPH Kediri pada anak yatim yang berada di pelosok hutan 
pangkuan BKPH Tulungagung,acara yang di kemas dalam bentuk 
silaturrakhim ini merupakan acara yang rutin dilaksanakan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan Perum Perhutani KPH Kediri 
dan juga di ikuti FORPIMDA Tulungagung.

Wakil Administratur/KSKPH Kediri Utara, Nur Adin Eko Saputro 
dalam sambutannya menyatakan berterimakasih kepada jajaran 
FORPIMDA dan teman-teman LMDH Tulungagung yang membantu 
yang telah kelancaran acara tersebut.

" Masalah sodakoh bukan karena pantas atau tidak, tapi  itu 

merupakan panggilan hati. untuk itu marilah kita mengasah hati kita 
melalui sodakoh-sodakoh agar penanganan di pekerjaan kita diberi 
kelancaran, kesuksesan agar kita di beri kemudahan-kemudahan di 
berbagai bidang pekerjaan.

BAGI-BAGI TAKJIL
Sementara dalam suasana Ramadan 1436 Hijriah KPH Kediri 

bersama Polres dan Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Ka-
bupaten Trenggalek juga mebagikan 1000 paket ta'jil bertempat di 
Alun-alun Kota Trenggalek.

Acara itu juga hadiri Administratur dan jajarannya juga di hadiri 
Waka Polres Trenggalek dan jajarannya serta ketua cabang PSHT 
Kabupaten trenggalek dan anggota kurang lebih 700 Orang. 

Adm/KKPH Kediri, Maman Rosmantika mengatakan bahwa se-
lama ini Perum Perhutani telah menjalin kerja sama antara Polres 
dan PSHT dalam rangka meningkatkan bidang keamanan hutan.

" Karena ini merupakan bentuk pendekatan kepada masyarakat 
untuk membangun kebersamaan dalam pengelolaan hutan yang 
ada di Kabupaten Trenggalek dan harapan kedepannya kerja sama 
ini ditingkatkan terus karena pengelolaan hutan tanpa di bantu 
kelompok atau unsur-unsur masyarakat yang ada tidak mungkin 
menjadikan hutan sesuai harapan," ujar Maman.

Hal tersebut ditegaskan Maman mengingat petugas Perhutani 
sangat terbatas.

Ketua Cabang PSHT Kabupaten Trenggalek, Sigit Hari Basuki 
juga berterimakasih kepada Perum Perhutani dan Polres Treng-
galek karena keduanya merupakan mitra yang harmonis yang ada 
di Trenggalek ini sudah banyak yang mengikuti perguruan PSHT. 

Sementara pada waktu yang berbeda dalam rangka untuk men-
jalin silatirahim Perhutani KPH Kediri juga menggelar acara buka 
bersam dengan FORPIMDA Trenggalek yang dihadiri Polres Treng-
galek, Dinas Kehutanan dan dari perguruan persaudaraan setia hati 
teratai (PSHT)

Kom. Kdr/Jufri

KPH SARADAN DIVRE 
JATIM - Selama bulan Rama-
dhan lalu KPH Saradan meng-
gelar serangkaian acara safari 
Ramadan dan buka bersama 
bukber) yang dihadiri oleh 
Adm/KKPH Saradan, Amas 
Wijaya, S.Hut MM, Wk Adm 
Sederajat. KSS Sederajat, 
Asper, KRPH dan segenap 
mandor. Acara terebut sekaligus sebagai silaturahim menjalin keak-
raban antara atasan dengan jajaran petugas di lapangan.

Administratur/KKPH Saradann, Amas Wijaya, S Hut.MM me-
nyampaikan  permasalahan pada bidang pekerjaan produksi, bila 
ada petak-petak rawan terutama dekat desa porat persediaan sebe-
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lum cuti bersama  sudah bisa terangkut ke TPK.

" Apabila terpaksa masih ada persediaan maka harus dijaga, 
karena ini musim kemarau untuk waspada terjadinya kebakaran 
hutan. Untuk BKPH yang mempunyai kawasan di sepanjang jalan 
protokol perlu dibuatkan ilaran agar tidak terjadi kebakaran hutan," 
ujarnya. 

PASAR MURAH
Sementara terkait kegiatan bulan Ramadan 1436 H lalu KPH 

Saradan bekerjsama dengan segenap SKPD Pemerintah Daerah 
Kabupaten Madiun mengadakan kegiatan Pasar Murah penjualan 
sembako. Kegiatan yang diselenggarakan di tiga lokasi, yaitu di 
Desa Klumutan Kecamatan Saradan, di lapangan Desa Luworo 
Kecamatan Pilangkenceng dan di Pusat Pemerintahan Kabupaten 
Madiun di Mejayan.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat kecil 
dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau guna 
merayakan  Lebaran.

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian 
Perhutani KPH Saradan kepada masyarakat yang tinggal daerah 
pinggiran hutan dan bertujuan untuk membantu masyarakat kecil 
dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau guna 
merayakan  Lebaran.

Sementara di kantor KPH dalam menyambut Ramadhan 1436 
H lalu, manajemen juga memberikan bingkisan lebaran kepada 
segenap karyawan yang secara simbolis diberikan oleh Adm/KKPH 
Saradan, Ir Amas Wijaya S Hut.

Kom.Srd/Warno-Dj

HPK Halal Bi Halal
KPH BONDOWOSO DIVRE 

JATIM
Kepengurusan HPK Cabang 

Bondowoso yang diketuai Su-
parman, purna Perhutani dan 
Bambang Setiawan, SP selaku 
sekretaris HPK, yang purna 
dari Dinas Kehutanan Kabu-
paten Bondowoso mengung-
kapkan bahwa halal bihalal rutin 
diadakan setiap tahun secara 
bergantian dan sebagai sarana 
silahturahmi.

Ada yang menarik dan mem-
bahagiakan pada saat bertemu 
dengan rekan kerja yang sama-

sama telah purna tugas.  Saling mengenang memori masa lalu saat 
bekerja masih bekerja bersama. Dalam suasana yang penuh kehan-
gatan seluruh rimbawan larut dalam nostalgia mengenang masa-
masa saat masih aktif berkarya di kedinasan masing-masing. 

Suasana itulah yang terekam dalam acara halal bi halal bersama 
Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK) Rayon Jember yang keb-
etulan tahun ini Bondowoso menjadi tuan rumah penyelenggara itu 
yang diadakan di Pasir Putih Situbondo, 27 Juli 2015 lalu. 

Adi Winarno, MM selaku Administratur KPH Bondowoso dalam 
sambutannya menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada 
segenap Pensiunan Kehutanan yang hadir dalam acara tersebut 
dan berharap kerjasama yang telah terjalin terus berjalan dengan 
baik. Beliau juga memberikan tali asih kepada anggota HPK yang 
berkesempatan naik haji. Turut hadir pula dalam acara tersebut 
jajaran rimbawan dari wilayah se-Rayon Jember yang meliputi 
Bondowoso, Jember, Banyuwangi Barat, Banyuwangi Utara dan 
Banyuwangi Selatan. 

Kom.Bwo/Veni.  

Posko Mudik Lebaran
KPH CEPU DIVRE JATENG
Posko Mudik Lebaran 2015 didirikan Perum Perhutani Divisi 

Regional Jateng yang ditempatkan sejumlah titik di empat KPH. 
Yakni KPH Balapulang, KPH Kendal, KPH Banyumas Barat dan 
KPH Cepu.

Di wilayah KPH Cepu Posko Mudik Lebaran ditempatkan di Pos 
DX RPH Cabak BKPH Cabak. Posko tersebut juga merupakan jalur 
lalu lintas Semarang - Blora-Cepu - Bojonegoro - Surabaya atau 

sebaliknya yang menjadi padat saat musim lebaran. Posko Mudik 
yang dibangun di tengah hutan itu cukup nyaman dan sejuk menjadi 
tempat singgah para pemudik. Di situ juga disiapkan beberapa ke-
butuhan pemudik seperti air minum, air madu kemasan, obat-obatan 
ringan, sarana ibadah, WC serta perangkat karaoke bagi pemudik 
yang ingin menyegarkan diri dengan berkaraoke.

Selain Posko Mudik Lebaran dari KPH Cepu, disitu juga ada 
Pos Pengamanan dari Polres Blora, Posko Pemeriksaan Kesehatan 
dariUPDT Puskesmas Kecamatan Jiken Blora, serta Pos Pelayanan 
dari KSO Pertamina EP PT Geo Cepu Indonesia dan Posko Mie 
Sedap. 

Kom.Cpu/Edy

KPH MANTINGAN DIVRE JATENG - Bertempat di halaman 
tengah KPH Mantingan mengadakan pembinaan karyawan dan 
halal bihalal (27/7). 

Dalam sambutanya Adm KPH Mantingan, Teguh mengatakan 
bahwa tahun 2015  KPH Mantingan untuk bidang tebangan men-
duduki ranking 5 se-Divre Jateng. 
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DERAP DAERAH
“ Ini merupakan kerja keras kita semua. Untuk itu tabah dia, 

semua elemen harus bekerja satu sama lain dan menjaga kekom-
pakan kinerja kita,” ujarnya.

Sementara itu Pembina Wilayah Hutan KPH Mantingan, Pati dan 
Kebonharjo Ir. Dicky Yuana Raddy yang hadir pada kesempatan itu 
dalam bpesannya agar menjaga konsistensi tebangan dan kinerja 
karyawan yang sudah berjalan dengan baik. 

Kom.Mtg/Sigit

Bingkisan untuk 
4.538 Pekerja Hutan
KPH PEKALONGAN TIMUR DIVRE JATENG 
Sebanyak 4.538 orang pekerja hutan di wilayah KPH Pe-

kalongan Timur menerima bingkisan lebaran tahun 2015. Pendis-
tribusian bingkisan lebaran tersebut melalui  tujuh wilayah BKPH 
yang tersebar di tiga Kabupaten. Yakni Kabupaten Pekalongan  se-
banayak 2.766 orang, Kabupaten  Pemalang sebanyak 1.175 orang 

dan  Kabupaten Batang sebanyak 597 orang pekerja hutan.
Pemberian bingkisan lebaran berupa sembako tersebut dalam 

rangka memberikan pelayanan  kepada  para pekerja hutan dalam 
menyambut Hari Raya Idul Fitri 1436 H.

Kegiatan pembagian bingkisan lebaran di tujuh wilayah BKPH, 
salah satunya adalah di BKPH Paninggaran sebanyak 1.000 org  
pekerja hutan  menerima bingkisan. Acara tersebut dihadiri oleh 
Kasi PSDHL KPH Pekalongan Timur, Andrie Syailendra S.Hut me-
wakili Administrtur dan Asper BKPH Paninggaran beserta KRPH.  

Kom.Pkt/Turmudi

KPH BANYUMAS TIMUR DIVRE JATENG - Mengantisipasi 
kemungkinan tenjadinya pencurian aset saat menjelang lebaran lalu 

tim Polhutmob KPH Banyumas Timur diterjunkan untuk menjaga 
aset-aset tersebut. Seperti menjaga aset kayu hasil tebangan di 9 
TPK, getah pinus di TPG yang belum terangut ke pabrik, pengaman-
an wisata dan waspada bencana kebakaran hutan.

“ Polhutmob harus selalu menjaga stamina dan kesehatan supa-
ya dapat melaksanakan tugas dengan baik selama lebaran,” pesan 
Adm KPH Banyumas Timur, Ir Wawan Triwibowo saat memimpin 
apel jajaran keamanan tersebut.

Kegiatan apel siaga juga diikuti Wakil Administratur/KSKPH 
Banyumas Timur, Muhamad Arta dan Perwira Pembina (Pabin) 
Kompol Suryono.

HALAL BI HALAL
-Keluarga Besar Perhutani Banyumas Timur selenggarakan 

silaturahmi/halal-bihalal 1 syawal 1436 H di Kantor KPH dengan 

pembicara Ustad Sofyan Ibrahim dar iPurwokerto, Selasa lalu.
Halal bihalal Keluarga Besar KPH Banyumas Timur di hadiri 

Sekitar 200 tamu undangan antara lain Karo Produksi Divre Jateng, 
Adm beserta segenap karyawan KPH, Purna Rimbawan, Ketua 
Kelompok Tani Sadap (KTS) se-Banyumas Timur, Mitra Kerja, dan 
segenap undangan lainnya.Kom.Bmt/Tofikpurwa

Kom.Byt/Tofikpurwa.

DW Tasik Santuni Anak Yatim
KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN
Dharma Wanita Perhutani KPH Tasikmalaya memberikan san-

tunan kepada yatim piatu Yayasan Syubbanul Wathon Kelurahan 
Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya  yang dilakukan oleh 
Ketua Dharma Wanita Perhutani Tasikmalaya, Tris Wachjuni Henry 
Gunawan kepada pimpinan Ponpes  KH. Makshum di ruang Ponpes 
(7/7/)
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DERAP DAERAH
Menurut Tris Wachjuni, santunan ini merupakan bukti wujud 

kepedulian Dharma Wanita Perhutani terhadap sesama, khusunya 
anak-anak yatim piatu untuk  berbagi kasih sayang dan memotivasi 
anak-anak agar  semangat. Selain itu, semoga dapat menjadi anak 
anak yang soleh dan berguna bagi bangsa dan Negara. 

Tris Wachjuni mengatakan santunan yang diberikan pada bu-
lan Ramadhan itu untuk membagi sesama dengan mnemberikan 
santunan berupa uang. Bantuan santunan  merupakan  hasil dari 
sumbangan seluruh anggota Dharma Wanita. 

"Semoga santunan ini dapat bermanfaat untuk anak yatim, mes-
ki nilainya tak seberapa," ujar Ketua Dharma Wanita Perhutani Ta-
sikmalaya dimana kegiatan semacam itu digelar setiap tahunnnya.*

PASAR MURAH
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Tasikmalaya 

menjual 500 paket sembako murah kepada masyarakat desa hutan 
yang ada di wilayah RPH Cikalong BKPH Cikatomas. Sembako Ini 
diadakan melalui gebyar Pasar Murah sinergi BUMN di halaman 
kantor Desa Kubangsari Kecamatan Cikalong (5/7/15)

Adm KPH Tasikmalaya, Henry Gunawan mengatakan dengan 
pasar murah yang dijual setengah harga dari harga normal itu dapat 
membantu meringankan masyarakat sekitar hutan dalam memenuhi 
kebutuhan pokoknya.

BINGKISAN UNTUK PENYADAP
Selain menggelar pasar murah KPH Tasikmalaya juga mem-

berikan bingkisan lebaran kepada penyadap. Sebanyak 346 orang 
penyadap getah pinus dari tiga  BKPH, yaitu  BKPH Tasikmalaya, 
Singaparna dan Taraju menerima bingkisan lebaran dari Perhutani 
KPH Tasdikmalaya. Bikisan tersebut diberikan oleh Asper/KBKPH 
Taraju, Yaya Sunarya di Kantor Asper Taraju (13/07) lalu.

Pemberian bingkisan lebaran untuk para penyadap getah pinus 
merupakan kewajiban perusahaan, disamping produksi getah pinus 
KPH Tasikmalaya s/d bulan Juni 2015 telah tercapai target NPS 
yaitu 51,08%. 

Kepada para penyadap getah, Adm KPH Tasikmalaya, Henry 
Gunawan berharap, dengan adanya pemberian bingkisan lebaran 
tersebut dapat memotivasi para penyadap untuk tetap eksis dan 
tidak hanya terjadi pada waktu  menjelang lebaran saja, namun di-
harapkan sadapan pinus agar dijadikan sebagai usaha pokok.

 Kom.Tsk/Asep JB

SWB Amankan
Arus Mudik Lebaran
SEPULUH orang anggota pramuka Saka Wanabakti Cabang Ta-

sikmalaya binaan Perhutani bergabung dengan satuan karya (Saka) 
pramuka lainnya akan bahu membahu bersama anggota anggota 
Patroli Kemanan Sekolah (PKS), Satpol PP, Dishub, TNI, Ormas dan 
Polisi akan mengamankan mudik dan balik Lebaran 2015. Hal ini 
disampaikan oleh Bupati Tasikmalaya pada upacara Operasi Ketu-
pat Lodaya 2015 di Mapolres Tasikmalaya (9/7/15)

Bupati Tasikmalaya, H Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa 
kiprah dan kontribusi Pramuka kian terasa dalam kehidupan ber-
bangsa. Korps Praja Muda Karana (Pramuka) ini tergabung dalam 
900 tim gabungan Polri dan elemen masyarakat mengamankan 
mudik dan balik Lebaran tahun ini.

Pimpinan Saka Wanabakti Cabang Tasikmalaya, Deden Yogi 
Nugraha mengatakan bahwa Perhutani mendukung penuh dengan 
melibatkan anggota SWB binaan Perhutani ini untuk berperan serta 
ikut mengamankan mudik dan balik Lebaran 2015 yang diselengga-
rakan oleh Polres dan Pemerintah Kab. Tasikmalaya.

" dari kegiatan ini diharapkan dapat membetuk jiwa kepribadian 
dan melatih kedisiplinan serta rasa tanggung jawab terhadap ang-
gota pramuka SWB," ujarnya.

Kom.Tsk/Asep JB
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DERAP DAERAH

Temu Kangen Purna Rimbawan
MANTAN Direktur Utama Perum Perhutani, Dr. Ir Trnastoto 

Handahari mengatakan bahwa sewaktu ia masih memimpin 
Perhutani tidak pernah ditangisi para pensiunan terkait dengan 
kecilnya gaji para pensiunan Perhutani yang diterima. Pada 
waktu mejabat Transtoto sudah mengusulkan agar gaji pokok 
karyawan lebih tinggi dan tunjangan lebih rendah. 

“ Dengan gaji pokok akan lebih besar dan maka uang pen-
siun yang diterima layak dan bisa dinikmati,” katanya dalam 
sambutan pada acara Temu Kangen dan halal bi halal Purna 
Rimbawan Perhutani di halaman Rumah Sakit Permata Sari 
Bukit Manyaran Semarang (11/8).

Namun kenyataannya sampai saat ini nasib para pensiunan 
memang masih memprihatinkan. Untuk itu Transtoto pada 
kesempatan itu menyatakan berjanji akan membantu mem-
perjuangkan nasib pensiunan Perhutani yang tergabung dalam 
Paguyuban Pensiuanan Pegawai Perhutani (4P) atau melalui 
jalur mana saja untuk memperjuangkan perbaikan uang pensi-
unan rimbawan Perhutani tersebut. Transtoto pada saat itu juga 
menyatakan masuk menjadi anggota 4P.  

Acara Temu Kangen dan halal bi halal Purna Rimbawan 
Perhutani tersebut juga dihadiri mantan Dirut Perhutani Ir Haryo-
no Kusumo serta mantan Kepala Unit I (red-sekarang Divisi 
Regional/Divre) Jawa Tengah, Ir Sofian Hanafi, para mantan 

Kepala Biro dan pengurus 4 P Pusat dan daerah, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, Jawa Timur dan DIY serta Cabang 4P se-Jawa 
Tengah. 

Pada kesempatan itu Ketua Umum Paguyuban Pensiuanan 
Pegawai Perhutani (4P) Suparwo SH mengatakan bahwa 4P 
terbentuk karena ada kebutuhan yang sama dengan HPK.

“ Sebab kalau HPK adalah gabungan beberapa instansi 
dari departemen kehutanan sedang 4P adalah murni pensi-
unan pegawai Perhutani. Dengan lahirnya 4P bukan berarti 
menyaingi HPK,” katanya.

Ditegaskan bahwa terbentuknya 4P pada 18 Sepetember 
2012 di Purworejo adalah untuk menampung segala aspirasi 
yang menyangkut pensiunan Perhutani dan untuk memper-
juangkan untuk perbaikan nasib para pensiuan Perhutani.

Pada kesempatan itu, Mantan Kepala Biro SPI, Ir Endang 
Sri Sarastri selaku tuan rumah juga berkenan memberikan sam-
butannya yang dilanjutkan dengan tausiah halal bi halal oleh 
Ustadz Farozi dari IAIN Semarang. Wid

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan sambutan dari 
karyawan yang diwakili oleh Koesdiyanto, KSS Sarpra KPH Padan-
gan dan tausiah yang disampaikan oleh Ustad Abdul Aziz dari Pon-
dok Pesantren Al-Azizi Kecamatan Padangan. 

Diakhir acara juga diberikan santunan untuk anak Yatim dan 
kaum Duafa oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan KPH Padangan, 
B. Rustiningsih, SH atas nama PIK.Kom.Pdg/

Pentingya Menjaga Silaturahmi
KPH GUNDIH DIVRE JATENG - Kepala Perum Perhutani Divisi 

Regional Jawa Tengah, Ir SR Slamet Wibowo dalam arahan pem-
binaan karyawan di KPH Gundih, mengatakan pentingnya men-
jaga tali silaturahmi. Arahan disampaikan dalam rangkaian kegiatan 
tarawih keliling Ramadhan 1436 H wilayah Perum Perhutani Divisi 
Regional Jateng.

Dikatakan Kadivre, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits 
bahwa orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk 
surga. Untuk itu Kadiv meminta kepada segenap jajarannya agar 
menjaga silaturahmi sebaik-baiknya. 

“ Jangan sampai karena berbeda pendapat tali silaturahmi 
terputus,” tegas Kadivre karena sebagai umat Islam juga telah di-
perintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga hubungan silaturahmi 
sebagaimana disebutkan dalam QS An-Nisaa ayat 1.

Acara pembinaan karyawan dan tarling tersebut sebelumnya 
didahului sambutan selamat datang oleh Adm/KKPH Gundih, Ir Gu-
nawan Catur yang diikuti segenap Kepala Biro, Administratur Rayon 
III dan IV, para Himpunan PensiunanKehutanan (HPK) dan segenap 
undangan lainnya.

Usai memberi pembinaan sebelum melakukan buka puasa 
bersama Kadivre juga menyerahkan bantuan untuk janda rimbawan 
dan anak-anak Yatim Piatu dari panti setempat. S.Widhi

Pentingya Saling Memaafkan
KPH PADANGAN DIVRE JATIM - Bertempat di Gedung Serba 

Guna Kantor KPH , keluarga Besar Perum Perhutani KPH Padan-
gan me ngadakan acara halal bi halal pada (25/7).

Administratur/KKPH Padangan, Ir Lorentius Suhartana menyam-
paikan pentingnya saling memaafkan dan menjalin kekompakan 

untuk menghadapi pe-
kerjaan yang semakin 
lama semakin berat dan 
penuh tantangan.

“Ttantangan peker-
jaan di masa yang akan 
datang harus benar-
benar kita seriusi agar 
keberlangsungan KPH 
Padangan khususnya 
dan Perum Perhutani 
pada umumnya masih 
bisa tetap bertahan 
sampai anak cucu kita,” 
ujarnya.

Kadivre Jateng, Ir SR Slamet Wibowo saat memberikan santunan.

Mantan Dirut  Perum Perhutani, Dr. Ir Trnastoto Han-
dadhari dan para undangan lainnya.
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SAKA WANABAKTI

SWB Balapulang
Gelar Donor Darah

KPH BALAPULANG DIVRE JATENG
Pramuka Saka Wanabakti Kwartir Ranting Bumiayu di bawah 

binaan KPH Balapulang baru-baru ini mengadakan kegiatan kema-
nusiaan berupa donor darah.  Bekerja sama dengan Unit Donor Da-
rah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Brebes yang 
dilaksanakan di aula Mapolsek Bumiayu (2/8). 

Kegiatan sosial tersebut bertujuan untuk membangun kepedu-
lian terhadap ma-
syarakat, menjalin 
kekompakan dan 
p e r s a u d a r a a n 
sebagai anggota 
Pramuka. 

F a t h u r u d i n , 
salah satu petu-
gas dari UDD PMI 
Kabupaten Brebes  
menyampaikan, 
sangat berterima 
kasih kepada ma-
syarakat  Bumiayu 
yang telah dengan 
suka rela mendo-
norkan darahnya 

dan Pramuka Saka Wanabakti yang telah mengadakan kegiatan 
ini. 

Dari hasil kegiatan ini diharapkan dapat menambah stok darah di 
PMI, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh para pasien yang memer-
lukan  dan mengharapkan kegiatan seperti ini rutin dilakukan.

Di tempat terpisah Administratur Perhutani KPH Balapulang, 
Gunawan Sidik Pramono, sangat mengapresisasi kegiatan adik-
adik Pramuka tersebut. Dikatakan bahwa Perhutani juga berperan 
dalam pembinaan generasi muda melalui Pramuka Saka Wana-
bakti. Diharapkan melalui ini jiwa kepramukaan dapat melekat pada  
generasi muda sehingga bisa terhindar dari hal-hal negatif tuturnya.

Kom.Blp/Djoko

SWB Galang Dana Syawalan 
KPH MANTINGAN DIVRE JATENG
Syawalan  merupakan tradisi bagi masyarakat Rembang. Pada 

bulan Syawal ini banyak masyarakat yang mengunjungi pusat kera-

maian, utamanya di pantai Rekreasi Dampo Awang Beach. Saka 
Wanabakti Kwarcab Rembang memanfaatkan momen Syawalan 
untuk kegiatan penggalangan Dana acara Syawalan.

Kegiatan Parkir Syawalan dilaksanakan oleh anggota Saka Wa-
nabakti selama dua hari. Kegiatan parkir memanfaatkan halaman 
kantor KPH Mantingan.

Adm/KKPH Mantingan, Ir Teguh Jati Waluyo mengapresiasi apa 
yang dilakukan adik-adik Pramuka tersebut. Ia juga berpesan adik-
adik Pramuka Saka Wanabakti agar juga bisa menggalang dana 
dari kegiatan-kegiartan lain sehingga bisa membiayai kegiatannya 
sendiri mengingat anggara untuk pramuka Saka Wanabakti sangat 
kecil setahunnya.

Dikatakan Pamong Saka Wanabakti KPH Mantingan, Kak Sigit 
Kaolan meski kegiatan menggalang dana parkir syawalan itu telah 
rutin dilakukan setiap tahun, tapi tahun ini dikatakan hasil yang 
diperoleh sangat kecil. Hal tersebut karena banyaknya juru parkir 
jalanan yang menjadi pesaing.

 “ Dulu kita bisa memperoleh Rp 8 juta lebih tapi sekarang kita 
hanya bisa mengunpulkan sebesar Rp 1 juta saja,” katanya. 

Kom.Mtg./Sgt 

Penutupan Kursus 
KMD Pramuka

KPH TASIKMALAYA DIVRE JANTEN 
Walikota Tasikmalaya, Kak Budi Budiman menutup Kursus Pem-

bina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) tahun 2015 yang ditandai 
dengan penyerahan bendera pelatihan dan penanggallan tanda 
peserta (13/07)

Kak Budi mengatakan kursus ini bertujuan untuk memberi bekal 
pengetahuan dasar dan pengalaman praktis membina Pramuka me-
lalui kepramukaan dalam Satuan Pramuka seperti Perindukan Sia-
ga, Pasukan Penggalang, Ambalan Penegak dan Racana Pandega. 
Selain itu, supaya dijadikan salah satu wahana untuk mempererat 
tali silaturahmi antar anggota satuan karya

“ Saka adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat 
mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam 
berbagi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk itu gerakan 
pramuka dengan tokoh-tokoh muda yang berdidikasi dan berkuali-
tas harus berani tampil dimana pun berada,” tutur Kak Budi 

Dari seluruh Saka Pramuka Kwartir Cabang kota Tasikmalaya 
yang  mengikuti kursus ini, salah satunya adalah Saka Wanabakti 
Cabang Tasikmalaya binaan Perhutani. Kom-Tasik/Asep JB
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MASJID Saka Tunggal Baitussalam atau 
lebih dikenal dengan sebutan Masjid Saka 
Tunggal karena memang Masjid ini hanya 
memiliki satu tiang utama. Menurut pengu-
rus masjid Saka Tunggal yang terpasang di 
tengah-tengah masjid mengartikan Keesaan 
Allah SWT, juga merupakan perlambang 
bahwa orang hidup ini harus seperti Alif, Ha-
rus lurus, jangan bengkak-bengkok, jangan 
nakal, jangan berbohong, kalau bengkok 
maka bukan lagi manusia kata mereka.

Masjid ini terletak di Desa Cikakak, Ke-
camatan Wangon, Kabupaten Banyumas 
berbatasan dengan kawasan hutan petak 49 
RPH Banteran BKPH Lumbir KPH Banyumas 
Barat atau sekitar 30 km kearah Barat Daya 
dari Kantor KPH Banyumas Barat.  

Konon Masjid Saka Tunggal Baitussalam 
merupakan masjid tertua di Indonesia. Ter-
bukti di guru saka atau pilar utama masjid 
terdapat prasasti atau ukiran angka dalam 
bahasa arab yang menyatakan masjid ini 
berdiri pada tahun 1288 M dengan demikian 
masjid ini lebih tua dari kerajaan majapahit 
yang berdiri tahun1294 Masehi. Dikutip dari 
juru kunci masjid Saka Tunggal senantiasa 
terkait dengan penyebar Islam di Cikakak, 
bernama Mbah Mustolih.

Masyarakat disekitar merupakan pen-
ganut ajaran islam Aboge ( Alif Rebo Wage 
) artinya pada tahun baru Alif  pasti jatuh 
pada hari Rebo Wage. Yang diajarkan Raden 
Sayid Kuning dari kerajaan Pajang, dengan 
demikian tidak heran unsur kejawen masih 
cukup melekat dalam Syiar Islam yang di-
lakukan Mbah Mustolih.

Selain keunikan bangunan/ornamen 
yang mengandung arti tersendiri juga keuni-
kan tradisi masjid Baitussalam Saka Tung-
gal, keunikan masjid ini benar-benar terasa 
dihari Jum’at jamaah masjid Saaka Tung-
gal berzikir dan bershalawat dengan nada 
seperti melantunkan kidung Jawa, dengan 

bahasa campuran Arab dan Jawa tradisi 
ini disebut tradisi ura-ura. Imam masjid 
tidak menggunakan penutup kepala 
yang lazimnya digunakan di Indone-
sia menggunakan peci/kopyah, tapi 
menggunakan udeng/pengikat kepala 
dan khotbah Jum’ at disampaikan sep-
erti melantunkan sebuah kidung, empat 
orang Muazin berpakaian sama dengan 
Imam menggunakan baju putih lengan 
panjang menggunakan udeng bermotif 
batik dan ke empat Muazin tersebut 
mengumandangkan adzan secara ber-
samaan dan masih mempertahankan 
tradisi sampai saat ini tanpa menggu-
nakan pengeras suara. Dan uniknya lagi 
seluruh rangkaian sholat Jumat dilaku-
kan secara berjamaah, mulai dari sholat 
tahiyatul masjid, kobliah Jum’at, shalat 
Jumat ba’diah Jum’at, shalat Zuhur 
sampai ba’diah Zuhur.

Tradisi ganti jaro 
Ganti jaro ( jaro artinya Jaba lan 

njero / lahir dan batin ) harus selalu 
diperbaiki secara terus menerus dige-
lar setiap tanggal 26 Rajab dihalaman 
Masjid, ritual ini adalah sebagai rasa 
syukur dan sekaligus haul Mbah Mus-
tolih pendiri masjid Saka Tunggal dan 
sekaligus perayaan ulang tahun masjid 
ini dan dalam mengerjakan pembuatan 
jaro seluruh orang yang bekerja tidak 
ada yang berbicacara dan tanpa di-
undang mereka berbondong-bondong 
datang sendiri.  Sekitar halam masjid 
terdapat ribuan kera berkeliaran namun 
kera-kera tersebut sudah jinak.

Saat ini masjid saka tunggal belum 
kehilangan keasliannya salah satunya 
saka tunggal yang berada ditengah 
bangunan masjid tersebut, Keanek-
aragaman nilai budaya merupakan warisan 

leluhur yang tidak ternilai yang harus kita 
lestarikan. Kom. Byb/Mujiono

Masjid Saka Tunggal Baitussalam
Konon  Tertua Di Indonesia

Loka Wisata
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